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Kas kaitēja nedzīvot

Ezeriņa maliņā:

Bite līda ozolā,

Līdeciņa vēterī.

Tautasdziesma
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DZIMTENES ŪDEŅI

IEVADA VIETĀ

Zemes stūrim, ko sauc par Latviju, daba devusi divas

lielas veltes: auglīgu virsslāni un dažādus ūdeņus. Abi

šie devumi pamudinājuši cilvēkus apmesties tur pastā-

vīgā dzīvē un sākt sagādāt sev iztiku. Vispirms — ar

medībām un zveju. Vēlāk — attīstīt laukkopību, lopko-

pību, amatniecību, kuģniecību, rūpniecību un daudzas

citas saimnieciskās un kultūras dzīves nozares.

Turpmākās lappusēs mēģināts izsekot dzīves norisei

pie Latvijas ūdeņiem, pieskaroties lielāko ūdens tvertņu
attīstībai, senajai zvejnieku dzīvei, agrāko laiku kuģoša-
nas gaitām un citiem jautājumiem. Savirknētas arī ziņas

par dažādiem notikumiem, kam sakars ar ūdeņiem un

kas saglabājušās vēl mutvārdu nostāstos vai arī pie-
minētas agrāko laiku aprakstos.

Pasaules plašumā atrod daudzus ūdeņus: okeānus,

jūras, upes, ezerus, kanālus, strautus, dīķus. Visumā

ūdeņu pat ievērojami vairāk nekā sauszemes — visā

zemeslodes virsmā sauszeme aizņem tikai 29,2%, kamēr

ūdeņi klāj 70,8%. Bet gandrīz nekur šie ūdeņi nav vie-

nādi. Tie savdabīgi nevien ārējā izskatā, savā sastāvā

un ūdens iemītnieku ziņā, bet bieži īpatnēji arī krasti,

kas ierobežo šos ūdeņus. Pavisam citādi katrā vietā arī

ļaudis, kas dzīvo šo dažādo ūdens tvertņu tuvumā, kas

izmanto vai apsaimnieko šos ūdeņus. Katrai ūdens

tvertnei arī sava attīstības vēsture.

Daugavai līdzīgas upes, piem., atrodamas arī cifās

pasaules malās. Bet tur nav tādu zivju kā Daugavā, tur

nav tādu krāču, un tur nav arī raudošā Staburaga*. Šīs
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upes neapvij arī tādas teikas un neapdzied tādas dzies-

mas, kādas ir par Daugavu. Šo upju krastos nav dzimis

arī latvju teikas varonis Lāčplēsis. Un tur .nemājo arī

latviešu zvejnieki, enkurnieki, plostnieki.
Giūti kur citur pasaulē atrast tādu upi kā Gauju. Pa-

saules plašumus šķērso dažādi ūdeņu tecējumi, bet tur

nav Gaujas līču, ievas ziedu un
— Carnikavas nēģu

taču!

Pasaules jūrās sanesti dažādi smilšu sēkļi. Bet tie

nav tādi kā Kurzemes lielā zemes smaile. Nekur citur

nav tieši tādi „kuģu kapi" kā Kolkas ragā, un tādi seni

stāsti kā turienes apvidū.
Reti vēl kur citur tik balta smilts kā Rīgas jūrmalā.

Vismaz — pie pārējām tuvējām jūrām tāda nekur nav

atrodama. Tādu neatrod ne Ziemeļjūras krastā Beļģijā,
Holandē un Vācijā, ne arī saulainajā Rivjērā — Vidus-

jūras krastā Itālijā un Francijā.

Baltijas jūra — vislielākā ūdens vienība, kas daļēji
ietilpst arī Latvijas territorijā un kuras krastus jau vai-

rākus gadu tūkstošus apdzīvo arī latvju zvejnieki un

kuģotāji. Tās krastā vai krasta tuvumā tie iekārtojuši
un izveidojuši savas iedzīves un piestājas vietas saviem

ūdenssatiksmes līdzekļiem — laivām un kuģiem. Rīgu,

Liepāju, Ventspili, Pāvilostu, Roju, Mērsragu, Salacgrīvu,
Ainažus mūsdienās pazīst nevien tuvējā apkaimē, bet

bieži piemin arī citas tautas.

Latvijā saskaitīti 2980 ezeru, kas lielāki par 1 ha.

Pieskaitot tur klāt mazākas ūdens vienības, kas arī

vēl pieder ezeru katēgorijai, šis skaits sasniedz turpat
5000. Lielākie Latvijas ezeri: Rēznas—s6km*, Engures —

44,3 km', Usmas — 38,8 km*. Liepājas — 37,1 km', Burt-

nieku — 35,5 km1

,
Babītes — 26,1 km*, Lubānas ezers,

Iras kādreiz bija vēl lielāks par Rēznas ezeru, pēc ūdens

līmeņa pazemināšanas sarāvies un pašreiz aizņem
25 km

.
Pats dziļākais Latvijas ezers — Drīdža ezers.

Dziļākā vieta — 65 metri.

Latvijā ir ap 11.500 upju un strautu. To vidū ap 1400

tādu, kas garākas par 5 km. To kopgarums —ap
20.000 km. Garākās Latvijas upes: Daugava —ap
1000 km, Gauja — 440 km, Venta — 341 km, Aiviekste

— 128 km, Lielupe — 120 km, Salaca — 94 km.
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Latvijā atrodamas arī mākslīgi veidotas ūdens tvert-

nes — zivju dīķi. Tur audzē karpas, dažās vietās arī

foreles, līņus, līdakas, karūsas. Šo ūdens tvertņu ierīko-

šana sākta 13. gadsimtā, kad tur ieradušies Cisterciešu

mūki. Kopš tiem laikiem ūdens nolaižamo ierīci dīķu

lejgalos vēl tagad bieži sauc par mūJru. Dīķu ierīkošana

krietni paplašinājusies muižniecības laikos. Tā 1918. gadā

Latvijā pavisam bijušas jau 425 dīķsaimniecības ar

2884,3 ha lielu dīķu kopplatību. Vēl vairāk tā gājusi
plašumā Latvijas brīvvalsts laikā. Izdarot 1937. gadā
dīķsaimniecību skaitīšanu, tika konstatēta 991 dīķsaimnie-
cība ar 4241,6 ha lielu ūdens kopplatību.

Nekad un neviens pavisam droši vēl nav saskaitījis
Latvijā mazos nenolaižamos dīķus un dīķīšus. Zivkopībā
tiem maza nozīme, jo uzturēties un pārziemot tur var

tikai dažas mazvērtīgākās zivju sugas. Drusku pakopti,
šie mazie ūdeņi tomēr labi grezno dažu lauku sētu.

Vietām arī meža pamale iegūst ar tiem jauku paskatu.

O

Plašāku datu sakopojumu par Latvijas ūdeņiem, kas

varētu interesēt ne tikvien zvejniekus un kuģotājus, bet

arī plašākos lasītāju aprindas, šo rindu autors bija iece-

rējis jau Latvijā, valsts patstāvības gados. Tad tika

savākti arī daži materiāli. Kara gados tie gāja zudumā.

Pa vairākiem pēckara gadiem tie nu salasīti atkal no

jauna, izmantojot nevien oficiālās grāmatu un karšu

krātuves, bet arī privātos krājumus.
Atbalstu, aizdodot savā pārziņā un īpašumā esošos

senākos izdevumus, kā arī dodot vērtīgus norādījumus
materiālu apzināšanā, snieguši Vācijas Hidrogrāfiskais
institūts Hamburgā, Dāņu institūts Dortmundā, ģenerāl-
konsuls A. Vanags Norvēģijā, prof. K. Straubergs, V. Mie-

zis un U. Ģērmanis Zviedrijā, V. Bilķins Šveicē, Dr. O.

Makstenieks Holandē, Dr. M. Rasupe Itālijā, Latviešu

vidusskolas direktors A. Dreimanis Vācijā v.c. Liels pal-
dies! Par norādījumiem visā materiālu kopojumā autora

sirsnīga pateicība dzimtās zemes labam pazinējam un

valodas druvas kopējam K. Draviņam Lundā.
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Visiem tiem, kas kādreiz dzīvojuši pie Latvijas ūde-

ņiem, braukuši pa tiem vai arī tikai vērojuši šo ūdeņu
zttgmi, turpmākās rindas varētu palīdzēt atmiņās atkal

pārstaigāt šo ūdeņu krastus. Tās varētu palīdzēt vēl

labāk iepazīt Latvijas dabas dotības un meklēt vēl kādus

citus materiālus par dzīvi un darbu šinī zemē.
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BALTIJAS JŪRA — SENDIENĀS UN

TAGAD

Ūdens vienību, kas gul Baltijas ieplaka un mūsdienās

apskalo Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Dānijas,
Zviedrijas, Somijas, Padomju savienības un Igaunijas
krastus, sauc par Baltijas jūru. Tā to sauc jau kopš se-

niem laikiem. Šo nosaukumu Brēmenes Ādams, piem.,
atzīmē savā Hamburgas baznīcas vēsturē jau ap 1095.

gadu. Viņš piemin, ka šai jūrai tanī laikā bijuši zināmi

gan vēl ari citi nosaukumi — tā saukta ari par Barbaru

jūru, Skītu jūru, Austrumu jūru (Ostsee). Citos senos

aprakstos atrodami vēl nosaukumi: Venedu jūra, Gotu

jūra, Sarmatu jūra, Varjdgu jūra, Prūšu jūra, Livoņu

jūra, Vācu jūra, Zviedru jūra vai ari vienkārši — Atklātā

jūra. Dažos latviešu literāros darbos, nosaukumu izdaiļi-
not, tā nosaukta ari par — Dzintarjūru. Prof. A. Spekke
savā darbā par Baltijas jūras senajām kartēm piezīmē,
ka vēl neviens neesot papūlējies saskaitīt šīs jūras
senākos nosaukumus, bet droši varot pieņemt, ka dažādu

nosaukumu ziņā tai pieder pasaulē primāts. 1 )
Baltijas jūra ir vidēji liela ūdens vienība — 1500 km

gara un platākā vietā 360 km plata. Ja varētu apiet tai

apkārt, būtu jānostaigā 5600 km.

Laika plūdumā šī jūra dažādi veidojusies. Mūsdienās

viena vienpadsmitā daļa no Baltijas jūras krastu garuma
pieder Latvijai. Tur Latvijas jūrmala — latvju zeme un

Latvijas territoriālie ūdeņi. Šīs joslas garums — 494 km.
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JŪRAS MALĀ

Kurzemes jūrmalas vecie zvejnieki ticēja, ka rudens

vētras, kas brāž pāri Baltijas jūras klajumam, nāk katru

gadu vienā un tanī pat laikā — ap Jēkaba, Bērtuļa, Mi-

ķeļa un Mārtiņa dienu. Tuvojoties šīm dienām, viņi ļoti

uzmanījās, lai nepazaudētu jūrā savus zvejas rīkus un

arī pasi varētu vēl sveiki un veseli atgriezties krastā.

Mūsdienu meteorologi šo ticējumu gan neapstiprina

par gluži pareizu, bet nenoliedz, ka gandrīz katru rudeni

3 — 4 vētras skar šo jūru.
Vētras laikā ūdens plūst līdz pat kāpām, straume

grauž un skalo senos nogulums un upju sanesumus un

viļņi izmet krastā dažādas paliekas. Sakultiem ūdeņiem
nomierinoties, jūrmalā atrod nevien dažādus jūras augus

un atliekas, kas noskalotas no kāda kuģa vai arī ko

straume norāvusi no kādiem sapostītiem zvejas rīkiem,

bet arī visvisādus jūras gružus un seno dienu lieciniekus,

kas gulējuši jūras dzelmē vai arī kādā krasta nostūrī

desmitiem, simtiem un pat tūkstošiem gadu.
Jūras mala tādā ziņā līdzīga vēstures lapai. Tur atrod

sākumu, kādu vidus posmu, dažreiz arī beigas daudzām

dabas norisēm un daudziem dzīves notikumiem. Turatrod

arī norādījumus par pašas jūras izcelšanos un veido-

šanos.

O

Ļoti svarīgs liecinieks seniem notikumiem — gliemež-
vāks. Viļņi to biezi izmet krastā, un tas atrodams nevien

kāpās, bet arī daudzās citās vietās, kur kādreiz bijis
jūras krasts. Pats gliemezis jau sen aizgājis bojā, bet

tā čaula izturējusi gadu tūkstošus. Tāpalīdzējusi noskaid-

rot nevien to, kādēļ Baltijas jūra divas reizes pārplūdusi,
kādēļ tā pārvērtusies par lielu saldūdens vienību, bet

arī to, cik tālu sendienās sniegušies šīs jūras ūdeņi.
Liecinieks vēl senākai pagātnei, kas sniedzas miljo-

niem gadu atpakaļ, mūsu senais dārgakmens — dzintars.

Vispār to atrod tagad retāk. Bet kam laimējas, tas Kur-

zemes jūrmalā var salasīt vēl krietnu sauju. Guvumā

visvairāk gan sīki graudiņi un mazāki gabali, bet dažreiz
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ari tie satur vērtīgus norādījumus. leslēgtie svešķer-

meņi, kas dzintarā nokļuvuši tad, kad tas kā šķidri sveķi
saules karstumā tecējis no koka, palīdzējuši noskaidrot,

kur kādreiz auguši aizlaicīgie dzintara koki, kādi tie izska-

tījušies un kā dzintars nokļuvis Latvijas jūrmalā.

Kāpu pamalē vētras sakultie ūdeņi dažreiz atsedz

vecus, smiltīs iesērējušus kuģu gabalus. Tie vecie koka

kuģi, kurus kādreiz pirms gadu desmitiem un gadu
simtiem baltas buras nesušas pāri Baltijas jūras ūde-

ņiem. Varbūt — ari vēl vairāku citu jūru ūdeņiem.
Šiem kuģiem katram savs stāsts. Dažiem, varbūt, pat

vairāki un ļoti gari stāsti.

No šīm paliekām var noprast gan tikai šo stāstu beigu

posmu — spēcīga vētra tos visus reiz pievarējusi: tiem

saplēstas buras, lauzti masti, norauts enkurs. Tad tiem

izsista sūce un tie izmesti sēklī. Pašu pēdējo tad vēl

veikuši piekrastes gāzeņi un ziemas ledus — tie saārdī-

juši tos galīgi. Tur klāt, varbūt, nācis vēl gan ari kas

cits: migla, nakts tumsa, novirzīšanās no kursa, pirātu
uzbrukums, jūras kauja . . .

Savs stāsts ir ari katram kokam, katram celmam un

katram lūznim, kas, gliemežiem apaudzis, gul kāpu pa-
malē. Straumes nesti, tie kādreiz peldējuši no Daugavas,
Gaujas vai Ventas augšgala, kur palu ūdeņi tos izskalo-

iuši. Nokļūstot upes lejgalā vai jūrā, tie kaut kur aizķēru-
šies, gadu desmitiem gulējuši, kamēr straume tos atkal

izgrauzusi un viļņi izmetuši krastā.

Šos smiltīm pienestos kokus neviens nekur lāgā ne-

lieto, jo sastrādājot zāģis jau pirmajā brīdī kļūst neass.

Bet agrākos gados, kad vēl bija citi laiki, tie tomēr vēl

kaut kur noderēja.
Jūrmalciemu jaunieši savos brīvajos brīžos tos vāca

vienkopus, novietojot lielā kaudzē sava zvejas valguma
tuvumā. Jāņu vakarā, visiem ciema ļaudīm, pulcēioties
jūrmalā, šo savākumu aizdedzināja. Tas bija brīnišķīgs
skats, kad vakara krēslā šāds liels sārts dega. Šim uguns-
kuram tad piebiedrojās ari citu tuvēio jūrmalciemu

ugunskuri, kas drusku izlocītā krasta līnijā bija tālu

saskatāmi.

Tā tas bija Jāņu vakarā.

Tie bija tautas svētki, kas jau kopš nezināmiem laikiem

svinēti tad, kad saules tecējums debess lokā sasniedzis
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savu augstāko pakāpi, kad diena kļuvusi visgarākā uti

nakts visīsākā, kad laukos un pļavās beidzies ziedu laiks

un sācies vasaras briedums. Līgotāju saime tad pulcē-

jusies vienkopus, lai sveiktu Jāņu tēvu un Jāņu māti un

lai aplīgotu arī cits citu.

Dažreiz šim seno svētku ugunskuram ziedoja papildus
vēl kadu vecu laivu, kas jūras gaitām vairs nebija derīga.
L<3ivā palikušo seno sveķu izgarojumi tad mainījās
ar vīstošā siena smaržu, ko lēna vakara vēsma laiku

pa laikam atnesa no pirmā pļāvuma netālajās pļavās.

O

Jūrmalas smiltīs gan vairs nav saglabājušās visas tās

pēdas, ko tur kādreiz atstājuši ļaudis, kas devušies

jūrā vai arī cēlušies malā, kas kādreiz gājuši, jājuši vai

arī braukuši pa jūrmalu, kas tur cīnījušies un strādājuši.
Viļņi un vējš to visu nolīdzinājis un izdzēsis.

Bet šo ļaužu pēdas ir citur. Senās skandināvu sāgas
un kapu pieminekļi stāsta par senajām vikingu gaitām
mūsu jūrmalā. Senos aprakstos pavīd ziņas par seno

kuršu neatlaidīgām un drošsirdīgām kuģniecības gaitām,

par viņu cīņām, uzvarām un zaudējumiem. Daudzie stāsti

piejūras zvejnieku ciemos vēstī par jūras zvejnieku sū-

rām likteņgaitām, par dažādiem pārdzīvotiem laikiem,

par viņu priekiem un bēdām,, arī par dažiem sasnie-

gumiem.

Agrāko laiku aprakstos atrod arī ziņas par kādreizējām
„kuģu kāzām" mūsu jūrmalā. Tie bijuši laiki, kad jūr-
malas ciemos būvēti samērā lieli koka kuģi — kādreizējie
burinieki. Kad tie bijuši gatavi, tad aicināti talkā nevien

vietējā ciema, bet arī apkārtējo tuvāko ciemu ļaudis,
kas tad palīdzējuši šos kuģus iedzīt un ievilkt jūrā. Vilk-

šana turpinājusies 2 — 3 dienas, bet reizēm, ieilgusi pat
veselu nedēļu.

Apraksti stāsta, ka jūrmalas ciemos uzbūvēto kuģu
skaits laikā no 1860. gada līdz 1914. gadam, t.i. līdz Pir-

majam pasaules karam, sasniedzis 532.

O
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Akmeņainā Kaltenes jūrmala.

Baltijas jūras krastu pamatā Zviedrijā un Somijā ir

granits, gneiss un citi kristalliski ieži. Piekraste tur iz-

robota līčiem un pussalām, ko papildina vēl jūra neskai-

tāmu salu josla. Šādi pat izrobojumi atrodami arī Igauni-
jas piekrastē, ko veido kembrija un silūra pamatieži ar

raksturīgo stāvkrastu — glintu.
Latvijas piekrastē, atskaitot pavisam mazus ielokus,

šādu līču un salu nav. Piekrastes pamatieži, sākot jau no

Pērnavas līča, sastāv no irdena devona smilšakmens, ko

pa lielākai daļai klāj smilts. Dažās vietās šo joslu gan
šķērso gala morēnuloki, kas pie Kaltenes un Mērsraga ar

saviem austrumu galiem iesniedzas jūrā. Irdeno mate-

riālu aizskalojot, tur palikuši plaši laukakmeņu klāsti, kas
dažos piekrastes ielokos tā nosedz pludmali, ka smilts

nav nemaz saskatāma.

Zvejas darba darītājiem šie akmeņu klāsti reizēm sagā-
dā grūtības. Tā tas ir, piem., vētras laikā, kad jūra saviļ-
ņota. Piestājot krastā nepazīstamā vietā, tad it viegli var

iebojāt vai pat sasist laivu. Citādā ziņā akmeņu krāju-
miem jūrmalā atkal liela vērtība — tie labi noder dažā-
dām ostu būvēm,.

Jūras mala Latvijā ir dažādi veidojusies. Senlaikos,
kad Baltijas jūra pārplūdusi, nevien tagadējo pludmali,
bet visu Piejūras zemieni sedzis ūdens. Duntes Skultes,
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Klcrpkalnciema Plieņciema un Medzes Šķēdes rajonā jū-

ras krasts tad atradies 1,5 — 5 km no tagadējās plud-

males, Mazirbes Kolkas rajonā tas bijis pie Zilajiem kal-

niem, kas atrodas 6 — 15 km no jūras, bet Rīgas līča galā

jūras viļņi skalojušies vēl aiz Jelgavas un Doles salas,

apm. 40 km no tagadējās krasta līnijas. Ložmetēju kalna

grēda Lielupes tuvumā nav nekas cits kā vēja sapūsta

jūrmalas kāpa.
Senjūras krasts tagad gan neatrodas gluži tādā pat

stāvoklī kā senāk, jo zemes garoza vietām pacēlusies.
Tā pie Rucavas šī senā krasta līnija pakāpusies 15 m,

pie Medzes 18 m, pie Alsungas 22 m, bet pie Zilajiem kal-

niem pat 38 m virs jūras līmeņa. Rīgas jūras līcī šī pacel-
šanās ir mazāka. Pašā līča galā — tikai daži metri. 2)

Ainavu ziņā Latvijas jūrmalai grūti sacensties ar dau-

dzām citām izslavētām jūrmalām. Bet arī tanī krastā, kas

pieder Latvijai, var atrast lielu dažādību — rosīgus

zvejas centrus, vasarnieku pārpildītas peldvietas un klu-

sus nostūrus, kur vientuļu gājēju pavada tikai vienmuļa
jūras viļņu čaloņa un kāpu priežu šalkoņa. Tur atrod arī

dažas dabas veidotās īpatnības.
Starp Ainažiem un Salacgrīvu jūrmala vietām apau-

gusi ar zāli, gluži kā kādā ezermalā. Tas tādēļ, ka jūras
dibens tur lēzens, piesēts ar retiem akmeņiem un jūrā,
apm. 5 km no krasta, atrodas t.s. Kuģu rava, kas ievēro-

jami aiztur viļņu darbību. Ūdens dziļums virs šīs rāvas

— tikai 1,7 m. '
Ap Salacgrīvu, kur jūru sasniedz Salacas upe, jūrmala

smilšaina, piebārstīta retiem, akmeņiem. Daži akmeņi
jūrmalā redzami arī vēl pie Saulkrastiem. Tālākā posmā
tie izbeidzas. Arī jūras dibens tur gludāks un vienmērī-

gāks. Šinī rajonā 2 m dziļa ūdens josla sākas jau 150 m,

bet 5 m dziļa josla — 600 m no krasta. Tā tos turpinās
līdz Gaujas ietekai un, izņemot mazas svārstības, arī vēl

tālāk.

Rīgas jūrmala — dabas veidota peldvieta. Pludmale

tur lēzena un plaša, segta ar tīru un baltu smilti. Liela

smilšu bagātība sniedzas arī vēl tālāk, atskaitot dažus

ielokus pie Kaltenes un Mērsraga, kur jūrmala bagātīgi
klāta akmeņiem. Smilšainu jūrmalu, kā jau teikts, atrod

arī citās tuvējās zemēs Ziemeļjūras un Vidusjūras krastā,
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bet smilts tur nav tik tīra un tik balta — tā iepelēka un

saiaukta ar putekļiem.
Starp Jūrkalni un Sārnati jūru norobežo stāvkrasts.

Tas paceļas 10 — 15 m virs jūras līmeņa. Pludmale tur

tik šaura, ka nav gandrīz vietas, kur uzvilkt laivu. Lai

to novietotu drošībā, jāpameklē krastā kāds robs vai

kāda grava.

īpatnējs iūrmalas segums vērojams starp Nīcas Jūrmal-

ciemu un Papi — tur pludmale tā nobērta oļiem, ka

staigāšana pavisam grūta. Lai labāk tiktu šim posmam

aarām, jāpameklē tuvāk kāpām vai pat aiz tām kāda

līdzenāka taka.

Līniia, kur ūdens saskaras ar jūras krastu, nestāv vien-

mēr vienā vietā. Paisums un bēgums Baltijas jūrā jūtams

aan ļoti maz — ūdens līmeņa svārstība sasniedz tikai

dažus centimetrus. Tā Liepājas jūrmala šī svārstība ir

tikai 1,5 cm, Ķīles līcī — ap 7 cm. Somu līcī — līdz

20 cm. Šo līniju toties diezgan ievērojami pārvieto vētras

un ilgstoši vēji, sadzenot ūdeni jūras vienā pusē vai

vienā galā. Tā Somu līcī, kas vairāk padots valdošiem

rietumu vējiem, ūdens līmeņa svārstība sasniedz 4 m,

Botnijas līcī tā ir ap 3 m, Latvijas piekrastē 2 — 2,5 m,

bet Baltijas jūras dienvidu galā — tikai ap 1,5 m.

Jūrmalas ainavu kopumā ietilpst nevien jūra, pludmale
un kāpas, bet arī tie ļaudis, kas par savu dzīves un darba

telpu izvēlējušies jūras krastu un jūru. Tie — jūras pie-
krastnieki.

Šie jūras piekrastnieki nedzīvo izklaidus un pa
vienam

jūras malā, bet gan nelielos puduros, ko mūsdienās sauc

par zvejnieku ciemiem. Visdrīzāk varētu domāt, ka šādai

dzīves veida izvēlei pamatā bijusi kopējā zvejas darbu

veikšana. Pa vairākiem kopā bija vieglāk nevien iedzīt

laivu ūdenī un uzvilkt to atkal krastā, bet arī veikt zvejas
darbus ar lielākiem zvejas rīkiem. Šā dzīvojot, liekas,

bija iespējams arī labāk aizsargāties pret dažādiem siro-

tāiiem, kas vecos laikos bieži apciemojuši Latvijas jūras
piekrasti.

Pa vairākiem gadu simtiem jūras malā Latvijā izvei-

dojušies šādi zvejnieku ciemi un zvejas centri: Ainaži,

Kuiviži, Salacgrīva, Vitrupe, Tūja, Liepupe, Dunte, Skultes

Zvejniekciems, Saulkrasti, Pabaži, Lilaste, Carnikava,
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Baltām smiltīm klātā Rīgas jūrmala — vasarās bagātīgi

apmeklēta peldvieta.
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Garciems, Kalngalciems, Vecāki, Mcmgaļi, Rīnuži, Dau-

gavgriva, Bolderāja, Buļļi, Bulduri, Dzintari, Majori, Du-

bulti, Melluži, Asari, Kaugurciems, Bigauņciems, Lap-
mežciems, Ragaciems, Klapkalnciems, Apšuciems,
Plieņciems, Ķesterciems, Engure, Abragciems, Bērzciems,

Mērsrags, Upesgrīva, Daudzīte, Valgalciems, Kaltene,

Roja, Žocene, Ģipka, Purciems, Melnsils, Kolka, Vaide,

Saunags, Pitrags, Košrags, Mazirbe, Sīkrags, Jaunciems,

Lielirbe, Pize, Lūžņa, Oviši, Jaunupe, Liepene, Staldzene,

Ventspils, Lībciems, Kangroči, Ķierpu valgums, Melnraga

valgums, Venzava, Sārnate, Bambaļi, Jūrkalne, Ulmale,

Pāvilosta, Akmeņrags, Ziemupe, Saraiķi, Medze, Šķēde,

Liepāja, Pērkone, Nīcas Lejnieki, Nīcas Jūrmalciems, Pape
un Nida.

Šajos zvejas centros dzīvo ap 4000 tiešo zvejas darbu

darītāju un viņu palīgu, kopā ar ģimenes locekļiem — ap
10 000. Pieskaitot tur klāt arī vēl citus piekrastniekus,
kas tieši ar zvejas darbiem nenodarbojas, kopējais pie-
krastnieku skaits ir vēl daudz lielāks, jo pašā jūrmalā
ir arī dažas pilsētas — Liepāja, Ventspils, Salacgrīva,
Ainaži.

Visas šīs vietas vasarā apspīd Latvijas saule un vē-

sina jūras vēsums, bet rudenī un ziemā tām brāž pāri
arī auksti un skarbi vēji.

BALTIJAS JURAS SĀKUMI

Baltijas jūra ir viena no jaunākām jūrām. Ja neskaita

agrākos ūdens pārplūdumus, kas pirms ledus laikmeta

vairākkārt pārklājuši to telpu, kur pašreiz atrodas šī jūra,
tad tā ir „tikcri" 20 000 gadus veca. Pieskaitot, turpretim,
šos agrākos pārplūdumus, kas pārklājuši arī Latviju,
daļēji Krieviju, Poliju un Ziemeļvāciju, tad tās vecums

ievērojami lielāks.

Par ledus laikmetu, kurā meklējams tagadējās Baltijas
juras sākums, agrāk īstas skaidrības nebija — par to

stāstīia tikai dažādi nostāsti. Pēdējo gadu pētījumi te

devuši ievērojamu skaidrību.

Noskaidrots, ka aukstuma periods, kad milzīga ledus

nasta uzgūlušies nevien tiem apgabaliem, ko vēl šodien

sedz pastāvīgs ledus, bet arī visai Ziemeļeiropai, daļēji
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Stāvkrasts starp Jūrkalni un Sārnati.

Sibīrijai un Ziemeļamerikai, tiešām ir pastāvējis. Domas

dalās vienīgi par iemesliem, kas bijuši pamatā šai lie-

lajai klimata maiņai. Domas dalās arī par šī lielā aple-

dojuma sākumu. Par pašu apledojumu un apledojuma
radītām pārmaiņām Baltijas jūras telpā galvenie vil-

cieni, turpretim, diezgan skaidri.

Ledus laikmetā pārdzīvoti kādi 3 — 5 aukstuma peri-
odi, kas mainījušies ar siltākiem starpledus laikmetiem.

Šajos starpledus laikmetos, kad klimats kļuvis atkal

līdzīgs tagadējam vai pat vēl siltāks, lielā ledus masa

kususi un radies šļūdonis, kas, no Skandināvijas kalnāja
slīdot uz leju, atrāvis no pamatiežiem dažādus materiālus,

tos saberzis un uznesis virsū tālākiem apgabaliem. Tā

radies tur māls, smilts, grants, oļi un nogludināti laukak-

meņi. Šļūdonis vietām ierāvis dziļas ielejas. Lielā ledus
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Pēdējā lielā apledojuma robežas, kad Baltijas jūras ieplaku
seguši bieza ledus un sniega kārta.

nasta savukārt vietām iespiedusi zemes garozu, kas da-
ļēji vēlāk atkal pacēlusies. Šādi padziļinājumi konstatēti

tagadējā Rīgas juras līcī, Burtnieku ezera vietā v.c.
Pēc pēdējā apledojuma, kad klimats kļuvis siltāks

un ledājs atvilcies arvien vairāk uz ziemeļiem, Baltijas
juras dobums sācis pildīties ar šļūdona ledus ūdeņiem.
Tas bijis sākums tagadējai Baltijas jūrai.

BALTIJAS JŪRAS PIRMĀ

PĀRPLŪŠANA

Grēnlandē, kur vēl tagad 5/6 no visas platības klāj
pastāvīgs ledus, tas vietām sasniedz 2300 m biezumā.
Tādēļ domā, ka ledus nasta, kas ledus laikmeta aukstuma
periodos uzgūlušies Baltijas jūras telpai, bijusi 2 — 3 km
bieza. Līdz ar to tad, saistot tik iielu ūdens masu, Pasaules
juras līmenis varētu būt bijis par 100 — 120 metriem
zemāks nekā tas ir mūsdienās.
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Baltijas ledus jūra

Baltijas jūras ieplakai tanī laikā nav bijis savienojuma

ar Pasaules jūru. Ziemeļos to norobežojis vēl neizkaisušais

ledus, bet rietumos, kur tagad atrodas Lielais un Mazais

Belts un Ērezunds, bijusi sauszeme, kas pievienojusies

Zviedrijas dienvidiem.

Vairākos gadu tūkstošos, šļūdoņa ledum kūstot un

nokrišņiem un sauszemes satecēm sanesot ūdeni, šinī

norobežotā ieplakā ūdens līmenis nu cēlies arvien aug-

stāk. Vērtē, ka pirms apmēram 10 000 gadiem, kad noti-

kusi šī pirmā tagadējās Baltijas jūras pārplūšana, tās

līmenis bijis 70 — 75 m augstāk par Pasaules jūras
līmeni. Tad applūdusi arī Latvijas Piejūras zemiene.

Šāds augsts ūdens līmenis Baltijas jūras ieplakā, kā

tas noskaidrots Zviedrijā un Somijā, palicis kādus 700

gadus. Domā, ka sakarā ar vēsāka klimata iestāšanos

ledāja atvilkšanās tad apstājusies.

lestājoties pēc tam siltākam laika periodam, ledājs

sācis atkal atvilkties un sasniedzis Zviedrijas vidienē,

Billinga kalna ziemeļdaļā (Vesterjētlonde) kādu zemāku

vietu. Tur nu radies savienojums ar Pasaules juru. Tā kā

Baltijas jūrā ūdens līmenis bijis ievērojami augstāks,

radies spēcīgs noplūdums. Cauri tagadējai Vēnera Vetera

Mēlara ezeru joslai savā optimuma stadijā tas sasniedzis

lielu platumu.
Vērtē, ka Baltijas ledus jūras ūdens aizplūšana tur-

pinājusies apm. 200 gadus. Tad Baltijas jūras un okeāna

ūdens līmeņi izlīdzinājušies un applūdinātie Baltijas ju-

ras krasti kļuvuši atkal sausi.

Ūdens, kas toreiz sastājies Baltijas juras tvertnē, bijis

saldūdens. Tādēļ dažos aprakstos Baltijas ledus jūra

ir nosaukta par Baltijas ledus ezeru.

Baltijas jūras krasti šinī ledus jūras periodā vēl nav

bijuši apdzīvoti. Latvijas territorijā klimats bijis auksts

un sauss, kailā morēnas virsma sākusi pārklāties ar

tundras veģetāciju, ieauguši pirmie ložņājošie pundur-

krūmi. Meži, visvairāk bērzi un priedes, sākuši parādīties

tikai šī perioda otrajā pusē.



24

Rodoties Zviedrijas vidienē Baltijas ledus jūras un

Pasaules jūras savienojumam, pa šo ~Zviedru upi" sā-

kumā plūduši prom tikai Baltijas jūras ūdeņi. Kad šo

divu jūru ūdens līmeņi sākuši izlīdzināties, ūdens sācis

plūst arī pretējā virzienā.

lespiežoties Baltijas jūrā, sāļais okeāna ūdens tad nesis

sev līdzi ari faunu un floru, kāda sastopama tikai sāļā
ūdenī. Tādējādi turpinoties ūdens izmaiņai, Baltiias jūras
ūdens kļuvis nevien arvien sāļāks, bet tur sākuši ieaugt
ari pirmie sāļūdens iemītnieki. 3)

Baltijas jūŗas otrreizējā pārplūšana — pirms apm.8500 gadiem.
Tad savienojums ar Pasaules jūru Zviedrijā iznīcis un Baltijas
jūŗa kļuvusi atkal par slēgtu ūdens vienību. Sācies laika

posms, kas nosaukts par Ancilus laiku.

Pirms apm. 7000 gadiem zemes grimuma procesā Baltijas
jūŗai radies jauns savienojums ar Pasaules jūru — tas pats,
kas vēl mūsdienās savieno šo jūŗu ar Ziemeļjūŗu un ar

okeanu. Tad sācies laika posms, kas nosaukts par Litorīnas

laiku.
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Joldijas laika posms

Laika posmu, kad pēc pēdējā apledojuma Baltijas

jūras ieplakā sāk ieaugt pirmie sāļjūras dzīvnieki un

augi, apzīmē par pirmo šīs jūras attīstības posmu.

Raksturīgākais tā laika pārstāvis — gliemezis Portlandia

arctica (agrāk — VoJdia arctica). Šī gliemeža vārdā tad

ari šis laika posms nosaukts par Joldijas laiku.

Latvijas piekrastē šī gliemeža paliekas nav atrastas.

Tur mājo gan vēl citi jūras iemītnieki, par kuriem, domā,

ka tie jau šinī laikā iekļuvuši Baltijas jūrā. Tāds iemīt-

nieks ir, piem., grēve — neliels bālgani pelēks vēzītis, ko

zvejnieki bieži atrod savos zvejas rīkos un ko arī viļņi
šad un tad izmet krastā. Gliemeža Portlandia arctica

čaulas toties bagātīgi atrastas Zviedrijā, kur pievienojums
okeānam bijis vistuvāk.

Pēc dažām atradnēm slokšņu mālā, kas nosēdies Stok-

holmas apkaimē, secina, ka šis gliemezis tur uzturējies
tikai apm. 100 gadu. Tādēļ domā, ka Joldijas laiks Bal-

tijas jūrā nav bijis garš. Daži autori vērtē to tikai 200,

daži ap 500, daži ap 700 gadu ilgu.
Kas attiecas uz Baltijas jūras robežām, tad par tām

domā, ka tās šinī laikā sniegušās ievērojami tālāk nekā

tagad. Dažkārt pat pieminēts, ka Baltijas jūra tad bijusi
savienota ar Balto juru.

BALTIJAS JŪRAS OTRREIZĒJĀ

PĀRPLŪŠANA

Ap 7000. gadu pirms mūsu ēras, kad klimats kļuvis
siltāks un lielā ledus nasta arī Zviedrijā sākusi iznīkt,

iespiestā zemes garoza tur pamazām pacēlusies. Baltijas
jūras un okeāna savienojums tā kļuvis arvien seklāks.

Ar laiku, zemes garozai vēl tālāk ceļoties, kādreizējā
„Zviedru upe" iznīkusi pavisam. Pāri palikušas tikai tās

dziļākās ieplakas — vēl mūsdienās esošie Vēnera, Vetera

un Mēlara ezeri.

Baltijas jūra nu kļuvusi atkal par slēgtu ūdens vienību.

Nokrišņiem un ūpēm sanesot ūdeni, līmenis sācis tur

pamazām celties un zemākie krasti applūduši atkal

otrreiz.
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Ancilus laika posms

Nokrišņu un upju sanestais saldūdens Baltijas jūras
ūdeni ar laiku tā atsāļinājis, ka tur ieviesušies sāļjūras

iemītnieki panīkuši. Tur ieauguši citi, kam, saldūdens vide

vairāk piemērota. Raksturīgākais no tiem — saldūdens

gliemezis Ancylus fluviatilis.

Šis saldūdens laika posms ir otrais vēsturiskais posms

Baltijas jūras attīstībā. Šinī laikā, ap 6500. gadu pirms
mūsu ēras, apledojums bijis jau gandrīz pilnīgi iznīcis.

Domā, ka nelielas ledāja paliekas tad bijušas palikušas
vēl tikai Norlandes ziemeļos. Jūras krastā Latvijas pusē

jau bijuši ieauguši meži un ieviesušies arī meža zvēri —

pirmvērši, bizoņi, platradžu brieži, lāči, meža cūkas, vilki.

Ancilus laika beigu posmā Baltijas jūras krastus sācis

apdzīvot arī cilvēks. Šī laika cilvēka pēdas ir atrastas

Zviedrijā. Pēc prof. Fr. Baloža domām tanī laikā arī Lat-

vijā, nākot no dienvidaustrumiem un dienvidiem, ieradu-

šās pirmās senciltis. Tās apmetušās upju un ezeru krastos

un nodarbojušās tur ar medībām un zveju. Harpūnas,

leduskapļi, durkļi, dunči, šķēpi — darināti no kaula, ra-

ga, akmens un koka — bijuši viņu dominējošie darba

rīki. Ar harpūnām durtas arī zivis. To pierādot kāds

atradums kūdras purvā Igaunijā. Tur atrasts līdakas

galvaskauss ar tanī iedurtu harpūnu.4 )

Vidējā akmens laikmeta (t.i. Baltijas jūras attīstības

Ancilus laika) darba rīki atrasti arī Latvijā. Prof. E.

Šturms piemin vērtīgos senlietu atradumus Ģipkas jūrma-
lā, senajā Purciema apmetnē. Par pilnīgi sensācionāliem

viņš nosauc 1938. un 1939. gada atradumus Dvietes upes
krastā (pēc Dvietes ezera nolaišanas) un Lubānas ezera

sēklī (pēc ūdens līmeņa pazemināšanas Lubānas ezerā).

Ja līdz tam laikam, vidējā akmens laikmeta atradumi Lat-

vijā esot gandrīz pilnīgi trūkuši un vēlā akmens laikmeta

kaula un raga darinājumi biiuši retums, tad pēc šiem

atradumiem archaiologu rīcībā esot kāds tūkstotis kaula

un raaa priekšmetu, pie tam vislabākā stāvoklī. Atrastie

darinājumi aptverot laika posmu no mezolita līdz bronzas

laikmetam, pēdējo ieskaitot/0

ka šajā otrā pārplūduma posmā ūdens līmenis

Baltijas jūrā sasniedzis 32 m virs Pasaules jūras līmeņa.
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Tanī vietā, kur mūsdienās atrodas Lielais Belts, tas tad

piekļuvis vietai, kur zemes garozas grimuma procesā
radies pazeminājums. Pa šo vietu ūdens nu sācis tecēt

Pasaules jūrā, izgraužot šo noteku arvien lielāku. Ar laiku

šis savienojums, kas dažkārt nosaukts par „Dāņu upi",
kļuvis krietni plašs, daudz plašāks nekā tas ir šodien.

Baltijas jūrā sakrājušās lielās atsāļinātās ūdens masas

nu plūdušas prom Pasaules jūrā un applūdinātās pie-

jūras joslas kļuvušas atkal sausas.

Liforīnais laika posms

Jauns dzīves posms, ko apzīmē par trešo un nozīmīgāko

Baltijas jūras attīstības posmu, sākas ap 5000. gadu

priekš Kr. Šinī laikā, sakarā ar siltāka klimata iestāšanos,

ledus laikmeta ledājs arī polāros apgabalos ir pastip-
rināti kusis un ūdens līmenis Pasaules jūrā cēlies, bet

Baltijas jūras dienviddaļā radies zemes garozas grimums.
Šinī sakarībā nu pa izrauto Dānijas šaurumu, pēc tam,

kad Baltijas jūras un okeāna ūdens līmeņi izlīdzinājušies,

Baltijas jūrā pastiprināti plūdis sāļais okeāna ūdens.

Vērtē, ka Baltijas jūras ūdens tad kļuvis apm. 2 reizes

sāļāks nekā tas ir tagad. Reizē ar to Baltijas jūrā iekļu-
vuši un ieauguši atkal jauni sāļjūras iemītnieki. Rak-

sturīgākais no tiem — piekrastes gliemezis Littorina lito-

rea. Šī gliemeža vārdā šis laika posms nosaukts par
Litorīnas laiku.

Šinī laikā Baltijas jūrā iekļuvušas un ieaugušas arī

austeres. Vēlāk, kad ūdens sāļums mazinājies, tās atkal

iznīkušas. Austeru čaulas atrastas Lielā un Mazā Beltā

un Baltijas jūras Ķīles un Neištates līcī.

Limnejas laika posms

Ap 2000. gadu priekš Kr. „Ddņu upe", kas savieno Bal-

tijas jūru ar Ziemeļjūru un tad ar okeānu, zemes pacē-
luma dēļ ir kļuvusi ievērojami seklāka. Blīvākais un

smagākais okeāna ūdens pa šī savienojuma apakšējo
slāni vēl turpina gan iespiesties Baltijas jūrā, bet ūdens

daudzums, kas rodas no šīs jūras saldūdens sanesēm,
ir lielāks. Tā sāļums Baltijas jūrā atkal mazinās un tipis-
kie sāļjūras iemītnieki sāk nīkuļot un pazust. To vietā



28

ieaug citi. Raksturīgākais no tiem — vēl no Ancilus laika

saglabājies gliemezis Limnea ovata i. baltica.

Šī gliemeža vārdā tad šo laika posmu, kas sakrīt tuvu

ar bronzas laikmetu vispārējā vēsture, apzīmē par Lim-

neias laiku. Tas ir ceturtais Baltijas jūras attīstības posms.
Jūras krasta robežas nu vairs daudz nemainās, jo zemes

garozas svārstību ziņā šī telpa ievērojami nostabilizē-

jusies. Atskaitot nelielas pārmaiņas, jūra paliek līdz šai

dienai gandrīz turpat, kur bijusi pirms 7000 gadiem.

BALTIJAS JŪRA MŪSDIENĀS

Pašreizējo laika posmu, kad Baltijas jūra hidrogrāfiskā

un bioloģiskā plāksnē ieguvusi to seju, kāda tai ir šodien,

apzīmē par piekto un pēdējo šīs jūras attīstības posmu.

Raksturīaākais jūras iemītnieks, kam pašreizējais atsāļi-
nātais ūdens labi piemērots un kas tagad plašāk ieaug
Baltijas jūrā, ir smilšu gliemezis Mya arenaria.

Nav tomēr teikts, ka ar to šīs jūras attīstība būtu no-

s'ēausies un ka tā paliks uz visiem laikiem tāda, kāda

ir šodien. Vairākas zīmes liecina, ka tā tas nav. Pār-

maiņas, kaut arī lēnas, vēl vienmēr notiek krasta līnijā,
ūdens sastāvā un arī dzīvnieku un augu pasaulē.

Baltijas jūra pieder lēzeno jūru tipam. Tās vidējais
dziļums — 55 metri. Rīgas jūras līcī vislielākais dziļums

53 m, Somu līcī — 110 m. starD Kurzemi un Gotlandi —

249 m. Botnijas līcī — 294 m. Visdziļākā Baltijas jūra ir

staro Gotlandi un Zviedrijas cietzemi, t.s. Landsortas iedo-

bumā — 463 m.

Latvijas territoriiā jūras dibens ir lēzens un ūdens

dziļums, attālinoties no krasta. Dieaua samērā vien-

mērīgi, bet viscaur ne gluži vienādi. Sevišķi tur, kur iūrā

rāvas un sēkli, šis pieaugums nevienāds. Vidēii 1 m dziļa

ūdens iosla sākas 100 — 400 m, 3 m dziļa ūdens iosla

300 — 900 m, bet 5 m dziļa ūdens josla 500 — 1000 m

no krasta.

Neliela krasta līnijas maina Latvijas territoriiā kon-

statējama visā pēcledus laikmetā. Šo līniiu pārvietot
Dalīdzēiusi zemes garozas svārstība, jūras viļņi, straume

un vējš.

Vilni, atsitoties pret krastu un plūstot atpakaļ, veido

īomas un kalniņus. Tas notiek visur tur, kur piekrastē



Lielais Ovišu sēklis ar ūdens dziļuma atzīmēm (metros)

Izgriezums no Jūrniecības departamenta izdotās Latvijas

piekrastes kartes.
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valīaa smilts. Vietām šīs iomas, kas veidotas iau pirms

aadu simtiem un tūkstošiem, ledus laikmetā iespiestai

zemes garozai lēni ceļoties, nodalītas no iūras un pārvēr-

tušās vai nu par sekliem piejūras ezeriem (Enaures, Lie-

pāias. Papes v.c), par purviem, vigām, vai arī par lēze-

nām starpkāpu ioslām.

Nograužot krastmalu, iūras straume vietām ieskalo

iūrā nevien auastus smilšu sanesumus ar visiem augo-

šiem kokiem, bet dažreiz arī krastā celtās ēkas. Tā tas

biiis. oiem., Šķēdes iūrmalā (ap 10km no Liepāias). Kādā

ap 1850. aadu paaatavotā jūrmalas skicē tur redzama

iūrā ieskalotā Sv. Annas baznīca. Šī baznīca, kā to pie-
minapraksti, vēl 1560. gadā stāvējusi jūras krasta krauiā,

1707. gadā tā nav tur vairs redzēta, bet 1838. gadā, ejot

pa jūrmalu, vēl bijis iespējams saskatīt jūrā tikai baznī-

cas dmpas. Tanī pat vieta iūrā ieskalota arī kāda sena

kaosēta. kas atradusies baznīcas tuvumā.

Līdzīau likteni pārdzīvoiis arī senais Medzes Grobiņas
robežakmens, kas kādreiz stāvēiis iūras krastā. Šis ak-

mens, ar iekaltu krusta zīmi auašgalā, jau pirms 100 ga-

diem atradies 40 soļus jūrā. Ūdens virs akmens jau tad

biiis tik dziļš, ka tam pāri varējuši braukt ar laivu.

Archaioloģe E. Šņore atzīmē, ka atrokot 1936. gadā
Turkalnes Darvde<4žos senos kuršu kapus, kur mirušie

apbedīti ap 1400. aadu. viņai biiusi iespēja izpētīt tikai

dalu no tiem. Dala jau tad bijusi ieskalota iūrā.5)
Šo pašu krasta noaraušanas procesu vēl tagad labi var

vērot Kolkasraaā. Dižiūras pusē. dažus km no šī zemes

raaa. straume noarauž kādu diezgan augstu, kokiem

aoauaušu kāpu. Pludmale tur tik šaura, ka vētrainā laikā

arūti tikt šai vietai garām. Pašā
raaa aalā viļņi atkal

arvien vairāk izskalo senās, krastā celtās bākas pamatus.

Citādi tas ir tur. kur iūrā ierīkoti kādi moli vai aiz-

sprosti. Aizturot ūdens plūdumu, kas Latvijas piekrastē
visvairāk nāk no rietumiem, šiem moliem ziemeļu pusē
veidojas ūdens virpulis, kas grauž tur krastmalu un nes

smilti prom. Moliem dienvidu pusē, turpretim, sauszeme

aua klāt. Tā pie Liepājas ostas dienvidu mola krājas
nevien plūstošā smilts un aug sauszeme, bet sastāias arī

visādi jūras izskaloiumi. Tur krājas arī jūras mēsli. Daž-
reiz šīs mantas tik daudz, ka pietiek ko vest nevien vietē-
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jiem piekrastniekiem, bet turp brauc un šo vērtīgo lauku

mēslojumu vāc arī daudzi tālāk dzīvojoši lauksaimnieki.

Ja šos mēslus laikus nenovāc, tad tie iesērē smiltīs un

daļēji iet zudumā.

Tas pats vērojams pie Ventspils ostas moliem. Zvejnie-
ki, kas tur dzīvoja ap 1937. gadu, zināja stāstīt, ka tanī

vietā pie ostas dienvidu mola, kur celts tagadējais zivju
pārstrādāšanas uzņēmums, viņi jaunībā vēl zvejojuši

plekstes. Tad tur bijusi jūra, tagad — sauszeme. Kopš
tā laika, kad taisīti Ventspils ostas moli, tur pieaugusi
klāt apm. 650 m plata sauszemes josla, vietām 3 — 4 m

dziļas jūras vietā veidojot 3 — 4 m augstas kāpas.
Baltijas jūra īpatnēja tanī ziņā, ka sāļums ūdenī viscaur

nav vienāds. Kamēr okeānā sāls daudzums sasniedz 35%,

Skagerakā tas nav lielāks par 30%, Kategatā — 15%,

Baltijas jūras sākumā — 10%, tās vidusdaļā — 6,5%,

Rīgas jūras līča galā — 4%, Somu līcī — 2%, bet Būt-

ni jas līcī — tikai 1%. Šie skaitli arī visu gadu nav vie-

nādi. Pavasarī, kad upes sanes jūrā daudz saldūdens,
ūdens kļūst mazāk sāļš. Vasarā, kad saldūdens pieplūde
mazāka, sāļais okeāna ūdens, kas pa Dānijas jūras šauru-

mu apakšējiem slāņiem plūst Baltijas jūrā, padara to

atkal sāļāku. Zināmas svārstības rada arī vētras, kas

jūras ūdeni ievērojami pārvieto. Parastā ūdens izmaiņa
Dānijas jūras šaurumos ir šāda: virsējā slānī tas plūst
no Baltijas jūras Ziemeļjūrā, apakšējos slāņos — no

Ziemeļjūras Baltijas jūrā. Dažreiz, pieturoties ziemeļu un

rietumu vētrām, ūdens plūst arī tikai vienā virzienā —

no Ziemeļjūras Baltijas jūrā.

JŪRMALAS „SMILŠU PLŪDI"

Kā ziemā no vaļīga sniega vējš sadzen sniega kupenas,
tā tas vasarā no sausas smilts sapūš jūrmalā smilšu

kāpas.
Parasti šie jūrmalas smilšu sanesumi apaug ar kāpu

augiem. Mitrajā liedagā, ko diendienā vairs neapskalo

jūras viļņi, iemetas jau pirmie vispieticīgākie augi —

sālszāle, liedaga ceļmale, šķēpene, piena puķīte, jūras

kāposti. Dažus solus tālāk no jūras, kur paceļas pirmie

kāpu pauguri, var vērot jau kāpu pamiežu asnus, kāpu



Ventspils jūrmala. (Skaitļi jūŗā apzīmē ūdens dziļumu metros).
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Lielā kāpa pie Nidas, kas sapūsta ap 70 m augstumā.

niedres, slotiņu ciesas, smilšu grīšļus. Pēc kāda laika

tiem seko dažas sūnu sugas un tad arī pirmie krūmi un

koki.

Visur tā tas gan nav. Vietām vēja veidotie kāpu pau-
guri nepaspēj qpaugt ar kāpu augiem. Vietām vējš,
roāHot īau kādu gatavu kāpu, dzen vaļīgo smilti arvien

iekšzemē, veidojot t.s. ceļojošo kāpu. Vietām tas

atkal sadzen kādu kāpu lielā augstumā. Tā, piem., Lie

pāīas apkārtnē ir kāpas, kas sniedzas 40 m augstumā,
Lielā kāpa pie Kuršu jomas sadzīta pat 65 — 70 m

augstumā.

Agrākos gados, kad vēl nav bijis izdomāts kā šos

smilšu plūdus apturēt, tie vietām nodarījuši piekrastnie-
kiem lielus zaudējumus. Senie kurši, piem., kas apdzīvo-
juši aiz Klaipēdas esošās Kuršu kāpas, ceļojošo smilšu

dēļ vairākās vietās bijuši spiesti atstāt savus ciemus un

meklēt īaunas apmešanās vietas.
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Mūsdienu kartēs tur vairs neatrod Vecaaili (Alt-Neaeln)

— zveinieku ciemu, kas kādreiz atradies 25 km aiz Klai-

pēdas. Zem uzputinātā kalna tur ir nevien šis kādreizējais
ciems, bet arī kāda sena kapsēta. Ceļojošā kāpa šo vietu

nosegusi laikā no 1673. līdz 1728. gadam.
Kādus 6 km vēl tālāk uz dienvidiem kādreiz bijis Aģiles

jeb Neģiles ciems (Negeln). Šī ciema ieputināšana sāku-

sies 1836. gadā. Pēc 10 gadiem ciems vairs nav bijis
redzams. Tā iedzīvotāji tad jau iepriekš pārcēlušies uz

citām tuvējām apdzīvotām vietām — Purviņiem (Pur-

wihn), Preiļiem (Preil) un Pārvalku (Penvelk). 7)

Kādus 6 km vēl tālāk uz dienvidiem bijis kuršu ciems

Karviķi (Karwaitten). Par šo ciemu zināms, ka 1569. gadā
tur pastāvējis krogs un mājojušas 19 zvejnieku ģimenes,
bet jau 1779. gadā smilšu kalns pienācis tik tuvu, ka

ciema skola un baznīca noplēsti un celti citā vietā. ledzī-

votāju lielākā daļa tad pārcēlusies uz kādu vietu, kas

sākusi veidoties 1680. gadā un nosaukta par Melnkranti

(Schv/arzort).

Kuršu kāpu vidusdaļā, kādus 10km vēl tālāk uz dienvi-

diem no kādreizējiem Karviķiem, vēl mūsdienās atrod

zvejnieku ciemu Nidu. Agrākos laikos šī vieta saukta

vienkārši par Veco ciemu (Wdzazeems), ari par Veco

Nidu (Wāza Nida). Šī ciema vecākai daļai ceļojošais
smilšu kalns jau pirms apm. 70 aadiem bijis pārceļojis
pāri, tā kā seno celtņu pamati bijuši saskatāmi jau smilšu

kalna otrā pusē. Kad šī Vecā ciema ieputināšana sāku-

sies, ciema mītnes pārceltas citur — tagadējā Nidā,
Skrūsdienā un Purviņos. (Šo Nidu, kas atrodas Kuršu

kāpās, nedrīkst sajaukt ar piejūras zvejnieku ciemu, ko

ari sauc par Nidu, bet kas atrodas Latvijas territorijā,
pavisam tuvu pie Lietuvas robežām.).

Pēc prof. A. Becenbergera datiem vēl tālāk aiz Nidas

zem Kuršu kāpu smilšu kalniem atrodas šādi ciemi:

1) Neu-Pillkoppen oder Dumschel (Jaunpilkupe jeb
Dūmsle) — 6,5 km no Nidas. Pēdējā ēka tur esot nojaukta
1839. gadd. 1888. gada šo vietu sedzis jau 12 — 16 m

augsts smilšu kalns.

2) Neustadt — 12 km no Nidas. Šinī vietā kādreiz sen-

laikos esot atradies ciems, kas saukts par Veco ciemu
(VVāzazeems). 1283. gadā, t.i. ordeņa laikā, tur celta kāda
pils. Vēlāk viss ieputināts smiltīs.
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3) Preden — 15km no Nidas. Šis Priediņu ciems savā

laikā esot bijis viens no lielākiem ciemiem. Kuršu jomā
kādu līci (leņķi) vēl šodien sauc par Predin-Bucht un

kādu zemes ragu — par Predine-Haken. Tur tuvumā ir

arī Priediņu kalns (Predin-Berg oder Predinsche Berg).
Baznīcas grāmatās sameklēti dati, ka no 1665. — 1671.

gadam tur kristīti 39 bērni un tur dzīvojušas 23 — 25

ģimenes.
4) Kunzen (Kunca ieb Kunči) — 24 km no Nidas. Šī vieta

nepiederot pie sevišķi vecām apdzīvotām vietām. Ļaudis
tur it kā apmetušies tikai ordeņa laikā. Kopš 1555. gada
tur pastāvējusi arī baznīca, kas 1804. gadā bijusi jau pa

pusei ieputināta smiltīs. Tad tā nojaukta un no iegūtiem
materiāliem Nidā ierīkota pasta stacija.

5) Lattenwalde — 32 km no Nidas. Arī šī vieta nepiede-
rot pie sevišķi vecām apdzīvotam vietām. Ap 1760. gadu
ciems daļēji nodedzis, daļēji ieputināts smiltīs. 7)

„Smilšu plūdi" pirms apm. 300 gadiem Latvijas territo-

rijā apdraudējuši arī Nīcas Jūrmalciemu. Šinī apvidū,
ap 20 km no Liepājas, tad audzis liels priežu mežs. Kādā

uguns nelaimē, kad aizdedzies darvas ceplis, vējš pār-
sviedis uguni ari apkārtējā mežā un ari tas nodedzis.

Atsegtās kailās smiltis jūras vējš nu sācis dzīt uz iekš-

zemi, apputinot ne tikai izdegušā meža gabalu, bet ari

tālāk esošās druvas un pļavas. Vēja veidotās smilšu

kāpas 50 gadu laikā iznīcinājušas 9 lauku saimniecības.

Šo saimniecību īpašniekiem nav atlicis nekas cits, ka

meklēt jaunas dzīves vietas attālāk no jūras.
Mēģinājumi apsēt kāpas ar zāli vai apstādīt ar krū-

miem nav sekmējušies — smilšu plūšana nav apstājusies.
Nelaimes saglābšanai Grobiņas mežos tad nocirsti 700

kub. asis paegļu un egļu zaru un sagatavoti 5300 stabi

un 16000 sklandas. Ziemā visi šie materiāli nogādāti jūr-
malā. 1837. gada pavasarī, pulcējot darbā 400 vīrus, viss

smilšu rajons nosegts un nožogots, uztaisot ap to 1,5 m

augstu sētu 34 km garumā. Papildus paegļu un egļu za-

riem, smiltis vietām noklātas ari niedrēm un jūras mēs-

liem. Tad tur sēta zāle un stādīti krūmi un koki. Pavisam

iestādīti 242 000 jaunu kociņu.
Tikai tā smilšu plūšanu, kas bijusi apņēmusi jau

1100ha lielu zemes platību, izdevies apturēt. Aizgājušiem
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zemniekiem pēc tam tad atkal bijis iespējams atgriezties
savās agrākajās dzīves vietās atpakaļ.8)

Ceļojošās smilšu kāpas ap 1930. gadu Latvijā bija vēl

arī Lilastes, Carnikavas, Vecāku, Mangaļu, Buļļu un citos

piejūras rajonos. Kopējo šo kāpu platību vērtēja uz

3000 ha. Vēlākos gados visas šīs vietas tika apsegtas,

nostiprinātas un apstādītas.

BALTIJAS JŪRAS ZVEJNIECĪBA

Par senajām zvejas gaitām Baltijas jūrā tiešu ziņu nav.

Zināmu liecību par tām dod tikai jūras krastā atrastās

senlietas.

Tā, piem., Dānijas salās, Šlēsvigā-Holšteinā un Prūsija
līdztekus jūras krasta līnijai gul lieli gliemežvāku sakra-

vumi. Vietām tie sasniedz 500 m garumā, 6 m platumā un

3 m augstumā. Agrākos gados tos turēja par jūras iz-

skalojumiem. Vēlāk noskaidroja, ka tie nav dabas veido-

jumi, bet — senā piekrastnieka virtuves atkritumi. Aizvēja

pusē tiem atrada ugunskuru paliekas, podus ar zivju

zvīņām un citus piederumus, bet pašos sakrāvumos —

akmens laikmeta darba rīkus: rokas vadžus, akmens

uzgaļus duramiemrīkiem, krama un kaula ūdas, akmens

dunčus.

Jau iepriekš pieminēts, ka akmens laikmeta dzīves

paliekas Latvijas jūrmalā atrastas Ģipkas tuvumā, ta-

gadējā Purciemā. Senajos dzīves slāņos tur konstatētas*

arī zivju asaku paliekas. Senie piekrastnieki, tātad, ari

tur nodarbojušies ar zveju.
Dr. P. F. Meiers, aprakstot senās vācu zvejnieku gaitas,

atzīmē, ka pirmie ūdenssatiksmes līdzekļi, kas lietoti Balti-

jas jūras rietumu daļā, bijuši gatavoti no viena koka

stumbra. Šie vienkoči bijuši 4 — 7 m gari, 0,5 — 0,7m

plati un 0,3 — 0,4 m dziļi. lespējams, ka tādas pait biju-
šas arī mūsu piekrastnieku pirmās vienkoka laivas, kas

mierīgākā laikā lietotas pirmajiem, zvejas darbiem jūrā,

tuvējā piekrastes joslā.
Pamatmateriāli, no kā senlaikos gatavoti tīlki, auklas

un virves, bijuši lini un kaņepes. Kaņepāju darinājumu
paliekas atrastas vairākās izrakumu vietās, arī senlat-

viešu kapos. No kaņepēm parasti vītas virves, no liniem,
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Vidzemes jūrmalas zvejnieks ar nozvejotu lasi.

kam smalkāka šķiedra, austi tīkli un gatavoti citi līdzīgi
izstrādājumi.

Kāda tautasdziesma, kas uzrakstīta Slokas jūrmalā,
stāsta, ka „simtu gadu tās kailītes no liepiņas darinātas".

No šī stāsta varētu secināt, ka zvejas rīku velkamās vir-

ves (kailes) vecos laikos dažreiz gatavotas arī no liepu
lūkiem. Liepu un kārklu lūki, kā zināms, lietoti arī apavu
(vīžu) gatavošanai.

Līdzīgi tas pieminēts arī kādā citā tautasdziesmā, kas

uzrakstīta Liepājas rajonā (Rucavā):
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Kupla liepa uzaugusi
Manā laivas valgumā.
Kad notrūka masta virve,

let pie liepas lūku plēst. (52 076).

Mūsdienās tiklus auž ar mašīnām. Sendienās tas darīts

ar rokām. Cauriem ziemas vakariem pie skalu uguns tad

vērpti diegi un no šiem diegiem, veidojot aci pēc acs un

kārtu pēc kārtas, ar saivas un mērkociņa palīdzību dari-

nāti tīkli. Kad linums bijis gatavs, tad tam apaustas ap-

kārt vēl pāris rupjākas kārtas un tas iesiets virvēs. Plūks-

nas gatavotas no priedes mizas, sausa egles koka vai ari

no bērza tāss. Par gremdēm noderējuši mazi gludi ak-

meņi. Piestiprināšanai tiem izurbti caurumi vai arī tie

iešūti mazos drēbes gabaliņos. 9)

Zivis un citi lielākie ūdens apdzīvotāji

Zivju dzīves apstākļi Baltijas jūrā viscaur nav vienādi.

Šīs iūras rietumdaļā, kur barības krājumi lielāki, atrod

ap 75 dažādu sugu zivis, kamēr Botnijas līcī to ir tikai 43.

Baltijas jūras vidusposmā, arī Latvijas territoriālos ūde-

ņos, konstatētas 53 dažādas zivju sugas. No tam 24 sugas
uzturas tikai jūrā, bet 29 sugu pārstāvji iepeld arī iekšē-

jos ūdeņos — upēs un ezeros.

Baltijas jūras galvenā zvejojamā zivs — siļķe. Tās

pārstāvi Latvijas ūdeņos sauc par reņģi. Reņģu nozveja
Latvijas zvejniecībā — 55% no visa zvejas guvuma. Tad

nāk: mencas, plekstes, brētliņi, luči, zuši, laši, taimiņi,
vimbas, sīgas, salakas, asari, zandarti, līdakas. Nelielos

daudzumos nozvejo vēl arī akmeņplekstes, lapreņģes,
jūras buļļus, jūras zaķus, salates, makreles, kazragus.

Gandrīz pilnīgi Baltijas jūras ūdeņos izzudusi store.

Cik apzināts, tad pēdējos gadu desmitos daži eksemplāri
nozvejoti vēl tikai šīs jūras rietumdaļā. Agrākos gados,

turpretim,, šī lielā un vērtīgā zivs zvejota arī Rīgas iūras

līcī. Dodoties uz savām nārsta vietām, tad tā iepeldējusi

arī Daugavā un citās lielākās upēs, kas ietek jūrā.
Šķiet, ka ar upju padziļināšanu un kaitīgu notekūdeņu

ievadīšanu tanīs, šīs zivs senās nārsta vietas sapostītas.

Tādēļ tad tā arī iznīkusi.
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Ka maldu viesis, ceļojot no Atlantijas okeāna, Baltijas

jūrā šad un tad iepeld zobenzivs (Xiphias gladius L.).

Kopš 1821. gada Latvijas piekrastē atrasti malā vai arī

nozvejoti kādi 20 eksemplāri. Lielākais no tiem bija 2,4 m

garš ar 0,8 m garu „zobenu" — pagarināto virsžokli.

No lielākiem ūdens apdzīvotājiem, kas nepieder zivju

pasaulei, Baltijas jūrā sastop roņus, delfīnus un jūras
cūkas. Parastākie Latvijas piekrastē — pogainais ronis

(Phoca hispida) un parastais jeb plankumainais ronis

(Phoca vitulina). Retāk tur sastop garpurna jeb pelēko

roni (Halichoerus grvpus). Šad un tad Latvijas piekrastes

ūdeņos parādās delfīns (Delphinus delphis), retāk — jū-

ras cūka (Phocaena phocaena).
Agrāko laiku aprakstos atrodamas ziņas, ka 1578. gadā,

t.i. pirms apm.. 400 gadiem, Rīgas jūras līcī iepeldējusi
„īsta valzivs". Šis valis bijis krietni liels. Kaut kur Ģipkas
tuvumā tas izskalots malā. Šī jūras iemītnieka 2,8 m garā
un 9 cm platā riba pēc tam vēl ilgi glabāta Dundagas

pils piemiņlietu kambarī. Kur tā vēlāk palikusi, par to

ziņu nav.
10)

Kāds cits valis pieminēts 1924. gada Kuršu kāpu aprak-
stā. Tur teikts, ka „pirms dažiem gadu desmitiem" šis

valis izskalots Rasītes (Rositten) jūrmalā. Aprakstam pie-
vienotaisattēls liecina, ka arī tas bijis krietni liels eksem-

plārs. 11)

Zvejas kārtība

Zvejā Baltijas jūras ūdeņos piedalās visu to valstu

zvejnieki, kuru robežas pieiet pie šīs jūras. Mūsdienās

tur sastop latviešu, lietuviešu, poļu, vācu,* dāņu, zviedru,

somu, krievu un igauņu zvejniekus. Šie zvejnieki zvejo
savas valsts territoriālos ūdeņos un arī neitrālos ūdeņos.

Par territoriāliem ūdeņiem apzīmē tos, kas piekļaujas
attiecīgās valsts krastiem. Tālākie — neitrālie ūdeņi.

Territoriālo ūdeņu jēdziens radies jau 16. gadsimtā.
Starptautiskās konferencēs tad notikusi vienošanās, ka

pie tiem pieder 3 jūras jūdžu (5556 m) plata piekrastes
josla. Tas bija attālums, ko varēja nosargāt ar krasta

lielgabaliem. Tālāk aizšaut toreiz nevarēja.
Mūsdienās šis jēdziens vairs nav vienveidīgs. Kamēr

Ziemeļamerikas Savienotās Valstis, Anglija un Vācija
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vēl šodien pieturas pie 3 jūras jūdžu joslas, Padomju
Savienība jau 1921.gadā paplašināja šo joslu uz 12 jūras

jūdzēm, pievienojot tai arī veselus jūras ielokus. Šādu

pat 12 jūras jūdžu joslu pēc Otrā pasaules kara Baltijas

jūrā noteica arī Polija. Norvēģija pie saviem krastiem

jau 1935. gadā noteica 4 jūras jūdžu joslu. Vēl tālāk ir

gājušas dažas Dienvidamerikas valstis. Tās deklarējušas

par territoriāliem ūdeņiem pat 200 jūras jūdžu platu

joslu. Tas darīts tādēļ, lai nedotu iespēju citām valstīm

tur piekopt vaļu zveju un izmantot pazemē, zem jūras,
esošos eļļas krājumus. 12)

Privāttiesību sfērā zveja territoriālos ūdeņos Baltijas

jūrā dažādi rēgulēta. Zviedrijā un Somijā, piem., dažos

rajonos var zvejot tikai tie, kam zemes īpašumi piekļaujas
jūrai. Agrākos gados vietām tā tas bijis arī Vācijā.

Latvijā senlaikos zveja jūrā bijusi visiem brīva. Muiž-

niecības laikos šīs tiesības ierobežotas. Vēl pirms Pirmā

pasaules kara, kad Latvija atradās Krievijas virsvarā,

Kurzemes jūrmalā zveja bija visiem brīva, bet Vidzemes

jūrmalā zvejas tiesības tuvējā 3 verstu joslā piederēja

vienīgi tiem, kam zeme piekļāvās jūrai. Šīs tiesības, pro-

tams, viņi varēja iznomāt arī citiem. Parasti tas tā tika

arī praktizēts. Tā, piem., 1911. gadā Bolderājā katrs zvej-
nieks par jūras zvejas tiesībām maksājis 20 rubļus, Buļ-

ļos — 35 rubļus gadā. Mellužu, Dubultu un Majoru rajona

zvejnieki bijuši apvienojušies 2 grupās un maksājuši
piekrastes īpašniekam 500 rubļus gadā. Salacgrīvā ap

1900. gadu par katru kūri un vadu, ar ko zvejots jūrā,
maksāts 25 rubļi gadā.

Latvijas brīvvalsts laikā zveja jūrā territoriālos ūdeņos

bija visiem, Latvijas pilsoņiem brīva. Šo brīvību ierobe-

žoja vienīgi daži zivju saudzēšanas un zvejas kārtības

nosacījumi. Tā kopš 1931. gada, kad tika izdots īpašs
zvejniecības likums, noliedza ar zvejas rīkiem aizsprostot

zivju izeju un ieeju upēs.
Vēlākos gados, kad ievērojami tika paplašināta lašu

zveja, radās vajadzība sadalīt arī zvejas vietas. Tā tas

bija Vidzemes jūrmalā — visā 130 km garajā rajona no

Ainažiem līdz Mellužiem. Zemkopības ministrija, kas bija

pilnvarota noteikt zvejas kārtību jūrā, tad uzsāka tur

~jūras dalīšanu". Jau ziemā, pirms zveias sezonas sāk-
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Liepājas rajona zvejnieks kārto mencu ūdas.

scmās, atsevišķu ciemu zvejnieki tika saaicināti kopējā
sanāksmē, kur, savstarpēji vienojoties vai ari izlozējot,
katram lašu kūra (lielā murda) zvejniekam iedalīja savu

vietu. Krastam tuvējā joslā atsevišķas vietas iedalīja ari

lielo, malā velkamo vadu zvejai. Selga, turpretim, palika
nesadalīta — brīvā lietošanā citiem dažādiem zvejas
rīkiem.

Sākoties Otrajam pasaules karam, šī ~jūras dalīšana"

vairs nebija vajadzīga. Trūkstot dažiem sāku materiāliem,

piem. kokvilnai, visus zvejas rīkus vairs nebija iespējams
uzturēt zvejas kārtībā. Tā vietas pietika visiem, kas vien

vēl vēlējās zvejot.
Pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija iekļauta Padomju

Savienībā, šis stāvoklis nav daudz grozījies. Pirmajā laikā
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tad piegriezta vērība tikai lētāko zivju (reņģu, mencu,

olekstu) zvejai, lai pildītu uzstādītos nozvejas plānus.
Interese par vērtīgāko zivju (lašu, taimiņu, zušu) zveju
vairāk pieaugusi tikai pēdējos gados.

Baltijas jūras ienesa

Katras ūdens vienības ziviu ražošanas spēju galvenā
kārtā nosaka pamatvielas, kas atrodas ūdenī. Pie pa-

matvielām pieder: sāļi, gāzes un dažādi elementi — sērs,

dzelzs, varš, niķelis, jods v.c. Zivju barībai šīs neorgani-
skās vielas tieši nenoder. Šai vajadzībai tās kļūst lieto-

jamas tikai tad, kad asimilācijas procesā pārvēršas par

organiskām vielām — augiem un dzīvniekiem.

Pirmā ūdens augu grupa — planktons. Ar šo vārdu

apzīmē mikroskopiski mazos, brīvi peldošos vienšūniņu

augus, kas savairojas ūdenī ļoti lielā daudzumā. Tie

vairojas un aug tikai ūdens virsējos slāņos, kur iespīd
saules gaisma. Parasti tas notiek ne dziļāk par 100 met-

riem. No augu planktona pārtiek zooplanktons — mikro-

skopiski mazi dzīvnieki, arī brīvi peldoši ūdenī.

Daudzām mazām un arī vidēji lielām zivīm planktons
ir galvenā barība. No planktona jūrā pārtiek, piem., reņ-

ģes, salakas, brētliņī Plekstēm un akmeņplekstēm par

galveno barību noder dažādi jūras dibena apdzīvotāji —

vēzīši, krabji, mazi gliemeži. Lielākās zivis, piemēram
laši, pārtiek no mazākām zivīm. Lašu galvenā barība

)ūrā ir siļķes un reņģes.
Baltijas jūra nav sevišķi bagāta ar pamatvielām. Tā-

dēļ to pieskaita tikai pie vidēji vērtīgiem zvejas ūdeņiem.
Bagātāka ir tuvējā Ziemeļjūra. Ar to tad arī izskaidro-

jams, ka dibens fauna tur pilnīgāka un zivju bagātība
lielāka. Līdz ar to tad arī zvejnieku zvejas guvumi tur

lielāki.

Zināmus barības vielu papildinājumus Baltijas jūra
saņem no Ziemeļjūras — līdz ar Ziemeļjūras ūdeni pa

Dānijas jūras šaurumu apakšējiem slāņiem šīs vielas

ieplūst Baltijas jūrā. Trūkstot šinī jūrā attiecīgai ūdens

cirkulācijai (paisuma un bēguma svārstībām un citām

izmaiņām), tās gan no ūdens dziļākām joslām vienmēr

nenokļūst pietiekami tālu seklākās joslās. Zināmus pa-
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matvielu dcrudzumus jūrā ienes ari tanī ieplūstošās upes

un strauti. Šī ietekme jūtamāk izpaužas vispirms tuvējā

piekrastes joslā — visvairāk šo upju grīvās, jomās, ostās.

Zvejas „raža", ko pirms Otrā pasaules kara dažādu

zvejnieki gadskārtēji ievāca Baltijas jūrā, svārstī-

jās ap 150 milj. kg zivju. Tā, piemēram, par 1937. gadu
atrodami šādi zivju nozvejas skaitļi (miljonos kg): Vācija
— 43,5, Zviedrija — 42, Somija — 19,4, Latvija — 13,8,

Dānija — 7,6, Polija — 7, pārējās valstis — 17.

Latvijas zvejnieku zvejas guvums šinī laikā, tātad,

bijis — apm. 1/10 no kopējās nozvejas.
Šo zivju nozveju Baltijas jūrā zvejniecības biologi vēr-

tēja kā normālu, t.i., kā tādu, kas nepārsniedz zivju gads-
kārtējo pieaugumu un neapdraud zivju sastāvu ūdenī.3)

Pēc Otrā pasaules kara zivju zveja Baltijas jūrā ievē-

rojami kāpināta. Viena pati Padomju Savienība, kuras

nozvejas skaitļos ieskaitīti gan ari Latvijas, Lietuvas un

Igaunijas zvejnieku zvejas guvumi, tad nozvejojusi ap
150 milj. kg zivju gadā. Vērtējumos atrodami dati, ka

kopēiais zvejas guvums šinīs pēckara gados sasniedzis

ap 400 milj. kg zivju gadā. 13)

Starptautiskā zvejniecības statistikā par pēdējiem ga-
diem uzrādīti šādi nozvejas skaitļi: 14)

Kā šī intensīvā zveja atsaukusies zivju sastāvā Baltijas
jūras ūdeņos?

Tuvāku un precīzu vērtējumu par to trūkst. Šādu datu

vākšana
nav ari vienkārša, jo zivju dzīvi ūdenī ietekmē

nevien zveja, bet dažādi ūdensdzīves apstākļi.
Par zivju sastāva maiņu šinī laikā Rīgas jūras līcī tu-

vākas ziņas sniedz M. V. Farbtuchs Padomju Latvijas
Zveiniecības pētīšanas institūta 1961. gada rakstos. 15)

ozvejotais zivju daudzums Baltijas jūrā (miljonos kg)
1959. g. 1960. g.' 1961. g. 1962.g.

Dānija 29 31 37 37

Somija 47 47 47 41

Vācija 20 22 16 16

Polija 69 83 72 77

Zviedrija 66 67 67 71

Padomju Savienība .167 155 125 156

a 398 405 364 398
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Minētais autors atzīmē, ka 1949. gadā Rīgas jūras līcī,

līdzās citiem zvejas rīkiem, uzsākta zveja ar 37 stāv-

vadiem. Vidējā gada nozveja vienā vadā bijusi 18 700 kg
zivju. Maksimālā norma sasniegta 1954. gadā, kad jūrā
ievietoti 324 stāvvadi. Viena vada vidējā nozveja tad

sasniegusi 37 900 kg. Bet turpmākos gados, paplašinot
vēl tālāk trāļu un stāvvadu zveju, zvejas guvumi sākuši

mazināties. Stāvoklis kļuvis pat tik ļauns, ka kaut kas

bijis jādara, lai to labotu.

Par šo jautājumu tad vairākkārt ticis spriests Latvijas
un Igaunijas zvejas saimniecības un zinātņu organizā-
cijās. Pēdīgi nolemts griezties Maskavā, Zivju rūpniecības

ministrijā, ar lūgumu, izdot ierobežojošus noteikumus par

zveju Rīgas jūras līcī. Ministrija to arī darījusi. Ir ticis

noteikts, ka Rīgas jūras līcī drīkst zvejot tikai Igaunijas
un Latvijas, bet ne vairs Ļeņingradas, Lietuvas un Rīt-

prūsijas (Baltgosribtresta) zvejnieki. Arī Latvijas zvejas
kolchozi zveju ar stāvvadiem ierobežojuši. Tā 1959. gadā

zvejots vairs tikai ar 125 stāvvadiem.

Tāljuras zveja

Pēc Otrā pasaules kara Baltijas jūras zvejnieki pasāku-
ši doties tāljūras zvejā Ziemeļjūras, Norvēģu jūras un pat

tālajos, Islandei apkārtējos zvejas ūdeņos. Tas darīts

tādēļ, lai gūtu labākus zvejas guvumus, jo Baltijas jūras

ūdeņi jau jūtami apzvejoti. Uz turieni brauc vācu, poļu

un, kopš 1956. gada, arī Latvijas zvejnieki.

Latvijas zvejniekiem šie tāljūras braucieni gan nav

paši pirmie. Atrodamas ziņas, ka siļķu zveja Ziemeļjūrā
un Norvēģu jūrā praktizēta jau Kurzemes hercogistes
laikā. Ap 1660. gadu hercogs Jēkabs ir pat nomājis Nor-

vēģijā Flekeres (Flekkeroe) ostu. Tā bijusi domāta kā

bāze rūdas transportiem un siļķu un vaļu zvejai. 1666. ga-

dā uz siļķu zveju Ziemeļjūrā izbraukuši kuģi „Der Cab-

ljau" (Menca) un „Der Lachs" (Lasis), bet 1676. gadā

iegūta Dānijas karaļa atļauja 12 gadus zvejot un tirgoties
Islandes ūdeņos ar 3 kuģiem. 16)

Kādi bijuši toreizējie zvejas rezultāti, par to ziņu nav.

Jādomā, ne gluži niecīgi, jo toreizējos Kurzemes kuģu
sarakstos atrodami vairāki kuģi ar tīri ~zvejnieciskiem"
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nosaukumiem. Tur atrod, piem., kuģi ~Heringsfaenger",
„Island", „Der Heiring", „Die drey Heringe".

Kāds neliels siļķu zvejas pasākums Latvijā pastāvēja
arī ap 1937. gadu. Siļķu zvejā ārpus Baltijas jūras ūde-

ņiem tad devās viens neliels koka kuģis ~Bru". Islandei

apkārtējos ūdeņos tas nozvejojis 1500 — 4000 mucu siļķu

gadā. 17)

BALTIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBA

Baltijas jūra jau kopš sendienām noderējusi nevien

par pārtikas sagādes vietu, kur zvejot zivis un vākt glie-
mežus, bet arī — par satiksmes ceļu. Šīs jūras plašums,
kas sākumā it kā šķīris dažādas zemes, it drīzi vien iz-

rādījies par labāko satiksmes ceļu, pa kuru pārvietoties
un nokļūt no viena krasta otrā. Pa to tad ar dažādiem

ūdenssatiksmes līdzekļiem, sākuši ceļot sirotāji, karotāji,

tirgotāji un dažādi jaunas dzīves vietas meklētāji.
Par pirmajiem kuģotājiem, kas šķērsojuši šīs jūras ūde-

ņus, parasti tur senos skandināvus. Daži atradumiDauga-
vas krastos pamudinājuši archaiologus secināt, ka tie tur

ieradušies jau kādus 1000 gadus pirms mūsu ēras sā-

kuma. Ļoti veci ir arī gotlandiešu un ēlandiešu senkapi,
kas atrasti Kurzemes krasta, Rojas upes tuvumā. Vērtē,

ka tie piederīgi 8. gadsimtam pirms mūsu ēras. Diezgan
veciem laikiem pieder arī dāņu, frīzu un slavu braucieni

pa šo jūru.
Kad savas kuģotāju gaitas Baltijas jūrā sākušas senās

latvju ciltis, par to drošu ziņu nav. Daži senie vēsturnieki

cīnītājus Zviedrijā no Baltijas jūras pretējā krasta piemin
ap 750. gadu pēc Kr. Varētu domāt, ka tie bijuši senie

kurši un igauņi. (Skat. tālāk: Pa kuršu — seno jūras

braucēju pēdām.)
īsts „jūras lielceļš", kā to nosaukuši daži autori, Bal-

tijas jūrā veidojies ap 800. gadu pēc Kr. Tad zviedru

vikingi lielākā skaitā sākuši doties uz Krieviju un Bizan-

tiju. Šķērsojot Baltijas jūru, viens no parastākiem šo zie-

meļnieku ceļojumiem tad virzījies pa Somu jūras līci,

Ladoga ezeru un Volchovu uz Novgorodu. Kāds cits —

pa Rīgas jūras līci, Daugavu un Dņepru uz Melno jūru

un Bizantiju.



Kad Latvija vēl bija patstāvīga valsts... Tirdzniecības flotes

tonnāža attiecē pret 100 iedzīvotājiem. (Mag. oec. K. Kalniņa
sakopotie dati par Latvijas sasniegumiem laikā no 1918. līdz

1939. gadam. S. Vidberga zīmējums).
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Ap 1150. gadu Baltijas jūras kuģotāju saimei piebiedro-

jušies sakšu kuģotāji, sākot savus pirmos braucienus no

Brēmenes (t.i., no Ziemeļjūras). Dažus gadus vēlāk, gūstot

sauszemes pieeju Baltijas jūrai, tie dibina šīs jūras krastā

savu pirmo ostu — Lībeku. Vēlāk — vēl arī citas kuģu

piestājas vietas. Tad it drīzi veidojas arī Hanzas savie-

nība, kuras kuģniecība un tirdzniecība dominē Baltijas

jūrā kādus 400 gadus. Šinī pilsētu savienībā 15. gadsimtā

ietilpst vairāk nekā 160 pilsētu. Tanī skaitā — arī Rīga,

Ventspils, Kuldīga, Cēsis, Limbaži. Savus tirdzniecības

kantorus Hanza tad iekārto visos nozīmīgākos ārējos tir-

gus centros: Novgorodd, Brigē, Bergenā, Londonā.

16. gadsimta vidū pārsvaru Eiropas kuģniecībā sāk gut

holandieši — seno frīzu kuģotāju pēcteči. Baltijas jūrā

tie izvēršas pat par galveniem kuģotājiem. Arī Latvijas

ostās toreiz visvairāk sastop holandiešus. Tā, piem., Rī-

gas ostā 1639. gadā pavisam iebraukuši 239 kuģi. No

tiem: 151 — holandiešu, 36 — vācu, 20 — zviedru, 11 —

dāņu, 3 — norvēģu un vēl 7 dažādi citi kuģi. Līdzīga

situācija atzīmēta 1652. gadā. Tad tur pavisam bijuši

405 kuģi. No tiem: 223 — holandiešu, 92 — vācu, 29 —

zviedru, 21 — dāņu, 18 — angļu, 5 — norvēģu, 4 — Kur-

zemes un 13 — dažādi citi kuģi. Holandieši tanī laikā it

bieži ieradušies arī Liepājā, Ventspilī, Sakā un vēl citās

mazākās kuģu piestājas vietās Latvijas ūdeņos.

Cīņu ar holandiešu hēgemoniju 17. gadsimta vidū sāk

angļi, izdodot savus pazīstamos navigācijas aktus. Preču

piegādi Anglijā ar svešiem kuģiem tā ievērojami iero-

bežo. To pašu dara zviedri. Tie saviem kuģiem dod ievēro-

jamus muitas atvieglojumus. Zviedri pat panāk, ka viņu

kuģus arī Zundā atbrīvo no muitas. Tā holandiešus pa-

mazām pārspēj citi kuģotāji. Latvijas ostās brīvvalsts

laikā (1934./36. gadā) holandiešu kuģu bijis pavisam maz

— tikai 1%. Visvairāk tad tur apgrozījušies pašas Lat-

vijas kuģi — 45,1%. Pārējie: 21,2% — vācu, 10,5% —

angļu, 7,7% — dāņu, 7% — zviedru, 2,4% — norvēģu,
1,8% — somu, 1,7% — igauņu, 0,6% — Pad. Savienības,

0,4% — grieķu, 0,6% — dažādu.

18. gadsimta sākumā, Pētera Lielā laikā, savu pirmo

pieeju Baltijas jūrai izbūvē krievi. Ņevas grīvā tie ierīko

ostu, cietoksni un pilsētu, ko nosauc par Pēterpili (St. Pe-
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tersburg, Petrograd). Vēlāk — par Ļeņingradu. It drīzi,

iekarojot svešas zemes, tie šo pieeju pie jūras vēl tālāk

paplašina. Tur tie iegūst vairākas neaizsalstošas ostas.
Paši pēdējie Baltijas jūrai piekļūst poļi. Tas notiek 1919.

gadā. Beidzoties Pirmajam pasaules karam, Versaļas
miera līgumā iedala Polijai, cauri Vācijai, plašu zenies
joslu, kas sniedzas līdz jūrai. Šīs joslas galā, kādā zvej-
nieku ciemā, tie tad sāk ierīkot savu pirmo Baltijas jūras
ostu — Gdiņu (Gdvnia, Gotenhafen).

VAI BALTIJAS JŪRA

VĒLREIZ PĀRPLŪDĪS?

Pasaules plašumā ir dažādas jūras. Dažās no tām

ūdens līmenis pamazām krītas — ūdens tur vairāk izgaro
nekā ar nokrišņiem un pa ietekošām upēm pienāk klāt.

Citiem vārdiem — tās lēnām izžūst. Dažās citās ir atkal

pārlieku liela ūdens bagātība — ar nokrišņiem un pa

ietekošām upēm ūdens tur vairāk pienāk klāt nekā izgaro.
Izžūstoša jūra ir, piem., bībelē pazīstamā Nāves jūra

(920 km2). Tās ūdens līmenis pašreiz atrodas jau 392 m

zem Pasaules jūras līmeņa un sāls koncentrācija ūdenī

kļuvusi tik liela (220%), ka visi parastie ūdens iemītnieki

jau sen aizgājuši bojā. Izžūstoša jūra ir arī Kaspijas

jūra (424 300 km 2), kas lieluma ziņā līdzīga Baltijas jūrai.
Pēc krievu datiem ūdens līmenis Kaspijas jūrā laikā

no 1930. līdz 1951. gadam pazeminājies par 2,05 m, un

jau 1952. gadā atradies 27,6 m zem Pasaules jūras līme-

ņa. Līdz ar to arī pati jūra platības ziņā sarukusi — kopš
1930. gada tai gājuši zudumā 30 000 km 2

.
Tas ir apm. tik

daudz, cik liela ir Azovas jūra. Valsts saimniecība ar to

radušies milzu zaudējumi. Zivju sastāvs, piem., pēdējo
15 — 20 gadu laikā esot samazinājies par 50%. Sevišķi

jūtams tas esot storu zvejā, kas, kā zināms, dod arī izcilo

ražojumu — kaviāru. Tādēļ tad nu tiekot izstrādāti dažādi

projekti, kā glābt šo jūru no tālākās izžūšanas. 18)

~Ūdens bilance" Baltijas jūrā ir šāda:

Baltijas jūras lielums — 400 000 km 2
.

Ūdens dau-

dzums, kas pilda šīs jūras tvertni, visos apēķinos nav

uzrādīts gluži vienāds. Krievu aprēķinos — 22 300 km
3

,
pieskaitot Kategatu —23 000 km

3. Vācu aprēķinos —

21 700 km 3
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Pludmalē

Baltijas jūrā ietek ap 250 upju. Vidēji katru gadu tās

ienes tur 465 km 3 ūdens. Lietus un sniegs dod papildus
vēl 206km 3

. Kopējā ūdens pieplūde: 465 km3 + 206 km3

= 671 km3. Izgarojot gadā vidēji iet zudumā 182 km
3

Pārpalikums: 671 km3
— 182 km 3

= 489 km,3.
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Kas notiek ar šo apm. 500 km 3 lielo ūdens „pārpaliku-
mu" Baltijas jūrā?

Baltijas jūra pašreiz nav slēgta ūdens vienība — da-

bas veidoti un mākslīgi rakti kanāli savieno to ar citām

jūrām. Šie savienojumi ir šādi:

Laikā no 1810. līdz 1832. gadam Zviedrijā rok un

izbūvē t.s. Jētas (Gota) kanāli. Tas ir 3 m dziļš, iekārtots

ar 58 slūžām. Apm. 400 km garā ceļā, cauri dažiem

upju posmiem, Vēnera, Vetera v.c. ezeriem, tas šķērso

Zviedriju no Sēderčēpingas (Soderkoping) pie Baltijas jū-
ras līdz Kategatam pie Jēteborgas (Goteborg).

Laikā ne 1887. — 1895. g. Vācija izbūvē t.s. Ķīles
kanāli. Vēlāk (1909. — 1914. g.) to izveido vēl platāku
un dziļāku. Sākoties Ķīles līcī pie Holtenavas un beidzo-

ties pie Brunsbitelkoga Elbes līcī, tas savieno Baltijas

jūru ar Ziemeļjūru. Šis kanālis ir 98,7 km garš 11,3m
dziļš un apakšējā posmā 44 m plats.

Pats garākais ir krievu raktais Baltijas jūras Baltās

jūras kanālis ko atklāj 1933. gadā. Sākoties Baltijas

jūras Somu līča galā, tas cauri vairākiem ezeriem un

upju posmiem pie Belomorskas sasniedz Balto jūru. Ko-

pējais šī ūdensceļa garums — ap 800km. Pats kanālis

ar 19 slūžām aizņem 227 km.

Pēc krievu ziņu dienesta TASS informācijas 1964.

gadā nobeigta vēl viena 360 km gara kanāla būve, kas

Baltijas jūras Somu līča galā savieno Ļeņingradu ar

tuvāko Volgas ostu. Šis kanālis esot 3,5 m dziļš un to

varot izmantot visi vidēji lieli kuģi.
Neskaitot šos kanālus, t.i. samērā nelielus mākslīgus

savienojumus, Baltijas jūrai ar Ziemeļjūru ir 3 dabīgi

savienojumi: Lielais Belts, šaurākā vietā 16 km plats un

30 m dziļš, Mazais Belts, šaurākā vietā 0,7 km plats un

15 m dziļš, un Ērezunds, kas nodala Dāniju no Zviedri-

jas, 4 km plats un 8 m dziļš.
Ja šo savienojumu nebūtu, t.i. ja zemes garozas pa-

celšanās vai kada cita iemesla dēļ tie ietu zudumā un

netiktu atjaunoti, tad ūdens līmenis Baltijas jūrā sāktu

atkal celties un visi zemākie piejūras apgabali applūstu

tāpat kā kādreiz agrāk.
Pašreiz tas nu nenotiek. Baltijas jūra, sasniedzot savu

tagadējo attīstības pakāpi, savās pamatrobežās ir nosta-
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bilizējusies. Nav saskatāmas nekādas kas lie-

cinātu, ka tuvākos gadsimtos tai draudētu izžūšana vai

nokrišņiem un upēm (ap 500km 3 gadā), netraucēti pa

nokrišņiem un upēm, (ap 500 km gadā), netraucēti pa

Lielo un Mazo Beltu un pa Ērezundu plūst prom Zie-

meļjūrā un no tās tālāk Pasaules jūrā.
Kcs notiks ar šo jūru pēc dažiem gadu tūkstošiem,

par to uzskati nav vairs gluži vienādi. Pēc vienas teori-

jas šai jūrai neizbēgama vēlreizēja pārplūšana, tāda

pat, kādu tā jau divas reizes pārdzīvojusi.
Pēc šīs teorijas tagadējais pēcledus laikmets, kūrā

mēs pašreiz dzīvojam, vēl nebūt nav noslēdzies. Tāpat

kā līdz šim, klimats arī uz priekšu kļūšot vēl aizvien

siltāks. Līdz ar to polāros apgabalos vēl esošie ledus

kalni, kas joprojām aizņem 1/10 no zemeslodes virsmas,

kusdami un atkāpdamies pildīs Pasaules jūru ar lielu

ūdens krājumu. Pats par sevi saprotams, līmenis

tur lēnām celsies. Ap 20 000. gadu pēc Kr., kad šīs teori-

ias aizstāvji paredzējuši klimata maiņu, ūdens līmenis

Pasaules jūrā būšot cēlies apm. 30 metrus. Tas nozīmē,

ka tad nevien Baltijas jūras piekrastes zemākās vietas

būs apdraudētas, bet tad applūdīs arī Londona, Kopen-

hāgena, Parīze un Ņujorka.
Šī teorija bāzēta uz novērojumiem arktiskos un antark-

tiskos apgabalos. Tur novērots, ka. šļūdoņi pēdējos 200

gados vienmēr pamazām atkāpjas, t.i. klimats kļūst sil-

tāks. Tas pats konstatēts ari Šveicē. Gadsimta vidū kal-

nos ierīkotās viesnīcas „ar skatu uz glečeri" mūsdienās

atrodoties tālu no šī skata.

Par labu šai lēnai klimata maiņai runā daži novēro-

jumi ari Baltijas jūrā. Stingrākās ziemās tā aizsalst pil-

nīgi. Parasti ledus sega klāj tikai pusi no šīs jūras —

tikai tās austrumu daļu. Bet reti kad vairs ari tur ledus

ir tik biezs un izturīgs kā pirms gadu desmitiem un gadu

simtiem. Agrākos gados no Kurzemes krasta uz Sām-

salu, reizēm pat uz Zviedriju, varēts iet un braukt pa

ledu. Par gariem pārgājieniem pa ledu no Rīgas uz

Sāmsalu stāsta arī vēsture. Tā chronists Indriķis piemin,
ka 1216. gadā rīdzinieki ar lībiešiem un latviešiem de-

vušies pa ledu uz Sāmsalu.19) To pašu pastāsta ari

Atskaņu chronika. Tur teikts, ka ap 1225. gadu krustneši
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devušies pa ledu uz Sāmsalu, nogalinājuši tur 2500 sām-

saliešus, sievas un bērnus ieskaitot, un tad atgriezušies
atkal atpakaļ. 20)

Arī mūsdienās jūras josla starp Kurzemes krastu un

Sāmsalu klājas ar ledu. Bet reti kad tas ir tāds, ka pa

to var iet un braukt. Lielākā tiesā tas nelīdzens un

sagrūsts, vietvietām pat nodalīts ar vaļējām ūdens jos-
lām, kur pārkļūt pāri var tikai ar laivu. Kādreiz agrāk

piekoptie gājieni pa ledu roņu medībās, par kuriem

stāsta vecie Kurzemes zvejnieki, mūsdienās reti kad

vairs iespējami.
Agrākās bargās ziemas piemin arī dažas tautasdzies-

mas:

Nu sala, nu sala,

Sals asi sala.

Sasala jūra
Līdz dibenam.

Nu laba braukšana

Dzintara zemē.

Visi šie pierādījumi šķiet tomēr par īslaicīgiem, lai

šo „ledus laikmeta" teoriju varētu turēt par pietiekami
pamatotu. Droši redzams, kas īsti notiks ar Baltijas jūru,
kļūs tikai tad, kad vēl vairāki gadu tūkstoši būs pa-

gājuši.
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DZINTARS UN DZINTARA

MEKLĒTĀJI

Jau iepriekš pieminēts, ka starp dažādām atliekām,

ko viļņi diendienā izmet Latvijas jūrmalā, reizēm ari vēl

tagad redz pamirdzam seno dārgakmeni — dzintaru.

Visdrīzāk tas atrodams tādās vietās, kur saskaloti da-

žādi jūras gruži. Mazus sīkus graudiņus tur var salasīt

gandrīz vienmēr. Retāki ir lielāki gabali. Reizēm, kad

norimst kāda vētra, viļņi izmet dzintaru arī uz kaila lie-

daga. Tad tas stāv tā, it kā kāds būtu to tur nolicis.

Reizēm to atrod arī jūras augos, ko viļņi norāvuši no

klintīm, un akmeņiem un straume pienesusi malā. Šinī

augu masā, ko ikdienā sauc par jūras mēsliem, dzintaru

dažreiz pirmajā brīdī gan neredz. To ierauga tikai tad,

kad šos augus izklāsta uz lauka, lietojot tos lauku mēslo-

šanai.- Dažreiz to uziet vēl vēlāk — lauku arot vai

ecējot.

Senie stāsti par dzintaru

Var iedomāties, ka senais piekrastnieks, kas kādreiz

apstaigājis jūrmalu un pirmo reizi tur atradis dzintaru,

bijis ne mazumu pārsteigts. Šo vieglo un caurspīdīgo
„akmeni" viņš, droši vien, visādi pārbaudījis, kamēr

izdibinājis, kā to apstrādāt un kur to lietot. Grūtāk,

šķiet, bijis — atbildēt uz jautājumu: no kurienes tas

nācis?

Senajā latviešu pasaku pasaulē dzintara pils ir stā-

vējusi Sventājas upes krastā. Tā nogrimusi. Jūras



54

straume tad nu graužot šīs pils pamatus, un viļņi iz-

metot atsevišķus dzintara gabalus krastā. Tā rodoties

jūrmalā dzintars. Un tādēļ visu šo jūru saucot par Dzin-

tarjūru.
Senajiem grieķiem ir cits stāsts. Saules dieva dēls

Faetons, neatlaidīgi lūdzoties, dabūjis no sava tēva

uguns ratus, bet, neuzmanīgi braucot, aizdedzinājis gan-

drīz visu pasauli. Dzevs, glābdams debesi un zemi, ar

spēcīgu dusmu zibeņu spērienu tad izgrūdis viņu no

šiem ratiem, un viņš iekritis Eridiana upē. Viņa māsas,

Heliades (saules meitas), kas viņu apraudājušas, pār-
vērtušās par papelēm, viņu asaras — par dzintaru.

Pēc citu sengrieķu autoru stāstiem dzintars tekot ārā

no īpašas šķirnes akmeņiem, citi to sauc par „saules

sulu", un netrūkst pat stāstu, kas apgalvo, ka dzintars

ceļoties no lūšu urīna — sarkanais no tēviņa, blāvais

no mātītes . . .

Senais jūras braucējs un ģeogrāfs Pitejs (Pvtheas)

dzintaru apzīmē par jūras izverduma sacietējumu un

atzīmē, ka tas atrodams pie Abala salas, ko Timejs
saucot par Baziliju (Baltiju?). Pavasaros viļņi atnesot

tur dzintaru. Vietējie to lietojot uguns kuršanai un pārdo-
dot kaimiņu teitoņu ciltīm.

Dzintars mūsdienu izpratnē

Jau diezgan sen noskaidrots, ka dzintars nav nekas

cits kā sacietējuši koka sveķi. Tāpat noskaidrotas dzin-

tara svarīgākās īpašības, t.i., ka dzintars nav pārāk
ciets un ka to parocīgi var apstrādāt, ka 350 — 420° C

karstumā tas kūst un ka, strauji paberžot, tas tiek elek-

trizēts. Daļēji ari izdibināts, kādi izskatījušies senie

koki, kas dzintara sveķus izdalījuši, un kur tie auguši.
Bet visi jautājumi dzintara rašanās procesā arī vēl šo-

dien nav atbildēti.

Noskaidrojot dzintara ķīmisko sastāvu, konstatēja, ka

dzintarskābe (COOH — CH2, — CH2 — COOH), kas

dzintarā svārstās no 3,2 — 8,2%, ir raksturīgākā šī senā

sacietējuma iezīme. Niecīgā daudzumā dzintarskābi

airod gan vēl rumenitā, dzintaram līdzīgā sveķu sacie-

tējumā, bet visos tajos fosilos sveķos, ko ari dēvē par
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dzintaru un ko atrod Sicīlijā, Spānijā, Burmā, Japānā,
Āfrikā, Jaunzēlandē, Filipīnās v.c, dzintarskdbes pilnīgi
trūkst. Šie dzintari netiek līdzi Baltijas jūras dzintaram

ari ar savu ārējo spožumu, caurspīdīgumu un daudz-

veidīgo nokrāsu. Daži Baltijas jūras dzintara gabali, kd

zināms, ir zeltaini dzelteni, citi iesārti, iezili, iezaļi un

— pat pilnīgi melni.

Pie Latvijas „zeltračiem"

Ap 1935. gadu šo rindiņu rakstītājam bija izdevība vērot

dzintara „raktuves" Engures ezera krastā. Ejot toreiz pa
šī ezera nosusināto daļu, kas bija apaugusi jau brangi
palielām priedītēm, starp šiem kokiem vēl bija ~zeltr-
aču" bedres.

Tur bija bedre pie bedres. Turpat bija arī sieti, ar ko

sijāta smilts. Un turpat starp kokiem līkņājās vēl arī

daži dzintara meklētāji. Tie raka un sijāja smilti.

Viņu guvums, cik varēja vērot, nekāds lielais gan

nebija. Arī paši racēji apstiprināja, ka „maizi nopelnīt
nevarot, bet brīvlaikā tikai tā paniekoties". Vairāk esot

guvuši gan tie, kas pirmie šo ~zelta lauku" atklājuši.
Tie labākās vietas jau izrakņājuši. Vēl vairāk esot gu-
vuši paši pirmie, kas it drīzi pēc ezera ūdens līmeņa
pazemināšanas tur kādreiz nodarbojušies ar dzintara

meklēšanu.

Kad un kā tas noticis?

Engures ezers pašreiz ir 44,3 km2 liels: 19,8km garš
un platākā vietā 4,2 km plats. Agrāk tas bijis vēl par
15 km2 lielāks. Platības ziņā tas tad pārsniedzis Rēznas

ezeru, tagadējo vislielāko Latvijas ezeru.

Lai paplašinātu noderīgu zemju platību un piekļūtu
vēl neatklātiem dzintara krājumiem, 1842. gadā ezera

līmenis pazemināts. Šai vajadzībai izrakta uz jūru t.s.

Kuģinieku upe — tagadējā Mērsraga upe jeb kanālis.

Līdz tam laikam ezeram ar jūru bijis gan arī savieno-

jums — kāda neliela upe, kas tecējusi uz Enguri, bet

tā nav bijusi tik dziļa kā tagadējā Mērsraga upe.
Kad ezera seklākās vietas kļuvušas sausas, sākta tur

dzintara meklēšana. Par savākto daudzumu drošu ziņu
nav. H. Kavals, aprakstot šo Kurzemes ~Dzintara ezeru"

1853. gadā, atzīmē, ka pēc kāda pēdējā pārdevuma par
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savākto dzintaru iegūti ap 4000 rubļu. 21 ) F. Krūze savu-

kārt piemin, ka kopš 1852. gada Tukuma iecirkņa pār-
valde Engures ezera nosusināto daļu sadalījusi 2 daļās,

pa 1/2 desatiņu katrā, un izsolē iznomājusi dzintara

vākšanai uz 2 gadiem. Noma — 1100 sudraba rubļu

gadā.6)

Līdzīau likteni piedzīvoiis Kaņiera ezers, kas ir tāds

pat sekls piejūras ezers kā Engures ezers. Ari tas kād-

reiz agrāk bijis lielāks, aizņemot 12,6 km'J
. Tagad tas ir

tikai ap 4 km garš un ap 0,5 km plats.
Tekot no Valguma ezera, tam cauri tek Slocenes upe,

kas pie Slokas pievienojas Lielupei. Lai izveidotu sa-

vām preču transporta laivām tiešu ceļu no Lielupes uz

jūru, hercogs Jēkabs licis 1667. gadā izrakt no Kaņiera

ezera uz jūru tiešu ceļu — nelielu kanāli. Ar to jau toreiz

ezera līmenis nedaudz pazeminājies.
Vēl vairāk ezera līmenis pazemināts ap 1900. gadu.

Tad vecā Jēkaba kanāla vietā izrakta tagadējā Starpi-

nupe, kas starp Lapmežciemu un Ragaciemu ietek jūrā.
Ar to ezera seklākās vietas kļuvušas sausas, t.i. atsegu-

sies liela kādreizējā jūras dibena platība, kur nogūlušos
dzintara krāiumus neviens vēl nebijis aizticis. Tādēļ tad

tur biiis iespējams ievākt samērā labu dzintara ~ražu".
Nostāsti zvejnieku ciemos vēstī, ka dzintara vākšana

sacēlusi tur diezgan daudz putekļu. Toreiz runājuši par
kādu „dzintara drudzi". Lieta nogājusi pat tik tālu, ka

vietējais mācītājs lūdzis valdības iestādes, lai vismaz

svētdienās dzintara rakšanu aizliedz, jo baznīcā vairs

neesot bijis neviena dievlūdzēja — tie visi rāvusies pa
dzintara laukiem.

Latvijas jūrmalā, kā jau teikts, dzintaru atrod arī vēl

tagad. Tieši ar dzintara vākšanu pēdējos gados, cik ap-
zināts, tur gan neviens nav nodarbojies. Dažreiz to da-

rījuši vēl gan bērni un kādi vecāki ļaudis, dažreiz ari

tie, kas jūrmalā pavadījuši savas brīvdienas.

Vilis Veldre savā 1938. gada jūrmalas aprakstā pie-
min kādu 15 gadus vecu zēnu Ķesterciemā. Tas nevien

vācis, bet ari apstrādājis dzintaru. Pārdodot savus dari-

nājumus, viņš vienā gadā nopelnījis ap 100 latu. Minē-

tais autors piemin ari Amoliņa tēvu Žocenē. Rojas upes
malā, tā sauktajā Dzintarkalnā, kur upe met asu līkumu
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Jūrmalā izskalotos dzintara gabalos saglabājušies līdz mūs-

dienām dažādi seno dienu liecinieki, kas tur iekļuvuši pirms

gadu miljoniem, kad dzintara sveķi bijuši šķidri un tecējuši
no aizlaicīgiem dzintara kokiem.
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un straume skalo stāvo krastu, Amoliņa tēvs mazā

maisiņā lasījis dzintaru. Bet tad notikusi nelaime. Krauja

nogruvusi un aprakusi dzintara lasītāju ar visu viņa
dzintara guvumu.

19)

Oficiālā statistikā atzīmēts, ka 1935. gada visā Latvijā
dzintara pārstrādāšanai pastāvējuši 5 uzņēmumi, no-

darbinot 24 personas. Patērētā sākvielu vērtība —

Ls 17 000, ražojumu vērtība — Ls 45 000.

Par dzintara vākšanu Liepājas jūrmalā laikā no 1560.

līdz 1608. gadam ziņas saglabājis kāds pārskats, kas

sastādīts par Grobiņas novada ieķīlāšanu Prūsijas her-

cogam. Pa šo ieķīlāšanas laiku Prūsijas hercogam, no-

dots 1419 mārciņas dzintara.

Cik var noprast, tad tas nav gan bijis viss dzintara

daudzums, kas tanī laikā savākts Liepājas jūrmalā. Pār-

skatā pieminēts arī kāds 1581. gada revīzijas komisijas

ziņojums, kurā izteikti pārmetumi par to, ka Prūsijas
pārvaldei dzintars tiek nodots ļoti maz. Palangas uzpir-
cējiem tas esot atliku likām (m Hūlle und Fūlle), un no

Palangas tas plūstot prom uz Klaipēdu un Dancigu.
Revidenti ieteikuši atņemt Palangas uzpircējiem tiesības

apceļot jūrmalu, jo tie tur uzpērkot dzintaru, kas patie-
sībā piederot hercogam.

J. Juškevics, aprakstot hercoga Jēkaba pasākumus
Kurzemē, sameklējis ziņas, ka šī hercoga darbības lai-

kā, no 1642. līdz 1682. gadam, dzintara virpotavas ir

pastāvējušas Ventspilī, Engurē, Rucavā un Nīcā. Grobi-

ņā ar dzintara pārstrādāšanu nodarbojusies vesela

cunfte.

Hercogam tanī laikā piederējusi dzintara regālija, t.i.

visiem atradējiem dzintars bijis jānodod krastjātniekiem
(Strandreuter). Tie to nodevuši tālāk — hercoga pie-
krastes pārzinim (Strandvogt). Pēdējais, saskaņā ar her-

coga rīkojumu, nodevis to darbnīcām pārstrādāšanai.
Tur darinātas krelles, aproces, saktas un citas greznum-
lietas. Kā rotas lietas, tā neapstrādāts dzintars izvests

arī uz ārzemēm. Tā, piem., 1655. gadā 200 mārciņas
dzintara izvestas uz Kurzemes kolonijām, bet 1663. gadā
— 30 mārciņas uz Rietumeiropu. No dzintara atbirumiem

ar salpetra palīdzību gatavota dzintara eļļa, ārstniecī-

bas līdzekli, dažādas smaržas, dzintarvīrāks un krās-

eļļa. 16)



59

Šīs dzintara pārstrādāšanas darbnīcas Kurzemes jūr-
malā pastāvējušas vēl arī nākošā hercoga Frīdricha

Kazimira laikā. Pēc tam tās likvidētas, nododot visus

pārstrādāšanas darbus Grobiņas dzintara amatniekiem.

Prof. Fr. Krūze publicējis kādu mācītāja Rotermunda

1843. gada vēstuli, kurā pastāstīts, ka pie Liepājas dzin-

tars zvejots jūrā arī ar tīkliem. Tas noticis it īpaši rude-

ņos, kad ilgāku laiku pieturējies austrumu vējš un tas

tad pēkšņi pārsviedies uz dienvidvakariem. Tad dzin-

tara vākšanai jūrmalā salasījušies ap 100 un vairāk

ļaužu. Tas noticis it īpaši tur, kur pilsētas robežas pie
gājušas pie jūras. Kroņa joslā atrastais dzintars esot

piederējis kronim. Tur to lasījuši īpaši norīkoti ļaudis.23)

Ar tīkliem dzintars esot zvejots tādēļ, ka, pastāvot
stiprai viļņošanai, daudzi dzintara gabali krastā nemaz

neesot izskaloti, bet gāzeņi, plūstot atpakaļ, aizrāvuši

tos atkal dziļumā. Dati par savākto dzintara daudzumu

nav minēti.

Senie Hīgas dzintara apstrādātāji

Skatot cauri senos Rīgas amatu sarakstus, kas atzīmē-

ti kādreizējā Rīgas parādnieku grāmatā, starp citiem

amatiem tur atrod arī dzintara pārstrādāšanas amatu —

bernstendreger, arī bernstendreyger. Šis amats atzīmēts

tur laikā no 1349. līdz 1406. gadam. Vēlāk tas vairs

neparādās.24)
No tā varētu secināt, ka agrākos gados arī Rīgas jūr-

mala dzintars bijis atrodams vairāk nekā tagad. Jā-

domā, ka ap 1400. gadu tas tur salasīts vismaz tik daudz,

ka šiem senajiem amatniekiem iznācis ko strādāt. Maz

ticams, ka neapstrādātā veidā dzintars kaut kur no tālie-

nes būtu toreiz vests uz Rīgu.
Par dzintara vākšanu Rīgas jūrmalā ap 1770. gadu

ziņo arī A. V. Hūpels. Viņš raksta, ka šajā laikā dzintars

vākts jūrmalā, Daugavgrīvas tuvumā. Atrasti gan tikai

mazāki gabali. Pats lielākais tanī laikā atrastais gabals
svēris 8 lotis (ap 100 g). Pirms dažiem gadiem dzintars

tur esot atrasts gan vairāk.25 )

Dažas ziņas par agrākiem dzintara apstrādātājiem

Rīgā ir vēl arī no tiem laikiem, kad Krievijas tronī sē-
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dējis cars Pēteris Lielais, kas 1703. gadā dibinājis
Pēterpili. Savā valdīšanas laikā (1682 — 1725) viņš
vairākas reizes apmeklējis ari Rīgu. Rīdzinieki tad uz-

dāvinājuši viņam veselu istabas iekārtu, rotātu ar dzin-

taru. Sevišķi izcils bijis ar dzintaru greznotais rakstām-

galds.
Šī „dzintara istaba" ilgus gadus Pēterpilī atradusies

goda vietā. Kur tā vēlāk palikusi, par to drošu ziņu nav.

Vācu žurnāls „Stern" (Nr. 12, 1964) ziņo, ka vienīgais,
kam šis noslēpums zināms, ir kādreizējais Ukrainas

reichskomisārs un Bjalistokas civīlpārvaldes priekšnieks
Erichs Kochs. Bet šo noslēpumu viņš neizpauž. Jau 1959.

gadā sodīts Varšavā ar nāves sodu, viņš vēl šodien,

ļoti slims, atrodoties Varšavas cietumā.

„Vienīgi viņam," raksta minētais žurnāls, „ir zināms,

kur šie teiksmainie dārgumi, kas kādreiz atradās cara

pilī Carskoje Selo, pašreiz atrodas. Ļeņingradas aplen-
kuma laikā, 1941./42. gadā, kāds vācu štābs tos nomon-

tēja un atgādāja Rītprūsijā, paslēpjot kaut kur tagadējā

Padomju Savienības pārvaldītajā daļā. Pēc Kocha zi-

ņām: divos bunkuros pie Karaļaučiem. Tur atrodoties

arī viņa gleznu krājumi — nolaupītie un pazudušie
mākslas darbi". Visu šo priekšmetu vērtība, kā piezī-
mēts šinī rakstā, esot ap 200 miljoni Vācijas marku.

Sembija — visbagātākā dzintara zeme pasaulē

Serribija (jeb Semba, vācu Samland) ir senprūšu ze-

me. Tā sākas tūlīt aiz Kuršu kāpām, kur veido nelielu

pussalu. Agrākos gadsimtos šajā zemē kādu laiku dzī-

vojuši arī senie kurši. Šajā jūrmalā vēl mūsdienās atrod

ciemus, kam tīri kuršu nosaukumi. (Skat. tālāk: Pa kuršu

— seno jūras braucēju pēdām.). Jādomā, ka šie senie

kurši, tur dzīvodami, tad arī piedalījušies dzintara vāk-

šanā turienes jūrmalā.
Nekur citur pasaulē neatrod dzintaru tik daudz kā

tur. Tur lasa to nevien pludmalē, bet vētrainā laikā ap-

zvejo arī piekrastes ūdeni. Šo darbu veic vīrieši. Sievie-

tes un bērni pēc tam savākumu izšķiro, no ūdens augiem
un jūras gružiem izlasot dzintaru.

Vislielāko guvumu tur gūst tomēr ar bagariem, noro-

kot jūras stāvkrastu un izsijājot kādu dziļu zemes slāni,
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Daži mūslaiku dzintara izstrādājumi: aproce, gredzens, pie-

kariņi, auskari un aproču pogas.

t.s. zilo zemi. Šis slānis atrodas 40 — 60 m dziļumā, zem

miljonu gadu sanesumiem — zem smilšu, lignīta un

brūnogļu slāņiem. No 1m
s

zemes izsijā 1 — 2 kg dzin-

tara. Gada produkcija: 200000 — 500 000 kg dzintara.

Otrā pasaules kara laikā šīs dzintara bagarējamās
ierīces tika sapostītas. Pēc šī kara, pievienojot Sembiju
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Padomju Savienībai, krievi likuši savest tās atkal kār-

tībā un dzintara rakšanu atjaunojuši.
Ap 1855. gadu bagātīgi dzintara krājumi tika atrasti

Kuršu jomā, ap 20 km, no Klaipēdas. Tos atrada tur,

padziļinot kuģu ceļu. Daži uzņēmīgi ļaudis tad uzsāka

tur dzintara vākšanu, laižot darbā vairākus bagarus.
Laikā no 1860. līdz 1890. gadam tur iegūts ap 75 000 kg
dzintara.11)

Dzintaru izvērtējot, pēdējos gados dažādu greznuma

priekšmetu gatavošanai (saktām, krellēm, aproču po-

gām, cigarešu iemutnēm, gredzeniem utt.) lieto tikai vēr-

tīgākus gabalus. Viss pārējais — ap 80% — aiziet dzin-

tara eļļas, lakas v.c. līdzīgu produktu fabrikācijai. No

vērtīgākiem mazākiem gabaliem, sapresējot tos ar lielu

spiedienu, gatavo t.s. presēto dzintaru. To lieto dažādu

lielāku dzintara priekšmetu (kārbu, rokturu, ierāmējumu,
šacha galdiņu un līdzīgu lietu) gatavošanai.

DZINTARĀ IZCELSME

Izbrīnu līdz pat pēdējam laikam sagādājis tas, ka

dažās vietās dzintara saradies tik daudz un ka daži

dzintara gabali ir tik lieli. Agrākos gados, šad un tad,
atrasti dzintara gabali, kas svēruši vairākus kilogra-
mus. Tā romiešu rakstnieks Plinijs Vecākais, piem., pie-
min kādu dzintara gabalu, kas svēris 13 mārciņas (13

romiešu mārciņas = 4,5 kg).
Pats lielākais līdz šim apzinātais dzintara gabals at-

rasts 1860. gadā Rītprūsijā, pie Kamines. Pirms Otrā

pasaules kara tas bija vēl redzams Berlīnes dabaszināt-

ņu mūzejā. Tas bija lielāks par cilvēka galvu un svēra

9,7 kg. Otrs lielākais gabals, kas arī atradās šinī mū-

zeiā, svēra 6,2 kg. Tas atrasts 1803. gadā, arī Rītprūsijā,

pie Gumbinenes.

Šos lielos dzintara sveķu izplūdumus agrākos gados
mēģināja izskaidrot ar to, ka vētras, negaisi un zibeņu

spērieni sensenajos mūžamežos krustām un šķērsām

sagāzuši dzintara kokus un tad uznākušajā karstajā saulē

tie izdalījuši šos lielos krājumus. Vēl tika izteiktas do-

mas, ka, varbūt, kaut kādi insekti vai citādi meža kai-

tēkļi kokus iebojājuši un tādēļ sekojis tik bagātīgs sveķu
izplūdums.
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Dr. Bachofens-Echts, ilgus gadus nodarbojoties ar

dzintara sastāva un dzintarā ieslēgto svešķermeņu pētī-

jumiem, nācis ar citu izskaidrojumu. 26)

Savācot datus par dažādās pasaules malds augošiem
kokiem, viņš konstatējis, ka vietām Jaunzēlandē augošais
skuju koks Damara Āustralis, kura ļoti cieto sveķu sacie-

tējumu, t.s. kopalu, lieto lakas, krāseļļas un linoleja

fabrikācijai, izdala vēl vairāk sveķu nekā senie dzintara

koki. Šis koks augot arī Filīpinu salās, un tur zem šī koka

atrasti pat 25 kg smagi kopala gabali. Ļoti lieli sacietē-

juši sveķu gabali atrasti arī pie kādas Eiropas priedes
stumbra, kas aug Adrijas jūras Arbas salā. Šie koki tur

neesot garāki par 3 — 5 metriem un slikta klimata dēļ

ļoti kroplaini, bet ārkārtīgi bagātīgi aprecējuši sveķiem.

Šos bagātīgos sveķu, izplūdumus, pēc viņa noskaidroju-
miem, nav radījuši ne zibeņu spērieni, ne vētras un ne

insekti, bet — klimata maiņa. Šie koki kādreiz agrāk

auguši mērenā klimata joslā. Daudzu gadu plūdumā,
klimatam kļūstot siltākam, un pat ļoti siltam, katrs mazā-

kais savainojums vēlāk augošiem kokiem radījis bagā-
tīgu sveķu izplūdumu, jo karstumā sveķi kļūst šķidri un

no savainotās vietas ātri aiztek prom.
Senie dzintarkoku meži, kas auguši miljoniem gadu,

audze pec audzes, pārdzīvojuši šādas pat klimata mai-

ņas, kamēr beidzdt iestājušies apstākļi, kas tos pilnīgi

iznīcinājuši — ūdens pārplūdums, sniegs, ledus, šļūdonis.
Sākumā šinī mežā bijis šiem skuju kokiem atbilstošs kli-

mats, bet vēlāk tas kļuvis arvien siltāks. Šādos apstākļos
tad arī notikusi bagātīgā sveķu izdalīšana.

Kur un kad auguši aizlaicīgie dzintara koki?

Dažos agrāko laiku aprakstos izteiktas domas, ka senie

dzintara koki auguši tepat Baltijas jūras krastā. Šo koku

sveķi tecējuši jūrā, tur sacietējuši un pārvērtušies par
dzintaru. Citos aprakstos izteiktas domas ,ka dzintarkoku

meži atradušies tagadējās Baltijas jūras vietā. Citiem

vārdiem — šinī vietā nav bijis ūdens, bet sauszeme.

Gadu tūkstošiem tur auguši šie koki, atstājot zemē savus

sacietējušos sveķus. Viļņi un straume tos tagad skalojot
malā. Šie autori pat aprēķinājuši dzintara daudzumu,
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kas no šiem kokiem, saradies un kas vēl gul jūras dibenā.

Pēdējā laika atzinumi ir citādi. Zemes slāņu pētījumos
konstatēts, ka dzintara koki nav auguši ne tur, kur tagad
atrod dzintaru, ne arī šo vietu tuvumā.

Zemes slāņos Rītprūsijas piekrastē, kur dzintars no-

gūlies, ciešā kopībā ar to atrod arī seno jūras apdzīvotāju

paliekas — haizivju zobus, gliemežvākus, krabju čaulas

utt. Tātad — tur nav bijusi sauszeme, bet jūra. Šī senā

jūra pārklājusi nevien visu Baltiju un Ziemeļvāciju, bet

iesniegusies arī vēl tālu Polijā un Krievijā. Tuvākā ciet-

zeme ziemeļos bijusi Fennoskandija. Tā aptvērusi taga-

dējo Skandināviju, Somiju un Baltijas jūras ziemeļdaļu.
Šī senā zeme, pēc šiem atzinumiem, varējusi būt vie-

nīgā, kur auguši senie dzintara koki. Tuvākais šīs zemes

krasts no dzintara tagadējām atradnēm Latvijā varētu

būt atradies ap 250 km tālu.

Apzināt laiku, kad šie senie dzintara koki auguši, palī-

dzējuši tie paši jūras dzīvnieku valsts pārstāvji, kuru

paliekas vienlaicīgi ar dzintaru nogūlušās jūras dibenā.

Zīmīgākais šī laikmeta pārstāvis — gliemezis Ostrea

ventīlabrum. Tas pieder terciārā laikmeta posmam —

oligocēnam. Dzintara koki, tātad, auguši kādreiz pirms
35 — 40 miljoniem gadu, t.i. jau pirms ledus laikmeta.

Kā dzintars nokļuvis Latvijas jūrmalā?

Kad zemes garozas svārstību rezultātā senā ~Dzintarz-

eme" nokļuvusi zem ūdens, senās atliekas izskalotas un

iznēsātas visur tur, kur kādreiz skalojušies šīs jūras ūdeņi.
It īpaši tālu nokļuvis dzintars, jo tas nav daudz smagāks

par ūdeni. Tā īpatnējais svars: 1 — 1,1.
Bachofens-Echts atzīmē, ka ceļot Brest-Ļitovskas cie-

toksni, arī tur terciāra zemes slānī atrasts dzintars. At-

tiecīgos zemes slāņos tas atrasts arī pie Kijevas, Harkovas

un Jekaterinoslavas (tagadējās Dņepropetrovskas).
Laika tālākā plūsmā, kad pārdzīvots ledus laikmets,

šļūdonis un vairākkārtēji zemes grimumi un pacēlumi,
daļa dzintara nogulumu atkal izskaloti. Tad dzintars, Bal-

tijas jūras straumes nests, nokļuvis arī Latvijas jūrmalā
un jūrmalas ezeros, kas kādreiz bijuši jūras daļas.
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Mūsdienu strobe jeb amerikāņu priede (Pinus strobus), kas

ļoti līdzīga aizlaicīgajam "dzintara kokam" (Pinites stroboides).

Kādi izskatījušies aizlaicīgie dzintara koki?

To noskaidrot palīdzējis pats dzintars. Dzintarkoku sve-

ķiem vēl lipīgiem esot, tanīs nokļuvuši un saglabājušies
līdz mūsdienām ne tikai liels daudzums insektu, bet arī

paša koka mizas un sakņu gabali.

Šīs paliekas devušas iespēju dzintara ražošanā ierindot

šādus aizlaicīgos kokus: Pivites stroboides, Pinites Men-

geanus, Pinites radiosus, Pinites anomālus un Pinites

succinifera. Bez tiem — sagādājot pārsteigumu pašiem
dzintara pētniekiem — arī kādu īves šķirni.

Visvairāk sveķu izdalījusi un visvairāk no mūsdienās

atrodamā dzintara devusi pirmā priede — Pinites stro-

boides. Šis koks esot tas, ko visvairāk varot saukt par
„dzintarkoku".

Mūslaikos tas vairs nekur nav atrodams, bet ļoti līdzīga
tamesot Amerikā auaošā strobe Pinus strobus, ko dažreiz
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saucot arī par amerikāņu priedi. Šī priede jau 18. g.s.
ieaudzēta ari Vācijā, Anglijā, Francijā un citās Eiropas
valstīs. Bavārijā vien esot ap 15 milj. šo koku.

Šīs priedes raksturīgākās iezīmes: 6 — 10 cm garas un

gludas skujas, pa 5 kopā vienā pasoknī; čiekuri iegareni
un nokarājas uz leju, tāpat kā eglei.

Spriežot pēc vēl citām dažādām paliekām, kas atrastas

dzintarā, secina, ka senais dzintarkoku mežs bijis jaukts
skuju un lapu koku mežs. Tur auguši ari ozoli, kastaņi,
skābardes, vīksnas, vītoli, papeles, kļavas, palmas, ciedra

koks, Kalifornijas mamuta kokam tuvu stāvoši koki v.c.

Tur bijis pārstāvēts ari dzīvības koks, kadiķis un, bez

iau iepriekš minētiem skuju kokiem, ari daži citi skuju
koki, piem., Pinites subrigida un Pinus silvatica.

Šie pēdējie skuju koki dzintara ražošanā tomēr neesot

piedalījušies, t.i., šo koku atstātos sveķos dzintarskābe

neesot atrasta. Kādēļ tas tā, to dzintara pētniekiem vēl

nav izdevies izdibināt.

DZINTARA TĀLIE CEĻOJUMI

Dzintars jau senlaikos valdzinājis daudzu ļaužu prātus

un ceļojis tālus ceļus. Jau ap 1000. gadu pirms mūsu

ēras dzintars pieminēts asiriešu dailamatnieku sarakstos.

Atrokot Tigras upes krastā senās bībelē pieminētās asirie-

šu pilsētas Kalachu (Kalhu) paliekas, atrasts šīs zemes

valdnieka Ašurnasirpala (885. g. — 860. g. pr. Kr.) attēls,

darināts dzintarā. Pārbaudot šo 20 cm lielo attēlu, konsta-

tēts, ka tas gatavots no Baltijas jūras dzintara. Dzintars

atrasts arī Bābeles senā tempļa pamatos un Kubāņas
senkapos, Ziemeļkaukazā. 27)

Dažkārt izteiktas domas, ka senlaikos dzintars lietots

arī kā mainas līdzeklis, t.i., noderējis naudas vietā. To

secina no dažiem atradumiem Titlandē (Dāniiā). kur aan

purvos, aan tīrumos atrasti kādreiz agrāk paslēptie dzin-

tara krāiumi, kas sastāvējuši visvairāk no pavirši ap-

strādātiem dzintara aabaliem. Viens no šādiem lielākiem

depozītiem, kas sastāvēiis no apm. 4000 apstrādātiem

dzintara gabaliem, uziets Dānijā netālu no Lestenes

(Laesten).

Cik līdz šim, noskaidrots, no dānu salām sākušies ari
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Dirmie tālākie dzintara ceJoiumi uz citām zemēm. Šo

transportu iau it kā veikuši senie foiniķieši, saņemot

kravu Ziemeliūras krastā.

Ļoti sens dzintara ceļš. kas sācies Baltiias jūras krastā,

sākumā gāiis pa Vislas (VVeichsel) upi, tad pāri Karpatiem
uz jūru un Bizantiju, aizsniedzot no turienes Grie-

ķim, Ēģipti, Ķīnu un citas zemes. Daļēji šos ceļus palīdzē-

juši noskaidrot dzintara krājumi, kas, uznākot kariem,

paslēpti zemē un tā tur palikuši līdz mūsdienām.

Itālijā sākumā it kā lietots vietējais dzintars. Kad at-

klājies, ka Ziemeļjūras dzintars ir caurspīdīgāks un mir-

dzošāks, sākušies ievedumi no turienes. Transports gājis

pa Reinas un Ronas upēm uz Vidusjūru un tad uz Romu.

Vēlāk, kad Ziemeļjūras dzintara krājumi izsīkuši vai arī

nav bijuši vairs pietiekami romiešu greznumkāres apmie-
rināšanai, sākušies ievedumi no Baltijas jūras. Senajiem

ūdensceļiem tad piebiedrojies sauszemes ceļš, kas gājis
no Baltijas jūras uz Karnuntu — kādreizējo stiprāko ro-

miešu cietoksni pie Donavas.

Romiešu rakstnieks Plinijs Vecākais, kas dzīvojis no

23. līdz 79. gadam pēc Kr., par dzintara nogādi uz Romu

šinī laikā atstājis šādas ziņas:

„Apmēram 600 jūdžu no Pannonijas Karnuntas atrodas

Ģermānijas krasts, no kurienes dzintaru ieved. Tas nupat

nesen kļuvis skaidri zināms, jo tas dižciltīgais romietis ir

vēl dzīvs, kuru Juliāns sūtīja iepirkt dzintaru, lai sagata-

votu cēzara Nērona rīkotās gladiatoru sacīkstes. Šis ro-

mietis apceļoja faktorijas un krastus un pārveda mājās
tādu daudzumu dzintara, ka nikno zvēru sprostiem un

sēdekļu aizsargtīkliem bija dzintara sastiprinājumi, arī

ieroči, nestuves un viss dienas greznojums, starp citām

dienām, bija dzintarā. Lielākais gabals, ko viņš pārveda,
svēra 13 mārciņu".

Par tā laika dzintara vācējiem Baltijas jūras krastā

tuvākas ziņas sniedz otrs romiešu rakstnieks — Kornēlijs
Tacits. Savā darbā, kas sarakstīts ap 98. gadu pēc Kr.,

viņš pastāsta, ka dzintara vācēji toreiz nav bijuši ģermā-
ņi, bet — aisti.

Tie dzīvojuši Sveviešu jūras (Baltijas jūras) labajā kras-

tā. Mazāk tie lietojuši dzelzi, vairāk koku. Labību un

citus laukaugus tie kopuši ar lielāku rūpību nekā gausie
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ģermāņi. Tie vērojuši ari jūru un vienīgie no visiem

lasījuši dzintaru, ko saukuši par glesum. Paši viņi to

nekur neesot lietojuši. Tas ilgi gulējis neizmantots starp
citiem, juras gružiem, līdz kamēr romiešu greznības kāre

tam devusi vērtību. Samaksu par dzintaru tie ņēmuši

pretī ar izbrīnu.

Kas bijuši šie aisti — senprūši, latvieši, lietuvieši vai

arī visas šīs radniecīgās ciltis kopā — par to īstas skaidrī-

bas nav. Prof. A. Spekke atzīmē, ka aisti arvien neapšau-
bāmāk identificējoties par senprūšiem vai viņu priekšte-
čiem.27) Prof. V. Kiparskis turpretim pārstāv uzskatu, ka

pie aistiem piederējuši ne tikai senie Prūsijas iedzīvotāji,
bet arī Kurzemē un pat igauņu salās dzīvojošie ļaudis.
Te viņš atsaucas uz Jordanu (Getica V, 37), kurš vēl 6.

gadsimtā pieminējis aistus, kas apdzīvojuši garu (longis-
sima) „Oceani Germanici" krastu.28) Arī V. Biļķins, re-

konstruējot seno Vulfstāna ceļojumu uz aistu zemi, kas

noticis ap 890. gadu, secina, ka aistu zeme bijusi ļoti liela.

Vulfstāna vēstījums par aistu zemes plašumu saskanot

arī ar Plīnija Vecākā domām par Aestingiju. Proti, ka

apmēros tā neesot bijusi mazāka par Skandināviju.
20)

Šķiet, ka diezgan droši var spriest, ka dzintars ekspor-
tam uz Romu tanī laikā, par ko stāsta Tacits, vākts Sem-

bijā, Kuršu kāpās un vēl tālāk uz ziemeļiem. Vislabāk

to apstiprina senkapi, kuros atrastas romiešu monētas.

Visvairāk šo senkapu ir Sembijā, diezgan daudz arī ap

Klaipēdu, mazākā skaitā Liepājas piejūrā — Rucavā un

Kapsēdē. Liepājas apkaimes senkapos bez romiešu mo-

nētām atrasta arī kāda romiešu māla lampiņa un kāda

bronzas loka saktiņa ar zaļu un dzeltenu emaļu.
Dzintara „ziedu laiki" Romā, kad dzintars kļuvis tur

par modes lietu, pastāvējuši 300 — 400 gadu, t.i., līdz

Romas impērijas sabrukumam. No dzintara tad tur it

īpaši gatavoti dzeramie trauki, dažādu dzīvnieku atveidi

un visvisādi greznuma priekšmeti—kosmētikas trauciņi,
gredzeni, piekariņi. Šo priekšmetu atsevišķi paraugi vēl

tagad saglabāti Romas mūzejos. Tanī laikā dzintars lie-

tots arī kā talismans un kā ārstniecības līdzeklis. Romie-

tēm bijis arī paradums — nēsāt rokā mazas dzintara bum-

biņas. Ar to atvēsināta nevien delna, bet, dzintaram

sasilstot, radusies arī patīkama smarža.



69

Sārnates purva mītnē atrastās dzintara podziņas un piekariņi.

Lielums — apm. 1:1.

Lielā cieņā dzintars bijis vēl arī 6. gadsimtā pēc Kr.

Tā ir ziņas (Kasiodora vēstule aistiem), ka ap 525. gadu
aistu sūtņi ar dzintara dāvanām ieradušies pie toreiz

varenā ostgotu valdnieka Teodorika Lielā, Ravennā. Vēlā

dzelzs laikmetā dzintara tirdzniecība mazinājusies. Tirdz-

niecības braucienos galveno vietu tad ieņēmušas citas

preces, it īpaši zvērādas un vergi.
Vācu ordeņa laikos Austrumprūsijā un Kursā dzintars

izsludināts par valsts regāliju. Lasīt pašu vajadzībām un

pārdot to vairs nav bijis atļauts — tas bijis jālasa klaušu

kārtībā un jānodod ordenim. Par dzintara piesavināšanos
draudējuši bargi sodi, pat pakāršana.

K. Andrē, aprakstot dzintara vākšanu Rītprūsijā, at-

zīmē, ka Sembijā vēl tagad redzami karātavu uzkalni,

kur noteikumu pārkāpēji sodīti. Viņš piemin arī bargos
soģus, kas turkādreiz darbojušies. Pēc seniem nostāstiem

tiem. vēl tagad kaoā neesot miera — vētrainās naktīs

kā spokaini jātnieki tie traucot pa iūrmalu un saucot:

.Ak, Dievs, dzintars brivs, dzintars brīvs .
.

." Sevišķi

bargs soais Sembiiā kādreiz esot bijis Anzelms no Lozen-

šteinas. Tas katru, ko pieķēris dzintara piesavināšanā,
uz vietas licis pakārt. 30)"
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o

Aprakstot senās aistu paražas, romiešu rakstnieks Ta-

cits pieminējis, ka paši aisti dzintaru nekur neesot lieto-

juši. Šo piezīmi nevar ņemt viņam ļaunā, jo visu pārzināt
tanīs laikos bija gandrīz neiespējami. Mūsdienu archaio-

logi konstatējuši pretējo. Atrokot tā laika prūšu un kuršu

vīriešu kapus, tie atraduši tur neapstrādātus dzintara ga-
balus, bet sieviešu kapos — krāšņas zīļu rotas.

Sniedzot ziņas par atradumiem atraktajā Purciema ap-
metnē, kas atradusies pašā jūras krastā Ģipkas tuvumā

un pastāvējusi jau ap 2000. gadu pirms mūsu ēras, prof.
E. Šturms atzīmē, ka starp citām dažādām senmantām

tur atrasts arī dzintars, gan paprāvu šķietami neapstrā-
dātu gabaliņu, gan arī sīku rotas lietu veidā.31)

Dzintara darinājumi atrasti arī senajās apmetnēs, kur

ļaudis dzīvojuši ap Kristus dzimšanas laiku. Tāda ir,

piem., Sārnates purva apmetne, kas atrodas Užavas pa-

gasta Līdumniekos, ap 2,5 km no jūras. Tur atrastas dzin-

tara podziņas, piekariņi, riņķi v.c. izstrādājumi. Dzintara

skaidiņas, kā piezīmē archaiologi, vedinot uz domām, ka

tur notikusi dzintara apstrādāšana.

O

Dzintara mirdzums vijas cauri vairākiem gadu tūksto-

šiem. Goda vietā tas stāvējis nevien ikdienā, bet ari

visādos svētkos un svinībās. Tas greznojis vienkāršos

mirstīgos, dižciltīgos, valdniekus.

Šis mirdzums nav pārstājis mirdzēt arī vēl mūsdienās.

Dzintara izstrādājumus atrod nevien mūzejos, bet daudzos

dārglietu veikalos, līdzās sudrabam, zeltam un dažādiem

„akmeņiem", vēl vienmēr redzami dzintara izstrādājumi

un rotas, kas greznotas ar dzintaru.



71

PA KURŠU —

SENO JŪRAS BRAUCĒJU

PĒDĀM

Vēstures avotos vairākās vietās atrod seno kurzemnie-

ku — kuršu vārdu. Pirms gadu simtiem šie curones, cori,

corer, kors, kas dzīvo Kurzemē, ir neatkarīga un ievērības

cienīga tauta. Tie ir turīgi ļaudis. „Tur ļoti daudz zelta

un vislabākie zirgi" — 1075. gadā stāsta par Kurzemi

Brēmenes Ādams. „Visas viņu mājas pilnas ar zīlniecības

un burvības priekšmetiem. No visas pasaules dodas ļau-
dis prasīt viņu dievu pareģojumus, sevišķi no Spānijas
un Grieķijas

. .
." Tur ir arī vēl citas bagātības. „Kur-

zemes apgabalā, kā jūs jau zināt, ļoti daudz visāda veida

labības, tāpat tur ievāc daudz linu un kaņepāju", ziņo
savai valdībai Francijas sūtnis dc Bonaks, kas kādu

laiku uzturējies Kurzemē.

Šis Bonaka ziņojums gan attiecas uz laiku ap 1700.

gadu, kad kurši vairs nav pilnīgi noteicēji savā zemē,

bet arī tas.raksturo turienes apstākļus. Viņš piezīmē, ka

labību tur iepērkot holandieši, kas noskaidrojuši, ka to

bez rūpēm var uzglabāt 7 — 8 gadus, jo pirms kulšanas

tā žāvēta dūmotās rijās.
Bet senais Kurzemes vārds nav bijis pazīstams tikai

lauku dzīvē vien. Vēl spožāk šis vārds atmirdzējis uz

ūdeņiem — senajā kuģotāju saimē.

Vairāki avoti sniedz ziņas, ka kurši bijuši arī neat-

laidīgi un drošsirdīgi jūras braucēji. Senās dziesmas,

piem., apdzied jūras braucējus, kuru buras mirdzējušas
līdz „Ziemela namdurvīm". Tas varētu nozīmēt, ka šie
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kuģotāji braukuši nevien pa tuvējās piekrastes ūdeņiem,
bet devušies pāri Baltijas jūrai uz Gotlandi, Zviedriju,

Dāniju. Sendāņu vēsturnieks Sakse Gramatiķis piemin
Zviedrijā cīnītājus no Baltijas jūras pretējā krasta jau ap
750. gadu, kad Bravikas līča tuvumā notikusi lielā Braval-

las kauja.

Atskaņu chronika, kas apraksta 13. g.s. notikumus Lat-

vijā, Kurzemi un sāmsaliešus apdzejo šādiem vārdiem:

Par Kurzemi sauc apgabalu,
Kas aizstiepjas gar jūras malu,

Piecdesmit jūdzēm mērojams.
Nav kristīgajiem iespējams
Tai zemē iekļūt: zaudētu

Tie mantu tur un dzīvību.

Par kuršiem niknāki vēl sārni,

Kas kaimiņos tiem atrodami.

To zemi sargā jūra plaša,
Nav bais tiem kara spēka braša,

Bet vasarā, kā zināms, tos

Redz bieži laupām» kaimiņos.
Kur vien pa jūru viņi nāk,

Tie brangas mantas noņemt māk

Gan kristītiem, gan pagāniem.
Vislielais spēks ir kuģos tiem.

Nav gan ticams, ka kādreiz sendienās kuršiem būtu

bijusi tikpat liela flote kā dāņiem un zviedriem, bet cik

no dažiem seniem stāstiem, noprotams, tad kādreizējos

sirotāju laikos, atsevišķos cīņu posmos, kuršiem kopā ar

sāmsaliešiem nav bijusi Baltijas jūrā mazāk liela teik-

šana kā aizjūras kaimiņiem.
Senie Kurzemes piekrastnieki bijuši ari izcili zvejnieki

un zivju pārstrādātāji. Jau senlaikos, kad mūsdienās

praktizējamie zivju ķonservēšanas paņēmieni vēl nav

bijuši pazīstami, tie pratuši gatavot zvejniecības ražo-

jumus, kas bijuši nevien ērti pārvadājami, bet ari ilgāku
laiku uzglabājami. Vēlākos gadsimtos, kad senie siro-

šanas laiki izbeigušies, tie devušies tirdzniecības braucie-

nos uz Karaļaučiem, Dancigu, Elbingu, Marienburgu un

pat uz vistālāko Baltijas jūras rietumdaļu — Ekernfērdi

un Flensburgu.
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KURŠU SENIE

JŪRAS BRAUCIENI

Atrodamas ziņas, ka ap 8. un 9. gadsimtu dāņi un

zviedri bijuši tie, kas visvairāk šķērsojuši Baltijas jūras

ūdeņus. Tad tie it bieži apciemojuši ari Kursas krastus.

Tie tur sirojuši, karojuši, kasējuši nodevas, reizēm ari

tirgojušies. Par kuršu braucieniem, tad dzirdams vēl maz.

10. un 11. gadsimtā lomas it kā mainījušās. Tad reizēm

pārsvars kuršiem. Tad tie savukārt tik bieži apciemo
Dānijas krastus, ka dāņu ķēniņš Svens, kas valda ap

1050. gadu, uzdod vikingam Hakonam organizēt īpašu
sardzi, kas ziemā un vasarā sargā Dānijas krastus. Dāņi
ari savos aizlūgumos ik svētdienas baznīcās lūdz: „Pa-

sargi, Dievs, mūs no kuršiem".

Tāpat tas bijis Zviedrijā. Zviedri tanī laikā nav tikuši

citādi galā, ka ierīkojuši krastā novērošanas posteņus —

bergvakten. Tiklīdz ienaidnieks pamanīts, aizdedzināts

ugunskurs. Tā no kalna uz kalnu signālizējot, stundas

laikā bijis iespējams brīdināt zviedru toreizējo galveno
pilsētu Birku, kas atradusies Bjerkes salā, Mēlara ezerā,

netālu no tagadējās Stokholmas.

Reizēm tas viss gan nav daudz līdzējis. Senā Birka,

piem., pastāvējusi tikai no 800. līdz 970. gadam. Tad,

kā teikts aprakstos, pirāti to nodedzinājuši.
Kādus 35 km attālu no Zviedrijas tagadējās galvaspil-

sētas Stokholmas, šai pilsētai ziemeļu pūsē, vēl šodien

redzamas kādas citas pilsētas drupas. Igauņi un kurši,

kā stāsta apraksti, 1187. gadā to tā nopostījuši, ka tur

akmens neesot palicis uz akmeņa.
Tā bijusi senā Sīgtūna, lielākā un bagātākā pilsēta

pēc Birkas. Tur atradusies toreiz ari karaļa naudas kal-

tuve. Tikai pēc tam, ap 1250. gadu, dibināta Stokholma.

Tādā ziņā tā jaunāka par Rīgu.
Ar citām Baltijas jūras nācijām, turpretim, kurši sa-

pratušies samērā labi. Sendāņu vēsturnieks Sakse Gra-

matiķis kuršus un sāmsaliešus sauc pat par sabiedrotiem,

kas kopēji dodas cīņās un sirojumos. Arī chroņists Indri-

ķis savos aprakstos 1226. gadā (XXX, 1) atzīmējis, ka

sāmsalieši šad un tad Zviedrijā laupījuši sievas un jauna-
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vas, kuras paturējuši nevien paši, bet pārdevuši arī kur-

šiem un citiem pagāniem.
Šķiet, ka ari ar vācu kuģotājiem, kas Baltijas iūras

ūdeņos sāk iebraukt 12. gadsimtā, attiecības nav sliktas.

Atrodamas ziņas, ka toreizējais bīskaps Alberts 1201. ga-

dā slēdzis ar kuršiem pat kādu līgumu, kas vēl pēc vie-

tējām paražām apstiprināts. Kurši atļāvuši vāciem cauri

Kurzemei un Sembijai ari brīvu zemesceļu, ko tie ari vai-

rākas reizes lietojuši (Indr. chr. 1,12 un XXIII,11). Šīs at-

tiecības kļūst sliktas tikai 1210. gadā, kad krustneši

uzbrūk kuršu kuģiem pie Gotlandes. Kurši pēc tam ar

lielu kuģu pulku dodas arī uzbrukumā Rīgai.
Tāpat tas ir ar Gotlandi, kur toreiz pastāv ievērojams

tirdzniecības centrs Visbija (Visby). Kuršiem, šķiet, arī

ar turieni bijuši kādi tirdzniecības sakari vai ari pastā-

vējis kāds neuzbrukšanas līgums, jo tie brīvi kuģojuši
Gotlandes krastu tuvumā — gotlandieši nav aiztikuši kur-

šus un kurši savukārt nav traucējuši gotlandiešus. Got-

landieši, kas bijuši jau kristīti, nav gājuši ari palīgā vācu

krustnešiem, kad viņu durvju priekšā 1210. gadā notikusi

vācu krustnešu un kuršu sadursme. Tie vienīgi pēc cīņas
savākuši un apbedījuši kritušos ticības brāļus — vāciešus.

Par kuršu flotes lielumu, ar ko tie toreiz operējuši Bal-

tijas jūrā, tiešu ziņu nav. Knuta sāga piemin Dānijā,
kādā kuršu iebrukumā ap 1180. gadu, 10 kuršu kuģus,
chronists Indriķis 1210. gadā stāsta par 8, bet dažus gadus
vēlāk — par 4 kuģiem. Aprakstot, turpretim, 1210. gada
kuršu uzbrukumu Rīgai, viņš piezīmē, ka kuģu un laivu

tad bijis tik daudz, ka visa jūra pie Daugavas grīvas,
rīta krēslai gaistot, izskatījusies kā melna mākoņa no-

segta.

KURŠU SENLAIVAS

Kādi izskatījušies seno kuršu ūdenssatiksmes līdzekļi,
ar kuriem tie veikuši savus tālos pārjuras braucienus,

par to skaidra priekšstata nav. Neviens no tiem līdz

mūsdienām nav saglabājies. No dažiem seno cīņu ap-

rakstiem var tomēr gūt dažus norādījumus.
Tā Knuta sāga, pieminot kuršu iebrukumu Dānijā ap

1180. gadu, pastāsta sekojošo:
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„Kad Rīgena bija kristīta, ķēniņš Valdemārs vairs

nedevās sirojumos. Bet tad izcēlās strīdus starp ķēniņu
Valdemāru un hercogu Indriķi par guvumu, ko ķēniņš

bija atvedis no Rīgenas. Indriķis apgalvoja, ka Rīgena

pieder viņam, un pieprasīja guvumu sev. Viņš aicināja
vendus postīt Dāniju. Kad ķēniņš Valdemārs to uz-

zināja, viņš uzdeva savam dēlam Kristapam un bīs-

kapam Absalonam zemi aizstāvēt. Tie nolēma sagaidīt
ienaidnieku jūrā un izsludināja siroiumu. Katram pa-

gastam Dānijā bija jāizrīko viens kuģis.
Kad šī kara flote bija sapulcēta, dāņi uzzināja, ka ari

kuršu flote devusies ceļā un ka kurši posta Blēkingi.

Nebija gan skaidrs, vai tās nav tikai baumas. Tādēļ

dāņi nolēma, ka Kristapam, bīskapam Absalonam un

Asbjernam jādodas izlūkot kuršus un jāburā uz Ēlandi.

Tur dāņi guva lielu laupījumu un gūstekņus. Atgriežo-
ties savos kuģos, viņi uzzināia, ka kurši ir jūras šaurumā

starp cietzemi un Ēlandi. Dāņi tad atlaida gūstekņus
un devās pret kuršiem, sastopot tos Jernlokas ostā.

Kad kurši manīja, ka pret viņiem nāk lieli jūras spēki,
tie izvilka savus kuģus krastā un gatavojās aizstāvēties

uz sauszemes, būdami maldīgās domās, ka nācēji ir

zviedri. Kāds vecs kursis teica, ka nācēji ir dāņi. ~Nav

ieteicams tos sagaidīt", viņš sacīja. Šis vecais kursis

tad lika savam kuģim airēties prom, kamēr pārējie kurši

ar deviņiem kuģiem palika. Tad Kristaps un Absalons

piebrauca ar savu floti un tūlīt uzsāka cīņu. Visi kurši

krita cīņā, un neviens nepalika dzīvs. Tad dāņi paņēma
kuršu kuģus un viņu mantu, un devās uz mājām, jo
viņi bija izcīnījuši lielu uzvaru."32)

Kādu citu cīņu apraksta chronists Indriķis (XIV, 1)
1210. gadā, kur vācu krustneši, neievērojot Rīgas nolī-

gumu, uzbrukuši kuršiem pie Gotlandes. Tur esošos

kuršu kuģus chronists nosaucis par „laupītāju kuģiem".
Par cīņas norisi viņš ziņo sekojošo:

„Tas bija bīskapa (Alberta) divpadsmitais darbības

gads, un baznīcas dzīvē dažas dienas iestājās miers.

Kad bīskaps, atstājot savus lēņus un dažus pilgrimus
Līvzemē, atradās ar pilgrimiem atceļā uz Vāciju, ne-

gaidot Zunda jūras šaurumā (starp Gotlandes ziemeļ-
galu un Fores salu, ko ari sauc par Zundu) parādījās
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kristiešu ienaidnieki — kurši ar 8 laupītāju kuģiem.
Tiklīdz pilgrimi tos ieraudzīja, tie atstāja savus kogus,

iekāpa mazākos kuģos un steidzās pagāniem pretī, taču

neuzmanīgā steigā, viena laiva traucoties otrai priekšā,
lai ātrāk sasniegtu ienaidnieku. Kurši atkal atslogoja

kuģu priekšgalus, lai tie paceltos augstāk virs pretim-
braucējiem; pie tam tie sakārtoia tos pa pāriem un

atstāja starp 2 pāriem vienu brīvu spraugu. Pilgrimi
ar savām pirmām divām palīglaivām vai mazākiem ku-

ģiem airējoties, iebrauca starp laupītāju kuģiem un

nevarēja nu no savām laivām par viņiem augstāk stā-

vošo ienaidnieku aizsniegt.
Pēc tam, kad nu daži no viņiem ar ienaidnieku šķē-

piem bija nonāvēti, daži noslīkuši un daži ievainoti,

pārējie atgriezās pie kogiem un aizbēga. Kurši atkal

savāca nogalinātos, izģērba tos un sadalīja savā starpā

iegūtās drēbes un citu laupījumu. Gotlandes pilsoņi
nogalināto ķermeņus savāca un ar svētceri apglabāja.
Tur bija bezmaz 30 bruņinieku un citu, kas tur bija
tikuši nogalināti". 19)

Pirmajā aprakstā, t.i. Knuta sāgā, teikts, ka gatavo-

joties cīņai, kurši savus kuģus izvilkuši krastā. Tā to

parasti darījuši arī zviedru vikingi, kad tie piestājuši
ostā, gatavojušies cīņai utt. No tā varētu secināt, ka

toreizējie kuršu kuģi bijuši ar seklu iegrimi, sekli peldo-
ši, jo citādi nevarētu tos tik viegli uzvilkt krastā. Citiem

vārdiem — tie bijuši līdzīgi toreiz pazīstamām vikingu
slaidlaivām. To pastiprina arī Indriķa stāsts par cīņu

ar vācu krustnešiem, kurā teikts, ka kurši savu kuģu

priekšgalus atslogojuši, lai tie paceltos augstāk virs

ūdens. Šie priekšgali, tātad, bijuši slaidi, samērā augstu
uzslieti uz augšu.

Šie dati tā aptuveni precizē kuršu senlaivu veidojumu.
Nav gan minēts, cik īsti lielas bijušas šīs laivas. Kādā

citā gadījumā, aprakstot 1203. gadā igauņu cīņas ar

vācu krustnešiem, Indriķis ziņo, ka divos igauņu kuģos

bijuši 60 vīri. Tādēļ jādomā, ka arī kuršu senlaivās

braukuši ap 30 vīru.

Skaitlis 30 tanīs laikos bijis ļoti parasts skaitlis.

lespējams, ka tas raksturojis viena kuģa kuģotāju saimi.

Tā zviedri, pārvarot 854. gadā Apūlē kuršus, paņēmuši
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no tiem 30 ķīlniekus. Arī bīskaps Alberts, paņemot
1200. gadā lībiešu bērnus un aizvedot uz Vāciju, izvēlē-

jies skaitu 30. Kurzemes jūrmalas ciemos, pārdodot zivis

ar skaitu, vēl tagad skaita līdz 30. Tas ir — viens kāls.

Laivām, kas varēja nest 30 vīrus, vajadzētu būt biju-

šām vismaz 18 — 20 m garām un vidējā posmā 2,5 —

3 m platām, Tām tad varēja būt katrā pusē 10 — 12

airvietu. Jādomā, tām bijušas arī buras — viens masts

ar rājas buru. Tā tas ap to laiku bijis arī aizjūras vikin-

giem. Šīm laivām vajadzētu būt bijušām apzīmētām
arī ar kādu īpatnēju pazīšanas zīmi.

Rīgas kuģiem kopš 13. g.s. par pazīšanas zīmi noderē-

jis melns karogs ar baltu krustu. (En jevvelik unse bor-

gere, dc schepe to der se voret, dc sal voren en wit cruce

an eme swarten vlogele — teikts Rīgas pilsētas torei-

zējos statūtos, XI, 14.) Vēlāk šīs krāsas mainītas. Rīgas
statūtos 1673. gadā atrodam šādu ierakstu: „Ein Rigisch
Schiff soli m seiner Flaggen fūhren blau und weiss". Zils

un balts — tāds kādu laiku bijis arī Rīgas pilsētas

karogs.

Latvju ciltij, kas 13. g.s. dzīvojusi Cēsu apkaimē, bijis

jau sarkanbaltsarkanais karogs — tas pats karogs, kas

700 gadu vēlāk plīvo visā Latvijā kā Latvijas valsts

karogs. Atskaņu chronikā (9220 — 9230) par to teikts

sekojošais:
Kā zemes sargi uz Rīgu steidza

Vēl Cēsu kopa, kā man teica.

Kad kara ziņu dzirdēja,
Viens brālis simts vīru atveda.

Tie nāca braši, diženi;

Šīs kopas karogs sarkans bij,
Turklāt ar baltu svītru tas

Pēc cēsinieku paražas.
Par Cēsim saucās pils tur kāda,

Tās karogam ir krāsa tāda.

Šī pils ir latviešos, to es

Jums varu teikt; tur sievietes

Kā vīri jāj, tāds paradums
Ir viņām. To patiesi jums
Es saku, ka latvju karogs ir tas.
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Kurzemes hercoga kuģi, kas Baltijas jūras ūdeņus sā-

kuši šķērsot 16. gadsimtā, sākumā it kā lietojuši kopējo
Hanzas karogu, bet vēlāk sākuši lietot paši savu karogu.

Hercoga Jēkaba laikā tie braukuši jau paši ar savu

karogu. Tas bijis — sarkanā aveņu krāsā ar melnu

jūras vēzi vidū. Kurzemes neapbruņotie kuģi, ari pri-
vātie tirdzniecības kuģi, lietojuši citu pazīšanas zīmi. Šo

kuģu karogs bijis: šķērsām dalīts, pie kam vienā pusē
tam bijis balts četrstūris sarkanā aveņu krāsas laukā,

otrā pusē — sarkans aveņu krāsas četrstūris baltā laukā.

Kāds karogs bijis senajiem kuršiem?

Ka kaut kāda pazīšanas zīme kuršu senlaivām ir biju-
ši, to varētu secināt no dažiem seniem notikumu ap-

rakstiem. Tā, piem., chronists Indriķis atzīmē, ka vācu

krustneši, ieraugot 1210. gadā kuršu kuģus pie Gotlan-

des, tūlīt zinājuši, ka tie nav dāņu, zviedru, sāmsaliešu

vai igauņu, bet kuršu kuģi. Atrodoties vēl labu gabalu
no tiem, tie pārsēdušies laivās, steigušies tiem pretī un

uzbrukuši. Tas pats noprotams no kada cita Indriķa
stāsta attiecībā uz igauņu kuģiem. Tos viņš piemin
1203. gadā. Igauņi tad burājuši gar Gotlandes ostu, kur

tanī brīdī atradušies vācu krustneši. Tie pārmetuši got-
landiešiem, ka viņi atļauj igauņiem tā brīvi braukāt gar

viņu ostu. Šos igauņu kuģus vācu krustneši, tātad, jau

pa gabalu pazinuši.
lespējams, ka kuršu senlaivām karoga nemaz nav

bijis, bet tā vietā bijusi kāda cita pazīšanas zīme —

kāda īpatnēja vēlava masta galā vai ari kāds īpatnējs
laivas priekšgala veidojums, kas pacēlās ievērojami
augstāk par laivu un bija jūrā jau pa gabalu saredzams.

Prof. J. Plāķis atzīmē, ka vecajām kurzemnieku mājām
jumtu čukuru gali dažkārt bijuši izgriezti un dēļu krus-

tojumi augšā nobeigušies ar zirga vai putna galvu.31 )

Tā ka kurši senlaikos bijuši pazīstami kā izcili zirgkopji
un zirgu mīļotāji, tad ir iespējams, ka zirga galva bijusi
kā pazīšanas zīme ari kuršu senlaivām, kas, kokā iz-

grebta, tad greznojusi laivas priekšējā vadņa augšējo

galu. Zirga galva varēja simbolizēt ari ātru skrējienu,
kāds bija nepieciešams labam kuģim. (Šādā veidā, ar

zirga galvu priekšgalā, kuršu senlaivas zīmējuši ari

daži mākslinieki, piem., Ā. Alksnis.)
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Kuršu jomas laivas ar vēlavām mastu galos.
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īpatnējas un grezni izkrāsotas vēlavas masta galā vēl

mūsdienās vērojamas kuršu zvejas laivām Kuršu jomā.
Senkuršu laivām, kas brauca pa juru, šādas vēlavas

varēja būt gan mazāk izdevīgas, jo, airējoties pret stip-
rāku vēju, šo laivu masti, droši vien, tikuši nolaisti, kā

to bieži praktizē vēl arī mūsdienās. Arī kuršu jomas

laivām senlaikos vēlavas it kā nemaz neesot bijušas.
Tās gatavotas tikai vēlākos gados, kad ticis noteikts, ka

katra ciema laivas jāapzīmē ar kādu redzamu atšķirības
zīmi.

Visvecākā senlaiva, kāda līdz šim uzieta Baltijas jūras
krastā, pašreiz glabājas Kopenhāgenas nacionāla mū-

zejā. Tās vecums — ap 2000 gadu. Tā atrasta 1921.

gadā Dānijā, kādā purvā Alsas salā.

Šī laiva ir 13,6 m gara 2,05 m plata un 0,70 m dziļa.
Spriežot pēc turpat tuvumā atrastiem kaujas rīkiem, tā

bijusi kāda kara laiva. Domā, ka tā nogremdēta kād-

reizējā upurvietā kā pateicība par kādu gūtu uzvaru.

Laivas dēļi gatavoti no liepas, brangas — no lazdas,

daži citi piederumi — no ozola. Laika zobs visas šīs

sastāvdaļas tomēr tā sagrauzis, ka sīka detaļu noskai-

drošana vairs nav iespējama.
Labāk uzglabājusies ir kāda cita Baltijas jūras sen-

laiva, kura atrasta 1863. gadā Nidama purvā. Tā atrodas

tagad Apgabala mūzejā Šlēsvigā, (Landesmuseum fūr

Vor- und Frūhgeschichte). Tās vecums — ap 1500 gadu.
Šī laiva ir 22,84 m gara, platākā vietā 3,26 m plata un

vidējā posmā 1,02m dziļa. Tā gatavota no ozola dēļiem,
sastiprinot tos pārlaidu technikā ar dzelzs kniedēm. Savā

laikā tā varētu būt nesusi ap 45 vīru lielu vienību, jo
katrā pūsē tai bijušas 18 airvietas. Bura šai laivai vēl

nav bijusi, bet labajā pusē, netālu no pakaļējā vadņa,
pierīkota airveidīga stūre.

Šīs senlaivas dēļi samērā nelīdzeni apstrādāti. Laivas

iekšpusē tiem atstāti arī nelieli izciļņi, kur piestiprināt
brangas un sēdekļus. Rodas iespaids, ka tie nav ap-
strādāti ar zāģi, bet ar kādiem citiem darba rīkiem.

Kas tie varētu būt bijuši par darba rīkiem?

Šis jautājums dažreiz cilāts arī Latvijā, mēģinot no-

skaidrot, kā senie kurši gatvojuši savas laivas. Zāģis,
cik zināms, arī tiem nav bijis. Vismaz — izrakumos tas



81

Baltijas jūŗas senlaiva, atrasta 1863. gadā Nidama purvā.

Tās vecums — ap 1500 gadu. (Laivas vadnis un augšējie

dēļi vēlāk restaurēti).

nekur nav atrasts. Bet ar cirvi vien no apaļa koka

stumbra pagatavot gludus dēļus, kādi nepieciešami lai-

vas darināšanai, nav nemaz tik viegli.
Ka zāģis senajiem kuršiem nav bijis, to apliecina an

dažas senāko laiku ēkas Kurzemē. Tās visas celtas bez

zāģa palīdzības. Vienu šādu ēku vēl 1939. gadā pārveda
Rīgā no Nīcas un novietoja Kursas sētā Brīvdabas mu-
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zejā. Tā bija viena no vecākām turienes dzīvojamam

mājām, darināta atbilstoši visām Kursai īpatnējām etno-

grāfiskām prasībām, bet arī bez zāģa palīdzības.

Archaiologi atzīmē, ka ap 9. g.s. Latvijā parādījies

sevišķs platasmens cirvis. Tāds vairākās vietās atrasts

izrakumos. Starp citu — arī Rīgas upes malā, kur kād-

reiz atradusies senā Rīgas osta. Varētu secināt, ka šis

bijis tas darba rīks, kas daļēji pildījis zāģa vietu. Tas

noderējis nevien ceļamo ēku būvbaļķu gludināšanai, bet

it īpaši palīdzējis veidot senlaivu gatavošanai nepiecie-
šamās laidās un galdus — materiālus, ko mūsdienās

sauc par dēļiem un plankām.
Tautasdziesmās vairākkārt pieminētas ozola laivas,

retāk ābeles laivas, bet visvairāk — oša laivas:

Labāk pirku oša laivu,

Nekā bēru kumeliņu . . .

Oša laiva viegla laiva,

Tā negrima dibinā
. . .

Teci, mana oša laiva,
Simtu jūdžu dieniņā . . .

Laivas gatavošanai osis, droši vien, ticis izvēlēts tā-

dēļ, ka tas arī ir ciets koks, bet augumā daudz slaidāks

par ozolu. Ar cirvju un vadžu palīdzību šī koka stumbru

it viegli varēja pārskaldīt un tad no saskaldītām daļām
ar platasmens cirvja palīdzību līdzināt un gludināt laivas

darināšanai vajadzīgos dēļveida materiālus. Slaidi oši

toreizējos mežos, varbūt, bija arī vieglāk sameklējami
nekā slaidi ozoli. Kurzemes Zilo kalnu pakājē, piem.,
šādi slaidi oši lielā skaitā aug arī vēl tagad. Ozolu,

turpretim, tur ļoti maz.

Senie laivu gatavotāji sava mūža novakarē izteikuši

šādu vēlēšanos:

Es bij' laivu taisītājs,
Rokat mani jūrmalēi!
Jūras meitas man' apsedza
Baltajām villainēm. (30 733).

Nav viegli uzminēt šīs senās tautasdziesmas pamat-
domu. Varētu vienīgi secināt, ka laivu gatavošana sen-
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Viena no vecākām zvejas rīku noliktavām Košraga jūrmalā,

gatavota vēl bez zāģa palīdzības. Ēka segta ar lubu jumtu.

dienās bijusi viena no izcilākām amata prasmēm. Senie

darba darītāji to vērtējuši tik augstu, ka arī vēl aizmužā

vēlējušies palikt turpat tuvumā, kur visu savu dzīves

laiku darbojušies.
Atdusēties arī pēc nāves turpat jūras tuvumā — šāda

vēlēšanās sendienās, šķiet, bijusi daudziem Kursas pie-
krastniekiem. To apliecina vairākas senās kapsētas,
kas iekārtotas pašā jūras malā un pašā augstākā krasta

kraujā.
Vietām šādas senās piekrastnieku atdusas vietas Lat-

vijas jūrmalā atrodamas vēl tagad. Vietām, ka jau
pieminēts iepriekš, jūras straume tās ieskalojusi jurā.

Vilis Veldre savā 1938. gada jūrmalas aprakstā kādai
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senajai piekrastnieku atdusas vietai, ko uzgājis pašā

jūras malā Bērzciema tuvumā, veltījis šādas rindiņas:
„Daudzi te jau dzīvojuši paaudžu paaudzēs, arvien

atstādami jaunus dzīvotājus savā vietā, kad pašiem jau

pienācis laiks projām iet. Viņi apgulušies uz krauja
krasta jūras malā. Tur viņi nejūtas miruši. Viņi sajūt

savas dzīvības elpu, kas nāk no sen bijušu gadu vējiem.

Viņi sadzird laivu slīdēšanu tajos pat ūdeņos, kur paši
kādreiz braukuši, un katru dienu redz kūpam dūmus

no pavardiem, kurus paši daudzreiz kurinājuši".

KURŠU KĀPAS, KURŠU JOMA

Par senajiem kuršiem zināms arī tas, ka agrāk viņu

dzīves telpa sniegusies ievērojami tālāk uz rietumiem

un uz dienvidiem nekā tagad. Tie dzīvojuši ap Klaipēdu
un arī visā tajā 96 km garajā piejūras zemes strēmelē,

ko vācieši vēl šodien sauc par Kurische Nehrung (Kuršu

kāpām,). Šo nosaukumu piemin jau Dusburgas Pēteris

(Peter von Dusburg) savā Cronica terrae Prussiae, kurā

pastāstīts, ka 1283. gadā pa šo ~neria curoniensis" Sem-

bijā iebrukuši 800 lietuviešu jātnieku. Arī plašo iekš-

zemes ūdens vienību, ko šī 3 — 5 km platā ~neria

curoniensis" nodala no jūras, sauc kuršu vārdā — par

Kurische Haff, t.i. Kuršu jomu.
Zvejniecības kartēs, kas apzīmē līčus un zemes ragus

šinī jomā, vēl tagad atrod daudzus „kursiskus" nosau-

kumus. Tur ir: Kasa-Rags (Kazas rags), Ledduma-Rags
(Leduma jeb Ledus rags), Sergoiax (Zirga rags), Plaue-

Rags (Pļavas rags), Mastino-Rags (Mastiņa rags),
Strauth-Bucht (Strauta līcis), Predin-Bucht (Priediņu līcis),

Brokist-Bucht (Brokasta līcis), Alksninu-Lenke (Alksniņu
leņķis jeb līcis), Waza-Zeema-Lenke (Vecā ciema leņ-

ķis), Dischā-Preil-Lenke (Dižais Preiļu līcis) un citi.

Arī Sembijas jūrmalā, kas sākas aiz Kuršu kāpām,
gandrīz visās lielākās apdzīvotās vietās vēl mūslaikos

atrod kuršu pēdas.
Pirmo ciemu, ko tur atrod, sauc par Cranz. Tas varētu

likties tīrs vācu vārds (Kranz = vainags). Bet tā tas nav.

Šim vārdam pamatā lietuviešu „krantas", kas nozīmē —

krauja, nogāze. Agrāk šis ciems saukts par Crantz-

kuhren. Tas nozīmē — Kraujas kurši.
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Mazkuršu ciema zvejas valgums Sembijas jūrmalā.

Kādus 10km tālāk ir piejūras ciems Neu-Kuhren

(Jaunkurši). Pašā Sembijas vidienē atrodas ciems, ko

sauc par Gross-Kuhren. Ejot vēl tālāk un nonākot Sem-

bijas zemes ragā, kas vistālāk iesniedzas jūrā un kas

tagad nosaukts par Brūster Ort, atrodam jūrmalas cie-

mu, ko sauc par Klein-Kuhren. Tātad — Kraujas kurši,

Jaunkurši, Lielkurši un Mazkurši.

Starp Lielkuršiem un Jaunkuršiem atrodas kāda gra-

va, ko sauc par Gausup-Schlucht.
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1889. gadā Karaļauču universitātes profesors A. Be-

cenbergers paskaidrojis: ~Vai nosaukums Cranzkuhren

un vieta Neu-Kuhren ir veci, man nav zināms. Par Gross-

Kuhren un Klein-Kuhren, turpretim, zināms, ka tie pastā-

vējuši jau 16. gadsimtā. Hennenbergers, kas tos iezīmē-

jis kartē, pēdējo sauc par „K. Cauren", pirmo par „Pel-

la", bet paskaidrojumā arī par Gross-Kuhren un turklāt

piezīmē: ~Visur tur dzīvo ļoti daudzi zvejnieki, dažkārt

vairāki simti." 7)

„Ka šie zvejnieki, vismaz lielākā daļa", raksta tālāk

Becenbergers, „bija latvieši, par to liecina viņu vārdi

un ar lielu drošību tas secināms arī no tā, ka simts gadu
vēlāk Sembijas ziemeļkrastā bija atrodama skaitā ne

mazāk vērtējama latviešu tautas grupa."
Attiecībā uz Gausup-Schlucht viņš piezīmē, ka nav

zināms, cik šis nosaukums vecs, bet tas varot būt cēlies

tikai no latviešiem, jo senprūši upi saukuši par ~ape"
un lietuvieši, kas gan lietojot nosaukumu ~upe", tur

nekad neesot dzīvojuši.

Apceļojot Sembijas ziemeļkrastu un Kuršu kāpas ap
1930. gadu, tur vēl vietvietām varēja vērot sejas vaib-

stus, kas pavisam skaidri atgādināja Latvijas zvejniekus.
Vietvietām šajos ciemos vēl varēja sarunāties arī lat-

viski. Dažās nomaļākās mājās dzīvojošie bija gan

pārsteigti, kad tos uzrunāja latviski. Viņi tad izbrīnī-

jušies atvaicāja: ~No kurienes jūs protat mūsu valodu?"

Viņiem nebija ne mazākās jausmas, ka Latvijā tanī

laikā dzīvoja ap 2 milj. cilvēku, kas prata „kursiski".

Becenbergers atzīmē, ka 1888. gadā tikai latviski vēl

runājuši Nidā (t.i. Nidā, kas atrodas Kuršu kāpu vidie-

nā), Preiļos (Preil) un Pārvalkā (Penvelk). Melnkrantē

(Schwarzort) puse runājuši latviski, puse lietuviski, bet

Sarkavā sarunu valoda bijusi vācu. Tikai daži vecāki

ļaudis savā starpā tur vēl runājuši latviski.

Kuršu kāpas, pēc viņa domām, bijušas apdzīvotas jau
akmens laikmetā. Senlietu atradumi tur tomēr esot

bijuši tik trūcīgi, ka no tiem nav bijis iespējams secināt,

pie kādas tautu grupas šie apdzīvotāji piederējuši. Lat-

vieši, pēc viņa domām, Sembijā un Kuršu kāpās ap-
metušies uz dzīvi tikai 15. vai 16. gadsimtā.

Par Sembiju, šķiet, lielu domstarpību nav. Tā ir sen-

prūšu zeme. Par Kuršu kāpām jautājums jau neskai-
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drāks. Ja visi vecākie vietu nosaukumi tur ir „kursiski"

un ari Prūsijas chronika jau ap 1300. gadu šo zemi sauc

par (>neria curoniensis" un Kuršu jomu par „mare curo-

nicum", tad kurši tur, laikam gan, būs dzīvojuši jau

pirms 15. un 16. gadsimta.
Te vēl jāņem vērā ari tas, ka agrākos laikos Kuršu

kāpas izskatījušās citādas nekā tagad. Tagad visa šī

zemes strēmele kā liela pussala piekļaujas Sembijai.

Agrāk tas tā nav bijis. Tad visa šī 96 km garā kāpu

josla piekļāvusies Kursai. Kuršu jomas savienojums ar

jūru tad nav atradies šis zemes strēmeles ziemeļaustru-

mu galā (pie Klaipēdas), bet gan
dienvidrietumu galā

(pie Sembijas).
Šis senākais savienojums bijis diezgan liels — apm.

12m dziļš un kādus 3km plats. Aizaugusi ar purva

augiem, šī senā „upe" daļēji redzama ari vēl tagad. Pa

to, šķiet, savā laikā gājis ari senais vikingu ūdensceļš,
kad tie, braucot no pārjūras, devušies uz savu toreizējo

tirgus vietu Rītprūsijā.
Apdzīvotā vieta Crantz, kas pieminēta jau iepriekš

un vēl tagad stāv Baltijas jūras krastā, tad atradusies

augstā kraujā tieši šī senā ūdensceļa malā. Domājams,
ka tieši tādēļ tad ari kurši, kas šinī kraujā dzīvojuši,
iesaukti par — Kraujas kuršiem (Krantas-Kuhren, Crantz-

kuhren).

Domu, ka Kuršu kāpas jau kopš senseniem laikiem ir

kuršu
zeme, pārstāv ari prof. J. Plāķis, atsaucoties starp

citu uz senajiem vietvārdiem. Viņš atzīmē, ka vietvār-

diem, kas mūsdienās liekas ari drusku svešāki, pamatā
tomēr ir senie kuršu apzīmējumi. Tā piem., nosaukumam

Sarkava pamatā esot vārds „sarka". Par sarku senie

kurši un senprūši esot saukuši žagatu, putnu, ko bieži

sastop Kuršu kāpās. Pilkupes vārdam pamatā esot

senais nosaukums: Pils kāpa, t.i. kāpu kalns ar apcieti-
nātu vietu — pili.31)

Kuršu kāpas pirms Pirmā pasaules kara ietilpa Vācijas

terrftorijā. Vācu valdība, rūpējoties par ~smilšu plūdu"

apturēšanu, uzsāka tad tur plašus apstādīšanas darbus.

Lielā platībā ieaudzēja tur īpašu krūmu priedi, ielaida

meža zvērus utt.

Pēc šī kara šo zemes joslu piedalīja Lietuvai. 1939.

gadā, Hitlera valdības laikā, to pārņēma atkal Vācijas
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īpašumā, atstājot Lietuvai Klaipēdas ostā zināmu brīvos-

tas joslu.
Pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā, visas šīs kāpas

un arī Sembiju Padomju Savienība piedalījusi savai terri-

torijai. Pillavā, vistālāk uz rietumiem izvirzītā atbalsta

punktā, ierīkota krievu kuģu bāze, nosaucot to par Bal-

ti]sku. Pēc vācu preses ziņām gandrīz visi agrākie
Kuršu kāpu un Sembijas iedzīvotāji evakuēti.

KURZEMNIEKI — IZCILI ZIVJU PĀRSTRĀDĀTĀJI

Pauls Einhorns savā 1648. gadā publicētā darbā His-

toria lettica raksta, ka viņa darbības laikā latvieši dzī-

vojuši ne tikai Kuršu kāpās un Sembijā, bet turienes pie-
jūras joslā tie bijuši sastopami līdz pat Dancigai.

~Tautas, ko sauc par latviešiem, izplatījušās diezgan
tālu . . . Viena daļa no viņiem uzturas arī Prūsijā, jo tie

paši, kas dzīvo pie Kuršu jomas un pie ūdens līdz pat
Dancigai, ir latvieši un runā latviski, kā es pats ar vi-

ņiem sarunājos, un kaut arī viņi saprot un runā vāciski,

tad savā starpā viņi runā latviski. Vai viņi tur dzīvojuši
jau no seniem laikiem, vai arī atnākuši no Kurzemes,

nav zināms, arī paši viņi par to nekādas ziņas nevar

sniegt."
Šis Einhorna senais ziņojums dažkārt uzņemts ar skep-

si, apšaubot, ka latvieši būtu tur kādreiz dzīvojuši. Šī

skepse, šķiet, nav tomēr pelnīta. Arī citi avoti apstiprina
latviešu zvejnieku tālos ceļus uz šo piekrasti. Kurzem-

nieki tanī laikā it bieži braukuši uz turieni, vedot pārdot
tur savas zivis. Tādēļ nevarētu būt arī nekāds brīnums,

ka reizēm, šādu vai tādu iemeslu dēļ tie palikuši tur arī

pastāvīgā dzīvē. Starp citu — turpat varēja atrast arī iz-

devīgus zvejas un zivju pārstrādāšanas apstākļus.
Atrodamas ziņas, ka no Liepājas, Sakas. Ventspils,

Lielirbes, Kolkas, Mērsraga, Engures un citiem seniem

zvejas centriem zvejnieki devušies nevien uz Rīgu, bet

arī uz citām vēl daudz tālākām Baltijas jūras ostām

— Klaipēdu, Karaļaučiem, Elbingu, Marienburgu, Dan-

cigu, Ekernfērdi un Flensburgu. Prof. E. Dunsdorfs at-

zīmē, ka licenšu sarakstos vienā pašā Rīgas ostā 1660.

gadā reģistrēti 527 šādi Kurzemes laivu iebraucieni un

izbraucieni. 33 )
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Kad kurzemnieki savus zivju tirdzniecības braucie-

nus sākuši, skaidri nav zināms. Rakstveida ziņas par

tiem, ir kopš 16. gadsimta.
Tā Karaļauču universitātes archīva materiālos at-

rasts kāds 1542. gada Grobiņas fogta ziņojums Danci-

gas birģermeistaram, kurā viņš raksta, ka „Curische

vischer" ieradušies Dancigā ar „falschen Dorsch", un

tādēļ viņš lūdz tos sodīt. Lūgums pamatots ar to, ka zi-

vis izvest tanī laikā bijušas tiesības tikai piejūrā dzīvo-

jošiem muižniekiem, bet ne zvejniekiem. 1581. gadā, tur-

pretim, kad šis pats Grobiņas novads bijis ieķīlāts Prū-

sijas hercogam, šī hercoga revīzijas komisija vēl lieku

reizi apstiprinājusi, ka zvejniekiem pēc zivju nodevas

nodošanas hercogam bijusi tiesība brīvi un neaprobe-
žoti izvest savas zivis uz ārzemēm un tur pārdot. Toreiz

gan — vienīgi tikai uz Prūsijas hercogisti.
K. Tečs savā Kurzemes baznīcas vēsturē savukārt at-

zīmē, ka vēl 18. gadsimtā Sventājas, Nidas un Papes
ciemiem ..piederējusi brīvība" ar 4 lielām šūtēm (Schui-

ten) vest zivis uz Dancigu un atpakaļbraucienā ņemt no

turienes līdzi citas preces.
34)

Šīs senākās kurzemnieku zivju tirdzniecības gaitas vēl

līdz šim ir maz apzinātas un maz izceltas. Tās pelna lie-

lu ievērību. Te jāatzīmē, ka tanīs laikos, pirms vairā-

kiem gadu simtiem, tagadējie zivju pārstrādāšanas pa-

ņēmieni vēl nav bijuši nemaz pazīstami, bet kurzemnieki

jau tad pratuši zivis tā pārstrādāt, ka bijis iespējams tās

nevien tālu transportēt, bet mēnešiem ilgi arī uzglabāt.
Ar šiem produktiem tie varējuši tad apgādāt nevien Rī-

gas tirgu, bet sacensties arī ar pārējiem Baltijas jūras

zvejniekiem, izveidojot daudzās tālās vietās labu tirgu.
Kas tie bijuši par produktiem?
Tagadējie zivju izvietošanas un pārstrādāšanas pa-

ņēmieni — dzīvu zivju transports, svaigu zivju iesaiņo-
šana ledū, zivju sasaldēšana, zivju marinēšana, zivju
konservu gatavošana — izveidoti tikai pēdējos paris

gadu simtos! Pirmos zivju konservus, piem., sāk gatavot
tikai pēc 1810. gada, kad Napoleons Francijā izsola

12,000 franku lielu godalgu pārtikas vielu konservēšanā.

Ziemeļu zemēs, sevišķi Norvēģijā, jūras piekrastnieki

jau kopš senseniem laikiem ir kaltējuši zivis brīvā dabā
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— uz klintīm un zārdiem. Šo zivju pārstrādāšanas pa-
ņēmienu, šķiet, iemācījusi tur pati daba, vētrainā laikā

ieskalojot kādu zivi viļņa galotnē un iemetot tad kādā

klinšu spraugā, kur tā palikusi un saulē sakaltusi. Šā-

dus kaltētus zivju produktus, ko sauc par klipfisk un

stcckfisk, ziemeļu zemēs gatavo arī vēl šodien. Šo pro-
duktu gatavošana sākusi sevišķi iet plašumā, kad pie-
ņemta kristīgā ticība. Lielajos gavēņu laikos šīs zivis tad

lietotas gaļas vietā, eksportējot tās pat uz Spāniju un

citām zemēm,

Baltijas jūras rietumdaļā jau diezgan senā pagātnē

praktizēta siļķu sālīšana. Atrodami apraksti, ka šis ziv-

ju pārstrādāšanas veids plašāku nozīmi ieguvis ap 1300.

gadu. Tanī laikā konstatēts, ka pie Zviedrijas dienvid-

rietumu krastiem rudeņos drūzmējas neparasti lieli siļķu
bari. Tur tad saradušies zvejnieki no dažādām vietām

un ierīkojuši krastā savas siļķu sālītavas. Dāņi, kas to-

reiz bijuši noteicēji par šo apgabalu, ierādījuši (starp
Falsterbo un Skanēri) katrai pilsētai vai zvejas grupai
savu zivju pārstrādāšanas vietu, paši, protams, paturot

sev labākos rajonus. Savas vietas tur bijušas arī Štetī-

nei, Dancigai, Lībekai, Štrālzundai un citām Hanzas pil-
sētām. Šīs sālītās siļķes toreiz kļuvušas tik pazīstamas,

ka Parīzē visiem tiem zivju tirgotājiem, kas ar šīm siļ-

ķēm nav tirgojušies, savas tirgus būdas bijušas jāap-
zīmē ar sarkanu karodziņu.

Bet tad — vienā jaukā gadā šie lielie siļķu bari Bal-

tijas jūras rietumdaļā nozuduši. Tā šī izdevīgā zveja un

lielais zivju tirgus, kur gadskārtēji pulcējušies tūksto-

šiem cilvēku, tur izbeigušies. Daži apraksti piemin, ka

tas noticis 1425. gadā, daži citi min 1473. gadu.

Zvejniecības ražojums, kas jau kopš sendienām gata-
vots Kurzemes krastā, bijusi — cietžāvētā zivs. Šis zivju
pārstrādāšanas veids mūsdienās gandrīz pilnīgi izzudis.

Tādā veidā zivis pārstrādā vēl tikai dažos Dundagas

jūrmalas ciemos, vasarā zvejotās plekstes sagatavojot

uzglabāšanai visai ziemai. 35)
Šo zivju pārstrādāšanas veidu nedrīkst sajaukt ar pa-

rasto zivju žāvēšanu, kur zivis pārstrādā karstos dūmos,

iegūstot produktu, ko var uzglabāt tikai īsu laiku. Pār-

strādājot zivis pēc šī senā kurzemnieku parauga, tās

novietotas skursteņu namos, 3 - 4 m virs neliela, gruzdo-
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ša ugunskura un nelielā karstumā dūmotas tur 2-3

diennaktis. Dažos gadījumos tās iepriekš vienu diennakti

turētas arī sālījumā. Visvairāk šā pārstrādātas plekstes,

bet reizēm arī citas zivis — reņģes, mencas, līdakas,

laši utt.

16. gadsimtā, kad Kurzemes zvejniekiem attiecīga ziv-

ju nodeva bijusi jānodod muižai, šinī nodevā visvairāk

ietilpušas cietžāvētās zivis. Tās nosauktas tad dažādos

grūti saprotamos vārdos. Tā, piem., Liepājas jūrmalā,

kur cietžāvētās plekstes šķirotas 2 šķirnēs — treknās un

liesās — par šo iedalījumu atrodams šāds paskaidro-

jums: „Des peste auss dem flackvische heist er watter-

pack, der ander — plahne flackvische". Dundagas jūr-
malā tās nosauktas par „speckbudten" un „kopbudten".
Tur atrodams ari vēl kāds cits apzīmējums: tabberlay-

ken. Tās varētu būt bijušas vai nu cietžāvētās reņģes,

jo katram zvejniekam bijis jānodod 300 „tabberkryken".

Mencas arī vēl mūsdienās šinī rajonā zvejo samērā maz.

Tādu daudzumu savākt un nodot katram mazam zvej-

niekam būtu bijis par
daudz. Savākt turpretim 300 reņģu

nevarētu būt bijis sevišķi grūti. Cietžāvētās reņģes tanīs

laikos visskaidrāk apzīmētas Rīgas jūrmalā. Tur tās no-

sauktas par — trockne Stromlinge.
Kurzemnieku senie zivju tirdzniecības braucieni Bal-

tijas jūrā, vedot zivis uz rietumu ostām, nevarētu but

bijuši nekādi vieglie, jo ir braukts ar airu un buru lai-

vām. Arī pārvaramie attālumi nav bijuši nekādi mazie.

No Kolkas līdz Dancigai ir ap 500, bet līdz Flensburgai
— pat pāri 1000 km.

Šķirstot seno tautasdziesmu krājumus, arī tur atrod! zi-

ņas par kādiem tālākiem jūras braucieniem. Tā kādā

vietā izteikts šāds vēlējums:

Pūt, vējiņis, kur puzdamis,
Pūt vairāk dienvidos,

Pārpūt manus bāleniņus
No Vāczemes Kurzemē! (30 833).

Kam īsti kādreiz sendienās veltītas šīs rindiņas, droši

nav zināms. Visdrīzāk varētu domāt, ka te pieminēti vai

nu senie braucieni klaušu gaitās, vai ari kādreizējie ziv-
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ju tirdzniecības braucieni — zvejnieki, kas pacēluši bu-

ras un ar zivju kravu devušies tālā ceļā uz Vāciju. Abos

gadījumos — tikai izdevīgs ceļa vējš var tos atvadīt at-

kal mājās.
Kādā citā dziesmā iezīmēta drūmāka izskaņa. Tā stās-

ta par laivu un bāleliņiem, kas gājuši bojā:

Jūra krāca, jūra šņāca,
Ko tā bija aprijusi?

Aprijusi zelta laivu,

Man deviņus bāleliņus. (L. D. 30 765).

Šeit varētu domāt, ka pieminēti tieši zivju tirdzniecī-

bas braucieni, jo ~zelta laiva" varēja nozīmēt vai nu

vērtīgu kravu vispār, vai arī zelta krāsā žāvētās zivis.

Deviņi bālēliņi varētu būt bijuši lielākas zivju transporta
laivas apkalpes vīri. Zvejas laivām parasti tik lielas ap-

kalpes toreiz nebija.
Reizēm uz Rīgu vestas nevien cietžāvētās zivis, bet

arī citi ražojumi, piem., vērtīgas zvērādas. Cik var no-

prast no tautasdziesmas stāsta, tad šādi vedumi Rīgā
ļoti gaidīti — par tiem ticis labi samaksāts:

Viegli tek man laiviņa
Caunu ādu piepildīta.
Pretim nāca Rīgas kungi,
Siekiem naudu mērīdami. (L. D. 30 800.)

Senā Kursa atzīmējama vēl ari vienā citā ziņā. Senie

kurši jau pirms vairākiem gadu simtiem pratuši gata-
vot nevien zvejniecības ražojumus, ar ko sacensties Bal-

tijas jūras rietumu ostās, bet tie izdomājuši ari to, kā

impregnēt savus zvejas rīkus, lai tie tik ātri nesatrunētu,

t. i., tos varētu lietot ilgāku laiku.

Kā tie to darījuši?
Mūsdienās, kad daudzās kultūras valstīs gatavo ne-

pūstošu šķiedru (nailonu, perlonu v. c), īpaša zvejas
riku konservēšana vairs nav vajadzīga. Bet vēl nesen,

kad tīklus gatavoja no liniem un kokvilnas, šis jautā-
jums bija ļoti svarīgs. Vasarā, siltā ūdenī, tīkli it ātri

satrunēja un zvejas darbam vairs nederēja. Tos tad im-
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pregnēja ar visādiem ekstraktiem — katechu, kvebra-

cho, testalinu utt. Senie kurši savus tīklus ir — dūmojuši.
Šai vajadzībai tīkli izkarināti mājas bēniņos vai rijā,

kur tiem plūduši cauri ugunskura dūmi. Ar to sausumā

un karstumā iznīcinātas nevien tīklu un virvju bojātājas
sīkbūtnes, bet tie piesātināti arī ar konservējošām vie-

lām, kas zināmu laiku aizkavējušas sīkbūtņu ieperinā-
šanos zvejas rīkos.

L. Pasarge atzīmē, ka vēl ap 1870. gadu vecajām kur-

šu mājām Kuršu kāpās skursteņa nemaz neesot bijis, un

turienes zvejnieki arī tieši tādēļ, ka ierīkojot skursteņus

ietu zudumā tīklu dūmošanas iespēja, atteikušies tos

ierīkot. Vecos laikos mājas priekštelpai, kas saukta par

„namu", „virsuvējā grīda", t.i. griesti, nemaz neesot bi-

juši. Dūmi plūduši līdz niedru jumtam, kur tad pa dažā-

dām spraugām izkļuvuši ārā. Vēlāk tur ierīkoti griesti
ar lūku, ko vācieši saucot par „Lucht", bet dāņi par

„loft". Apakšējā grīda dažās mājās bijusi no māla kle-

ķa, dažās — no koka. 36)

KUR MEKLĒJAMAS KURZEMES SENĀS OSTAS?

Par kuģu un lielāku zvejas laivu piestājas vietām

mūsdienās izmanto jūrā ietekošo upju lejgalus. Tā Lat-

vijas vislielākā osta Rīga iekārtota Daugavas lejgalā,

Ventspils osta — Ventas grīvā, Liepājas osta — Liepā-

jas ezera notekā. Mazākas ostas, kur var iebraukt un

piestāt mazāki kuģi un vidēji lielas zvejas motorlaivas,

ierīkotas Ainažos, Salacgrīvā, Tūjā (viens aizsargmols),
Skultes Zvejniekciemā, Mērsragā, Kaltenē (viens aizsarg-
mols), Rojā, Pāvilostā un Papē. Seklāk peldošas zvejas

laivas parasti piestāj atklātā jūras krastā, turpat, kur

tuvumā atrodas piejūras zvejnieku ciemi. Šīs vietas sauc

par zvejas valgumiem, dažos rajonos — arī par sedu-

miem.

Laivas tur gan neatstāj ūdenī, bet uzvelk krastā. Tā

ir drošāk. Uznākot kādai vētrai, tās tad netiek sadauzītas

vai arī aizdzītas jūrā. Visā Latvijā atklātā jūras malā ir

ap 80 šādu piestājas vietu.

Senlaikos tas bijis citādi. Kā aizjūras vikingi, tā arī

senie Kursos piekrastnieki savus ūdenssatiksmes līdzek-

ļus atklātā jūras krastā reti kad atstājuši. Arī upju lej-
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gali par ostām maz izmantoti. Senkuršu laikos laivu

piestājas vietas atradušās tālāk iekšzemē — kādās ma-

zākās upēs vai ari lielāku upju pietekās.

Daļēji, šķiet, tas bijis tādēļ, ka seno piekrastnieku dzi-

ves vietas atradušās tālāk iekšzemē. Zeme tur bijusi

auglīgāka nekā pašā jūrmalā. Daļēji, varbūt, ari tādēļ,
ka pats jūras krasts un ari lielāko upju lejgali bijuši par

daudz atklāti — tur viegli un pilnīgi negaidot varēja uz-

brukt dažādi sirotāji un karotāji, piekrastniekiem nepa-

spējot noorganizēt nekādu pretestību.
Dažās Kurzemes upēs, piemēram Sakā un Lielirbē, vēl

mūsdienās atrod pietekas, ko sauc par Ostupēm. Šie

nosaukumi vedina uz domām, ka tur varētu būt bijušas
senās laivu piestājas vietas. Užavas upes krastā vēl

mūsdienās pastāv mājas, ko sauc par Ostniekiem un

Ostgaliem. Ari šie nosaukumi vedina uz tām pašām do-

mām. Nelielās Ālandes upes krastā (pie Grobiņas) senu

dzīvi apstiprinājuši senie kapu lauki un atrastās sen-

mantas. Vairākās vietās Ventas krastos atrasti seni pils-
kalni un seni nocietinājumi. Tur, droši vien, bijušas ari

senlaivu piestājas vietas. Kādreizējā Dieviņa ezerā, no

kurienes agrākos laikos iztecējusi viena Rojas upes pie-
teka, ari atrastas dažas senlietas. Tur, tātad, ari uzturē-

jušies senie jūras braucēji. Lieki piezīmēt, ka ari senā

Rīgas osta nav atradusies kaut kur pašā Daugavas lej-

galā un arī ne atklātā Daugavas krastā, bet gan kādā

nelielā Daugavas pietekā — Rīgas upē.

Kādas izskatījušās senās Kurzemes ostas?

No dažiem aprakstiem var noprast, ka senie Kurzemes

kuģotāji, piestājot upēs, savās senlaivu piestājas vietās,

ari tur savas toreizējās sekli peldošās laivas nav atstā-

juši ūdenī, bet uzvilkuši krastā. Tā to darījuši ari senie

vikingi. Līdzīgas ziņas atrodamas ari par senajiem grie-
ķu kuģotājiem, kad tie Vidusjūrā sākuši savas kuģotāju
gaitas. 37)

Tādēļ jādomā, ka senajām ostām dažādās Kurzemes

upēs izvēlētas vietas, kur krasts nav stāvs un ūdens

nav dziļš, bet gan — kur ūdens sekls un krastmala lē-

zena. Šādā krastā laivas tad ari būvētas, labotas, dar-

votas. Tur tās atstatas ari pa ziemu, kad ūdeņi aizsaluši.
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Šinī sakarībā tad nu, meklējot Kurzemes senās ostas,

būtu velti cerēt atrast kādā vietā kādus senus krasta

nocietinājumus, pāļus vai vīgojuma paliekas. Šādas ie-

rīces tur nemaz nevarētu būt bijušas. Labākā gadījumā

tur varētu būt bijis gan kāds krasta norakums un upes

paplašinājums, sevišķi mazākās un šaurākās upēs. Šāds

paplašinājums varētu būt gatavots tādēļ, lai tur vienlai-

cīgi varētu piestāt vairākas laivas un tās netraucēti va-

rētu uzvilkt krastā un iedzīt ūdenī.

KURSAS SENĀ OSTA ĀLANDES UPĒ

No visām senajām Kursas ostām visvairāk ziņu ir par

senlaivu piestājas vietu Ālandes upē. Šīs upes krastā,

pie tagadējās Grobiņas, atrastas daudzas senlietas un

uzieti plaši kapu lauki. Pēc zviedru archaiologa Birgera

Nermaņa atzinuma divi lielākie turienes kapu lauki pie-

derējuši gotlandiešiem un zviedriem. Uz šo vietu, tātad,

gadu simtiem ilgi ceļojušas arī gotlandiešu un zviedru

senlaivas.

Alandes upes tecējums

Ālandes upe nav liela. Tā iztek no Tāšu ezera un, te-

kot pa senleju, pēc 20,3 km ietek Liepājas ezerā. Mūs-

dienās neviens kuģis tur iebraukt vairs nevar. Sendie-

nās tas bijis citādi. Tad šī upe, droši vien, bijusi bagā-
tāka ar ūdeni nekā tagad. Pilnīgi ticams, ka ceļošana ar

senajam slaidlaivām tur tad bijusi iespējama. Pie ta-

gadējās Grobiņas, kur sākas auglīgā Ziemeļkursas

augstiene, upē vēl tagad vērojams neliels paplašinājums.
Tur, droši vien, tad bijusi šī senā laivu piestājas vieta.

Ja vēl mūsdienās kāds jūras braucējs, braucot no jū-

ras, vēlētos nokļūt šinī ostā, tad tam vispirms pa Lie-

pājas ezera noteku būtu jāiebrauc Liepājas ezerā, jādo-
das pāri šī ezera ziemeļgalam un tad vēl apm. 7 km

tālu jāieceļo Ālandes upē.
Vai tā tas bijis arī sendienās?

Skaidru atbildi te neviens nav devis. Minētas gan da-

žādas iespējas. Starp citu izteiktas domas, ka tanīs lai-

kos, kad tur pastāvējusi senā zviedru kolonija, Ālandes



96

upe nav ietecējuši Liepājas ezerā, bet tieši jūrā, t. i.,

ka Liepājas ezers tad vispār vēl nav eksistējis, bet visa

tagadējā ezera josla piederējusi jūrai. Vēl dzirdēti iztei-

kumi, ka zviedri savu seno koloniju dibinājuši pašā jū-

ras malā. Citiem vārdiem — senais jūras krasts tanīs

laikos atradies pie tagadējās Grobiņas.
Drošākas ziņas par to, kāda izskatījusies piejūras josla

pie tagadējās Liepājas, sameklējamas tikai laika posmā

ap 1200. gadu. Tad Ālandes upei bijis jau apm.
tāds

pat tecējums kā tagad. Tad pastāvējis jau ari Liepājas
ezers ar ezera notekām jūrā. Vienīgi — šīs notekas jūrā
bijušas citādas nekā tagad.

Zviedru kolonijas pastāvēšana Ālandes upes krastā

datēta no 650. līdz 800. gadam. Ja nu ņem vērā, ka no

800. līdz 1200. gadam bija pagājuši tikai 400 gadi, tad

ir gan maz ticams, ka pa šo laika posmu dabā būtu no-

tikušas kādas sevišķi lielas pārmaiņas. Tādēļ gandrīz
pilnīgi droši var spriest, ka Liepājas ezers, kas radies

tikai lēnā jūras atkāpšanās procesā, jau tad pastāvējis
apm. tāds pat kā ap 1200. gadu. Un senais kuģu ceļš ari

zviedru kolonijas pastāvēšanas laikā gājis no jūras Lie-

pājas ezerā un no šī ezera Ālandes upē.
1253. gadā, sadalot Kurzemi, Kurzemes bīskaps Indri-

ķis un Vācu ordenis par seno kuģu ceļu uz Grobiņu no-

teikuši sekojošo (ÜB. 248): „Bet upe, kas tek garām Gro-

biņas pilij un ietek ezerā, paliek piederīga pie šīs pils.
Tālāk, ezers un Līva (Lyva), kas ietek jūrā, paliek kopēii
un brīvi. Neviens nedrīkst Līvā ierīkot tačus bez vispā-
rējās piekrišanas". 38)

Šo seno Līvas upi, kas savienojusi Liepājas ezeru ar

jūru un kas pieminēta 1253. gadā, Lorčs nosaucis par

Liepas upi (Leepa-Upe). 39) Vai tā to saukuši ari senie

kurši, par to ziņu trūkst. lespējams, ka tas bijis šīs upes
senais nosaukums. Sadalot 1253. gadā Kurzemi, vācu iz-

teiksmē tas tad varētu būt pārveidots par — Līvas upi.
Mūsdienās šī senā Līvas jeb Liepas upe dabā vairs

nav atrodama. Tā ir aizsērējusi un iznīkusi. Liepājas eze-

ru ar jūru tagad vieno cita noteka — īpašs kanālis, kas

izrakts Kurzemes hercogistes laikā.

Ap 1253. gadu, kad šī upe vēl pastāvējusi, tā bijusi
diezgan prāva. Tuvu pie ietekas jūrā tur pastāvējusi pār-
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celtuve, kur ceļotāji, kas ceļojuši pa Kurzemes jūrmalu,

celti tai pāri. Šīs upes plūdumā risinājušies arī daži drū-

māki notikumi. Tā, piem., 1426. gadā, kad Kurzemes un

Vidzemes bīskapi sūtījuši uz Romu pie pāvesta kādu de-

legāciju ar sūdzību par Vācu ordeņa nelikumīgu rīcību,

Grobiņas fogts Gosvins fon Ašebergs licis visus 19 dele-

gātus sagūstīt, izģērbt kailus, sasiet tiem rokas un kāja

un pabāzt tos Līvupē zem ledus.

Šinī upē bijušas arī vairākas salas. Lielākā no tām

saukta par Pērkonkalvu (Percunencalve). Senkuršu lai-

kos tur it kā atradusies kāda upurvieta. Varbūt — pat

sendievu svētnīca. Uz pēdējo norāda šīs salas nosau-

kums. Kristīgās ticības laikos Kurzemes bīskaps tur cēlis

kādu pili, ko ordenis ap 1300. gadu nopostījis.

Senās cīņas Kurzemes krastā

Skandināvu sāgas un senās chronikas piemin vairā-

kas cīņas, kas senlaikos notikušas Kursā. Tā sendāņu
vēsturnieks Sakse Gramatiķis stāsta par kādu Hadingu,
kas sabiedrojies ar jūras laupītāju Liseru un iebrucis

Kursā. Kuršu ķēniņš Lokers viņu uzvarējis un sagūstījis.
Vēlāk viņš no gūsta atbrīvojies un cīnījies atkal citur.

Pēc tam Kursā iebrucis viņa dēls Froto. Kuršu ķēniņš
Doms tad licis pārtiku no visas apkārtnes savākt nocie-

tinātā pilī, lai dāņiem nebūtu no kā pārtikt. Šī pils atra-

dusies pie kādas upes. Dāņi tad izdomājuši kara viltību.

Tie slepus izrakuši dziļus grāvjus un pārseguši tos ar

kokiem un velēnām. Tad tie tēlojuši atkāpšanos. Kurši,

kas viņiem sekojuši, iekrituši bedrēs un uzvarēti.

Šis pats autors piemin vēl arī citus dāņu valdniekus,

kas cīnījušies Kursā — Olināru, Starkateri, Kanutu. Kur

šīs cīņas notikušas — pie Ālandes, Ventas, Sakas vai kur

citur — par to ziņu nav.

Zviedru cīņas Kurzemes krastā ap 650. gadu pēc Kr.

piemin Inglinga sāga un Hervararsāga. Kamēr pirmā
stāsta par to, ka Zviedrijas valdnieks Ivars starp citu val-

dījis par „visām zemēm austrumos", Hervarsāga sauc

vārdā tieši Kurzemi un Igauniju, ko Ivars it kā iekarojis.
Šo iebrukumu, kā jau teikts, apstiprinājuši arī archai-

ologi, konstatējot, ka tas skāris tieši seno Kurzemes ostu
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Ālandes upē. Zviedri tur iebrukuši, nostiprinājušies un

izveidojuši koloniju, kas pastāvējusi apmēram 150 ga-

dus — no kāda 650. līdz kādam 800. gadam. Tad kurši

sacēlušies, koloniju iznīcinājuši un zviedrus padzinuši.
Pētot šīs senās kolonijas paliekas, archaiologi atra-

duši tur divus kapu laukus. Viens no tiem uziets pie Gro-

biņas pagasta Smukumiem. Tas ir mazākais 600 m garš
un esot piederējis senajiem gotlandiešiem. Mirušos, kas

tur apbedīti, vērtē uz 1000. Otrs kapu lauks, kas atrasts

pie Grobiņas mācītājmuižas, esot piederējis kādai Vidus-

zviedrijas kolonijai.
Pēc zviedru archaiologa prof. B. Nermaņa atzinuma šo

koloniju pie Ālandes upes dibinājuši zviedri. Tie bijuši

karotāji un nodevu iekasētāji. Gotlandieši ieradušies tur

vēlāk. Tie jau senlaikos nodarbojušies vairāk ar tirdz-

niecību. Gotlandiešu kapos arī sieviešu kapu diezgan
daudz. Visā kolonijas pastāvēšanas laikā tie uzturējuši
ciešus sakarus ar savu dzimteni Gotlandi.

Kas pēc 800. gada noticis Kursā, par to dažas ziņas

atstājis Brēmenes un Hamburgas archibīskaps Rimberts.

Arī viņš apstiprina iepriekš minēto kuršu sacelšanos un

zviedru kolonijas iznīcināšanu. Kursā tanī laikā bijušas
5 valstis (civitates). Jādomā, tās bijušas 5 nostiprinātas
pilis ar pilsētām ap tām. 40)

Pēc Rimberta ziņām 853. gadā Kursā iebrukuši dāņi,
bet cietuši tur smagu sakāvi. Kurši pusi no tiem iznīci-

nājuši, „aplaupījuši arī pusi no viņu kuģiem" un guvuši
lielu sudraba, zelta un citu mantu guvumu. Kuru vietu

Kursā šis iebrukums skāris, to minētais autors nepiemin.
.V. Biļķins pārstāv uzskatu, ka tas nav noticis Ālandes

upē, bet kādā citā vietā — vairāk uz dienvidiem, taga-

dējās Lietuvas territorijā.
41)

Par cīņām, kas pēc dāņu sakaušanas 853. gadā risi-

nājušās Kursā, Rimberts piemin, ka tad tur iebrukuši

atkal zviedri. Viņš raksta: „Un jau tūlīt sākumā viņi no-

kļuva pie vienas šīs zemes pils, vārdā Seeburg, kurā

bija sapulcēti 7000 karotāju, izlaupīja to un izpostīja,
nodedzinot līdz pamatiem. Pašpaļāvības pilni, viņi at-

stāja savus kuģus, devās 5 dienu gājienā un steidzās

mežonīgā dziņā uz vienu citu pili, vārdā Apūle (Apulia).
Tanī atradās 15 000 karotāju ..." Cīņas rezultātā kurši
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tur padevušies, apsolījušies maksāt atkal nodevu un

devuši 30 ķīlniekus.

Ilgi šī maksāšana gan nav vilkušies. Citi avoti vēstī,

ka 862. gadā kurši bijuši atkal brīvi.

Kur meklējama Rimberta pieminētā Zēburga, par to

ilgāku laiku skaidrības nebija. Atrodot Grobiņas tuvu-

mā senos zviedru kapu laukus, vairāki senatnes pētnie-
ki atzinuši, ka šī senā nocietinātā pils nav atradusies

nekur citur kā Ālandes upes malā. Šo viedokli pārstāv
arī zviedru archaiologs B. Nermanis. 42)

Rekonstruējot senos zviedru kuģu ceļus uz Kursu, viņš

vienu ceļu ir iezīmējis no Zviedrijas uz Ālandes ostu,

otru — uz seno Kuršu kāpu pārrāvumu pie Sembijas.
Šis otrais ceļš, cauri šim pārrāvumam, gājis uz seno

vikingu tirgus vietu Viskauteni (VViskiauten), kas atra-

dusies tagadējā Rītprūsijā.

Kad meklējami sākumi senlaivu piestājas
vietai Ālandes upē?

Kas bijis Ālandes upes krastā pie tagadējās Grobiņas

pirms zviedru apmetnes ierīkošanas, par to ziņu nav. Arī

prof. B. Nermanis te skaidru atbildi nedod. Pēc viņa do-

mām šo centru dibinājuši zviedri, bet viņš pielaiž iespē-

ju, ka kāda apdzīvota vieta tur pastāvējusi jau arī ie-

priekš, kuru zviedri tad ievērojami paplašinājuši.
Visdrīzāk varētu domāt, ka kāds sens dzīves centrs

Ālandes upes malā pie Grobiņas pastāvējis jau pirms
„zviedru laikiem". To varētu domāt tādēļ, ka šī at-

rodas sena kuršu dzīves telpā. Kurši, kas tur apmetušies
uz dzīvi un turienes piejūras augstienē nodarbojušies ar

savu druvu iekopšanu, no turienes varētu but sākuši arī

savus pirmos ceļojumus pa Ālandi uz leju — uz jūru.
Daži seno dienu liecinieki, kas dod dažus norādījumus

par to, ka zemes nostūris ap Liepājas ezeru ieņēmis sen-

kuršu dzīvē nozīmīgu vietu un ka senie kurši šo ūdens-

ceļu pa Ālandi uz jūru lietojuši ilgus gadus, saglabāju-

šies vēl līdz mūsdienām. Vairākās vietās tur, piem., atrod

senus vietvārdus, par kuriem varētu domāt, ka tiem sa-

kars ar kuršu senā Pērkona vārdu.



100

Grobiņa — kādreizējā senlaivu piestājas vieta Ālandes

upes malā.

Ālandes upes kreisajā krastā, mazu gabaliņu pirms
ieteces Liepājas ezerā, vēl līdz 1845. gadam ir stāvējis
kāds svētakmens, kas saukts par Pērkonakmeni. Tas bi-

jis ap 4 m augsts klinšu bluķis. Vecos laikos kādā pēr-
kona negaisā tas it kā pāršķēlies divi daļās. Kad tai-

sīta Liepājas Grobiņas šoseja, tas saspridzināts galīgi
un iegūtie materiāli izlietoti šīs šosejas būvei.

Ap 4,5 km uz dienvidrietumiem no tagadējās Liepājas
ostas vēl mūsdienās dabā atrod kādu vecupi. To sauc

par Pērkoni. Latvijas brīvvalsts laikā, mērījot Liepājas
ezeru, tika konstatēts, ka tā vēl vienmēr ir ap 2 km gara,
75 — 125 m plata un 3 — 4 m dziļa, kaut ganpats Liepājas
ezers tikai pāris nelielās vietās ir ap 2 m dziļš, bet vis-

pār nav dziļāks par 1 m. Jūras galā šis senais ezera un

jūras savienojums, pēc Liepājas tagadējās ostas izrak-

šanas aizbērts ar smiltīm.
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Jau iepriekš pieminēta senā Pērkonkalva — kāda sala,

kas atradusies Liepājas ezera senajā jūras notekā. Tur,

kā jau teikts, it kā atradusies kāda sena kuršu kulta

vieta. Liepājas ezera tuvumā atradusies ari kāda svēt-

birzs. Tur nav cirsts neviens koks un nav medīts neviens

meža zvērs.

Kā senie kurši saukuši pašu Liepājas ezeru, kad Lie-

pāja vēl nav pastāvējusi, par to drošu ziņu nav. Kurzemes

sadalē 1253. gadā ir pieminēts Grobiņas vārds un ezera

noteka Līva, bet Liepājas ezers apzīmēts vienkārši — par

ezeru.

Dažos vēlāko gadu aprakstos tas nosaukts par Mazo

jūru (Das kleine Meer). 43) F. Krūze piemin, ka agrākos

gados tas saukts par Gaužu ezeru. Tas it kā tādēļ, ka

pavasaros un rudeņos šinī ezerā salasījušies ļoti daudz

gulbju. Šo putnu sasaukšanās, t. i. viņu izdotās žēlās

skaņas, kas izklausījušas kā gaudas, tad it kā bijušas
pamatā šim nosaukumam.6)

LIEPĀJAS OSTAS SĀKUMI

13. gadsimtā, kad Kursa nokļūst vācu virsvarā, Ālan-

des upes senlaivu piestājas vieta kā jūras kuģu osta

vairs netiek pieminēta. Tas ari saprotams. Tanī laikā lie-

tošanā ir kuģi ar dziļāku iegrimi. Tie tajā nelielā ūdens

„gropē" jeb ~gropiņā", kas no Liepājas ezera ved uz šo

ostu, un no kuras, varbūt, kādreiz atvasināts Grobiņas
nosaukums, iebraukt vairs nevar. Tie paliek šīs senās

ostas priekšosrā — Liepājas ezera jūras notekā. Tur tad

sāk veidoties Liepājas osta. *)

Kad šī maiņa notikusi, to grūti izdibināt. Kādi lielāki

un dziļāki peldoši ūdenssatiksmes līdzekļi atsevišķos ga-

dījumos šo ezera noteku varētu būt izmantojuši pirms
13. gadsimta, kamēr seklāk peldošās laivas ari vēl 13.

gadsimtā un vēlāk braukušas pa Ālandes upi uz Gro-

biņu. Ka arī vēl 13. gadsimtā ūdensceļš gājis uz seno

*) Kā cēlies Grobiņas nosaukums, par to īstas skaidrības

nav. Pēc prof. J. Endzelīna domām šim nosaukumam pamatā

slavu vārds „grab", t. i. koks (skābarde), kas vēl tagad augot

Rucavas mežos.
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Grobiņas ostu, to varētu secināt kaut vai no tā, ka arī

tā laika vācu vietējā apgabala pārvaldes sēdeklis ticis

iekārtots nekur citur kā senajā Grobiņā un ka Kurzemes

bīskapa un Vācu ordeņa 1253. gada vienošanās aktā

ierakstīts nosacījums, ka Līvupē neviens nedrīkst ierī-

kot aizsprostus. Zvejas tači Ālandes upē nav parādīti ari

1636. gada plānā, kamēr Bārtas upē, kas arī ietek Liepā-

jas ezerā, divās vietās ir pierakstīts — Fischertatz.

1263. gadā, kad notikusi- Kurzemes ostu sadale, pavi-
sam skaidri pieminēta Līvas osta. Tātad — Liepājas osta

tad jau pastāvējusi.
Jau iepriekš atzīmēts, ka šī kādreizējā upe, kas ap

1250. gadu savienojusi Liepājas ezeru ar jūru un kuru

Lorčs nosaucis par Liepas upi, bijusi diezgan prāva upe.

Tās seno tecējumu 1902. gadā rekonstruējis Ā. Šēns. 44 )

Viņš konstatējis, ka vēl tagad dabā atrodamā Pērko-

nes vecupe nav nekas cits kā sākums šai kādreizējai

upei. Iztekot no Liepājas ezera, tā tecējusi virzienā uz

jūru pa tagadējās Pērkones vecupes gultni līdz vēlāk

ierīkotai Pērkones muižai. Tur tā sazarojusies divos za-

ros. Kamēr rietumu nozarojums ietecējis tieši jūrā, zie-

meļu nozarojums virzījies krietnu gabalu līdztekus jūras
krasta līnijai uz ziemeļiem un ietecējis jūrā tur, kur mūs-

dienās atrodas Liepājas ziemas osta. Šis ziemeļu noza-

rojums ir bijis senā Līva jeb Liepas upe. Zemes gabals,
ko norobežojuši šie divi upes zari un jūra, bijis senā Pēr-

konkalva.

Ap 1250. gadu galvenais ūdens tecējums plūdis jūrā

pa šo ziemeļu zaru. Pašā jūras krastā tur atradies kāds

zvejnieku ciems, un tur apmetušies arī pirmie vācu iece-

ļotāji. Bet kad iedzīvotāju skaits pieaudzis un radusies

lielāka kokmateriālu vajadzība, tie nocirtuši upes kras-

tos augošos kokus. Atsedzot apaugušās kāpas kailas,

asie jūras vēji nu sākuši tās ārdīt un aizputināt seno

ezera noteku.

1636. gadā, kā tas vērojams kādā Liepājas apkārtnes
plānā, Pērkones ziemeļu zars bijis jau gandrīz pilnīgi iz-

nīcis. No tā palikušas pāri tikai dažas dziļākās vietas —

kāds neliels dīķis un pie pašas ietekas jūrā kāds neliels

jūras ieloks, kas nosaukts par Alt Bechen.

Par šīs senās ostas aizsērēšanu stāsta arī citi apraksti.
A. Vegners savā Liepājas aprakstā piezīmē, ka jau 250
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gadus pēc Kurzemes ostu sadales Liepājas ostā kuģi
vairs nav varējuši iebraukt. Vēl vēlāk vēja dzītā kāpu
smilts aizbērusi to ģandrīz pilnīgi. Vaļā palikušas tikai

dažas dziļākas ieplakas. Smiltīs iepurinātas tad arī dažas

mājas. To iedzīvotāji bijuši spiesti tās atstāt un meklēt

sev citur mājvietu. Līdz logiem smiltīs ieputināta arī kā-

da baznīca. 45)
Daži dati par šīs ostas dziļumu atrodami arī prof. E.

Bleses 1929. gada darbā „Konigsberger Arbeitsbericht".

Tur pieminēts, ka 1518. gadā kāds Dancigas kuģis, kam

vajadzējis Liepājā iekraut dēļus, 3 mucas gaļas un 1 mu-

cu sviesta, ostā nav iebraucis. Kuģa kapteinis aizbildinā-

jies ar to, ka ūdens dziļums tur bijis tikai 2,5 olektis (ap

1,5 m), kaut gan liepājnieki uzdevuši, ka šī osta ir 3,5

olektis (ap 2 m) dziļa. 4(i )

lespējams, ka pēc tam, kad senā Līvupe aizsērējusi,

liepājnieki kādu laiku par ostu izmantojuši otro Pērko-

nes zaru, kas tad bijis izvērties krietni plats un dziļš.

Sevišķi parocīgs tas gan nevarētu būt bijis, jo šī noteka

ietecējuši jūrā ap 4,5 km attālu no senā Liepājas centra

— aiz tagadējiem Liepājas Centrāliem kapiem.

Ap 1636. gadu, kā tas redzams tanī pat iepriekš piemi-
nētā Liepājas apkārtnes plānā, neviena Liepājas ezera

noteka par kuģu piestājas vietu vairs nav izmantota. Vi-

si kuģi pie Liepājas tad noenkuroti atklātā jūrā netālu

no krasta. Jūras dibenā tur bijuši iedzīti nelieli pāļi, kur,

papildus enkuriem, kuģi pietauvoti.
Saprotams, ka šāda kuģu novietošana nav bijusi dro-

ša. Uznākušos stiprākos vējos un vētrās kuģi norauti no

enkuriem un pāļiem un izmesti malā vai arī aizdzīti jūrā.

Apraksti piemin kādu lielāku nelaimi 1696. gadā. Kādā

rudens vētrā tad izmesti malā un bojāti 14 kuģi ar dārgu
kravu. 47)

Steidzamos gadījumos tad bijis atļauts kuģus piekraut

un izkraut bez jūrmalas uzrauga (Strandvogt) kontroles,

pēc tam „godīgi" nomaksājot muitu. Par vēlāk jūrā at-

rastiem enkuriem ticis noteikts, ka tie uzskatāmi par Kur-

zemes hercoga īpašumu.



Liepāja ap 1705. gadu. Pa kreisi: Liepājas "jaunā osta", iz-

rakta laikā no 1697. — 1703. gadam. Priekšplānā: zviedru

ierīkotas cietoksnis, celts pēc 1701. gada, iekarojot Liepāju,

Pa labi: Pērkones rietumu noteka jūŗā.

Liepājas „jaunā" osta

Lai rastu kuģu piestdjai drošāku vietu, liepājnieki jau

ilgāku laiku lolojuši ieceri — ierīkot Liepājā jaunu ostu.

Ap 1635. gadu tie ataicinājuši Liepājā pat kādu Holan-

des lietpratēju, lūdzot viņu izstrādāt attiecīgu projektu.
Holandietis to arī darījis, bet viņa plāns neesot akceptēts,
atzīstot tā īstenošanu par dārgu. Par šo jautājumu tanī

laikā interesējies arī hercogs Jēkabs. 1648. gadā viņš

personīgi ieradies Liepājā, lai meklētu vietu, kur rakt

jauno ostu. Bet tad notikusi nelaime — hercogs ar visu

savu sešu zirgu pajūgu ielūzis Liepājas ezera ledū un

gandrīz noslīcis. Viņa izglābšanās diena, 18. februāris,

pēc tam vēl ilgi svinēta kā pateicības diena.

Labos nodomus jaunās ostas ierīkošanā toreiz kavē-

juši vēl kari (1657. — 1661. g.) un mēris. Darbus varē-

juši sākt tikai Kurzemes hercoga Fridricha Kazimira lai-

kā. Šis hercogs, atbalstot Liepājas pilsētas pārvaldes

105
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priekšlikumu, atļāvis aplikt preču apgrozījumus ostā ar

1% nodevu. Tā sagādāti toreiz ostas ierīkošanai nepie-
ciešamie līdzekļi.

Jauno Liepājas ostu rok 6 gadus, sākot šo darbu 1697.

gadā un beidzot 1703. gadā. Šo jauno kanāli, kas savie-

no Liepājas ezeru ar jūru un kas pamatā vēl tagad pastā-
vošai Liepājas ostai, sāk rakt turpat tuvumā, kur kādreiz

ietecējuši jūrā senā Līvupe. To nevirza tad gan vairs pa

šīs upes kādreizējo tecējuma vietu, bet tieši uz Liepājas

ezeru. Jaunā kanāla izmēri: garums — 1920 m, platums
— ap 50 m, dziļums — ap 3 m.

Vēlākos gados kanālis vairākkārt padziļināts. Pirmā

padziļināšana notikusi jau it drīzi pēc izrakšanas, jo

jūras galā straume sākusi aiznest kanāli ar smiltīm. Pa-

matīgāka padziļināšana izdarīta 1737. un 1804. gadā. Pē-

dējā gadījumā lietota jau ~hidrauliska mašīna", izrokot

kanāli 4 — 5 m dziļu. 48)

Pirmie moli kanāla jūras galā ierīkoti tikai 1737. gadā.
Tie bijuši pavisam īsi: ziemeļmols — 320 m, dienvidmols

— 249 m garš. Vēlāk tie pagarināti. Tā 1868. gadā zie-

meļmols bijis jau 819 m, dienvidmols — 924 m garš.
Kādā Baltijas jūras ostu aprakstā, kas izdots 1854. ga-

dā, par Liepāju un tās ostu teikts sekojošais: „Liepāja
ir ievērojama jūras tirdzniecības pilsēta ar 12 000 iedzī-

votājiem. Tā sastāv no zemām vienstāvu mājām, bez iz-

greznojumiem, bet ir visai simpātiska. Tur ir 4 baznīcas,

vairākas labierīcības iestādes un jūras peldvietas. lebrau-

cot ostā, ar loču palīdzību jāburā pāri smilšu sēklim.

Šie smilšu sēkļi stiepjas visgarām Kurzemes krastiem,

bieži sagādājot ločiem rūpes, bet kuģiem briesmas, jo
katra vētra tos pārveido, aizsprostojot šur un tur kuģu

ceļu." 49)
1890. gadā, kā to vēstī citi apraksti, Liepājā sākti ka-

ra ostas būvdarbi. Šo ostu ierīko netālu no tirdzniecības

ostas. Izmaksa — 45 milj. zelta rubļu.

Šinī pat laikā turpina arī Liepājas tirdzniecības ostas

izbūves darbus. Tos turpina līdz pat 1914. gadam, kad

sākas Pirmais pasaules karš. Tad izveido jūrā īpašu

priekšostu ar aizsargātu reidu, iebūvējot tur vairākus

viļņlaužus. Ostas krastmalu, kur piestāj kuģi, nostiprina
ar granīta bluķiem. Izbūvē arī īpašu zvejnieku ostu un

ziemas ostu.
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Kādreizējie laivu un kuģu būvētāji

Liepājas jūrmalā

Agrākos gados dažkārt tika apgalvots, ka kopš 13. gad-
simta, kad Kursa nokļuvusi vācu virsvarā un kad izbei-

gušies vēstures lappusēs pieminētie senkuršu jūras brau-

cieni, latviešiem kuģniecība un tirdzniecība vairākus ga-
du simtus bijusi liegta — tie tikuši no jūras atstumti. Daži

senāko laiku dokumenti liecina, ka gluži tā tas nav bijis.
Jau iepriekšējās rindās atzīmēti latvju zvejnieku tālie

zivju tirdzniecības braucieni, par kuriem rakstveida zi-

ņas kopš 16. g. s., bet kas varētu būt sākušies jau 15.

g. s., kad Baltijas jūras rietumdaļā izbeigusies lielā

siļķu zveja. Prof. E. Blese, šķirstot senos Karaļauču uni-

versitātes archīva materiālus, uzgājis kādu dokumentu,

kurā pieminēts, kas 1581. gadā Liepājas jūrmalā būvē-

juši laivas un kuģus. Ar šīm laivām un kuģiem, tātad,
arī kuģots.

Šis Prūsijas hercoga revīzijas komisijas ziņojums pašā
Liepājā piemin 3 būvētājus: 1) ~Mertenu Dreijeru kopā
ar vienu kursi Barteli Dimzu" un 2) Šilli (Sili, Sīli?). Papē
pieminēti: Vabole (VVabbel), Meisens un Pumpē, Otaņ-
ķos — Anderss Salmgriezis, Šķēdē — Zvirbulis (Schvvir-

belz), Sventājā — Lorencs Kaķis. 46)

Dreijera un Dimzas būvētais kuģis, jādomā, bijis viens

no lielākiem, jo atrasts kāds nedotēts rēķins, kurā mi-

nēts, ka Dreijers nomaksājis nodevu par 80,5 lāstu lielu

kuģi. Šilles būvētais kuģis bijis 30 lāstu liels. Salmgrie-
zis taisījis šūti, kas bijusi 9 lāstus liela. Jādomā, ka šā-

das pat šutes, t. i. preču laivas, gatavojuši arī 5 pārējie,

ārpus Liepājas dzīvojošie būvmeistari.

1677. gadā Kurzemes hercogs Frīdrichs Kazimirs, vēl

nemaz nebūdams hercoga amatā, ierīkojis Liepājas jūr-

malā savu kuģu būvētavu. Par kuģu būvmeistaru viņš

aicinājis Heinrichu Jansenu no Holandes. No turienes

ieradies arī namdaris Magnuss Pildens un 4 zeļļi. Par

kalējiem darbojušies viens vācietis un viens latvietis.

Pirmie 2 kuģi, kas 1678. gadā laisti ūdeni, bijuši 200

lāstu lieli: ~S. Casimirus" un ~S. Sophia". Tālākos 20

gados pavisam pagatavoti 25 kuģi. Šī Liepājas jūrma-
las kuģu būvētava panīkusi nākošā hercoga Ferdinan-
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da laikā. Tas izturējies naidīgi pret sava brāļa pasā-
kumiem.

Par tālāko laika posmu atrodamas ziņas, ka ap 1710.

gadu Kurzemē sācies lielais mēris. Tad miruši ļoti daudzi

iedzīvotāji. Kāds lielāks kuģis tur būvēts tikai 1737. gadā.
Tā bijusi fregate ~Ernst Johann Biron", viens no ātrākiem

tā laika kuģiem. Tas bijis 23 m garš, 7 m plats un 2,8 m

dziļš.
Laikā no 1814. līdz 1839. gadam Liepājā pagatavoti

49 kuģi. No tiem 9 pārdoti, 40 palikuši vietējās rēdere-

jas rīcībā. 1860. gadā būvēti 8 kuģi.

Liepājnieku labie un sliktie gadi

Jau pieminēts, ka Liepājas osta sākuma gados nav

bijusi nekas vairāk kā Grobiņas priekšosta un pati Lie-

pāja — zvejnieku ciems. 1418. gadā, kad Liepājā bijuši

apmetušies ari daži vācu ieceļotāji, tur iebrukuši lietu-

vieši, visas iedzīves izpostījuši un iedzīvotājus nonāvē-

juši. Grobiņas fogts, kas tanī laikā atradies Kuldīgā, pēc
tam ziņojis savai priekšniecībai: ~ . . die Samaiten die

Lyva verheert, verbrannt und Mann und VVeib erschla-

gen haben."

Ap 1560. gadu Liepājā un apkārtnē dzīvojuši tikai 109

latvieši (vīrieši). No tiem: Liepājā un tuvējā Kaupu ciemā

— 42, Šķēdē — 27, Pērkonē — 15, pie Ķīšupes -— 13,

Tosmarē — 7 un Alkšņu ciemā — 5. Vāciešu, kas mak-

sājuši nodevu baznīcai un skolai, bijuši 57. 4,i)

Atrodami vērtējumi, ka ap 1625. gadu tur dzīvojuši
1000, bet šī gadsimta beigās — ap 2000 iedzīvotāju. M)

Vēl vēlākos gados tur saskaitīts šāds laužu daudzums:

1795. gadā — 4548, 1897. gadā — 64489, 1935. gadā
— 57 078.

Kamēr Rīga, Ventspils un pat Kuldīga savā laikā pie-
dalījušās Hanzas savienībā, kura pastāv vēl līdz 17. g. s.

sākumam, Liepāja šinī pilsētu savienībā nav ietilpusi.
Pilsētas tiesības Liepāja ieguvusi tikai 1625. gadā.

Kuģu kustība Liepājas ostā vairāk atdzīvojusies Kur-

zemes hercoģīstes laikā. Liepājas ostu it īpaši tad sācis

izmantot nevien hercogs, bet arī muižnieki un pilsoņi,
sūtot uz ārzemēm labību. Galvenie labības pircēji toreiz
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bijuši holandieši. Kāda Amsterdamas firma līdz pat 1685.

gadam algojusi Liepājā 3 aģentus.
Sākuma gados Liepājā neesot bijis neviena kreditspē-

jīga tirgotāja. Jau hercoga Frīdricha laikā (1633-1642)

zināmas galvotāja funkcijas tad uzņēmusies pilsētas pār-
valde. Tā tas praktizēts arī vēl hercoga Jēkaba laikā

(1642- 1682). Hercogs tad izsludinājis Liepājas pilsoņu
tiesības uz hercoga kuģu kravām — katrs pilsonis va-

rējis iemaksāt pilsētas pārvaldē zināmu paju sumu un

pēc preču saņemšanas un pārdošanas saņemt attiecīgo
peļņu. Tā īsā laikā radušies tur kapitālspējīgi pilsoņi,
kas vēlāk, hercoga Frīdricha Kazimira laikā, nodibinā-

juši pirmās rēderejas.
Kuģu apgrozība Liepājas ostā vēl vairāk pieaugusi,

sākot ar 18. gadsimtu, kad kuģi varējuši sākt izmantot

jaunizrakto ostu. Tad tur iebraukuši ap 100 kuģu gadā.
1739. gadā, kā piezīmē A. Vegners, tur bijuši 146, bet

1780. gadā — 304 kuģi.
Vēl lielāku rosmi Liepāja piedzīvo 19. gadsimtā, se-

višķi šī gadsimta otrajā pusē. Tad Liepāju pievieno tu-

vējam dzelzceļa tīklam un ierīko savienojumu no Liepā-

jas uz Romnu. Ar to Liepāja kļūst par ievērojamu starp-

staciju — tur pārkrauj kuģos preces, kas atgādātas pa

dzelzceļu no tāliem Krievijas apvidiem, un savukārt pār-
krauj dzelzceļa vagonos dažādus ražojumus, kas atves-

ti Liepājas ostā ar kuģiem.
Pārskatos atrodami dati, ka 1876. gadā Liepājā iera-

dušies 586, 1879. gadā — 1996, bet 1900. gadā — 2279

kuģi. Tālākos gados kuģu skaits vairs nav gluži tik liels.

Tas gan nenozīmē, ka preču apgrozījumi tad būtu bi-

juši mazāki. Tanī laikā preču pārvadāšanai arvien vai-

rāk sāk lietot lielākus kuģus, kur var iekraut vairāk

preču.
1913. gadā daži pārskati piemin Liepājā 1729 kuģus,

daži citi — 1738 kuģus. Šo kuģu kopējā tonnāža —

1 070 589.

1914. gadā, kad sācies Pirmais pasaules karš, tirdz-

nieciskā rosme Liepājas ostā apsīkusi. Pēc šī kara, Lat-

vijas brīvvalsts laikā, kuģniecība tur atkal atdzīvojusies
bet nav bijusi vairs tik rosīga kā pirms šī kara. Lielā

preču plūsma no Krievijas apvidiem uz Liepājas ostu
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Liepājas ostas vārti.

nav vairs atjaunojusies. Šinī laikā Liepājā ieradušies

vidēji 725 kuģi gadā. Vismazāk kuģu tur iebraukuši 1932.

gadā — 457, visvairāk 1925. gadā — 972. 51 )

Liepājas osta tagadējos laikos

Pirmajos gados pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija

iekļauta Padomju Savienībā, tirdzniecības kuģu kustība

un preču apgrozība Liepājas ostā bijusi pavisam maza.

Kādu laiku (no 1952. līdz 1956. gadam) šī osta saimnie-

ciskai izmantošanai pat slēgta.
52) Vēl 1958. gadā, kā

to apliecina Padomju Savienības pārskati, šī osta ie-

rindojusies tikai priekšpēdējā vietā starp visām pārē-

jām Baltijas baseina ostām, atstājot aiz sevis tikai Vī-

purus. Preču apgrozījumi Liepājas ostā — 2% no visu

Baltijas baseina ostu kopējā preču apgrozījuma.
53 )

Tālākos gados stāvoklis nedaudz uzlabojies.
1963. gadā par Liepājas ostu izdots īpašs rakstu krā-

jums — Gavaņ jantarnovo morja (Dzintarjūras osta).
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Šinī 587 lappušu biezajā darbā atrodami daudzi raksti

un daudzi dati. Par laika posmu, kad Latvija iekļauta
Padomju Savienībā, nav minēts, turpretim, neviens kon-

krēts skaitlis — ne par kuģu un ne par preču apgro-

zību. Ostas priekšnieks O. Kudeļa vienīgi atzīmē: „Vēl
tikai nedaudzus gadus atpakaļ Liepājas jūras tirdznie-

cības osta bija atpalikusi osta. Dažādu organizatoriski
technisku pārgrozījumu rezultātā tā no nerentablas

saimniecības pārgājusi tirdzniecības ostu pirmrindnie
kos... 1962. gadā preču apgrozījumi, salīdzinot ar ie-

priekšējo gadu, pieauguši turpat par 300 tūkstoš ton-

nām." M )

lepriekš minētā rakstu krājumā pieminēti gan daži

kuģu nosaukumi, kas iebraukuši Liepājas ostā. Starp tiem

bijuši arī vairāki burinieki. Daži no tiem devušies tālā

ceļā — uz Vladivostoku, pavadot braucienā 6- 8 mē-

nešus. Divi šādi burinieki (300 br. t. lieli, ar 225 zirg-

spēku palīgmotoru) nākuši no Somijas, kur tie pagata-
voti, nomaksājot kara reparācijas Padomju Savienībai.

No precēm, kas izkrautas vai iekrautas Liepājas ostā,

pieminētas akmeņogles, Kūbas cukurs, eļļas rauši, vaļu

tauki, kokvilna.

Par Liepājas ostu vēl atzīmēts, ka ostmalā agrāko
tvaika celtņu vietā uzstādīti vairāki jauni portālceltņi
ar ceļamspēju līdz 10 t. legādāts arī viens peldošs celt-

nis, kam 15 t liela ceļamspēja. Kopš 1957. gada Liepā-

jas ostā stacionēts glābšanas kuģis. Tas paredzēts pa-
līdzības sniegšanai kuģiem dažādās nelaimēs visā Bal-

tijas jūras vidusdaļā. Apgādāts ar spēcīgiem ūdens sūk-

ņiem, šis kuģis noder arī par ugunsdzēsēju kuģi ostā

un jūrā.

Senie un tagadējie Liepājas rajona zvejnieki

Daži Liepājas apkaimes ūdeņi rakstveida ziņās pie-
minēti jau pirms vairāk nekā 700 gadiem. Tā, piem.,
1253. gadā, kad Vācu ordenis un Kurzemes bīskaps da-

lījuši Kurzemi, par Durbes ezeru ticis noteikts, ka tas

paliek kopējā lietošanā ordenim, bīskapam un tiem kur-

šiem, kam tur jau līdz tam laikam bijušas zvejas tiesī-



113

bas. (ÜB. 248). Kopējā ordeņa un bīskapa lietošanā ie-

dalīts arī Liepājas ezers. Papes ezers, iurpretim, kas to-

reiz saukts par Svēto ezeru, palicis nesadalīts.

Domājams, tas tādēļ, ka sākuma gados, pēc vācu ie-

nākšanas Latvijā, latviešu senie svētie meži, birzis un

ūdeņi vispār nav aiztikti. Šādi svētie ezeri toreiz bijuši
vēl arī citās vietās. Tā, piem., arī Vidzemē tagadējais
Limbažu Lielezers saukts kādreiz par — Svēto ezeru.

Bārtas upe, kas ietek Liepājas ezerā un kas agrāko
laiku aprakstos vairākkārt dēvēta par zivīm bagātu upi,
1253. gadā sadalīta ordeņa un bīskapa tiesā. Ja ordeņa

zvejnieki zvejojuši bīskapa ūdeņos, tad tiem 1/10 no zve-

jas guvuma bijis jānodod bīskapam. Tāpat tas bijis ar

bīskapa zvejniekiem, kad tie zvejojuši ordeņa daļā. Tad

tāda pat zivju nodeva tiem bijusi jānodod ordenam

(ÜB. 249).

Kurzemes statūtos, kas apstiprināti 364 gadus vēlāk

(1617. gada 18. martā), pirmo reizi pieminēti 6 Kurzemes

brīvezeri. Tie bijuši: Liepājas (Libaviense), Durbes (Dur-

bense), Vilgales VVirgalense), Engures (Angerense), Us-

mas (Usmaitense) un Valguma ezers (Degerhovedense).
Šajos ūdeņos, tātad, kopš tā laika zveja bijusi visiem

brīva.

Šie brīvezeri kā tādi pastāv vēl arī līdz mūsdienām.

Vēlākos gados tie pieminēti Baltijas guberņu civillikumā,

vēl vēlāk — Latvijas valsts likumos.

Kurzemes hercogistes laikā, kad Liepājas ezers pie-
minēts brīvezeru skaitā, šī ezera ziemeļgala krastā ne-

tālu no Ālandes upes ietekas stāvējusi kāda diezgan
prāva ēka. 1636. un 1637. gada plānos pie šīs ēkas at-

rodams uzraksts — AI Bud.

Tur varētu būt atradusies hercogistes zivju savdktuve

un glabātuve, kur uzglabāti Liepājas ezerā un citos ap-

kārtējos ūdeņos nozvejotie zuši. Varbūt — arī citas zi-

vis. levērojamas zvejvietas tanīs laikos katrā ziņā bi-

jušas nevien Liepājas ezerā, bet arī Bārtas lejgalā, jo

attiecīgos plānos lieliem burtiem 2 vietās pierakstīts —

Fischertatz. Tas nozīmē — upes aizsprosti, zvejas tači.

Ne mazāk rosīgi par iepriekšējo ūdeņu zvejniekiem
bijuši toreiz jūras zvejnieki. Šo zvejnieku lielo aktivitā-

ti labi apliecina tālie zivju tirdzniecības braucieni, par
kuriem daži dati minēti jau iepriekš.
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Kur šie jūras zvejnieki dzīvojuši, to var izdibināt tikai

daļēji. Tagadējā Liepājā, kas mūsdienās izvērtusies par

ievērojamu pilsētu, ap 1200. gadu un arī vēl dažus ga-

du simtus vēlāk pastāvējis tikai kāds neliels zvejnieku
ciems. Lielāki jūras zvejas centri sendienās, jādomā, at-

radušies ap Šķēdi, tagadējās Pērkones tuvumā, ap Nī-

cas Jūrmalciemu un Papes ezera apkaimē.

Rajonā ap Šķēdi, tagadējās Liepājas ziemeļos, vēl

mūsdienās netālu no jūras atrod senus dzīves centrus —

Kapsēdi un Medzi. Piejūras joslā šinī vietā, starp taga-

dējo Tosmares ezeru un jūru, kādreiz senlaikos pastāvē-

jis vēl kāds cits ezers. Vēlākos gados tas dažkārt dēvēts

par Raganu ezeru. Šim ezeram bijis tiešs savienojums
ar jūru. Varētu, tātad, secināt, ka šo ūdensceļu izman-

tojuši nevien senie jūras zvejnieki, bet tur varētu būt ie-

braukuši arī kādi citi jūras braucēji.
Dažādu dabas procesu rezultātā šis ezers un tā jūras

noteka tagad pārpurvojušies un iznīkuši. Par senu dzīvi

tur liecina vēl tikai iekšzemē, Kapsēdes tuvumā, atras-

tie senkapi un kādas jūrā ieskalotas baznīcas paliekas,
kas kādreiz celta jūras senā ezera notekas tuvumā.

Senākos Liepājas ezera plānos Pērkones upei dienvi-

dos iezīmēta vēl kāda vecupe — kāds daļēji aizsērē-

jis un aizaudzis Liepājas ezera un jūras savienojums.
Kā šī upe saukta, par to ziņu nav. Zvejnieku ciems, kas

atradies pie šī savienojuma, saukts par Lapmežu jeb Lap-
mežciemu (Lapsmesen).

Šinī ciemā 1560. gadā, kad izdarīta Kurzemes baznī-

cu vizitācija, bijušas 27 zvejnieku mājas. Ciems atra-

dies, kā teikts vizitācijas protokolā, jūras malā, 2 jūdzes
no Bārtas baznīcas.

Kāds cits liels zvejnieku ciems, kur bijušas 33 mā-

jas un kas atradies jūras malā ap 1 jūdzi no Bārtas

baznīcas, nosaukts par „Siebenbergen". Tas varētu būt

atradies tagadējā Nīcas Jūrmalciema vietā vaišīs vie-

tas tuvumā. 34)

Visvecākās piekrastnieku dzīves vietas Papes ezera

apkaimē, jādomā, bijušas aiz šī ezera, tagadējās Ruca-

vas tuvumā. Tur atrasti arī senkapi ar daudzām kuršu

senlietām un dažām romiešu monētām. Tur, tātad, varē-

tu būt arī dzīvojuši senie dzintara vācēji. Par laivu ceļu
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Liepājas zvejnieku osta Otrā pasaules kara laikā, 1943. gadā.

Zvejnieki un zvejnieces lasa no tīkliem nozvejotās reņģes.

uz jūru šie senie piekrastnieki, droši vien, izmantojuši

Sventājas upi. Vēl kādā 1637. gada plānā toreizējā Ru-

cava zīmēta pavisam tuvu kādas šīs upes pietekas malā.

Zvejnieku apmetnes Papes ezeram jūras pusē, kur ta-

gad atrodas lielais Papes ciems un drusku tālāk uz

dienvidiem arī vēl lielais Nidasciems, varētu būt veido-

jušās vēlākos gadsimtos, kad izbeigušies senie sirotāju

laiki un dzīve pašā jūras malā kļuvusi drošāka. Darba

apstākļus turienes zvejniekiem ievērojami uzlabo Lat-

vijas brīvvalsts gados. Papes ezera notekas jūras galā
tad izbūvē īpašu zvejnieku ostu.
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Mūsdienās vislielākais zvejas centrs Latvijā atrodas

Liepājā. Tur dzīvo visvairāk zvejnieku, tur visvairāk zve-

jas laivu, un turienes zvejnieki nozvejo arī visvairāk

zivju.
Zvejas darbi agrākos gados veikti ar airu un buru lai-

vām. Kad sākta motoru iegāde, par to tiešu ziņu nav.

Jādomā, tas noticis ap 1908. gadu. To varētu secināt

no kāda apraksta, kas iespiests 1909. gada Baltijas zvej-
nieku kalendārā. Tur pastāstīts, ka 1908. gada 15. un 16.

jūnijā Rīgā, Latviešu biedrības namā noticis zvejnieku

kongress, kurā piedalījušies arī Liepājas un Ventspils

zvejnieku pārstāvji. Starplaikā šīs sanāksmes dalībnieki

izbraukuši uz Rīnužiem, kur tiem bijusi iespēja apska-
tīt 2 motorlaivas, kuru motorus Rīnužu zvejnieki nesen

iegādājušies Stokholmā, maksājot par katru motoru 1200

rubļu. „Runāja, ka motorlaivas braucot 10 verstes stun-

dā" — vēl piezīmēts aprakstā. ")

Zvejas motori sākuma nav nekādi lielie. Tos iemontē

jau esošās airu un buru laivās. Lielākas un izturīgākas
laivas taisa vēlāk. Šādu lielāku laivu gatavošanu Lie-

pājā sāk ap 1927. gadu. Vēl dažus gadus vēlāk Liepājas

zvejnieki sāk lietot arī jaunu zvejas riku — trāli. Daži

norādījumi par to dzirdēti jau iepriekš — zvejniecības
kursos. Praksē to lieto jau arī Klaipēdas zvejnieki. Lie-

pājnieki vēro šo kaimiņu rīcību un, sākot ari paši zve-

jot ar trāli, it drīzi gūst vēl labākus panākumus nekā

Klaipēdas zvejnieki.
Lielu rosmi Liepājas zvejnieku dzivē ienes zvejnieku

kopdarbības pasākuma — zvejnieku kooperātīva nodi-

bināšana. Šis pasākums sāk darboties ap 1930. gadu.
Tad ierīko Liepājā jaunu laivu būvētavu. Pēc tam ceļ

2ivju žāvētavu un sālītavu. Kādu laiku Liepājā darbojas
ari zvejniecības skola.

Viens no pēdējiem Liepājas zvejniecības pasākumiem
— zivju miltu fabrika. To ierīko Zemkopības ministrija
un vēl 1939. gadā nodod zvejnieku kooperātīva rīcībā.

Kāds neliels saglabājies apraksts par šo pasākumu pa-
stāsta sekojošo:

~Pārstrādājot zivis, paliek pāri galvas, asakas un

iekšas, bieži arī mazvērtīgas zivis. Visus šos atlikumus

vēl nesen apraka zemē. Vietām, lielākos centros, tādēļ
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Liepājas zvejnieku osta tagadējos laikos. Aizmugurē: Liepājas
bāka, celta 1868. gadā.
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radās grūtības. Nevarēja atrast vietas, kur rakt, jo tuvē-

jās kāpas bija pilnas.

Liepājas rajonā, kur darbojas zivju miltu fabrika, šis

jautājums tagad labi nokārtots. Visi atkritumi iet uz ziv-

ju miltu fabriku, kur tos pārvērš vērtīgā lopbarības pro-

duktā — zivju miltos. Zivju miltu fabrtkai darba netrūkst.

Reizēm tā strādā nepārtraukti dienu un nakti. Zivju at-

kritumos ir zivju ķidas, galvas, asakas, viegli bojātas
zivis, mazās mencas, jūras buļļi, stagari un pat bojāju-
šās ārzemju siļķes. Dažreiz šinī atkritumu kaudzē ir arī

pa delfīnam. Arī par šo jūras iemītnieku, kas uzķēries
uz āķa, maksā 5 santimus kilogramā. Tāda parasti ir

arī cena, ko fabrika maksā par mazvērtīgām zivīm. Pār-

strādāšanas spēja fabrikai — 7000 kg zivju diennak-

tī." 56)

1938. gadā zvejas darbus Liepājā veic ar 138 airu

un motoru laivām, nozvejojot 3,6 milj. kg zivju.

Turpmākos kara gados zvejas guvums ir mazāks, bet

10 gadus vēlāk sasniedz jau gandrīz atkal šo pašu nor-

mu. Tā 1948. gadā ir nozvejots 3 milj. kg zivju. Pēc

tam nozvejas skaitļi vēl tālāk auguši. Pēc 10 gadiem,
t. i. 1958. gadā, uzrādīti 8,9 milj. kg.

Padomju Savienības izdevumos, kas uzrāda šos no-

zvejas skaitļus, pieminētas arī dažas neveiksmes, kas

piedzīvotas šinīs pēckara gados. Tā, sākot ar 1950. ga-

du arī Latvijas zvejas rajonos dibinātas īpašas zve-

jas motoru stacijas, kam kolchozi nodevuši savas mo-

torlaivas. Pēc tam tad kolchozi saņēmuši tās atkal lie-

tošanā un maksājuši stacijām 30%—60% no zvejas guvu-
ma par motorlaivu uzturēšanu un remontiem. Tāda sta-

cija nodibināta arī Liepājā. It drīzi tomēr izrādījies, ka

nozvejoto zivju pašizmaksa (par 1 centneru = 100 kg)
pieaugusi no 125 rubļiem uz 231 rubli. Tādēļ 1953. ga-
dā visas šīs stacijas atkal likvidētas. 15)

Liepājas ostā pašreiz piestāj nevien liels skaits zve-

jas laivu, kas zvejo Baltijas jūrā, bet tur iekārtota arī

bāze, kur piestāj zvejas kuģi, kas dodas tāljūras zve-

jas braucienos Ziemeļjūrā un citos vēl tālākos ūdeņos.
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SAKĀS OSTĀS LIKTEŅGAITAS

Jūrmalas joslā starp Liepāju un Ventspili jūru sa-

sniedz Sakas upe. Tā ir tikai 6,5 km gara, bet diezgan
prāva — ap 100 m plata un 4,7 m dziļa. Savus ūdeņus
tai atdod divas citas upes — 48 km garā Durbe un

66 km garā Tebra. Satekot kopā, tās veido Sakas upes
sākumu.

Šis divu upju satecējums, resp. sazarojums, varētu

būt devis Sakai arī nosaukumu. Uz to norādījis jau Dr.

A. Bīlenšteins (sekumi = dakšas, šekums — kāju sa-

zarojums). 57)
Ko visu Sakas, Durbes un Tebras ūdeņi kādreiz ne-

suši, to grūti izdibināt. Mūsdienās pašā Sakas lejgalā
izveidota neliela osta un izaudzis lielāks zvejnieku
ciems

—;
Pāvilosta. Tur iebrauc mazāki kuģi, piestāj

zvejas laivas un noris klusa un mierīga piekrastnieku
dzīve.

Senā dzīve Sakas upes krastā

Pēdējos gadu desmitos Durbes, Tebras un Sakas upes
izmanto meža materiālu transportam, jo tās vijas cau-

ri mežiem bagātiem apvidiem. Pa Durbi, kas iztek no

Durbes ezera, pludina kokus visā tās garumā. Pa Teb-

ni — tikai daļēji. Atrodamas ziņas, ka jau pirms Pir-

mā pasaules kara pa Durbi, Tebru un Saku pludināti
uz leju katru gadu ap 15 000 baļķu un ap 3000 slīperu.

Citādi tas varētu būt bijis sendienās. Dažos posmos,
droši vien, tur kuģojuši nevien senie kurši, bet ceļoju-
ši arī sveši kuģotāji.

Sakas, Durbes un Tebras krastos dažā labā vietā tad

varētu būt bijusi kāda sena osta. Šādas domas jau ag-
rāk izteikuši arī citi autori. Tā Dr. Bīlenšteins atzīmē, ka

Sakas upes malā, tanī vietā, kur pēdējos gados atra-

dusies kāda neliela kapella un kur kādreiz Vācu orde-

ņa laikos stāvējusi Sakaslejas pils, pirms tam. bijis sen-

latvju pilskalns. Upes malā, tātad, tur varētu būt biju-
si ari senlaivu piestājas vieta.

Agrāko laiku dokumentos atrodamas ziņas, ka 1386.

gadā Kurzemes bīskaps Oto izlēņojis kādam Arnoldam

Lindalim pie Sakas vairākus ciemus:
~.. . im gebede
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to Sacken, nemelik Gudden, Ulraalen, Osteieyden, Su-

wene, Stembre, Sacken, mit unsem have, dasulvest ge-

legen ..."

Starp šiem ciemiem ir kāds ciems vai zemes gaba s,

kas nosaukts par — Osteleyden. Kas šī ~Ostlaide" tā-

da bijusi, par to īstas skaidrības nav. Dr. A. Bīlenšteins

piezīmē: ~Vielleicht das heutige Ostbach auf dem lin-

ken Uier der Sacke unweit der Mūndung. Lett.: Osta,

und lett.: laist, laidu."

Arī šeit, tātad, ir runa par kādu ostu jeb ostupi —

par iespējamu senlaivu piestājas vietu, kur laivas ga-

tavotas, laistas ūdenī un uzvilktas atkal krastā.

Tebras upes krastā pie tagadējās Aizputes, vērojams
kāds sens pilskalns, ko sauc par Baznīckalnu. Šinī vie-

tā, kas atrodas ap 40 km no jūras, droši vien, bijusi kā-

da senlaivu piestājas vieta. To varētu domāt tādēļ, ka

arī vēlākos Vācu ordeņa laikos tur tuvuma, Tebras krei-

sajā krastā, celta ordeņa pils, bet labajā pusē — Kur-

zemes domkapitula sēdeklis.

Rakstos šī ~Asenputen" pieminēta jau 1253. gadā.
Prof. E. Blese atzīmē, ka tā ir sena kuršu dzīves vieta.

Senais kuršu nosaukums šai vietai bijis Āzenpute, kam

pamatā apzīmējums senpute saputināta kāpa.
Vācu ordeņa laikos šai apdzīvotai vietai piešķirtas

pilsētas tiesības. Tas noticis jau 1378. gadā. Arī tad

Saka un Tebra izmantotas preču transportam. Toreizē-

jie jūras kuģi, kam bijusi jau dziļāka iegrime, līdz Aiz-

putei gan vairs nav varējuši aizbraukt. Tie apstāju-
šies Tebrā dažas jūdzes no Aizputes. Preces tur pār-
krautas zirgu pajūgos un vestas uz Aizputi pa zemes-

ceļu.
Vēl lielāka rosme kuģošanā pa Sakas upi attīstīju-

sies Kurzemes hercogistes laikā, sevišķi hercoga Jēka-

ba darbības gados (1642-1682). Tad upes labajā kras-

tā, netālu no tās ietekas jūrā, ierīkotas vairākas preču
noliktavas un Sakas grīvā veidojusies Sakas osta. Tur

iebraukuši nevien pašas Kurzemes kuģi, bet arī ārzem-

nieki, sevišķi holandieši. Tie aizveduši labību., darvu,

kokus. Kurzemes labību, kā jau pieminēts, toreiz bijusi
ļoti ieslavēta.

Sakas upes krastā tagadējās Pāvilostas vietā tad

sākuši apmesties arī daži iedzīvotāji — strādnieki, amat-
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nieki, tirgotāji. Daži ieradušies ari no Aizputes. J. Juš-

kevics sameklējis zinas, ka viens no pirmajiem tā lai-

ka iedzīvotājiem, kas apmeties Sakas malā, bijis Mār-

tiņš Smiltnieks. Viņš miris 1763. gadā kā 150 gadu vecs

vīrs. Līdz savai nāves dienai viņš esot saglabājis mu-

tisku tradiciju par šo ~pilsētiņu un ostu". Šīs vietas ie-

dzīvotāji piederējuši toreiz pie Sakaslejas baznīcas. Čet-

ras reizes gadā tur notikuši titrgi: 22. jūlijā, 25. un 30.

novembri un 6. decembrī. 16)

Pēc citām ziņām tur tanī laikā kaut kas jau darīts

arī upes krastmalas nostiprināšanai. To it kā darījuši
Sakaslejas īpašnieki, Aizputes pilsoņu pamudināti.

Sākos upes aizbēršana

Sakas upei un šīs upes lejgalā izveidotai ostai likte-

nīgs bijis 1658. gads. Tad sācies poļu - zviedru karš.

Zviedri, bez kara pieteikuma, tad iebrukuši Kurzemē, sa-

gūstījuši hercogu Jēkabu un ieslodzījuši to Ivangorodas
cietoksnī (pie Narvas). 1659. gadā tie iebrukuši ari Sa-

kā, nodedzinājuši preču noliktavas, ~mazo pilsētiņu" pie
Sakas ietekas jūrā un Sakaslejas (Sackenhausen) pili,
kas atradusies 4 km no jūras. Sapostīta ari osta.

1660. gadā Olīvā (pie Dancigas līča) poļi un zviedri

slēguši miera līgumu. levērojot Rīgas pilsētas prasības,
tad ticis noteikts, ka Sakas upe aizberama akmeņiem
un visas ostas ierīces iznīcināmas. Tā tas ticis ari iz-

darīts. Visas pussapostītās ēkas un krastmalas nostipri-

nājumi kopā ar lieliem akmeņiem samesti Sakas upē.
Upe kļuvusi kuģniecībai nederīga.

Viens otrs kuģis pēc tam gan vēl esot mēģinājis ie-

braukt Sakas upē un piekļūt vietai, kur kādreiz atradu-

šās ļaužu iedzīves un noliktavas, bet tas tiem, vairs

neesot izdevies. Tā visa rosme tur apsikusi. 1662. gadā
tur neesot dzīvojis vairs neviens iedzīvotājs. Ceļotājiem,
kas pēc gadu desmitiem tur braukuši garām, bijusi ie-

spēja vēl tikai vērot vietu, kur kādreiz atradusies pār-
celtuve vai tilts.

Sakas ostas atjaunošana

Kad Sakas lejgalā krastā pēc ostas sapostīšanas at-

kal apmetušies kādi ļaudis, par to skaidru ziņu nav.
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Jādomā, ka pagājuši kādi 100 — 200 gadu, kad tur

ieradušies atkal kādi atsevišķi zvejnieki.
Jauns dzīves uzplaukums tur sācies 19. g. s. otrajā

pusē. Tad Liepājā sēkti kara ostas būvdarbi. Tur biju-
ši nepieciešami daudz akmeņu un koku. Tā kā tuvējā

apkaimē šie materiāli pietiekamā vairumā nav sadabū-

ti, tad tie ņemti Sakā. Pa jūru tie vesti uz Liepāju. Sakas

osta tad atkal iztīrīta un salabota, padziļinot upes grī-
vu 2,7 m dziļu un ierīkojot tur nelielus aizsargmolus.

Upmalā ierīkotas arī kokzāģētavas. Vietējiem iedzīvo-

tājiem, kas tur apmetušies arvien lielākā skaitā, toreiz

piederējuši kādi 20 piekrastes kuģi.
Lielus nopelnus Sakas ostas atjaunošanā pieraksta

toreizējam Kurzemes gubernātoram un Sakaslejas īpaš-
niekam Paviļam fon Lilienfeldam. Viņa vārdā tad arī

1879. gadā Sakas ostu un apdzīvoto vietu Sakas upes
malā nosauc par — Pāvilostu.

Sakas osta vēl tālāk uzlabota Latvijas brīvvalsts lai-

kā. 850 m garā lejgala posmā, no jūras līdz koka tiltam,

to izbagarē 4,7 m dziļu. Nostiprina arī krastmalu un

pagarina molus. Ziemeļmols tad sasniedz 140 m, dien-

vidmols — 225 m garumu. Tā tur parocīgi var iebraukt

un piestāt velkoņi, mazāki kuģi un zvejas motorlaivas.

Ostā pierakstīto zvejas motorlaivu skaits tanī laikā —

ap 20.

Dzīves uzplaukumu tur sekmē arī satiksmes jautāju-

ma nokārtošana. Vēl ap 1928. gadu nekāda rēgulāra
satiksme uz turiem nepastāvēja. Pa zemesceļu turp va-

rēja nokļūt tikai vai nu kājām, vai ar zirgu. Ap 1930.

gadu no Liepājas uz Pāvilostu sāka braukt kāds sma-

gais automobilis, kas tad pārvadāja arī dažus pasa-

žierus. It drīzi pēc tam uz turieni sāka būvēt dzelzceļu.
Pa šo ceļu jau 1932. gadā varēja sasniegt Pāvilostu un

Alsungu, bet 1935. gadā — arī Kuldīgu.

SENLAIVU PIESTĀJAS UŽAVAS UPĒ

Starp Pāvilostu un Ventspili jūru sasniedz Užavas

upe. Mūsdienās tā ir maz pieminēta vieta. Kuģotāji, kas

brauc tur garām, redz tikai jūras krastā mirgojam Uža-

vas bāku. Dažreiz —
arī dažus zvejniekus. Citādi dzīve

tur vienmuļa un klusa.
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Zemes nostūris ap Užavas upi bijis apdzīvots jau sen-

senos laikos. Archaiologs E. Šturms, atrokot Užavas Sil-

malciemā senkuršu kapus 1936. gadā, sameklējis tur

ap iSO dažādu senlietu. Vēl bagātāki senlietu krājumi
uzieti Sārnates purva kūdrā, Užavas pagasta Līdum-

niekos. Bijušā ezera krastā zem kūdras slāņa tur at-

raktas četrstūru un vairākstūru dzīvojamo celtņu pālie
kas. Starp citām dažādām paliekām, tur atrasti arī se-

nie darba rīki — koka kapļi, airi, laivas liekšķere. Die-

nas gaismā celtas arī senās tīklu gremdes un plūksnas.
Jau iepriekš pieminēti turpat atrastie senie dzintara da-

rinājumi.
1869. gada aprakstos atrodamas ziņas, ka aizaugu-

šajā Sārnates ezerā vai purvā atrasts kādas senlaivas

ķīlis, kas bijis gatavots no ozola koka. Toreizējie se-

natnes pētnieki šo seno dienu liecinieku vēlāk esot mek-

lējuši, bet neesot vairs atraduši. Daži nostāsti par šo

atradumu tad gan vēl saklaušināti netālajās Zūrās. SS)

No visiem šiem atradumiem un crtstāstiem varētu se-

cināt, ka Sārnates ezers un Užavas upe, kas to savieno

ar jūru, sendienās pieredzējuši vienu otru laivinieku.

Šo ūdensceļu varētu būt izmantojuši nevien tie, kas dzī-

vojuši kādā apslēptākā salā Sārnates ezerā, bet arī

kādi sveši kuģotāji.
Par zināmām kuģniecības vai zvejniecības gaitām

Užavas upē, kam sākumi meklējami jau senākos lai-

kos, liecina arī daži vietvārdi šīs upes krastos. Tā tur

atrod nevien Pērkonus un Mazpērkonus, bet ari Ostnie-

kus un Ostgalus.
Užavas upes krasti arī vēl citādā ziņā ierakstīti kuģo-

šanas vēstures lappusēs.
Dzimtenes apceļotājs J. Sviestiņš piemin, ka apmek-

lējot Užavu, viņš vēlējies redzēt arī to vietu, kur Kriš-

jānis Dinsbergs, pazīstamā Ernesta Dinsberga brālis,

1870. gadā atvēris jūrskolu. Viņš raksta: ~Te mēs uz-

meklējam Mazpērkonu mājas, kas atrodas Užavas upī-
tes labajā krastā, netālu no tās ietekas jūrā. Tur mēs

sastopam šīs mājas saimnieku Sproģi, kas pats šo jūr
skolu apmeklējis. Viņš mums laipni parāda:

— Te, lūk, šinī istabā toreiz bija klase. Bet tepat bla-

kus, šinī, dzīvoja skolotājs ar savu kundzi, ko viņš bija
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apprecējis vēl Vārvē, Pasiekstes skolā būdams par sko-

lotāju. No turienes viņu atlaida no darba it kā par dum-

pja celšanu. Tad viņš pārnāca uz šejieni. —

Sproģis var parādīt arī kādas no tām grāmatām, ne

kurām toreiz Užavas jūrskolā bijis jāmācās. Viņš pa-

stāsta arī par to, ka Dinsbergs ticis vajāts arī šeit un

ka par to, ka iesniedzis valdībai lūgumu, lai ieved re-

formas latviešu dzīvē, ticis apcietināts. Vesela krievu

karaspēka grupa ar šautenēm rokās ielenkusi māju, un

Dinsbergs aizvests uz Ventspils cietumu. Vēlāk gan pa-

nākta viņa atbrīvošana, bet viņš sapratis, ka te viņam
vairs nekādas dzīves nebūs. Tad viņš aizgājis dzīvot

uz Rīgu.
— Bet mēs, viņa skolēni, — nobeidz savu stāstu ve-

cais Mazpērkonu saimnieks, — sekojām, savam skolo-

tājam un mācījāmies pie viņa Rīgā. —

Apbedīts Krišjānis Dinsbergs Rīgā, Ģertrūdes kapsē-
tā, turpat, kur Krišjānis Valdemārs un kur pēc tam ap-

bedīja Frici Brīvzemnieku un Krišjāni Baronu.

Visi viņi bijuši domu biedri un turējušies kopā savā

dzīves laikā. Arī pēc nāves viņi atdusas vienā vietā." 8 )
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PIE VENTAS

Vislielāko upi, kas Kurzemes krastā sasniedz jūru,,
sauc par Ventu. Tā atūdeņo 11817km2 plašu territori-

ju. Šinī ziņā, aiz Daugavas un Lielupes, tā ir trešā lie-

lākā Latvijas upe.
Savu tecējumu Venta sāk Lietuvā, Žemaitijas aug-

stienē, iztekot no Veņa ezera. (Pēc citiem noskaidroju-
miem — no Labūna ezera, kas atrodas apm. 5 km at-

tālu no Veņa ezera.
59)). Augšgalā Ventas ūdeņi atro-

das 156,6 m virs jūras līmeņa. Pēc 341 km tie sasniedz

jūru. Pa Latviju Venta tek savā lejgalā — 178 km.

Savus ūdeņus Venta plūdina uz jūru samērā lēni —

caurmēra kritums 0,5 m/km. Straujāk tā plūst augšga-
lā, kamēr pa Latviju, kur kritums tikai 0,2 m/km, tā tek

lēni un nesanes lejgalā tādus smilšu daudzumus kā

citas upes. Agrākos gados, kad šis lejgals vēl nav bijis

bagarēts, ūdens dziļums, palu ūdeņiem aiztekot, daž-

reiz gan arī tur mainījies. Tā atrodamas ziņas, ka 1669.

gadā kāds Kurzemes kuģis, kas Ventā pārziemojis, pa-

vasarī vairs nav varējis izbraukt jūrā, jo tam bijusi 3,6 m

dziļa iegrime, bet ūdens dziļums upes grīvā tanī gadā
bijis tikai 2,4 metri. Tas pats noticis 1694. gadā. Kuģis
~Die Hertzogin von Churlandt", kam bijusi tāda pat

3,6 m dziļa iegrime, arī nav varējis no Ventas izkļūt

jūrā. Šis kuģis nostāvējis Ventā 4 gadus. Tikai tad vei-

dojies upes lejgalā tāds ūdens dziļums, kas bijis at-

bilstošs šī kuģa iegrimei.
16)
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letekot Latvijā, Venta ir 40-50 m plata un atrodas

40 m virs jūras līmeņa. Lejgalā posmā, savācot vairā-

ku pieteku ūdeņus, tās platums pieaug uz 300 m. Pašā

lejgalā, 85 km garā posmā, tā izmantojama seklāk pel-
došu tvaikoņu un motorkuģu satiksmei. Šo kuģojamo

posmu noslēdz pie Kuldīgas 2,5 m augsts ūdenskritums

— Kuldīgas rumba.

Pašā lejgalā, piejūras joslā, ko kādreiz jūras pārplū-
duma laikos klājis ūdens, Ventas krasti ir lēzeni. Jau
drusku tālāk, starp Zlēkām un Kuldīgu, kur ūdens te-

cējums atsedzis smilšakmens pamatiežus, krasti krau-

jami. Šīs kraujas vēl lielākas — dolomitu pamatiežu
posmā, ap 10 km augšpus Skrundas. Ātrā kalna kraati

Lēnu tuvumā sasniedz tur 15 m augstumu. Netālu no

Lietuvas robežām Nīgrcmdas tuvumā Venta iegrauzu-
sies permas kaļķakmenī. Ventas krastā tur ierīkotas

kaļķakmens lauztuves un kaļķu dedzinātavas.

Ja mūsdienās Ventu raksturo kā samērā mierīgu upi,
tad gluži tā tas nav sakāms par visiem pagājušiem lai-

kiem. Pavasaros palu laikā šad un tad arī Ventas pie-
krastnieki pārdzīvojuši satraukuma pilnus brīžus, kad

Venta pārplūdusi un applūdinājusi tai tuvējos laukus,

pļavas un laužu iedzīves.

'Tā tas noticis, piemēram, 1615. gadā. Tad pavasara

plūdu ūdeņi, jādomā, kāda ledus sastrēguma dēļ cēlu-

šies tik augstu, ka applūdusi visa Kuldīgas pilsēta. Tie

ieplūduši arī pils sētā. Tad sapostīts un aiznests arī

Vācu ordeņa laikos uz akmens pīlāriem ierīkotais ķēžu
tilts, kas iepretī pils vārtiem vienojis abus Ventas

krastus.

Pēc tam tilts ilgus gadus nav atjaunots, kaut gan

vietējie iedzīvotāji to vairākkārt lūguši. Ziemā tad tikuši

Ventai pāri pa ledu, bet vasarā, kad ūdens līmenis upē

bijis zems, briduši un braukuši Ventai vienkārši cauri.

Jauns mūrēts tilts pāri Ventai pie Kuldīgas ierīkots tikai

1874. gadā. Tas pastāv tur arī vēl tagad.
Ventas plūdi smagi skāruši arī Pilteni, kas atrodas

25 km attālu no Ventas grīvas. Agrākos gados šis se-

nais kuršu sadzīves centrs un senlaivu piestājas vieta

atradusies tieši Ventas krastā. 1710. gadā, kad Kurzemē

plosījies mēris, tur izmiruši gandrīz visi iedzīvotāji. Pēc
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Ventas lejgalā tece un Ventspils osta.
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tam tā piedzīvojusi vēl otru nelaimi — Venta pārstājusi
tecēt garām šai vietai. Kādos ledus sastrēguma un

plūdu apstākļos tā izrāvusi sev jaunu gultni — 2km

attālu no Piltenes. Pilteni ar Ventas pamatstraumi savie-

nojusi gan tur palikusi vecupe, bet vasarās, kad upē
zems ūdens līmenis, tā satrūkusi atsevišķos posmos. Pa

šo jauno gultni Venta tek vel šodien.

Tā Piltene palikusi bez laba satiksmes ceļa. Vēl 17.

gadsimtā pilteniekiem bijuši Ventspilī pat savi tirdznie-

cības kantori, bet pēc šī satiksmes ceļa zaudēšanas visa

saimnieciskā rosme Piltenē apsīkusi.

Ap 1900. gadu tā mazinājusies vēl vairāk, jo tad Ven-

tas grīvā, kādreizējā Piltenes priekšostā, izbūvēta īsta

jūras osta, savienojot to ar dzelzceļu ar tāliem iekšzemes

tirgus centriem. 1897. gadā Piltenē dzīvojuši vēl 1509

iedzīvotāji, 1910. gadā vairs tikai 1355, 1920. gadā —

893, 1937. gadā — 737.

Līdzīgas vecupes, kāda mūsdienās atrodas pie Pilte-

nes, vērojamas Ventas malā arī citās vietās. Starp citu

— arī pie Packules, Pasiekstes, Lečiem un Cērsupes.
Ventas piekrastnieki, droši vien, arī tur pieredzējuši to

pašu likteni, ko agrāko gadu piltenieki. Kādos ledus

sastrēguma gadījumos plūdu ūdeņi arī tur izrāvuši jaunu
gultni, pārstājot pēc tam tecēt pa agrāko tecējuma vietu.

lespējams, ka vietām arī ļaužu iedzīves, kas atradušās

šīs jaunās teces vietā, tad sapostītas vai pat aiznestas

jūrā.

Kuldīgas rumba

Tautas gara mantās gandrīz par katru upi vai ezeru

var atrast kādu nostāstu. Tāds ir arī par Ventu. Te

senais pasaku stāstītājs mēģinājis izskaidrot, kā cēlies

Ventas ūdenskritums — Kuldīgas rumba.

Senos laikos šī aizsprosta Ventā neesot bijis. Netālu

no šis vietas atradusies senkuršu pilsēta Kuldīga ar

turienes virsaiša mitekli. Bet senajiem kuršiem, kas tur

dzīvojuši un ar savām laivām devušies pa Ventu uz

jūru, vienmēr iznākusi sadursme ar Ventas lejgalā dzī-

vojošiem lībiešiem. Kurši toreiz paļāvušies uz savu Pēr-

konu, lībieši atkal lūguši sev palīgā visu ļauno garu
augstāko vadoni — pašu velnu. Tas reiz sadomājis
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Ventu aizsprostot, apslīcinot ar to visu kuršu pilsētu.
Domāts, darīts. Naktī, nevienam neredzot, velns jau

paspējis vienu akmeņu nesienu atnest un iebērt upē.
Bet tad spēcīgs Pērkona grāviens atmodinājis kuršu vir-

saiti. Tas tūlīt sapratis, kas par lietu. Ātri attapies,
viņš aizsteidzies pie vistu kūts un atdarinājis tur gaiļa

dziedājumu. No tā atmodies īstais mājas gailis un spē-

cīgā balsī atbildējis. To izdzirdis, velns nu nometis otro

sagrābto akmeņu nesienu turpat upmalē un laidies

prom. Ventā tā palicis šis ūdenskritums, bet Ventmalā

— kaļķakmeņu krājumi.
Nopietnas „briesmas" Kuldīgas rumbai ir draudējušas

ap 1640. gadu. Kurzemes hercogs Jēkabs tad bijis nodo-

mājis iztīrīt Ventu, lai uzlabotu tur kuģu ceļu. Šo darbu

viņš uzdevis kādam franču techniķim. Tas izcēlis vai-

rākus akmeņus no Ventas, ari vecā Kuldīgas tilta at-

liekas un ķēries jau pie rumbas spridzināšanas. Bet

kad pirmā mīna sadragājusi gandrīz visu Kuldīgas pili,

hercogs licis darbus pārtraukt. Tā nu rumba palikusi
tāda pat, kā bijusi.

Otrreiz tā atkal „apdraudēta" ap 1825. gadu. Tad

sākti Ventas regulēšanas darbi. Toreiz bijis nodomāts

padziļināt nevien Ventas lejgalā gultni, bet ari tās

augšgalā, tagadējā Lietuvā, savienot to ar Dubisu, kas

ir Nemuna otrās pakāpes pieteka. Nolūks te bijis —

eksporta preču kustību, kas toreiz plūdusi pa Nemunu

uz Prūsijas pilsētu Mēmeli, novirzīt pa Ventu uz Vents-

pili.
Rokamā kanāla vietā starp Ventu un Dubisu tad

nogādāti lieli būvmateriālu daudzumi un darbā norīkoti

nevien liels daudzums strādnieku, bet arī karavīru.

Darbu veikt bijis paredzēts 7 gados. Pēc kāda laika

kanālis, kas virzījies pa kādu senleju, 15 km garumā
bijis jau ari gatavs. Bet tad, ap 1830. gadu, Krievijā
sākušies iekšējie nemieri. Darbi pārtraukti. Kad viss

atkal norimis, tie nav vairs atjaunoti.
Tā Kuldīgas rumba, kā jau pirms gadu tūkstošiem,

palikusi atkal neaiztikta un nepārveidota. Pamazām

aizaudzis un pārpurvojies arī izraktais kanālis. Izvazāti

un nozagti ari tur piegādātie būvmateriāli. Kas vēl

bijis palicis pāri, tie vēlākos gados, pildot valdības
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rīkojumus, izlietoti pareizticīgo baznīcu celšanai. Tanī

laikā tur bijušas tikai katoļu baznīcas.

Vairākkārt par Kuldīgas rumbu runāts Latvijas brīv-

valsts laikā. Beigās tika izstrādāts projekts — ierīkot

tur hidrocentrāli.

Projekts paredzēja aizsprostot Ventu augšpus rumbas.

Uzstādinājums: 7 m augstumā un 24 km garumā. Cerētie

ieguvumi: 1) elektriskā strāva un 2) jauns ūdensceļš.
Šis pēdējais rastos uzstādinājumā, kur, paceļot ūdens

līmeni, tiktu apsegti vairāki brasli.60)

Ari šis projekts, kā zināms, netika reālizēts. Nodo-

mam svītru pārvilka Otrais pasaules karš.

O

Kuldīgas rumba ir liels šķērslis zivīm, kas ceļo pa

Ventu, dodoties uz savām nārsta vietām Ventas augš-

gala ūdeņos. Šīs zivis, visvairāk laši un vimbas, tad lec

šim ūdenskritumam pāri.
Šo apstākli jau sensenos laikos izmantojuši dažādi

zvejnieki, uzstādot virs aizsprosta dažādus krieteņus un

kurvjus, kuros zivis ielēkušas un ārā vairs nav tikušas.

Sevišķi plaši šī „zveja gaisā" praktizēta hercoga Jēkaba
laikā. Zvejas tiesības tur tad piederējušas hercogam
vienam pašam. Viņš pie tam uzdevis sev padotiem

ierēdņiem divreiz gadē, pavasari vimbu laikā un rudenī

lašu laikā, kontrolēt un gādāt par to, lai visi zvejas tači

lejpus rumbas, sevišķi pie Zūrām, Pasilciema, Lagzdie-
nes, Venzavas un Lečiem, būtu izņemti.

Hercoga Jēkaba laikā zvejas ierīču uzstādīšana virs

Kuldīgas rumbas notikusi maija vidū. Kuldīgas iecirkņa
70 mājām katrai ir bijis jānorīko darbā pa 1 strādnie-

kam. Tie pagatavojuši un novietojuši upē virs ūdens-kri-

tuma, 40 koka āžus, sastiprinot tos savā starpā ar sānu

un šķērskokiem. Pie šiem kokiem piestiprināti zvejas
kurvji. Pēc darba pabeigšanas strādniekiem rīkots mie-

lasts. Tas beidzies ar mūziku un dejām, kur piedalījušies
arī citi vietējie. Kuldīgas iecirknis šiem svētkiem devis

4 mucas alus, 1 vērsi, 1 mārc. spāņu sāls, 2 siekus

miežu putraimu un 4 pūrus miltu.

Zvejas kurvji virs rumbas tukšoti 3 reizes dienā, iz-

ņemot no tiem 80 — 100 zivju. Zivis patērētas Kuldīgā,
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Kalncrmuižd un Jelgavā, daļa izdalīta ari mācītājiem un

vietējiem ierēdņiem.

Līdzīgu zveju pie Kuldīgas rumbas praktizē ari vēl

mūsdienās. Attiecīgo zivju saudzēšanas laikā, protams,
to pārtrauc. Latvijas brīvvalsts laikā nārsta aizsardzības

laiks vimbām bija noteikts no 15. maija līdz 15. jūnijam,
lašiem — no 15. oktobra līdz 15. decembrim.

Seni krustceļi Ventas lejgalā

„Šis akmens celts pēc Liknata (= Liknatam). Viņš
gāja bojā Ventā. Divas māsas dzīvoja ilgāk par trim

brāļiem.. ." Šāds kapakmens, kuru vērtē, ka tas uz-

stādīts ap 1050. gadu, atrasts Gotlandē, Sonhēmas

kapos.
Šis sendienu liecinieks nestāsta daudz, bet apliecina,

ka Gotlandes kuģotāji jau vecos laikos iebraukuši Ventā

un ka šī upe bijusi viņiem pazistama. Vai tie tur siro-

juši, cīnījušies, vai tirgojušies — nav piezīmēts.
Daži autori, atsaucoties uz senajām dāņu chronikām,

piemin Ventas malā dāņu cīnītājus. 1077. gadā taga-

dējā Piltenē ieradies kāds karakungs Pilteris, kas cēlis

tur baznīcu un pili.61) Dānijas vārds Piltenē pieminēts
ari vēl vēlākos gadsimtos. Tā vēstures lappusēs atro-

damas ziņas, ka 1559. gadā Kurzemes katoļu bīskaps
savu neatkarīgo bīskapiju nodevis Dānijas karalim. Pē-

dējais to atkal savukārt kā laicīgu evaņģēlisku Piltenes

valsti atdevis sava brāļa Holšteinas hercoga Magnusa

pārvaldē.
Chronists Indriķis savos Livonijas aprakstos piemin,

ka 1206. gadā kristīgo ticību pieņēmuši arī vendi, kas

bijuši apmetušies pie Cēsu latviešiem. Agrāk tie esot

dzīvojuši Kurzemē pie Ventas, bet kurši tos no turienes

padzinuši.
Kas īsti bijuši šie vendi, vendini vai ~ventiņi", kā daži

autori tos nosaukuši, un cik ilgi tie apdzīvojuši Ventas

krastus, pavisam skaidri nav zināms. Izpētot Ventas

apvidus senkapus, prof. E. Šturms atzinis, ka šie Kurzs-

mes vendi nav bijuši nekas cits kā pārkuršoti lībieši, kas

daļēji pieņēmuši kuršu paradumus un dzīvojuši Ventas

lejgalā. To viņš secina no tā, ka lībiešu kapu skaits ap



133

1000. gadu tur mazinājies, bet senkuršu ugunskapi

ievērojami pieauguši.
Par kuršu seno dzīvi un senām dzīves izdarībām

Ventas lejgalā krastos liecina nevien vairāki seni pils-
kalni, bet arī vairāki īpatnēji vietvārdi. Ventas lejgalā
krastos ir šādas zīmīgas vietas:

1. Pilskalns Ventas labajā krastā pie Piltenes. Turpat
netālu kādreiz bijusi arī svētbirzs un upuru ozols. Kāda

cita upurvieta atradusies arī Osiņa purvā un arī tur,

kur tagad atrodas Pērkonu mājas.
2. Pilskalns Ventas labajā krastā pie Lagzdienes.
3. Pilskalns Ventas malā, 1,5 km augšpus tagadējās

Zlēku pārceltuves. Kādreizējās Zlēku mācītājmuižas tu-

vumā bijusi arī svētbirzs ar Pērkonozolu. Vēl vēlākos

gados tur augusi arī kāda svētā liepa un svētais pīlā-
dzis. Pēdējais nokaltis vēl tikai ap 1816. gadu.

4. Pilskalns Ventas kreisajā krastā pie Veckuldīgas,
2 km lejpus tagadējās Kuldīgas pilsētas. Tur bijis viens

no lielākiem senkuršu sadzīves centriem, droši vien, arī

viena no galvenam senlaivu piestājas vietām Ventas

malā. Šīs vietas tuvumā arī Vācu ordenis, iekarojot
13. gadsimtā Kursu, ceļ savu Kuldīgas pili — vienu no

pirmajām nocietinātām vietām Ventas krastā. Senrak-

stos (ÜB. 975) pieminēts, ka 1355. gadā tur bijusi pilsēta,
kas apjozta mūriem. Cik var noprast, tad daļēji tanī

bijusi iekļauta arī senā kuršu pilsēta, jo ir runa par
„Curschen stadt binnen der stadt Goldingen".3*)

Daži sadzīves centri Ventas malā, droši vien, pastā-
vējuši vēl arī augšpus Kuldīgas. Tā, piem., agrāko
laiku apraksti piemin kādu ~Hackelwerk Pielmeest", kas

1658. gadā atradies Ventas malā pie Nīgrandas. Tas

pieminēts vēl arī 1720. gadā, bet nav piezīmēts, kopš
kura laika šī vieta bijusi apdzīvota.

Dažkārt izteiktas domas, ka kāds sens pilskalns at-

radies ari pašā Ventas lejgalā, kur pašreiz diezgan lielu

platību aizņem Ventspils pilsēta. Daži piemin tur senu

vendu pili, daži — kuršu pili.'"-) Ceļot tanī vietā Vācu

ordeņa pili, senais uzkalns vēl it kā palicis, bet ta vir-

sējā daļa izrakņāta un nolīdzināta. Drošu pierādījumu

par senu dzīvi šinī vietā trūkst. Drošu ziņu nav arī par

Ventspils pilsētas sākotnējo veidošanos, kas izaugusi ap

šo kalnu un tagad apņēmusi visu upes grīvu.
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Jau iepriekš atzīmēts, ka senās kuršu ostas parasti
atradušās tālāk iekšzemē, vairāk apslēptās vietās. Tā-

dēļ maz ticams, ka paša Ventas lejgalā tagadējā Vents-

pilī, senkuršu laikos būtu celta kāda pils un pastāvējusi
kāda ievērojama senlaivu piestājas vieta.

Šinī vietā varētu būt bijusi gan — senlaivu pulcē-
šanās vieta. Organizējot kādus plašākus pārjūras brau-

cienus, tur varētu būt pulcētas laivas nevien no Ventas

vidusposma piestājas vietām, bet arī no Lielirbes, Uža-

vas, Sakas. Varbūt — arī no Ālandes un citām vēl tā-

lākām vietām. Šinī vietā varētu būt ticis sagatavots arī

lielais kuršu uzbrukums Rīgai 1210. gadā, kurā, kā ziņo
chronists Indriķis, piedalījies ļoti liels daudzums dažādu

kuršu laivu un kuģu.
Šinī pulcēšanās vietā Ventas krastā tad varētu būt

celtas arī kādas pagaidu mītnes. Tās tad varētu būt

bijušas pirmais sākums tagadējai Ventspils pilsētai. Tur

varētu būt bijušas arī kādas zvejnieku mītnes, kur zvej-
nieki dzīvojuši vai nu tikai zvejas sezonā, vai ari pastā-

vīgi.
Uz pēdējo zināmā mērā norāda 1263. gada Kurzemes

ostu sadales nosacījumi. Sadalot toreiz Liepājas, Vents-

pils un Lielupes ostas, Kurzemes bīskaps un Vācu or-

denis noteikuši, ka ostas iedalītas — „ar visām zvejnie-
cībām uz abām jūrmalas pusēm" (ÜB. 373). Šinī laikā,

tātad, tur bijuši kādi zvejas darba darītāji, kas kaut kur

tur ari dzīvojuši.
Par Vācu ordeņa pili, kas vēl tagad stāv Ventas malā,

pašā pilsētas centrā, zināms tik daudz, ka 1242. gadā

pāvesta legāts Modenas Vilhelms atļāvis ordenim celt

pie Ventas kādu pili (ÜB. 171). Nav tomēr pavisam
skaidrs, par kuru pili tanī laikā īsti bijusi runa — par

pili Ventas krastā pie Kuldīgas, vai par pili paša Ventas

lejgalā, tagadējā Ventspilī. 1290. gadā, turpretim, pie-
minētas abas šīs vietas. Tad abās vietās jau pastāvē-
jušas ordeņa pilis (ÜB. 536).
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Ventas ūdensceļa lietošana

Ventas ūdeņi jau sendienās izmantoti trejām vajadzī-
bām,: koku pludināšanai, kuģniecībai un zvejai. Šīm

pašām vajadzībām tos izmanto arī vēl tagad.
Kokmateriālu daudzumi, kas gadu simtu tecējumā at-

pludināti šīs upes lejgalā, nekādā ziņā nav mazie. Venta

atnesusi tur gandrīz visus tos kokus, no kuriem savā

laikā uzcelta Ventspils pilsēta un kas izlietoti upes krast-

malas nostiprināšanai. Pirms apm. 300 gadiem hercogs
Jēkabs pa Ventu atpludinātos priežu baļķus, sastrādājot
tos dēļos un plankās, plaši lietojis savu daudzo kuģu
būvei Ventspilī. Daži kokmateriāli jau tad izvesti arī

uz ārzemēm.

Vienā otrā vietā Venta, droši vien, palīdzējusi sagādāt
būvmateriālus arī tiem piekrastniekiem, kas dzīvojuši
Ventas vidusteces krastos. Tā kādā tautasdziesmā, kas

uzrakstīta Zlēku apkārtnē, izteikts šāds vēlējums:

Ai Ventiņ, Abaviņ,
Līdz balciņus vizināt,

Šogadiņ namu taisīt,

Citu gad' istabiņ'. (30 697).

Diezgan ievērojamai sendienās jābūt bijušai laivu

kustībai pa Ventu, jo šīs upes augšgalam pievienojas
plaši Lietuvas apgabali, bet Latvijas territorijā tai pietek
klāt liela pieteka — Abava. Ventas un Abavas krasti

jau vecos laikos bijuši krietni apdzīvoti. No jūras Ventā,

kā jau pieminēts iepriekš, iebraukuši gotlandieši un

dāņi. Varbūt — arī vēl ķēdi citi kuģotāji. 12. vai 13.

gadsimtā tiem. piebiedrojušies arī vēcu kuģotāji.
Visā Ventas tecējumā kuģošanai visvairāk izmantots

varētu būt šīs upes 85 km garais lejgalā posms — no

jūras līdz Kuldīgai. Nelieli kuģīši brauc tur arī vēl

mūsdienās.

Šinī posmā izdoti arī pirmie noteikumi par kuģošanu
Ventā. Tas noticis jau 1290. gadā. Kuldīgā un Ventspilī
tanī laikā bijušas jau ierīkotas ordeņa pilis.

Ordeņa mestrs Rīgā, rēgulējot abu šo pārvaldes vie-

nību sadarbību, par Ventu tad noteicis, ka zvejas tačus

(aizsprostus) drīkst ierīkot tur tikai līdz pus upei. Upes
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otrajai pusei, tātad, bijis jāpaliek neaizsprostotai, lai

to varētu izmantot kuģniecībai (ÜB. 536). Par Ventspils
ostu tanī pat reizē ticis noteikts, ka briesmu gadījumos
visiem,, arī kuldīdzniekiem, ja tie tanī brīdī atradušies

Ventspilī, jāpiedalās glābšanā. No nodevas (Wartguit)
ventspilnieki varējuši paturēt 12 oseringus, kas bijuši

izlietojami loču (vvarde) un palīgā sūtāmo laivu uzturē-

šanai. Nodevas pārējā daļa bijusi jānodod Kuldīgai.
Par kuģu apgrozību Ventspils ostā un par Ventas

ūdensceļa izmantošanu ordeņa laikos precīzu datu nav.

Vairāki autori pārstāv uzskatu, ka sevišķi liela kuģu
kustība tur nav bijusi. Vairāk šī osta un šis ūdensceļš
izmantoti Kurzemes hercogistes laikā. Šis laika posms
Kurzemē pastāv no 1562. līdz 1795. gadam, t.i. 233 gadus.

Atrodamas ziņas, ka hercogs Vilhelms, tikko apsti-
prināts par Kurzemes hercogu, jau 1596. gadā ierīkojis
Kurzemē dzelzscepli un uzsācis Ventspilī jūras kuģu
būvi. Cauri Zundam rietumu virzienā 1599. gadā iz-

braukuši 2, 1600. gadā ari 2, 1601. gadā 3 un 1602. gadā
2 hercoga kuģi. Hercoga paraugam tad sekojuši ari

daži Kuldīgas pilsoņi. Tā turienes tirgotājam Gosingam
tanī pat laikā piederējuši kādi 12 jūras kuģi, kas no

Ventspils braukuši uz Holandi, Franciju un Spāniju.
Preces no Kuldīgas uz Ventspili vestas pa Ventu ar

mazākiem ūdenssatiksmes līdzekļiem. Ventspilī, kur

notikusi preču pārkraušana, Kuldīgas tirgotāji iekārto-

juši savas aģentūras.

Ventspils tirgotājiem šāda rīcība nav patikusi, jo viņu
peļņa ar to mazinājusies. Tādēļ tie vairākkārt sūdzē-

jušies. 1631. gadā, hercoga Frīdricha laikā, ventspilnieki

pat panākuši, ka viņiem vienīgiem uz 20 gadiem pie-
šķir tiesības braukt ar laivām pa Ventu uz Lietuvu un

pārvadāt no turienes dažādas preces un kokus.

legūstot šīs monopoltiesības, viņi tad apsolījušies
valsts robežās iztīrīt Ventu. Vai tas arī darīts, par to

ziņu trūkst. Drīzāk gan jādomā, ka piedāvājums tīrīt

Ventu būs bijis tikai labs iegansts kā ierobežot Kuldīgas
tirgotāju darbību un paplašināt savas preču operācijas.

Kuldīdznieki, kā to liecina tālākās ziņas, nav tomēr

atlaidušies. Kad vēlāk, hercoga Jēkaba laikā, pilsētas

pārvalde Ventspilī sākusi uzlikt Kuldīgas tirgotājiem
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visādus sodus un sadārdzināt noliktavas, tie savukārt

sūdzējušies un pat panākuši, ka hercogs licis visu Vents-

pils rāti nodot tiesai. Kuldīga galīgi uzvarējusi 1655.

gadā, saņemot no Polijas karaļa Jana Kazimira brīv-

rakstu, ka viņiem „tiesība un brīvība" Ventas upes grīvā

pirkt un pārdot savu preci kuģiem. Uzturoties Ventspilī,
kuldīdzniekiem tad bijis gan jāievēro tie paši noteikumi,

kas Ventspils tirgotājiem. Pa kuģošanas laiku tiem pa-
šiem bijis jādzīvo Ventspilī, un tie drīkstējuši algot ne

vairāk kā vienu vācu palīgu.
Kuldīgā, turpretim, šādi ierobežojumi nav pastāvējuši.

Tur tanī laikā veidojies arī labs transittirgus Lietuvas

precēm. 17. g.s. otrajā pusē Kuldīga krietni atzēlusi,

pārspējot pat Ventspili.

Ventspils lielā kuģu būvētava

Pilsētas tiesības Ventspils ieguvusi jau 1378. gadā,
bet vēl dažus gadu simtus pēc tam iedzīvotāju skaits

nekāds lielais tur nav bijis. Atrodamas ziņas, ka vēl

1542. gadā pašā pilsētas kodolā bijuši tikai 43 pilsoņi.
Šinī skaitā gan nav bijušas ieskaitītas sievietes un bērni.

Sievietes, pēc toreizējā paraduma, tur ieskaitītas tikai

tad, kad viņu vīri miruši, t.i. kad tās palikušas atraitnes.

Šis skaits neko daudz nav mainījies arī tuvākos nākošos

gados.63)

Turpat pilsētas pievārtē dzīvojuši gan vēl citi — daži

zvejnieki, mazāki amatnieki, loči, matroži, strādnieki.

Tie saukti par smiltniekiem, jo apmetušies smilšu kla-

jumā, kas sācies tūlīt aiz pils un sniedzies līdz pat jūrai.
Reizēm tie saukti arī par kamerniekiem, jo zeme, kur tie

apmetušies, piederējusi hercogam un savas saistības

tie kārtojuši ar hercoga „Rentes kambari" — toreizējo
hercogistes finanču pārvaldi.

Jauns rajons pilsētai austrumu pusē veidojies hercoga
Jēkaba laikā. Sava lielā kolonizācijas un tirdzniecības

plāna reālizēšanai viņš visu Ventas kreiso krastmalu,

starp pilsētu un viņam piederošo Sarkanmuižu, izvei-

dojis par lielu kuģu būvētavu. Tur ierīkota nevien ar

vēja spēku dzīta koku zāģētava, dažādi kuģu būves

pasākumi, bet celti amatniekiem arī dzīvokļi.
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Vēl nemaz nebūdams hercoga amatā, Jēkabs jau
1638. gadā saņēmis savā pārvaldē Kuldīgas, Saldus,

Džūkstes, Irlavas, Zvārdes un Sesavas apgabalus. Her-

cogs Frīdrichs piešķīris viņam arī Ventspils ostu ar

visām būvēm un devis atļauju šo ostu arī izveidot, bet

tikai ar paša līdzekļiem.
Jēkabs tad arī, iepriekš iepazinies ar kuģu būvi Holan-

dē, nekavējoties ķēries pie darba. Tanī pat 1638. gadā
viņš ataicinājis Ventspilī holandiešu kuģu būvmeistarus

un uzsācis tur kuģu būvi.

Kuģu būves pasākumi Ventspilī iekrīt toreiz labā laika

posmā. Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā pa lielākai tiesai tad

lieto t.s. Hanzas kogus. 17. g.s. sākumā holandieši pasāk
būvēt jaunu kuģa tipu, ko sauc par flītu (Fleute, Flute).
Tas ir 2 — 3 mastu burinieks, ievērojami ātrāks par

kogiem un, vienādos būcapmēros, tilpumā gandrīz div-

reiz lielāks.

Šos „skrejošos holandiešus", kas saceļ lielu satrauku-

mu kuģotāju aprindās un ar kuriem holandieši izcilā

stāvoklī ir kādus 20 gadus, holandiešu meistaru vadībā

sāk būvēt arī Ventspilī. Pirmo tādu kuģi tur laiž ūdenī

jau 1639. gadā. Līdz 1642. gadam seko vēl 3 tādi paši.
Hercogs tos lieto savām, tirdzniecības vajadzībām un,

būvējot vēl vairāk, pārdod arī citiem. Tie toreiz ir ejoša
manta. Tādēļ Ventspils kuģu būvētava it ātri uzzeļ. It

drīzi kuģu būvi izvērš tur sērijveidā, t.i. būvē vienā

reizē vairākus kuģus. Tur ierīko arī sausos dokus.

Šo sauso doku ierīkošana Ventspilī nav bijusi gluži
viegla. Holandē kuģi ievadīti dokā, izmantojot Ziemeļ-
jūras paisuma un bēguma svārstību. Ventas lejgalā,
kur ūdens līmeņa svārstība nav tikpat kā nekāda, bijis
jāizdomā kaut kas cits. Kuģu uzvilkšana krastā tur

iekārtota ar zirgu palīdzību.
Kāda mazāka kuģu būvētava tanī pat laikā ierīkota

arī Kuldīgā. Tur būvēti mazāki ūdenssatiksmes līdzekļi.
Šie mazākie braucamie līdzekļi bijuši nepieciešami

dažādu preču pārvadāšanai pa Ventu, jo visi hercoga
pasākumi nav atradušies Ventspili, bet Ventas krastā

arī augšpus Ventspils. Tā, piem., kuģu ziemas osta ir

atradusies Packulē, 3 km augšpus tagadējā Ventspils
tilta. Tur jūras kuģi novietoti pa ziemu. Zūrās, 18 km
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Hercoga Jēkaba divklājs "Die Pax" (Miers), pieminēts 1656.

gadā un vēlāk. Šis kuģis bijis 200 lastu liels, bruņots ar 46

lielgabaliem. (F. Baura zīmējums).

augšpus Ventspils, atradusies galvenā virvju vītuve.

Tur strādājuši ap 20 riepnieku. Kā palīgspēki Zūru

iecirkņa zemniekiem bijuši jānorīko darbā ik nedēļas
30 — 40 klaušu strādnieku. Ziemā šķiedra izstrādāta,
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vasarā — salaista. Virves, kas tur gatavotas, izvestas

ari uz Holandi. Kāda mazāka virvju vītuve atradusies

arī Skrundā, augšpus Kuldīgas. Tur bijusi ari galvenā
buru austuve, pulvera dzirnavas un ziepju vāritava.

Vairākās vietās atradušies darvas cepļi.
Cik kuģu toreizējā Ventspils kuģu būvētavā pavisam

pagatavoti, par to drošu datu nav. J. Juškevics atzīmē,

ka tā laika chronists, ārsts Veigants, kas aprakstījis
Kuldīgas pils „kuģu zāles" griestos uzgleznotos kuģus,
apgalvojis, ka hercogam Jēkabam bijuši 44 bruņoti kara

kuģi, 15 neapbruņoti kara kuģi, 60 tirdzniecības kuģi
un lielāks skaits mazāku kuģu un liellaivu. Pēc Juške-

vica domām kuģu skaits bijis vēl daudz lielāks, jo daudzi

bojā gājušie kuģi atjaunoti, dodot tiem iepriekšējo kuģu
vārdus. Šādu atjaunotu kuģu esot bijis vismaz 16.

Hercoga Jēkaba kuģi, kā jau vispār tanī laikā, gatavo-
ti no koka. Šai vajadzībai izmantoti priežu baļķi, kas

pa Ventu pludināti uz leju un Ventspilī sastrādāti dēļos,

plankās un citāda veida materiālos. Sastiprināšanai
lietotas koka tapas, dzelzs naglas un bultas. Dzelzs ir

vajadzējis diezgan daudz, jo kuģiem bijuši jāgatavo arī

enkuri, lielgabali un lielgabalu lodes.

Dzelzs ražošana Latvijā nav bijusi toreiz jauna lieta.

To praktizējuši jau senie zemgaļi. Kāds dzelzsāmurs

Vācu ordeņa laikos pastāvējis pie Laucītes upes ietekas

Daugavā. Tur vēl tagad ir Āmuru mājas. Hercoga Jēka-

ba tēvs Vilhelms dzelzs cepli ierīkojis Turlavā. Tur ražo-

tie dzelzs izstrādājumi jau 1596. gadā izvesti uz Holandi.

Sevišķi pieprasītas tur toreiz kuģu naglas.

Pastiprināta dzelzs ražošana Kurzemē sākta hercoga

Jēkaba laikā. Rūda tad vākta rāvas purvos un rūsas

pļavās pie Misas upes, Talsu apkārtnē, starp Jēkabpili

un Jaunjelgavu, Mēmeles un Ventas labā krasta purvos,

pie Engures, Džūkstes, Smārdes un vēl citās vietās.

Dzirdēti nostāsti, ka no šīm dzelzs rūdas kausējamām

ugunīm kāds ciems dabūjis pat savu nosaukumu. Tas

ir Uguņciems, kas atrodas Rīgas jūras līča krastā starp

Mērsragu un Upesgrīvu. Šīs ugunis bijušas saskatāmas

arī jūrā. Kuģotāji, kas braukuši tur garām, šo vietu tad

iesaukuši par — Uguņciemu.
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Gluži tā tas gan nevarētu būt bijis. Kuģotāji, kas

tanī laikā tur braukuši, šīs ugunis varētu būt arī redzē-

juši un no tām zinājuši, ka viņi atrodas iepretī Uguņ-
ciemam, bet ciema nosaukums no tām gan nevarētu

būt cēlies. Tas pastāvējis vismaz jau 400 gadus pirms
Jēkaba laikiem. Tā jau 1230. gada dokumentos (ÜB. 104,

105) atrodams vietas apzīmējums „Ugenesse" un „Uges-
se' bet 1253. gadā (ÜB. 248, 248a) — „Uge" un „Ugen". 38)

Pati lielāka dzelzs rūpnīca hercoga Jēkaba laikā at-

radusies Engurē. Tur bijis dzelzs ceplis, lielgabalu un

zvanu lietuve, dzelzs virpotava un enkuru un naglu kal-

tuve. Kaltuvi darbinājis ūdens tecējums, kas pastipri-
nāts, uzstādinot ar aizsprostu Melnupes ūdeni.

Izgatavotie dzelzs ražojumi Engures jūrmalā iekrauti

kuģos un vesti uz Ventspili. Daži ražojumi vesti no

Engures arī tieši uz Holandi.

Esot labās attiecībās ar Dānijas valdnieku, hercogam
Jēkabam radusies iespēja vākt dzelzs rūdu arī Dānijas
pārvaldītajā Norvēģijā. 1663. gadā viņš ieguvis tur

Eidsvoldas, Vīkas un Julsrūdas dzelzs raktuves. Darbā

uz turieni devušies vairāki Jelgavas amatnieki. Pēc da-

žām ziņām — turp norīkoti arī labs skaits Kurzemes

zemnieku.

Visi toreizējie Kurzemes hercogistes pasākumi nav

gan vainagojušies tikai panākumiem vien. Dažreiz her-

cogs cietis arī zaudējumus. Vairāki kuģi, piem., vētrā

gājuši bojā, citur neuzticīgi kapteiņi pārdevuši uz savu

roku, bet daži ir vienkārši nolaupīti. J. Juškevics at-

zīmē, ka pēc vina sameklētiem datiem nolaupīti vismaz

kādi 27 kuģi. 16)'
Atrodamas ziņas, ka, nododot kuģus citām valstīm,

daži palikuši arī nesamaksāti. Ta, piem., laikā no 1647.

līdz 1649. gadam aizdoti Anglijai 6 kuģi: viens ar 36,

trīs ar 40 un divi ar 50 lielgabaliem. Tā kā Anglijas
toreizējais karalis zaudējis troni un pēc tam arī galvu,
tad rēķins palicis nesamaksāts. To neesot nokārtojis arī

viņa pēcnācējs Čarlzs 11, kas 1660. gadā atguvis troni.

Neskatoties uz toreizējiem solījumiem, tā tas palicis ne-

samaksāts vēl līdz šai dienai.32)

Ventspils toreizējā kuģu būvētava turpinājusi pastā-
vēt arī vēl pēc Jēkaba, bet tās laimes zvaigzne tad



142

sākusi norietēt. Nākošais Kurzemes valdnieks Fridrichs

Kazimirs, kas bijis par hercogu no 1682. līdz 1698. ga-
dam, vairāk interesējies par Liepāju. Hercogs Ferdi-

nands, kas darbojies pēc Frīdricha Kazimira, vēl gan

atbalstījis Ventspils kuģu būvētavu, bet vispārējā si-

tuācija kuģniecībā tad bijusi jau mainījusies — kuģus
neviens vairs nav vēlējies nomāt un neviens nav gribējis
arī aizdot naudu kuģu būvei. Būvētavas amatnieki tad

bieži stāvējuši dīkā. Nesagaidot iegūlušos algas mak-

sājumus, daudzi aizgājuši citā darbā vai arī, norēķino-
ties par neizmaksāto algu, pārņēmuši no hercoga kādas

lauku mājas Sarkanmuižas un Zūru apkārtnē.
1718. gadā Sarkanmuižas pārvaldnieks ziņojis herco-

gam, ka amatnieki izklīduši un kuģu būvētava darbu

izbeiguši. Ventspils tā laika iedzīvotāju sarakstos re-

dzams, ka daži tad palikuši arī turpat Ventspilī pastā-

vīgā dzīvē, atrodot, droši vien, kādu citu maizes peļņas
avotu. Tur ir vairāki sveši vārdi, kam pievienota atzīme

— fūrstl. Anckerschmidt, fūrstl. Schiffszimmermann,

herzogl. Schiffer utt. 1717. gadā tur ierakstīts arī kāds

Georg Sausing aus Riga, Reepschlāger. Tas, droši vien,

bijis latvietis Sausiņš, virvju vijējs.
1743. gadā kuģu būvētavas pasākumi bijuši gan vēl

redzami, bet būvētavas gruntsgabals pievienots jau Sar-

kanmuižas laukiem. Būvētavas ēkas tad arī pamazām
sairušas un noplēstas. Apraksti piemin, ka tur, kur

kādreiz mudžējuši kuģu būvētāji, sācis vagu dzīt atkal

arājs.
Ap 1925. gadu, kad upē bija zems ūdens līmenis,

Ventmalā vēl varēja redzēt dažus vecus pāļus un grīd-
kokus — atliekas no kādreizējās Ventspils lielās kuģu
būvētavas. Tagad, jādomā, arī tie satrunējuši un

pazuduši.

Ventspils ostas izveidošana

Atrodamas ziņas, ka agrākos gadsimtos Vācu ordeņa
celtās pils tornis, kas pacēlies 22 m virs pils, noderējis
arī kuģiem, par iebraukšanas zīmi Ventas grīvā. Kādu

laiku šinī tornī ir pat uzstādīta signāluguns. Kopš 1798.

gada tur dežurējis locis, kas devis zīmi loču laivai doties
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jūrā, tiklīdz Ventspils ostai tuvojies kāds kuģis. Tanīs

laikos no šī torņa bijusi labi pārredzama visa apkārtne
— meži, jūrmala un jūra.

64)
Par kuģu skaitu, kas agrākos gadsimtos iebraukuši

Ventspils ostā, ziņu nav daudz. H. Bīnenštams piemin,
ka 1838. gadā tur bijuši 57 kuģi. Tie atveduši siļķes,
sāli, aptiekas preces, vīnus v.c. preces. Vērtība —

98 696 rubļi. Izvesta labība, sālīta gaļa, tauki, sviests,

liellopu ādas, lini, linsēklas. Vērtība — 467 318 rubļi.65)

lepriekš minētā Baltijas jūras ostu aprakstā, kas izdots

1854. gadā, par Ventspili teikts, ka tur ierodoties 20 —

30 kuģu gadā.

Toreizējā Krievijas valdība esot projektējusi ierīkot

Ventā kara ostu, jo upes lejgals ziemās neaizsalstot un

pa Ventu varētu piegādāt visus vajadzīgos būvmateriā-

lus. Plāns tomēr atmests. Jūrā, iepretī upes grīvai,

veidojoties mainīgi smilšu sēkļi. Pavasarī un vasarā tie

esot diezgan tālu no upes mutes un ūdens dziļums virs

šiem sēkļiem 12 — 18 pēdu, bet rudeņos, pieturoties
rietumu vējiem, tie tiekot piedzīti tuvu Ventas grīvai,
un ūdens dziļums virs šiem sēkļiem tad esot tikai 5 pē-

das, t.i. ap 1,5 m.49)

levērojamus būvdarbus Ventas grīvā sāk 1900. gadā.
Tad padziļina tur nevien kuģu ceļu un ierīko krasta

nostiprinājumus, bet iebūvē jūrā arī 2 molus: dienvidV

molu 1488 m, ziemeļmolu — 2059 m garumā. 1901. gadā

Ventspili pievieno arī dzelzceļa tīklam. Rīgas-Tukuma

dzelzceļa līniju, kas atklāta jau 1877. gadā, tad pagarina
līdz Ventspilij. 1904. gadā atklāj vēl vienu jaunu dzelz-

ceļa posmu: Tukums-Jelgava-Krustpils. Ar to nu Vents-

pils kļūst par tālas kontinentālās dzelzceļa līnijas gala

staciju. Rodas savienojums: Ventspils-Maskava-Ribins-
ka. Kuģu kustība Ventspils ostā ievērojami atdzīvojas.

Mazāki Ventas padziļināšanas un ostas būvdarbi

veikti arī vēlākos gados. Pašreiz ūdens dziļums kuģu

ceļā priekšostā un ostā: 7 — 8 metri. Pāris vietās pašā
lejgalā Venta ir pat 13,5 m dziļa, bet tālākā posmā līdz

Kuldīgai — tikai 2 —-3m dziļa. Sēkļu rajonos (Dzīklu,
Zlēku un Vernestu apkārtnē) zemā ūdens līmenī dziļums
tikai 0,3 — 0,6 metri.



Ventspils ostai ir divas lielas priekšrocības: 1) Straume

tur nesanes tādus smilšu daudzumus kā citu upju lej-
galos. Tādēļ šī osta nav pārāk bieži jābagarē. 2) Ziemās

tā neaizsalst. Kamēr Latvijas galvenā osta Rīga ziemā

sasniedzama tikai ar ledlaužu palīdzību, izlaužot kuģu

ceļu cauri aizsalušam Kolkas-Sāmsalas jūras šaurumam

un Rīgas jūras līcim, Baltijas jūra līdz Ventspilij ir

gandrīz vienmēr bez ledus. Dažreiz ziemās ar mazākiem

ledlaužiem jāpatīra tikai pati osta.

Ventspilnieku likteņgaitas

Ja agrākos gados Ventspilī kādreiz iebrauca tūristi,

tad ventspilnieki tiem parādīja nevien ostu, Ventspils
novada rakstnieku stūrīti ar Ernesta Dinsberga paštai-
sītu skapi, bet arī kādu nelielu namiņu Raiņa ielā. Tas

kādreiz esot piederējis Štefenhāgenam — kādam labības

tirgotājam, kas ventspilniekus reiz izglābis no lielas

ķezas.
Tas noticis 1812. gadā, kad Napoleons, iebrūkot Kurze-

mē, uzlicis tai 2 milj. rubļu lielu kara kontribūciju. Liela

daļa no tās bijusi jāmaksā ventspilniekiem. Kad nu

pēdējie nav zinājuši kā ar šo maksājumu tikt galā,
Štefenhāgens samaksājis to viens pats no saviem, lī-

dzekļiem. Viņš bijis turīgs, bet dzīvojis ļoti pieticīgi savā

mazajā namā.

Kas tas bijis par Štefenhāgenu?
Ventspils pilsoņu sarakstā 1728. g.. atrod ierakstu: Her-

mann Steffens, Schiffer. Pēc vārda spriežot, tas bijis
holandietis. 1753. gadā ir ieraksts: Johann Gotfried

Stavenhagen, geb. 1729 m Anklam. Drīzāk jādomā,
ka minētais Štefenhāgens cēlies no šīs dzimtas, kas

ieceļojusi no Vācijas.
Smagas nedienas Ventspils pārdzīvojusi 1659. gadā.

Tad noticis poļu-zviedru karš. Zviedriem iebrūkot pilsē-
tā, tā daļēji nodegusi. Vissmagāk Ventspili skāruši

notikumi pēc krievu iebrukuma 1710. gadā. Tad sācis

plosīties mēris. Pēc šī mēra tur dzīvi palikuši tikai kādi

20 cilvēki. Pagājuši ilgi gadi, kamēr Ventspils tad atkal

atzēlusi.

Lielāku rosmi Ventspils sāk piedzīvot ap 1900. gadu.
Tad izbūvē ostu, ierīko dzelzceļu un sāk pārkraut preces,
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kas nāk un iet uz tālu Krievijas aizmuguri. Ap 1914.

gadu iedzīvotāju skaits — 26 000. Ostā iebrauc ap 1200

kuģu gadā.
Šos Ventspils „ziedu laikus" pārtrauc Pirmais pasau-

les karš, kas ilgst no 1914. līdz 1918. gadam. Pēc šī karā,

kad pārtrauktā preču plūsma vairs netiek atjaunota,
dzīve ostā klust klusāka. Tad tur iebrauc ap 550 kuģu
gadā.

Zināmu rosmi šinī laikā Ventspils ostā ienes zvejnieki.
Zvejniecībā tad arvien vairāk sāk lietot mechaniskus

dzinējus — motorus. Arī pašas zvejas laivas taisa lielā-

kas. Daudzi zvejas darba darītāji, kas dzīvo Staldzenē,

Liepenē, Užavā, Ovišos un citos apkārtējos ciemos, pār-
ceļas ar savu iedzīvi Ventspilī. Ap 1939. gadu Vents-

pilī mājo ap 300 zvejnieku. Zvejas motorlaivu skaits —

ap 100.

Šinī laikā zvejniecību ļoti dzīvi atbalsta arī valdība.

Jau kopš 1925. gada daudzos zvejas centros, bieži arī

mazos ciemos, tiek sarīkoti kursi un priekšlasījumi, kur

dod norādījumus navigācijā, motoru apkalpē, zvejas
technikā un zivju pārstrādāšanā. Tad rodas arī pirmie
zvejnieku kopdarbības pasākumi — kooperatīvi.

Pirmo tādu šo rindiņu autora ierosinājumā nodibina

1927. gadā Mazirbē. Vēlāk to apvieno ar citiem mazā-

kiem kooperātīviem un nosauc par Kolkas jūrmalas

zvejnieku sabiedrību. Pēc pāris gadiem zvejnieku ko-

operatīvu nodibina arī Ventspilī.
Ventspils zvejnieki ir neatlaidīgi darba rūķi. Kā vienu

no pirmajiem kopdarba pasākumiem tie ierīko Ventspilī
labu zvejas virvju vītuvi. Pēc tam ceļ zivju kopžāvētavu
un uzsāk zivju pārstrādāšanu un izvietošanu. ~Ostas

galā" tā pamazām izzūd mazās primitīvās žāvētavas,

kas tur kūp pa visiem stūru stūriem. Ar valdības dotiem

smagajiem automobiļiem uzsāk zivju izvadāšanu arī pa
lauku rajoniem.

Ventspils zvejnieku lielo neatlaidību labi raksturo

kāda maza piezīme. Notikuma laiks: Otrā pasaules kara

beigu posms. Arī tad Ventspilī zivju pārstrādāšanai
vēl papildus tika celta kāda celtne.

~Bet ko jūs darīsit, ja nu viena bumba šo jauno ēku

pārvērš drupās," vaicāja kāds žurnālists.
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Ventspils zvejnieku osta.

„Tad mēs celsim atkal jaunu!" atbildēja Ventspils
zvejnieks.

Pēc Otrā pasaules kara, kā ziņo Padomju Savienības

izdevumi, Ventspils zvejnieki karā sapostītās zvejas
ierīces atkal atjaunojuši un jau 1949. gadā nozvejojuši
tikpat daudz zivju, cik pirms šī kara. Turpmākos gados
nozveja vēl tālāk kāpināta. Uzrādīti šādi nozvejas
skaitļi: 1950. g. — 4,9 milj. kg, 1953. g. — 7,2 milj. kg,
1958. g. — 7,9 milj. kg. 15)

Citādi tas bijis ar tirdzniecības kuģu apgrozību Vents-

pils ostē. Vairākus gadus pēc kara šīs ostas darbībā

radušies nevien zaudējumi, bet bieži td atradusies pat
dīkstāvē — tur nav iebraucis neviens kuģis.

Padomju Savienības ekonomistiem tad uzdots izstrā-

dāt projektu šīs ostas darbības atdzīvināšanai. Tas arī

darīts. Lietpratēji ieteikuši Padomju Savienības naftas

izvedumus uz ārzemēm virzīt nevien caur Melnās jūras
ostām, bet daļēji arī caru" Ventspils ostu, sevišķi izvedu-

mus uz Kubu, Brazīliju, Vāciju, Somiju, Norvēģiju.
Ventspils ostā tad jau ap 1958. gadu izbūvēta īpaša

tankkuģu piestātne un uzstādītas naftas pārsūknēšanas
ierīces.
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Naftu no Krievijas naftas avotiem, Ventspilī atgādā ar

cisternām pa dzelzceļu. Tur to pārsūknē kuģos un tad

transportē tālāk. Tā nu Ventspils ostā radusies atkal

zināma rosme. Ši rosme, kā ziņo Padomju Savienības

prese, it īpaši pieaugot ziemas mēnešos. Ļeņingradas
osta tad aizsalstot un daļa šīs ostas strādnieku tiekot

novietoti darbā Ventspilī. Kopš 1963. gada, kad Vents-

pils osta deklarēta arī par ..pierakstīšanas ostu", tur pie-

rakstīti jau vairāki modernie Padomju savienības tank-

kuģi.
Aprakstos vēl tālāk pieminēts, ka līdz 1970. gadam

ieplānota Krievijas naftas avotu un Ventspils savie-

nošana ar īpašu cauruļu vadu, pa kuru tad nafta tikšot

sūknēta uz Ventspili. Ar to tad atkritīšot naftas vešana

pa dzelzceļu, kas naftas transportu ievērojami sadār-

dzina.

Ventspils zivju kopžāvētava, ierīkota 1943. gadā.
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KOLKAS RAGS

Savā ziemeļu galā Kurzeme iesniedzas Baltijas jūrā
ar lielu zemes smaili, ko dažreiz sauc arī par Kurzemes

pussalu. Pašā šīs pussalas galā atrodas Kolkas rags —

viens no īpatnējākiem dabas veidojumiem šinī jūrā un

viena no bīstamākām vietām šīs jūras kuģniecībā.
Šī lielā zemes smaile, kas no Baltijas jūras (Dižjūras)

nodala Rīgas jūras līci (Mazjūru), ietekmējusi nevien

pirmos piekrastniekus viņu dzīves vietas izvēlē, bet

ierāvusi arī dziļas rievas daudzu jūras braucēju likteņos.
Kolkas rags ir Baltijas jūras Kap Horns — kādreiz agrāk
teikuši vecie jūras vilki.

Skarbākie vēji un stiprākās vētras Latvijas piekrastē
parasti nāk no rietumiem un ziemeļrietumiem. Rīgas
līča pusē aiz šī zemes raga šādos gadījumos var atrast

aizvēju. Mierīgākus ūdeņus tur atrod, kad pūš NVV, VV,

SVV un S vēji, kas, kā liecina novērojumi, tur lielā

pārsvarā par citiem vēju virzieniem. Tādēļ tad šinī

krastā jau senlaikos radušās pirmās laužu apmetnes.
Arī aizjurieši, ierodoties Kurzeme, dibinājuši tur pirmās
kolonijas. Dažkārt šajā aizvēja vietā savas ligzdas un

paslēptuves ierīkojuši arī jūras laupītāji un dēkaiņi.
Kāpu priedēs pie Melnsila, piemēram, vēl tagad atrod

senas pēdas, kur kādreiz stāvējusi jūras laupītāja Tro-

meļa pils. Pirms dažiem gadu desmitiem apkārtējos

zvejnieku ciemos par šo seno iemītnieku un viņa meitu,
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kurā it kā iemīlējies kāda aizjūras valdnieka dēls, cir-

kulēja vēl gari stāsti.

Senajiem kuģotājiem Kolkas rags bijis liktenīgs tādēļ,
ka šī zemes smaile nebeidzas tur, kur tā saskatāma

virs ūdens līmeņa un kur tā iezīmēta zemes kartēs, bet

kā lēzens sēklis sniedzas vēl 5 — 6 km tālu jūrā. Ūdens

dziļums virs šī sēkla normālā stāvoklī ir tikai nepilns
metrs. Tas nozīmē,' ka tikai pavisam mierīgā laikā to

var šķērsot ar sekli peldošām laivām, bet kad jūra saviļ-

ņota, tad arī ar tām bīstami doties tam pāri.

Kā cēlies bīstamais Kolkas smilšu sēklis?

Teika stāsta, ka vecos laikos, kad pārkļūt pāri jūrai
nekādi vēl nav bijis iespējams, velns reiz sadomājis
no Kurzemes krasta uz Sāmsalu taisīt tiltu. Zemi šai

vajadzībai viņš ņēmis Stiebru kalnā, kas atrodas pus-

ceļā starp Zilajiem kalniem un jūru. Bet, kā jau visās

līdzīgās teikās, iedzredgjies gailis, jo pienākusi rīta stun-

da. Darbs bijis jāpārtrauc. Nešanai sagrābto smilti —

katrā padusē pa uzkalnam — viņš nometis zemē un

laidies prom.
Šie divi uzkalni — katrā pusē Dundagas-Mazirbes

lielceļam — tā tur palikuši vēl līdz šai dienai. Pusgatavs
palicis arī iesāktais jūras tilts — tagadējais Kolkas

rags.
Kādos zemes garozas veidošanās procesos radusies

Kolkas lielā zemes smaile, par to drošu ziņu nav. Domā,
ka Rīgas jūras līča ieplakas veidošanā zināma dalība

bijusi ledus masām. Ledus laikmetam uz beigām ejot,
tās no lielā Skandināvijas kalnāja slīdējušas uz leju
un ierāvušas tur dziļas rievas.

Smilšu sēkļa sanešanā pašā Kolkas zemes raga galā
varētu būt piepalīdzējusi arī jūras straume. Plūstot gar
Kurzemes krastu, visvairāk no rietumiem,uz austrumiem,

aiz Kolkas raga Mazjūras pusē tā veido lielu ūdens

virpuli . Tas grauž tur dziļumu. Jau 1,1 km no krasta

jūra tur ir 20 m dziļa, bet 2,2 km no krasta ūdens dziļums
ir jau 30 m. Izgrauztā un sanestā smilts tiek nosēdināta

raga galā.
So straumes riņķojumu aiz Kolkas raga piemin jau

kāds 1854. gada kuģošanas apraksts. Tur pastāstīts,
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ka, apbraucot Cap Domesnds un iebraucot Rīgas jūras
līcī, sitoties pretī pavisam cits vējš. Aiz šīs zemes smai-

les esot jārēķinās vēl arī ar citām briesmām — tur

straume veidojot lielu virpuli, kas mazākiem kuģiem
varot nozīmēt bojā eju.

49)

Kolkas „kuģu kapi"

~Kolkas lielajā smilšu sēklī gul simtiem kuģu. Ja tos

kādreiz varētu izcelt, tad būtu ko pildīt veselu mūzeju."
— Tā par Kurzemes lielo zemes smaili stāsta turienes

vecākie piekrastnieki.
Šos senos stāstus apstiprina arī apraksti. Gadu sim-

tiem ilgi tur gājuši bojā daudzi kuģi. Braucot no rietu-

miem vai arī no Rīgas jūras līča puses, senie kuģotāji
nav šo sēkli savlaicīgi pamanījuši un uzbraukusi tam

virsū.

Kuģi, kas toreiz tur uzsēdušies, bijuši reti kad vairs

glābjami. Vējš dzinis tos sēklim arvien vairāk virsū,

un, viļņu valstīti, tie grimuši smiltīs arvien dziļāk. Vēlāk,

kad tiem radusies sūce vai arī gāzeņi pielējuši tos ar

ūdeni, tie grimuši vēl dziļāk. Pašu pēdējo tad vēl pa-

veicis klejojošais ziemas ledus. Tas noārdījis kuģiem
virsbūves un mastus. Tā tie galīgi pazuduši zem ūdens.

Ap 1850. gadu Kolkas jūrmalā vēl atradušās vairākas

lielas noliktavas. Tās bijušas tur ierīkotas tai vajadzībai,
lai varētu uzglabāt visas mantas, kas izglābtas, kuģiem
bojā ejot.

Vēlākos gados, kad kuģniecībā lietots tvaika spēks,

kuģu glābšana sekmējusies jau labāk. Avarējušiem
kuģiem tad palīgā steigušies velkoņi. Vairāku nedēļu

ilgā darbā tiem reizēm izdevies kuģus novilkt no sēkļa.

No kā Kolka dabūjusi savu nosaukumu?

Vācu valodā „Kolk" nozīmē atvaru, ūdens virpuļa
vai straumes izgrauztu padziļinājumu ūdens tvertnes

dibenā vai pakrastē. Vai no šī vārda, t.i. Mazjūras pusē

izgrauzta dziļuma, atvasināts arī Kolkas nosaukums, par

to norādījumu trūkst.

Kāds līcis, kam šāds pat nosaukums, atrodas Kuršu
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jomā, Sarkavas tuvumā. Dažās kartēs tas nosaukts par
„Kolk", dažās — par „Die Kolke". Šai Kolkai tiešām

varētu būt kāds sakars ar straumes izgrauztu padziļi-

nājumu, jo šīs vietas tuvumā kādreiz atradies Kuršu

jomas savienojums ar jūru. Kurzemes Kolkai, turpretim,
ar vācu apzīmējumu „Kolk" gan nekas kopējs nevarētu

būt, jo vāci šo zemes ragu jau kopš gadu simtiem

saukuši citā vārdā. Tie to apzīmējuši — par Domesnes.

Par Tumisnaes, Dumisnaes, Domesnās un līdzīgi tas

apzīmēts arī agrāko gadu jūras kartēs, un tā to saukušas

arī citas tautas, pie tam jau ilgus gadus pirms vācu

kuģniecības sākumiem Baltijas jūrā. Kādā Zviedrijas
kapakmenī, piem., kas atrasts Sēdermanlandē (Neder-

valla), šis vārds iekalts jau ap 1040. gadu.

Pēc senajiem piekrastnieku nostāstiem Kolkas nosau-

kums cēlies no lībiešiem. Tas palicis pāri no lībiešu

senā cīņas sauciena: kuol kā! Tas nozīmē — mirsti

tu arī! (Līdzīgā nozīmē, kā no tautas etimoloģijas nā-

kušu, to atzīmē arī O. Loritss. 67))

Šis senais cīņas sauciens bieži esot izskanējis tad, kad

dažādi aizjūras sirotāji, ierodoties Kurzemē, laupījuši
un slepkavojuši, kā jau vecos laikos tas bijis parasts.
Vietējie piekrastnieki tad nevien sirdīgi aizstāvējušies,
bet reizēm, atriebjoties par šiem iebrukumiem, sarīkojuši

kuģotājiem arī lamatas. Naktīs, tuvojoties kādam ku-

ģim, tie krastā vienmērīgi vēcinājuši ar lukturi, tēlojot

viļņos šūpojošos kuģi, tā maldinot šī kuģa vadītāju, lai

tas uzbrauktu sēklī un lai tad varētu to aplaupīt. Citā

reizē tie šo lukturi piesējuši klibam zirgam pie galvas
un tad dzinuši to pa jūrmalu.

Vai šie nostāsti glabā arī kādu graudiņu patiesības,
to grūti izdibināt. Var tikai konstatēt, ka līdzīgi nostāsti

par dažām vietām atrodami arī kaimiņu zemēs.

Visdrīzāk varētu domāt, ka Kolkas nosaukums cēlies

gan no lībiešiem, bet pavisam citādā un daudz vien-

kāršākā nozīmē. Valodnieki šinī sakarībā atzīmē, ka

igauņi un somi ar vārdu ~kolk" un „kolkka" jau sen-

laikos apzīmējuši stūri, kaktu. Šāds ~stūra" nosaukums,

tātad, arī radniecīgajā lībiešu valodā varētu būt lietots

Kolkas asās zemes smailes raksturošanai.



Kurzemes lielās zemes smailes zvejnieku ciemi un piekrastes
ūdeņi ar bīstamo Kolkas sēkli.
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Kā radies nosaukums „Domesnes", arī par to pilnīgas
skaidrības nav. Dažkārt apgalvots, ka tas cēlies no

Thomas Nase vai arī Dumme Nase. Šīm varbūtībām

varētu pievienot vēl vienu variantu.

J. Dērings (J. Doring) 1886. gadā atzīmējis, ka kādā

vecā Kurzemes kartē Zilie kalni nosaukti par Dūmu

kalniem (Dumes-Berge). 58) Izejot no tā, varētu domāt,

ka par Dumu kalniem senie kurši saukuši nevien zilā

dūmakā tītos Kurzemes Zilos kalnus, bet visu Kolkas

zemes smaili. Kaut kā šo nosaukumu tad varētu būt

pārņēmuši senie skandināvi, Dūmu-ragu pārveidojot sa-

vā valodā par Dumis-naes. Te zīmīgi, ka Kolkas tuvumā,

starp jūru un Zilajiem kalniem (ap 5 km no jūras), vēl

mūsdienās atrod ciemu ar līdzīgu nosaukumu. To sauc

par — Dūmeles ciemu.

Nopietnu ievērību pelna senais Vatsona izskaidro-

jums. Tas šķiet arī visticamākais. Viņš atzīmē, ka Kol-

kas rags savu „Domes-nes" nosaukumu dabūjis no

senās dāņu baznīcas (Dom), kas ap 1048. gadu celta

Kurzemes krastā. Šī baznīca bijusi raksturīga krasta

zīme. Tādēļ tad Baltijas jūras kuģotāji visu Kolkas

zemes ragu nosaukuši par — Baznīcas ragu (Domes-

nes). 66) Šo pašu domu vēlākos gados izteicis arī Fr.

Krūze.23)

Senlaivu piestāja Lielirbes upē

Jau iepriekš pieminēts, ka senie kurši savas laivu

piestājas vietas atklātā jūras krastā reti kad iekārtojuši.
Parasti tās atradušās tālāk iekšzemē — kādās jūrā
ietekošās upēs vai šo upju pietekās.

Šinī ziņā ļoti zīmīga ir Lielirbes upe, kas ietek jūrā

ap 30 km uz dienvidrietumiem no Kolkas raga. Mūs-

dienās šai vidēji lielai upei nozīme koku pludināšanā
un zvejniecībā. Kā satiksmes ceļu to nelieto tikpat kā

nemaz. Arī pašu upes grīvu laivu piestājai izmanto

tikai retos gadījumos.
Citādi, šķiet, tas bijis sendienās. Lielirbes upei ir pie-

teka, ko vēl mūsdienās sauc par Ostupi. Šīs upes malā

ap 8 km no tagadējā Dundagas centra atrodas Ostes
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ciems, turpat tuvumā ir lauku mājas, ko sauc par Ostup-
jiem, un šinī apvidū dzīvo arī ļaudis, kam ģimenes
vārds Ostupe. Zemnieku nodevu sarakstā, kas sastā-

dīts 1582/83. gadā (Latvijas Universitātes raksti X, 1924),

minēts arī kāds pilsonis Mārtiņš Ostenieks. Pats Ostes

ciems, pie tam, pieminēts jau 1387. gadā (ÜB. 111, 1248).

Kā visi šie daudzie „Ostnieki" cēlušies, par to nekur

nekādi norādījumi nav atrodami. Prof. E. Šturms, izdarot

Dundagā, Vīdālē un Šlīterē seno kapvietu pētījumus,
tikai konstatējis, ka tur atrastie senkapi ar ugunsap-
bedījuma paliekām neapšaubāmi pieder senajiem kur-

šiem. Pēc viņa atzinuma tie tur guldīti ap 1000. gadu

pēc Kr.

Šī sakarība tad nu varētu vedināt uz domām, ka

Ostupes malā, apm. tanī vietā, kur vēl mūsdienās at-

rodas Ostes ciems, kādreiz sendienās atradusies viena

no senajām kuršu ostām,. Nelielā Ostupe toreiz, droši

vien, bijusi bagātāka ar ūdeni nekā tagad. Ar sekli

peldošām slaidlaivām bijis iespējams doties uz Lielirbi

un tad tālāk uz jūru.
Sākums šai ostai, varbūt, bijis tāds, ka senie kurši,

kas tur tuvumā dzīvojuši un piekopuši zveju Ostupē,
sākuši doties pa šo upi uz leju, lai atrastu kādas vietas,

kas labāk noder zvejas taču ierīkošanai. Ar laiku šie

braucieni tad iesniegušies arī pamatupē — Lielirbē un

jūrā.
Ostupes malā, kur tuvumā atradušās šo seno zvej-

nieku dzīves vietas, ar laiku tad sākusi veidoties laivu

piestājas vieta. Laivas tur gatavotas, labotas, darvotas

un novietotas arī pa ziemu, kad ūdeņi aizsaluši. Vēlāk

šinī ostā varētu būt sagatavoti arī kādi tālāki braucieni

— kādi pārjūras sirojumi vai tirdzniecības braucieni.

Tur varētu būt iegriezušies arī kādi sveši kuģotāji.
Daži autori jau agrākos gados sameklējuši pierādīju-

mus, ka pats jūras krasts Somijā un Igaunijā, daļēji
arī Dānijā un Prūsijā, senlaikos nav bijis apdzīvots, iz-

ņemot dažas nostiprinātas vietas, kas noderējušas tidz-

niecībai. Sezonas zvejnieki ieradušies tur no iekšzemes

tikai vasarā un apmetušies tad zvejas vietu tuvumā

celtās pagaidu būdās.

P. lohansens atzīmē, ka tāpat tas bijis arī Kurzemē.

To apliecinot vēstures avoti. Tā pats vecākaiss 1245.
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gada dokuments (ÜB. 111, 179a) pieminot tikai tagadējo
iekšzemes centru Dundagu vien. Nākošos, t.i. 1290. un

1310. gada dokumentos (ÜB. I, 534 un 11, 229), esot jau
atzīmēti „Irbes ūdeņi ar savām zvejniecībēm", bet nekas

neesot minēts par kādiem citiem jūrmalas ciemiem, kaut

gan iekšzemes ciemi uzskaitīti atsevišķi. Arī vēl 1338.

gadā pieminēti tikai „Lusa" un „Naboles munde" ūdeņi
(ÜB. 11, 783). Tikai 1384. un 1387. gada dokumentos

(ÜB. 111, 1207, 1248) parādoties pirmie piejūras ciemi, un

proti: Barsbeke (Pize?), Nabelemunde (Lūžņa), Domesnes

(Kolka), Minor Irva (Mazirbe) Sigkeragke ar Lonemunde

(Sīkrags) un Irwemunde (Lielirbe).28)
Šie atzinumi vēl lieku reizi varētu apstiprināt kuršu

senās ostas pastāvēšanu Ostupē. Tie varētu apstiprināt
arī senos kuršu braucienus pa Ostupi un tālāko Lielir-

bes upi, kad tie vasarā, atstājot savu laivu piestājas
vietu iekšzemē, devušies zvejas darbos Lielirbes upes

lejgalā vai jūrā.
13. gadsimtā, kad Kursa nokļuvusi vācu virsvarā,

kuršu braucieni daļēji, droši vien, ierobežoti. Zvejas
braucieni uz Lielirbes upes lejgalu, turpretim, varētu

būt turpināti vēl tālāk — arī vēl 1290. gadā, kad „Irbes

ūdeņi ar savām zvejniecībām" tad arī pieminēti.
Laika tālākā tecējumā, kad piejūras joslā iedzīvotāji

apmetušies arvien vairāk, šķiet, arī šie zvejas braucieni

izbeigušies. Tas varētu būt noticis ap 1380. gadu, kad

pirmo reizi pieminēti Lielirbe, Mazirbe, Sīkrags un citi

jūrmalas ciemi. Tad Dundagas senā osta — ja tā to

varētu nosaukt — sākusi panīkt. Palikuši pāri tikai

senie vietvārdi — Ostupe, Oste.

Senie kuģu ceļrāži Kurzemes krastā

Bākas, kas mūsdienās palīdz kuģiem jūrā orientēties,

ierīkotas tikai pēdējos gadu simtos. Senie kuģu ceļrāži
bijuši — kalni, atsevišķi koki vai koku puduri. Šādas

zīmes vēl tagad dažkārt vēro zvejnieki, dodoties zvejas

gaitās, iegaumējot vietas, kur izmesti tīkli utt. Šos at-

sevišķos kokus vai koku pudurus tad sauc kādos zīmīgos
vārdos, piem., par Līko priedi, Kapu mežu un tamlīdzīgi.

Jau iepriekš pieminēts, ka par ceļa zīmi, kas senajiem
kuģotājiem palīdzējusi izsargāties no bīstamā Kolkas
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smilšu sēkļa, varētu būt noderējusi sena dāņu baznīca,

kas celta Kurzemē ap 1048. gadu. Tā it kā atradusies

Kolkas raga tuvumā un, braucot pa jūru, bijusi labi

redzama. Visa šī zemes smaile tad iesaukta par —

Baznīcas ragu.
Kur šī ceļa zīme atradusies?

Tās atrašanās vieta vēl līdz šai dienai nav droši no-

skaidrota. Vienīgo rakstveida ziņu par to sniedz 11.

gadsimta vēsturnieks Brēmenes Ādams. Savā Hambur-

gas baznīcas vēsturē, pieminot Kurzemi, viņš raksta:

~Viena vienīga baznīca tur tagad ierīkota, pateicoties
kāda tirgotāja centībai, kuru dāņu ķēniņš ar daudzām

dāvanām uz to pamudinājis. Šo prieka vēsti man pa-

stāstīja pats ķēniņš." 68)

Tuvāk precizēt senās Kurzemes baznīcas atrašanās

vietu jau 1819. gadā mēģinājis toreizējais Kurzemes

mācītājs K. F. Vatsons. Viņš sakopojis šādas ziņas:
~Šī baznīca

...

ir atradusies pie Irbes upes, tās la-

bajā krastā, kur kādreiz bijusi liela laupītāju un tirdznie-

cības osta. Tur vēl tagad redzamas kādas tikko jauša-
mas baznīcas atliekas, un šīs kādreizējās baznīcas

esamība vēl tagad kā tradīcija saglabājusies turienes

iedzīvotājos.
To es uzzināju no mācītāja, kas šo vietu aprūpē. Šīs

baznīcas vārds bijis Kiligunde, un tā ir tā pati baznīca,

ko kopā ar Vēdes muižu (kāda šai baznīcai tuvumā

esoša un pie Dundagas muižas piederīga pusmuiža)
paturējis Kurzemes bīskaps Burchards saskaņā ar vēl

tagad oriģinālā saglabājušos 1309. gada dokumentu.

No šī dāņu doma (Dom) arī Kolku-raga rifs dabūjis savu

Domes-nes nosaukumu, kaut arī no šīs baznīcas jau kopš

gadu simtiem palikušas pāri tikai drupas."
Šos Vatsona pieminētos datus vēlākos gados pār-

baudījis J. Dērings un 1883. gadā atzīmējis, ka pierādī-

jumi par senās dāņu baznīcas atrašanos Irbes upes
malā (t.i. Lielirbē) ir diezgan vāji. Vispirms nevienā

publicētā dokumentā neesot norādījumu par to, ka Irbes

upē kādreiz būtu bijusi kāda ievērojama laupītāju un

tirdzniecības osta. Pieminētā 1309. gada dokumentā

(ÜB. 628) atzīmētā Vēde neesot nekāda Dundagas pus-
muiža, bet atrodoties Popē, un šinī dokumentā vispār
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neesot arī nekādu norādījumu par to, ka kādreizējai

Kiligundas baznīcai būtu bijis kas kopējs ar seno dāņu
baznīcu.58)

Minētais autors vēl tālāk atzīmē, ka 1883. gadā Irbes

draudzes baznīca atradusies Mazirbē, ap 11 km attālu

no Irbes upes ietekas jūrā, bet iepriekšējā Irbes baznīca

bijusi Sīkragā, kas atrodas apm. 6 km attālu no šīs vie-

tas. 1839. gadā, kad F. Krūze apmeklējis vietu, kur

Irbes upes malā it kā bijusi senā dāņu baznīca, viņš
tur no kādas baznīcas pamatiem neesot atradis ne ma-

zākās pēdas. Tur bijušas gan kādas vecas kapsētas

paliekas. Nostāstus par to, ka kāda sena baznīca at-

radusies Irbes upes malā, esot saklaušinājis kādreizē-

jais Rindas mācītājs Hillners, kura aprūpē savā laikā

bijusi arī Irbes draudze.

Atgriežoties tagad vēlreiz pie šīm senākām pārrunām,
te varētu piezīmēt sekojošo:

Par senu dzīvi Lielirbes upes pietekas Ostupes malā

pieminēts jau iepriekš. Vatsona saklaušinātos senos

stāstos par „lielo laupītāju un tirdzniecības ostu" Lielir-

bes upē, tātad, varētu būt arī zināma patiesība. Patie-

sība varētu būt arī attiecībā uz seno dāņu baznīcu. Ari

tā varētu būt atradusies šīs upes tuvumā. Tikai — nevis

šīs upes lejgalā krastos. Tik zemā vietā celtu baznīcu

neviens nekur tālu jūrā nevarētu saredzēt. Šis upes

lejgalā apvidus, kā jau teikts, baznīcas celšanas laikā

bijis arī vāji apdzīvots vai pat pilnīgi tukšs.

Ja šī senā baznīca celta pie Lielirbes upes, tad tās

vietas tuvumā, kur vēl mūsdienās atrodas Ostes ciems,

kur varētu būt bijusi iepriekš minētā Dundagas osta.

Šinī ostā tad varētu būt ieradušies ari senie dāņu kuģo-
tāji — kristīgās ticības nesēji. Tur tuvumā tie varētu

būt tad cēluši arī pirmo dievnamu un pasākuši ari kādus

šīs jaunās ticības iesakņošanos mēģinājumus.
Visdrīzāk varētu domāt, ka šī senā baznīca celta Zilo

kalnu kraujā pie Šlīteres — dažus kilometrus atstatu

no Ostes ciema. Senu dzīvi šinī apvidū apstiprina ne-

vien izrakumi, bet ari rakstveida ziņas, kas senos Dun-

dagas novada ciemus — Āžus, Osti, Neveju, Muņu
ciemu, Vīdāli — piemin 1290. un 1387. gadā (ÜB. 534,
1248). Šinī kraujā, kas paceļas 75 m virs jūras līmeņa,
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celto baznīcu arī jūrā varēja tālu un labi saskatīt. Tur

tā vislabāk varētu būt noderējusi par ceļrādi — par

zīmi, kas kuģotājus brīdina, ka tālu vairs nav bīstamais

Kolkas smilšu sēklis.

Domu, ka senā dāņu baznīca atradusies Zilo kalnu

kraujā, pastiprina vēl arī tas, ka šīs kraujas malā vēl

mūsdienās stāv kāds vecs kuģu ceļrādis. Tas ir — Šlī-

teres tornis. Tas gan nepieder pārāk veciem laikiem,
bet pirms šī torņa tur bijuši citi ceļrāži.

Šlīteres tornis

Braucot pa jūru gar Kolkas ragu un vēršot skatu uz

Kurzemi, var saskatīt tur nevien zilā dūmakā tītos Kur-

zemes Zilos kalnus, bet arī kādu torni, kas stāv šo kalnu

augstajā kraujā. To var saskatīt jau pa lielu gabalu
un redzēt arī vēl tad, kad brauciens tuvojas jau lielajam
smilšu sēklim. Šis tornis tiešā gaisa līnijā atrodas

5,5 km, no jūras krasta.

Kad un kādēļ celts šis tornis?

Seni stāsti, kas saklaušināti Dundagas apvidū, vēstī,

ka šī torņa vietā kādreiz audzis kupls mežs. Šī meža

galotnes slējušās augstu gaisā un bijušas jūrā jau tālu

saredzamas. Šo krasta zīmi kuģotāji, kas braukuši gar
šo vietu, vienmēr rūpīgi vērojuši un no šīm meža galot-
nēm iegaumējuši vietu, kur jūrā sākas smilšu sēklis.

Vienā jaukā ziemā šis mežs pazudis. Dundagas no-

vadu tad mantojis kāds muižnieks, ko tautā saukuši par
„trako baronu". Tas licis šo mežu nocirst.

Kuģotāju aprindās tas nu radījis lielu satraukumu un

sašutumu. Tie asi protestējuši, sūdzējušies un nelikušies

tik ilgi mierā, kamēr valdība uzdevusi baronam nocirstā

meža vietā ierīkot labi saredzamu torni. Tas arī izdarīts.

Tur uzcelts 30 m augsts tornis.

Šis tornis, kā jau teikts, vēl tagad stāv Zilo kalnu

augstajā kraujā netālu no Dundagas-Mazirbes lielceļa.
Signālugunis tur nekad nav dedzinātas — tas noderējis
tikui kā dienas zīme.

Kad īsti šis tornis celts, par to drošu ziņu nav. Do-

mājams, ap 1830. gadu. To varētu domāt tādēļ, ka apm.
tanī vietā, kur kādreiz audzis zīmīgais Šlīteres mežs un
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kur kādreiz sendienās, varbūt, stāvējusi senā dāņu baz-

nīca, 1831. gadā ierīkota Dundagai piederošā Šlīteres

pusmuiža. Šķiet, ka tieši tādēļ, lai rastu vietu, kur ierīkot

šo pusmuižu, mežs nocirsts. Un šīs pusmuižas ierīkotājs

gluži tik „traks", kā tautā iesaukts, nemaz nav bijis —

tas plānojis tīri prātīgi: nocirst mežu, pārdot kokus un

tad tanī vietā ierīkot ienesīgu pusmuižu.
Ap 1914. gadu, kad šo rindu autors vēl kā skolēns

dažreiz nedēļas nogalēs devās no Dundagas skolas uz

mājām Košraga jūrmalā, šinī tornī vēl varēja uzkāpt

un vērot jūru. Vēlāk uzeju tur noliedza, jo koka trepes

torņa iekšpusē bija kļuvušas nedrošas.

Mūsdienu kuģniecībai šis ceļrādis vairs nav vaja-

dzīgs, jo Kolkas smilšu sēklis tagad citādi apzīmēts.
Daudzi mūsdienu kuģu vadītāji vairs arī nemaz nezina,

kas tas ir par torni un kādai vajadzībai tas kādreiz celts.

Dažreiz dzirdēti apgalvojumi, ka tas esot — kāds

ūdenstornis. Vēl joprojām šī senā ceļa zīme noder gan

zvejniekiem. Tie to bieži izmanto, iegaumējot vietu, kur

jūrā izmesti tīkli.

Pirmās ugunsbākas Latvijas piekrastē

Pirmā Latvijas bāka, kas apgaismota ar uguni, celta

Kolkas ragā. Tas noticis 1532. gadā. Rīgas vēsturē

teikts, ka ar Kurzemes bīskapa Hermaņa piekrišanu
to tur ierīkojusi Rīgas pilsēta. Tas darīts tirdzniecības

sekmēšanai. Pilsēta rūpējusies par šīs bākas uzturēšanu

arī vēl tālākos gados. 09)
Kādus 100 gadus vēlāk (1633. gadā) Polijas ķēniņš

Vladislavs IV izdevis Dundagas novada īpašniekam
Maidelim (Hermann von Mavdel) monopoltiesības bāku

ierīkošanā. Maidelis tad licis ierīkot tur 2 bākas: vienu

50 pēdu, otru 80 pēdu augstu. (Jādomā, ka iepriekšējā
Rīgas pilsētas ierīkotā bāka tad bijusi jau noirusi.) Zvie-

drija, ķas Rīgas dēļ bijusi ieinteresēta šo bāku pastāvē-
šanā, maksājusi ar sava Rīgas ģenerālgubernātora
starpniecību Maidelim zināmu izpirkšanas maksu, no-

runā, ka šīs bākas zināmā laikā pāries Zviedrijas īpa-
šumā.
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Kolkas krasta bākas, kuŗu augšgalos kurināts vaļējs uguns-

kurs. (Zīmējums 1747. gadā Kurzemes kartē).

Tā tas arī noticis. Bāku uzturēšana tad iznomāta at-

sevišķām privātpersonām. Bet 1660. gadā pēc zviedru-

polu kaia Zviedrija bijusi spiesta atteikties no šīm īpa-
šuma tiesībām. Par bāku uzturēšanu zviedri tad atkal

maksājuši Dundagas novada īpašniekam zināmu gada
maksu. Tā tas turpinājies arī vēl tad, kad Kurzeme

nokļuvusi Krievijas virsvard. Maksājumos tad tur it ka

piedalījušās arī vēl citas valstis, kas bijušas ieinteresē-

tas kuģniecībā ap Kolkas ragu.
Šīs divas Kolkas bākas piemin arī A. V. Hūpels. Viņš

atzīmē, ka tanī laikā bijušas pazīstamas divējāda veida

ugunsbākas. Uguns kurināta vai nu pilnīgi atldāti bākas

augšgalā, vai arī norobežota tur ar stikla logiem. Pē-

dējā gadījumā bijis iespējams ievērojami taupīt kuri-

nāmo malku.25)
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Kolkas abas bākas, kas atradušās pašā zemes raga

galā, bijušas tā novietotas, ka, braucot nakti pa jūru,
kļuvušas redzamas abas ugunis, viena drusku augstāk

pār otru. Kad nu kuģis nonācis punktā, kur abas ugunis
saplūdušas vienā līnijā, tad tas atradies pašā sēkļa
galā. Tad tas varējis mainīt kursu. Bākas apgaismotas
naktīs 5 mēnešus gadā — no 1. augusta līdz 31. de-

cembrim.

Kad un kā celta Kolkas jūras bāka

Bākas, kas celtas Kolkas krastmalā un Šlīteres kalna

stāvajā kraujā, palīdzējušas kuģošanas problēmu at-

risināt tikai daļēji, jo pats sēkļa gals jūrā tā kā tā palicis
neapzīmēts. Miglā un tumsā, kaut arī mazākā skaitā,

kuģi tur vēl vienmēr cietuši nelaimes. Tādēļ tad dažādu

valstu kuģotāji lūguši Krievijas valdību, kuras virsvarā

toreiz atradusies Kurzeme, šo bīstamo sēkli vēl labāk

apzīmēt.
Kādu laiku sēkļa galā tad noenkurots kuģis, uz kura

uzstādīti uguns signāli. īstais atrisinājums tas tomēr

nav bijis, jo lielākas vētras šis kuģis nav izturējis.
Dažas valstis tad piedāvājušas Krievijai naudas pa-

balstu un ieteikušas sēkļa galā celt īpašu jūras bāku.

Šī projekta rečlizēšana sākta 1883./84. gada ziemā.

Vispirms šai vajadzībai jūrā netālu no sēkļa gala ap

5 km no krasta ierīkota mākslīga sala. Pa ledu tur

pievests liels daudzums akmeņu, kas gāzti jūrā. Vēlāk,

pievestos akmeņus kraujot arvien augstāk, izveidota

platforma, uz kuras tad celtas dzīvojamās telpas bākas

personālam, un bākas tornis, kas paceļas 20 m virs jūras

līmeņa.
Ap 1920. gadu Kolkas apkārtnē vēl bija sastopami

ļaudis, kas paši pieredzējuši šīs bākas celšanu un paši
piedalījušies celšanas darbos. Tie tad arī pastāstīja,
kā tas viss noticis.

Stāstos tika pieminēts, ka daudzu kuģu nelaimju no-

vēršanu toreiz vēlējies arī pats augstākais likteņlēmējs
— Dievs. Arī viņš piedalījies bākas celšanā, dodot tanī

ziemā, kad piegādāti vajadzīgie akmeņi, ļoti mierīgu

bezvēja laiku ar ārkārtīgi stipru un ilgstošu salu. lūrā



163

Kolkas

jūras

bāka,

celta

1883./
1884.

gadā.



164

tad uzsalis tik stiprs un līdzens ledus, kāds ilgus, ilgus

gadus nav bijis piedzīvots. Labs ragavu ceļš tad pastā-

vējis nevien uz Sāmsalu, bet pa ledu varējuši nokļūt

pat Zviedrijā. Un tā tas pieturējies līdz vēlam pavasarim.
No daudzām attālām vietām zirdzinieki tad veduši ak-

meņus, jo tuvumā tie nav bijuši dabūjami. Jau iepriek-

šējā vasarā tie sameklēti un izlauzti.

Šie kādreizējie bākas cēlāji vēl atminējās, ka par

katru piegādāto akmeņu vezumu tikuši maksāti 2 rubļi.
Izmaksa notikusi papīra naudā. Tā bijusi atgādāta no

Pēterpils veselās loksnēs. Turpat uz ledus šī nauda tad

ar grieznēm sagriezta un izsniegta. Daži veiklākie ak-

meņu vedēji pratuši reizēm „nopelnīt" dubulti. Tie

ievēluši ragavās divus mērenus akmeņus. Piebraucot

jūrmalā, tie vienu akmeni izvēluši un paslēpuši. Pie-

gādes vietā tie ieradušies tikai ar vienu akmeni. Kad

tas bijis nodots un maksa iekasēta, tie braukuši pēc
otra, piegādājuši to un nodevuši atkal kd veselu vezumu.

Kolkas smilšu sēklī arī pēc šīs bākas ierīkošanas

gājuši bojā kuģi, bet vairs gan tikai retos gadījumos.
Parasti tie bijuši kādi mazāki ūdenssatiksmes līdzekļi,

pa lielākai tiesai burinieki, ko kādas kļūmes, pārdro-
šības vai neuzmanības, bet ne braucamā ceļa nezinā-

šanas dēļ vētra uzdzinusi šinī sēklī.

Kolkas jūras bāka savas signālugunis izstaro 18,8m
virs jūras līmeņa. Tās saskatāmas 14 jūras jūdžu at-

tālu. Miglas laikā šī bāka raida skaņas signālus, dar-

binot zvanu un miglas sirēnu.

SENI NOTIKUMI

ROJAS UPES KRASTOS

Kurzemes krastā aiz Kolkas raga sākas Rīgas jūras
līcis. Šī līča ielokā, apm. 30 km aiz Kolkas zemes smai-

les, jūrā ietek Rojas upe — viena no vidēji lielām turie-

nes upēm. Sendienās arī šīs upes ūdeņi pieredzējuši
dažādus kuģotājus un šīs upes krastos risinājusies
dažādi notikumi.
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Augšā: laivveida akmeņu sakrāvums pie Dundagas pagasta
Plintiņiem, ikdienā saukts par "velna laivu". Apakšā: šķirsti
un urnas ar mirušo paliekām, kas atrastas zem laivveida

akmeņu sakrāvumiem pie Ārlavas pagasta Mušiņām.

Kurzemes „velna laivas"

Rojas apvidū, 10 — 20 km no jūras krasta, atrasti

savādi laivveidīgi akmeņu sakrāvumi. Vietējie iedzīvo-

tāji, nezinot, no kurienes šādi sakrāvumi tur radušies,

nosaukuši tos par velna laivām, jo domājuši, ka vecos

laikos ar šīm laivām pa sauszemi braucis pats nelabais.

Trīs šādi sakrāvumi atrasti pie Ārlavas pagasta Muši-

ņām, trīs — pie Lubezeres pagasta Lībēm, viens — pie
Dundagas pagasta Plintiņiem un pa vienai laivai pie
Nogales pagasta Zaķiem, Paušām un Pūjām.
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Izpētot šos laivveidīgos akmeņu sakrdvumus tuvāk,

konstatēts, ka tie ir gotlandiešu un ēlandiešu senkapi.
Zem akmeņu sakrāvumiem atrasti nelieli šķirsti un urnas

ar mirušo paliekām. Zviedru archaiologs B. Nermanis

atzinis, ka apbedījuma veids atbilst tiem veidiem, kādi

pazīstami iepriekš minētās zviedru salās. Apbedīšanas
laiks — ap 800. gadu priekš Kr.

Kā šie senie kolonisti nokļuvuši Kurzemē?

To, šķiet, nebūtu grūti uzminēt. Braucot ar saviem

toreizējiem ūdenssatiksmes līdzekļiem no Zviedrijas sa-

lām, tie virzījušies gar Kurzemes krastu, apbraukuši
Kolkas ragu un4ad pa lielāko upi, kāda atrodama aiz šī

raga, t.i. pa Rojas upi, devušies iekšzemē un apmetušies
uz dzīvi tur, kur veduši šīs upes lielākie sazarojumi.

Rojas upei ir ap 10 pieteku. Tādēļ tad arī šī apmešanās
iznākusi tik izklaidus.

Kā beigusies šīs kolonijas pastāvēšana — vai vietējie
tos padzinuši, vai arī tie dabiski vai kādā slimībā iz-

miruši — par to ziņu nav. Archaiologiem bijis iespējams
tikai konstatēt, ka ilgs un spožs mūžs šai kolonijai nav

bijis, jo kapu nav daudz un to saturs trūcīgs, pat na-

badzīgs.

SenJiefu atradumi Rojas upes sākumā — Dieviņa ezerā

Pirms dažiem gadu desmitiem zvejnieku ciemos ap
Kolkas ragu bija dzirdami nostāsti par kādu senu ezeru.

Tas ticis saukts par Dieviņa ezeru. Tas atradies jūras
tuvumā — starp Kolkas ragu un Zilajiem kalniem.

Mūsdienas šī ezera tur vairs nav. Kur tas palicis?
Kāda teika dod dažus norādījumus par šī kādreizēja

ezera nosaukumu. Senos laikos, kā stāsta šī teika, tur

nekāds ezers neesot bijis. Tur bijis auglīgs zemes ga-
bals. Bet tad, kādā dienā, kad turienes ļaudis strādājuši
lauku darbus, pie tiem, baltā zirgā sēdēdams, piejājis
Vectēvs un saucis: „Glābieties, mani bērni! Mans ezers

nāk!"

Tikko to pateicis, ezers bijis jau arī klāt. Krākdams

tas laidies pa gaisu, nogāzies zemē un pārklājis visu

auglīgo zemes gabalu. Tā nu tur radies ezers, kas no-

saukts par — Dieviņa ezeru.
70)



Senlietas, kas pēc Dieviņa ezera

nolaišanas atrastas šī ezera

dibenā.
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Citi crpraksti vēstī, ka reizēm šis ezers saukts arī par
Vīdāles ezeru. Tas, šķiet, tādēļ, ka Zilo kalnu kraujā
atrodas Vīdāles ciems. Nezinot šī ezera turienes nosau-

kumu, šie aprakstītāji tad varētu būt nosaukuši to šī

tuvākā ciema vārdā (Homaņa 1747. g. Kurzemes kartē,

kļūdaini rakstot Vīdāles vārdu, tas nosaukts par — Ti-

delsche See.)

Šis ezers radies, protams, tāpat kā visi pārējie Latvijas

piejūras ezeri — jūras atkāpšanās procesā. Savā laikā,

kā piezīmē H. Bīnenštams, tas bijis 5 — 6 km garš un ap

2 km plats. 1838. gadā tas nolaists, izrokot no ezera uz

jūru īpašu savienojumu — tagadējo Melnsila upi.
6s )

Ezera krastā, kā stāsta vietējie iedzīvotāji, kādreiz biju-
šas Dieviņa mājas. Kad ezers nolaists, mājas likvidētas

un tanī vietā ierīkota Ezermuiža. Ezera vietā vēl tagad
ir t.s. Ezera pļavas. Tās dod labu siena ražu.

F. Krūze ziņo, ka pēc ezera nolaišanas ezera dibenā

atrastas vairākas senlietas. Viņš piemin tur šādus atra-

dumus: akmens cirvi, 2 akmens kaltus, saktu, gredzenu,
kādu misiņa jostas fragmentu, 1 skandināvu parauga

saspraudes adatu un 2 vara katlus.6)
Kā šīs senlietas nokļuvušas ezerā, par to ziņu nav.

Visdrīzāk varētu domāt, ka tās tur pazaudējuši senie

kuģotāji, kas tur iebraukuši un uzturējušies.
Melnsila upe, kas tagad savieno šī ezera atliekas ar

jūru, agrākos laikos nav bijusi. Tā, kā jau teikts, izrakta

tikai tad, kad ezers nolaists. Agrākos laikos no ezera ir

iztecējis viens Rojas upes nozarojums. Tas tecējis līdzte-

kus jūras krasta līnijai un tālākā plūdumā tad piebie-
drojies Rojas upei. Šis nozarojums saukts par — Mazo

Roju. Senais kuģu ceļš uz šo ezeru, tātad, gājis pa

Rojas upi.

Kādēļ vienu Rojas upes pieteku sauc pair Pilsupi?

Rīgas jūras līcī, starp Melnsilu un Ģipku, jūrā ietek

neliela upe, ko sauc par Pilsupi. Šīs vietas tuvumā, kur

tagad atrodas Purciems, archaiologi atraduši dažādus

seno dienu lieciniekus — piejūras apmetni, kuras sā-

kumi meklējami jau pirms 4000 gadiem. Tātad — jau
akmens laikmetā.
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Senajā Purciema apmetnē atrakti vairāki dzīves slāni,

kas nodalīti viens no otra ar smilšu uznesumiem. Šajos

slāņos uzietas daudzas trauku lauskas, senie krama un

akmens darba rīki, dažādi dzintara darinājumi utt. At-

radumu kopskaits — ap 500. Archaiologi piemin arī tur

atrastos 3 mālā veidotus cilvēka attēlus, kas esot ne

tikai senākie cilvēka plastikas veidojumi Latvija, bet

mākslinieciskā ziņā labākie, kādi līdz šim apzināti Zie-

meļeiropas neolitā.

Atrastā keramika liecinot par dažādiem dzīves pos-

miem. Vecākos slāņos esot raksturīgi bedrīšu un zobiņu
ornamenti, vēlāk — nerēgulāri bedrīšu zīmējumi, vēl

vēlāk — keramika bez ornamenta, un pēc tam — auklas

zīmējumi un rupja audekla nospiedumi (t.s. tekstila

keramika).

Kādēļ šo upi, kas tek garām senajai Purciema ap-
metnei, sauc par Pilsupi?

Šo jautājumu ar skaidru atbildi neviens nav atbildē-

jis. Bet pasekojot šīs upes tecējumam, apm. 10 km no

jūras, Zilo kalnu kraujā, atrodam seno Puiškalnu —

vietu, kur senlaikos atradusies kuršu pils, varbūt, pat
visa tagadējā Dundagas novada pārvaldes centrs.

lespējams, ka šī upe vēl šodien nes šīs senās pils
nosaukumu.

Varētu iedomāties, ka senais Puiškalns bijis kāds vecs

sadzīves centrs iekšzemē un jūrmalā, pie tagadējā Pur-

ciema, bijusi kāda sena piejūras apmetne. Pilsupe bijusi
šo divu apmetņu savienotāja un sakaru līnija, pa kuru

šīs zemes senie iemītnieki braukuši uz jūru.
Izrādās, ka gluži tā tas nav bijis. Pilsupes tecējums

senlaikos bijis drusku citādāks nekā tagad. Senlaikos

šī upe nav ietecējuši jūrā pie Purciema, bet Pilsupe
bijusi Rojas upes pieteka un tās ūdeņi nonākuši jūrā
pie Rojas, t.i. tur, kur jūrā ietek Rojas upe. Tikai pirms
apm. 70 gadiem, pārrokot jūrmalas kāpu, Pilsupe ielaista

jūrā pie Purciema. Izgraužot šinī vietā dziļāku gultni,
tad arī izkļuvušas dienas gaismā senās piejūras apmet-
nes atliekas.

Domu
par Pilsupes nosaukuma rašanos tas tomēr ne-

noliedz. Tieši otrādi — šī doma iegūst vēl lielāku no-

zīmi, jo Roias upe, kas ir vidēji liela, senlaikos vēl labāk
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varēja noderēt par ceļu uz jūru nekā tagadējā Pilsupes
noteka jūrā pie Purciema.

Ziņas par senajiem Dundagas novada iemītniekiem,

kas varētu būt izmantojuši šo upi kā ceļu uz jūru, nav

tomēr gandrīz nekādas. Puiškalns mūsdienās ir aiz-

mirsta vieta. Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā (1939. g.)
par to atrodama tikai kāda īsa Fr. Dravnieka atzīme:

„Atminu iespaidu, kādu atstāja uz dundadzniekiem

Puiškalns, kad tur Dundagas dziedāšanas biedrība sarī-

koja savus pirmos zaļumu svētkus. Dundadznieki paši
nebija agrāk nemaz redzējuši lielisko pilskalnu ar skais-

tajām koku grupām, dziļajām, gravām un stāvajām smilš-

akmens klintīm. Zaļumsvētkos to visu pirmo reizi

ieraudzīdami, veci vīri priecājās kā mazi bērni."

Puiškalns atrodas Zilo kalnu austrumu galā, Pilsupes

labajā krastā, netālu no Dundagas-Ģipkas lielceļa. Vēl

19. gadsimtā tur likti ziedojumi. Tur atrasts arī kāds

neliels, granītā cirsts, sēnei līdzīgs darinājums. Dažkārt

tas turēts par kādu senu dievekli.

Pieminot šo atradumu, J. Dērings 1886. gadā atzīmējis,
ka tur atrasts arī kāds vara trauks, akmens āmurs un

akmens kalts. Visi šie piederumi vēl 1853. gadā glabā-
jušies Dundagas pils piemiņlietu kambarī.58) Kur tie

vēlāk palikuši, par to ziņu nav.

Kurzemes skatu albumā atrodamas ziņas, ka kuršu

jaunekļi kāzu priekšvakarā nolikuši šinī kalnā ziedoju-
mus. Varētu domāt, ka tādēļ šis kalns vēlākos gados
iesaukts par — Puišu kalnu. Kd tas saukts senlaikos,

par to ziņu nav. Kādu jūdzi tālāk, Zilo kalnu pakājē,
esot iztecējis avots, kur atkal kuršu jaunavas izlūqusās
likteņlēmēja labvēlību savās turpmākās ģimenes dzīves

gaitās.71)

Roja un Rojas upe mūsdienās

Vecos laikos Rojas upe bijusi ūdeņiem bagāta upe,

jo tad Melnsila upe un Pilsupes noteka pie Purciema

vēl nav bijušas izraktas, bet visi tie ūdeņu daudzumi,
kas tagad pa šīm divām ūdens tecēm ieplūst tieši jūrā,
satecējuši Rojas upē. Tādēļ tad ari kļūst saprotams, ka
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dažs labs jūras braucējs toreiz iegriezies šinī upē un

izmantojis to par satiksmes ceļu uz iekšzemi.

Rojas upei liela nozīme arī mūsdienās. Laivu satik-

smei to parasti gan nelieto, bet šīs upes lejgalu, no Kun-

duma ezera līdz jūrai, izmanto koku pludināšanai. To

izmanto arī zvejai. Starp citu tur zvejo: lašus, taimiņus,

nēģus, vimbas.

Mūsdienās šīs upes krastos, pie ietekas jūrā, veidojies
Rojas ciems. Savu nosaukumu, domājams, tas dabūjis
no Rojas upes, bet kad īsti pirmie piekrastnieki tur sā-

kuši apmesties, par to ziņu nav. Senrakstos šī apdzī-
votā vieta (Villa Roye) pirmo reizi pieminēta 1387. gadā
(ÜB. 1248).

Pirmie darbi kuģošanas uzlabošanai jurā pie Rojas
sākti jau pirms Pirmā pasaules kara, kad Kurzeme

atradusies vēl Krievijas virsvarā. Apm. 600 m no krasta

tad ierīkots jūrā neliels viļņlouzis. Daļēji viļņu saārdīts,

tas tur bija redzams arī vēl pēc šī kara. Latvijas brīv-

valsts laikā to vairs nesalaboja un neatjaunoja. Tad

sāka cilāt citus lielākus un labākus plānus — ierīkot

Rojas upes grīvā īpašu zvejnieku ostu.

Šajā pēdējā pasākumā lieli nopelni pierakstāmi pa-
šiem Rojas zvejniekiem. Jau 1928. gadā, ziedojot daudzas

brīvdienas, tie izvāca no upes simtiem akmeņu, tā iz-

veidojot tur pirmo „pagaidu ostu". īstie ostas būvdarbi,
ko veica valdība, tika sākti 1932. gadā. Tad padziļināja
upes grīvu 2,5 — 3 m dziļu un iebūvēja jūrā ap 400 m

garus molus. Ap to laiku Rojā tika nodibināts arī zvej-
nieku kooperatīvs un ierīkota zivju kopžāvētava. Ar to

zvejnieku dzīve sāka gūt tur lielāku rosmi.

Dažādi zvejniecības pasākumi Rojā pēc Otrā pasaules
kara vēl tālāk uzlaboti un paplašināti. Turienes zvejnie-
ki pasākuši būvēt arī lielākas zvejas laivas, līdzīgas
Liepājas un Ventspils laivām, un iegadāties arī stiprākus
motorus. Daži turienes zvejas traleri pasākuši doties

zvejā arī ārpus Baltijas jūras robežām — Ziemeļjūrā
un Atlantijas okeānā. T5 Roja izvērtusies par vienu no

lielākiem zvejas centriem Rīgas jūras līča krastā.
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Ko stāsta kāds akmens Mazirbes jūrmalā?

Agrākos gados Mazirbes mācītājmuižas laukā, ap

2 km no jūras, stāvējis kāds akmens, kura bijušas iekal-

tas rakstu zīmes. Pirms apm. 100 gadiem akmens iemū-

rēts muižas kūts pamatos. Tur tas atrodas arī vēl tagad.
Akmenī kaltas zīmes tagad tā izdzisušas, ka grūti

vairs ko saburtot. Var tikai saprast, ka tas ir kāds latīņu
teksts.

T. Kalmeiers, kas šo akmeni apskatījis ap 1847. gadu
un mēģinājis rekonstruēt iekaltās zīmes, varējis samek-

lēt tur tikai apm. pusi no šī kādreizējā teksta.72) Turklāt

viņš piebilst, ka šo pašu tekstu pilnīgākā veidā ir snie-

dzis kādreizējais Mazirbes mācītājs F. C. Ludvigs (Fr. Ch.

Ludwig), kas šinī draudzē darbojies no 1770. — 1811.

gadam.

Pilnīgi atšifrēt arī šo labāk salasāmo tekstu nav tomēr

izdevies. Kalmeiers atzīmē, ka atsevišķi burti (DOMS.

5...) pašā sākumā nozīmējot, varbūt, kaut ko no diev-

vārdiem, piem., „Deus optimus maximus servēt". Bet

tur klāt piederējis vēl arī kaut kas cits. To salasīt vairs

nav bijis iespējams. Tālākais teksts, turpretim, kaut

arī īsināts, diezgan skaidrs. Latviskā tulkojumā tas pa-

stāsta sekojošo:
~1701. gadā sakši, 1702. zviedri, 1706. maskavieši,

1707. zviedri, 1710. maskavieši un vēl mēris un bads

Mazirbes akmenī iekaltais latīņu teksts.
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mocīja Kurzemi. Maijā atgriezās hercogs Frīdrichs Vil-

helms. Hercoga Kazimira labvēlībā Dundagas jūrmalā
no Jaunciema līdz Žocenei dzīvoja 1600 cilvēku, no ku-

riem dzīvi palika 10".

Šis akmens, tātad, stāsta par kādreizējiem mēra lai-

kiem, ko Kurzeme pārdzīvojusi pirms apm. 250 gadiem.
Dundagas jūrmalas ciemos no Jaunciema līdz Žocenei,
t.i. Jaunciema, Sīkragā, Mazirbē, Košragā, Pitragā, Sau-

nagā, Vaidē, Kolkā, Melnsilā, Purciemā, Ģipkā un Žo-

cenē, pirms šī mēra dzīvojuši ap 1600 cilvēku. Pēc šī

mēra tur palikuši dzīvi tikai kādi 10.

Tā bijusi barga nāves pļauja, kas tā iztukšojusi šo

piejūras joslu. Kas tad pēc tam tur ieradušies un sākuši

šos ciemus atkal apdzīvot, par to drošu ziņu nav. Domā-

jams, ka daži nākuši no iekšzemes, daži — no Vidzemes

jūrmalas Salacas apgabala, it īpaši turienes lībieši.

Pirms dažiem gadu desmitiem dažos jūrmalas ciemos

bija saglabājušies ari mutvārdu nostāsti par šo lielo

mēri. Tie vēstīja, ka dzīvi palikuši tikai tie, kas nav

dzēruši ne pilītes ūdens, kaut ari slāpes bijušas neiz-

turamas. Paši pēdējie, kas vēl nav bijuši miruši, bet

jau slimi, vēl pēdējiem spēkiem paši izrakuši sev kapu
un apgulušies uz kapa malas, cerībā, ka pēc nāves kāds

viņus vēl iegrūdis kapā un apbērs ar zemi, lai viņi
nekļūtu par upuri plēsīgiem meža zvēriem. Bet tā kā

kapmalā neviens viņu neizturamās slapēs nav pasnie-
dzis viņiem ūdeni, tad šie pēdējie palikuši vēl dzīvi.

Kas bijis tas, kas kalis seno tekstu Mazirbes akmenī?

T. Kalmeiers domā, ka to licis darīt Mazirbes mācītājs
Pētersons, kas Mazirbes draudzē darbojies pec liela

mēra, ap 1718. gadu. Ar to viņš gribējis saglabāt ziņas
par šo drausmīgo notikumu arī vēl nākošam paaudzēm.

Seno lībiešu atliekas Kolkas jūrmalas ciemos

Kurzemes lielā zemes raga 12 zvejnieku ciemos (Meln-

silā, Kolkā, Vaidē, Pitragā, Košragā, Mazirbē, Sīkragā,
Jaunciemā, Lielirbē, Pizē un Lūžņā) vēl šodien dzīvo

neliels daudzums lībiešu — vieni no vecākiem šī zemes

stūra apdzīvotajiem. Viņu skaits, vecākai paaudzei iz-

mirstot un jauniešiem precoties ar latviešiem, arvien
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Lībiešu zvejnieks Kurzemes jūrmalā (Košragā, ap 1920. gadu).

gājis gan mazumā. Tā 1881. gadā sevi par lībiešiem vēl
atzinušas 3562 personas, 1925. g. — 1238, 1930. g. — 962
1935. g. — 944, 1943. g. — 460, 1959. g. — 180.

Pēc dažu senatnes pētnieku domām lībiešu grupa, kas
vēl pašreiz dzīvo Kolkas jūrmalas zvejnieku ciemos, ne-

pieder gan pie tās senās grupas, kas tur dzīvojusi jau
senlaikos. Tagadējās grupas senči ienākuši vēlāk, pēc
1710. gada lielā mēra, domājams jūras ceļā no Salacas

apgabala.
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Cik lībiešu dzīvojuši Kurzemes piejūras ciemos pirms
šīs mēra epidēmijas, par to dažas ziņas sakopojis P. Jo-

hansens.28)

Viņš atzīmē, ka agrākais pieņēmums, it kā šie ciemi

pastāvējuši tad vienīgi no lībiešiem, nav pareizs. To

apliecinot kāds Kurzemes pārvaldes (Stift Kurland) no-

devu saraksts par 1582./83. gadu. Izpētījot šinī sarakstā

atzīmēto iedzīvotāju vārdus, kas dzīvojuši Dundagas

jūrmalas ciemos, iznākot, ka arī tad tur dzīvojuši latvieši

un lībieši jaukti, pie kam latviešu daudzums bijis 52%,

lībiešu — 23%, vācu vai arī nenoteicamas tautības

ļaudis — 25%.

J. Sviestiņš, apceļojot šos jūrmalas ciemus laikā starp
abiem pasaules kariem, savācis ziņas arī par lībiešu

literātūru. To sākusi kopt Prinču dzimta, kuras ciltstēvs

bijis Jānis Princjānis (1796 — 1868). Viņš sarakstījis
vairākus stāstiņus un tulkojis Dāvida dziesmas. Šo dar-

bu turpinājuši viņa dēli: Jānis Princis, Didriķis un Pēteris.

Pēdējais vācis lībiešu folkloru un tulkojis Mateja evaņ-

ģēliju. Mazirbes ērģelnieks Kārlis Stalte tulkojis Jauno

Derību, 100 garīgu dziesmu un izdevis 30 paša sacerētu

dziesmu. Pirmā lībiešu lasāmgrāmata izdota Igaunijā
1921. gadā, pirmais lībiešu laikraksts Līvli — 1931. gadā,
pirmā gada grāmata —1933. gadā, vēl kāda cita lasām-

grāmata Somijā — 1935. gadā. 8)
Lai saglabātu šīs nelielās lībiešu tautas atliekas, Lat-

vijas brīvvalsts laikā, sākot ar 1923. gadu, tika algots
viens lībiešu valodas skolotājs, kurš rēgulāri apceļoja
6 jūrmalciemu skolas un mācīja lībiešu bērniem tur

lībiešu valodu. Šos skolotāja pienākumus pildīja Mazir-

bē dzīvojošais jūrnieks Mārcis Lepste.
Paši lībieši bija nodomājuši ierīkot Mazirbē savu tau-

tas namu. Ar vāktiem ziedojumiem, saņemot arī Latvijas
un Igaunijas valdības pabalstu, nodomu reālizēja 1938.

gadā. Šo tautas namu varēja lietot dažādiem sarīko-

jumiem, arī latviešu sanāksmēm.

Agrākos gados diezgan daudz tika runāts par lībiešu

ķēniņu. Tā sevi dēvēja Buntiku māju saimnieks Uldriķis
Kāpbergs, kas vēl Latvijas brīvvalsts laikā dzīvoja Pizes

jūrmalā. Valdības iestādēm viņš bieži sagādāja nepatik-
šanas, nepildot rīkojumus, neatļaujot saviem dēliem
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stāties kara dienestā Latvijas armijā utt. Par lībiešu

ķēniņu viņš sevi dēvēja gan tikai viens pats. Citi viņu

par tādu nemaz neatzina.

Tagad, kā piezīmē J. Sviestiņš, Kāpbergs jau sen at-

dusoties Miķeļtorņa kapsētā. Brūni krāsots krusts ap-

zīmējot šo kapu. Tur iegriezts mūžībā aizgājušā vārds,

bet bez titula.

Dabas retumi senjūras krastā

Pirms gadu tūkstošiem, kad Baltijas jūra pārplūdusi,
visa tagadējā Kolkas zemes smaile atrtadusies zem

ūdens. Jūras viļņi tad skalojušies pie Zilajiem kalniem,

kas pašreiz, kā nu kurā vietā, atrodas 6 — 15 km no

jūras.
Šīs kraujas pakājē tagad veidojies viens no pirmat-

nējākiem Latvijas mežiem. Tur atrod nevien visas Lat-

vijā savvaļā augošo krūmu un koku sugas, bet arī dažus

retumus — īvi (Taxus baccata), ēfeju (Hedera helix),

bebrenājus (Veronica montana). Vietām, starp krustām

un šķērsām sakritušiem kokiem, tur aug papardes, kas

sniedzas pāri vīra augumam. Mūsdienās tur vairs gan

nemājo senie tauri (mūsu govslopu priekšteči), varenie

sūbri, plēsīgie tīņi un lāči, bet tur atrod visus Latvijas
mežos pašreiz mītošos meža zvērus — aļņus, staltbrie-

žus, stirnas, meža cūkas, zaķus, lapsas, seskus, ser-

muļus, zebiekstes, ūdeles. Dažreiz — arī vilkus.

Šo senjuras krastmalu, sākot no Zilo kalnu pakājes
līdz Sīkraga-Pitraga piejūras joslai, jau 1921. gadā iz-

sludināja par rezervātu — dabas pieminekli. Sākumā

tas bija IlOOha liels. Vēlāk, paplašinot to līdz Saunaga
piejūras joslai, tas kļuva 7860 ha liels.

Kurzemes piejūrā, austrumos no Ziemupes, atrodas

vēl otrs dabas piemineklis — grīņi. Šis rezervāts ir

700 ha liels. Tas sastāv no purvainas ieplakas, kas

apaugusi ar viršiem, vaivariņiem, zilenājiem, vistena-

jiem, sīkām priedītēm, bērziem un citiem kokiem. Kā

retumi tur sastopami lielie virši (Erica tetralix) un purva
mirte (Myrica gale).

Vislielākais ir Ķemeru rezervāts — 46 700 ha. Tur

atrod nevien daudzus sēravotus, bet apkārtējos purvos
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un mežos ari daudzus Latvijas savvaļas augus. Kā re-

tumi tur aug: zilganie meldri (Scirpus Tabernaemon-
tani), aslape (Cladium mariscus), lipāre (Liparis Loeseli),
purva mirte (Mvrica gale) un purva vilkpiene (Euphorbia
palustris). Kaņiera ezera apkārtnē reģistrētas ap 200
putnu sugas. No tām vairāk kā puse tur lizdo.

O

Kurzemes senjūras krasts pie Šlīteres glabā nevien

dažus retus kokus un augus, bet tur atrod arī vietas, ko

apviļ seni stāsti. Viena tāda vieta — Dāvida ala.
Mūsdienās iekļūt šinī alā vairs nav iespējams. Tās

ieeja aizmilzusi un kokiem aizaugusi. Ap 1900. gadu,
kad Lerchis-Puškaitis vācis senos nostāstus, turpat ne-

tālās Cepeļleju mājās viņam pastāstīts, ka turienes vecie
ļaudis, savā jaunībā ganos iedami, redzējuši kalna
virsū vēl caurumu — seno ieeju šinī alā. Tas saukts
toreiz par vecās, nogrimušās Dāvida pils skursteni. Kad
tie tur metuši akmeņus, tad bijusi dzirdama dobja du-

noņa. Apakšā, tātad, bijis liels tukšums.
Senais pasaku stāstītājs šinī vietā iedomājies kādu

pili. Tā nogrimusi. Tagad to sargājot melns kaķis. Nak-
tīs, pīkst. 12, kaķis esot redzams augšā pie senās ieejas.
Ja melno kaķi kāds nošautu, pils celtos atkal augšā. 70)

v

Kāds 1826. gada apraksts (iespiests 1886. gadā58 )) par
so vietu pastāsta sekojošo:

„Kalna smilšakmens klintīs vai nu laika zobs, vai arī
cilvēku rokas veidojušas krietni palielu alu. Savā laikā,
droši vien, to lietojuši jūras laupītāji, lai paglabātu tanī

salaupītos dārgumus. Alas vidū ir nolikts liels četrstū-
rains akmens — sena pagānu upurvieta vai arī lūgšanas
altāris no pirmajiem kristiešu laikiem. No lejas ska-
toties, ala atgādina milzu vārtu aili, kam abās pusēs
it kā pieslejas augsti mūri."

Aprakstā vēl pieminēts, ka pirms mēra laikiem (t.i.
pirms 1710. gada) Zilo kalnu pakājē apmeties kāds
zviedrs, vārdā Dāvids. No viņa pēcnācējiem pēc šīs
mēra epidēmijas dzīvi palikuši kādi seši cilvēki. Šīs
ziņas 1826. gadā sniedzis kāds sirmgalvis, kas tur dzīvo-
jis. Tad tur alas tuvumā bijuši saskcrtāmi arī kādas
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senas mītnes pamati. Ap tiem auguši resni, apsūnojuši

aklšņi. Turpat bijušas arī kādas akas paliekas.

Šis Dāvids, kas pirmais tur alas tuvumā apmeties un

iekārtojis mājvietu, varētu būt bijis tas, kura vārdā ala

nosaukta par — Dāvida alu.

Lerchis-Puškaitis savos savāktos materiālos piemin,
ka vēlākos gados viens un otrs vēl mēģinājis izpētīt
senās, aizaugušās Dāvida alas noslēpumus. Esot ziņas,
ka, iesienot virvē, mēģināts nolaist tur lejā mājas putnus,

kaķus un reiz pat kādu cilvēku.

Par lejā nolaisto zosi stāstīts, ka tā atraisījusies no

virves un izkļuvuši no alas pavisam citā vietā, pie kāda

avota, pie tam — ar zelta zīlēm kaklā . . .
Kulītē ievie-

totais kaķis, kas arī nolaists lejā un pēc tam uzvilkts

atkal augšā, vairs neesot bijis dzīvs — kulītē bijušas
tikai asins paliekas. Lejā nolaistais cilvēks no alas ārā

vairs neesot izkļuvis. Tad nu gudrojuši, ka tas palicis
apakšā vai nu tādēļ, ka tam tur labi klājies, vai arī tas

paturēts tur ar varu — lai „neizpaustu virszemē, kāda

dzīve apakšzemes ļaudīm."

Kolkas senais iekšzemes centrs Dundaga

Viena no vecākām apdzīvotām vietām visā Kolkas

zemes smailē ir Dundaga. Tā atrodas iekšzemē —

20 km no Diž jūras un 20 km no Mazjūras krasta.

Rakstu avotos šī vieta pirmo reizi pieminēta 1245.

gadā (ÜB. 179a), nosaucot to par — Donedange. Šis

apzīmējums, šķiet, lietots jau senkuršu laikos, jo šādas

„... dangas" sastopamas Kursā arī vēl citās vietās. Tā,

piem., pie Klaipēdas ir Dangas upe (pieminēta jau 1252.

gadā), Kurzemes vidienē ir Kazdanga, bet turpat netālu

no Donedangas — Ansdanga un Kļavdanga. Košragā
jūrmalā par Kapardangu sauc kādu starpkāpu joslu.
Nosaukums Donedange dokumentos lietots vēl arī 1248.,

1251., 1256. un 1290. gadā. Jau 1251. gadā, vācu valodas

ietekmē, tas pārveidots par — Dondangen. Latviski to

sauc vēlāk par Dundangu un Dundagu.
Latviešu pasaku pasaulē pieminēta kāda Dundangas

pils. Tāpat kā citas pasaku pilis, arī tā bijusi nogrimusi
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pazemē. Pils nosaukums jau sen bijis aizmirsts. Bet

tad, kādu dienu kāds cūkgans, meklējot sava ganām-

pulka lielo vepri, nejauši iekļuvis pazemes alā un

ieraudzījis tur šo pili.

Nākošajā naktī viņam sapnī parādījies kāds vecs vīrs

un ieteicis ieiet atkal šinī alā, paraut tur pils tornī atro-

došos divus zvanus un labi ieklausīties, kādas skaņas
šie zvani izdod. Kad nu viņš to izdarījis un pieminējis
dzirdētās skaņas, senā ~Dun — danga" pacēlusies virs

zemes un atmirdzējusi atkal visā savā spožumā.
Kur senais teikas stāstītājs iedomājies šo pili, par to

ziņu nav. Varbūt senajā Puiškalnā, varbūt Elku kalnā

(atrodas Pācē, ap 5 km no Dundagas), varbūt arī ta-

gadējā Dundagā, kur jau senlaikos varētu būt bijis kāds

sens dzīves centrs. Rakstu avotos, kā jau teikts, Done-

dange pieminēta jau 1245. gadā, bet 1290. un 1387. gadā
(ÜB. 534, 1248) arī vēl šādi ciemi: Neveja, Oste, Muņu
ciems, Sabdags, Kaļķi, Vīdāle, Āži, Sūde, Cirspene,
Saustere, Pdce, Valpene, Ance.

Dundagas centrā vēl mūsdienās stāv kāda diezgan
liela mūra pils. Kurzemes skatu albumā atzīmēts, ka

pēc Arndta chronikas datiem, iekarojot Kursu, to 1249.

gadā cēlis Vācu ordeņa mestrs Dīdrichs fon Griningens.
Savā pirmatnējā formā tā taisīta kā ūdenspils (Wasser-

burg), t.i., norobežota no ārpasaules ar ūdens grāvjiem
un paceļamo tiltu. Vēlākos gados tā vairākkārt pār-
būvēta.

Revolūcijas gados, kā vēstī nostāsti, tā kādas 3 reizes

dedzināta, bet pilnīgi nodegusi nav nekad. Pēc tam tā

atkal atjaunota. Piļu leksikonā (Burgenlexikon) atro-

damas ziņas, ka šī pils degusi 1872. un 1905. gadā.73)

Arī šo pili, kas kādreiz 16. gadsimtā piederējusi Mai-

deļu (Maydel), vēlāk — Osten-Sakenu (Osten-Sacken)

dzimtai, bet Latvijas brīvvalsts laikā tika piešķirta Dun-

dagas pagastam, apvij seni stāsti.

Pils ārsienā, apm. 6 m virs mazajiem ieejas vārtiem,

vēl tagad redzams kāds tikai pa pusei iemūrēts akmens.

Kādreizējos katoļticības laikos, 16. g.s., tur stāvējis ak-

menī kalts Dievmātes attēls. Vēlāk — tur audzis neliels

bērzs.
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Šis kociņš tur zaļojis ilgus gadus un sagādājis garām-

gājējiem vienmēr izbrīnu. Bet daži gājuši tur garām ne

visai labprāt, un ja gājuši garām, tad vienmēr aiz-

metuši krustu, jo par šo kociņu ticis stāstīts, ka tas nemaz

neesot īsts koks, bet „zaļās jaunavas" gars.

Reiz Dundagas pils īpašnieks, kam nav bijis neviena

bērna, norūpējies jājis gar Dāvida alu. Tur viņš sastapis

rūķīšu karali. Tas viņa bēdas uzminējis un apsolījis, ka

viņam būs pēcnācējs, ja vien viņš atļaus rūķīšu karalim

Vecā gada vakarā Dundagas pils lielistabā svinēt savas

kāzas. Pils īpašnieks bijis ar to mierā. Nosacījums bijis

gan tāds, ka kāzu svinībās neviens nedrīkst noskatīties.

Kāda pils jaunava, kas vienmēr nēsājusi zaļu tērpu,
šo nosacījumu nav ievērojusi — tā skatījusies pa durvju

atslēgas caurumu. Visas kāzu svinības tad pēkšņi pār-
trauktas, un Dundagas pilij uzlikts smags sods. Nevie-

nam no pils īpašniekiem nav drīkstējis būt neviens pēc-

nācējs tik ilgi, kamēr mazais bērzs virs pils sienā iemū-

rētā akmens neizaug tik liels, ka no tā stumbra var

pagatavot šūpuļa līksti.

Nostāsti paliek nostāsti, bet pils chronika liecina, ka

no 16. līdz pat 19. g.s. vidum, kad kociņš nokaltis, pils

īpašniekiem tiešām nevienam tieša mantinieka nav bijis,
t.i., visas viņu laulības bijušas bez bērniem. Kad pils
īpašnieks miris, Dundagas novads vienmēr pārgājis tu-

vāko radinieku īpašumā. Vēl pēc Pirmā pasaules kara

nerimās arī runas par ~zaļo jaunavu". Naktīs tā vien-

mēr esot redzēta klīstam apkārt pa pili, jo kapā tai nav

drīkstējis būt miera.

Tagad šie stāsti apklusuši.

Dundaga ir palikusi. Senajā kuršu dzīves centrā, kur

ilgus gadus muižniecības laikos bijis Dundagas muižas

centrs ar Dundagas pili, tagad veidojies Dundagas
ciems. Tur satek kopā 7 lielceļi un ievirzās arī šaursliežu

dzelzceļa līnija no 3 pusēm — no Talsiem, Ventspils un

Mazirbes. ledzīvotāju skaits 1940. gadā — 361.

Jūrmalas ikdiena

Kāpu priedes Kolkas jūrmalā šodien šalc tāpat kā

pirms gadu simtiem. Bet dzīve tur vairs nav tāda kā
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sendienās — tur cita paaudze, citi paradumi, cita dzīves

kārtība.

Šie piekrastnieki, tāpat kā viņu tēvi un tēvu tēvi, ar

asu un rūpīgu skatu vēro jūru, bet domā pavisam citas

domas. Šodien tie vairs nebaidās no sirotājiem, necer

uz laupījumu un negatavojas cīņām kā kādreiz sendie-

nās, bet mierīgam ikdienas darbam un — palīdzībai.
Kamēr uz lielā sēkļa, kur saplūst Dižjūras un Maz-

jūras ūdeņi, mierīgi turpinās viļņu rotaļa, piekrastnieks
gudro, kurā pusē būs labāks aizvējš un labāka zveja.
Tiklīdz viļņu šļakatas uziet augstāk gaisā un sejā iesitas

arī asā kāpu smilts, piekrastnieka skats kļūst bažīgāks.
Viņa bažas — vai jūrā nav kāds, kam iet grūti, kas

zaudējis cerības pašu spēkiem tikt galā, kas sauc pēc
palīdzības.

Jūrmalas joslā ik pa zināmu gabalu ierīkotas glāb-
šanas stacijas. Tāda pastāv arī Kolkas ragā. Glābšanas

laivu apkalpe — paši zvejnieki. Tiklīdz jūrā kādam

draud briesmas, vīru pulciņš steidzas glābšanas laivā

un dodas palīgā, neprasīdami ne atlīdzības, ne uzslavas,

un nezinādami arī to, vai viņiem pašiem būs vai nebūs

lemts atgriezties krastā.

1944. gada rudenī, Otrajam pasaules karam ieejot
savā beigu fazē, Kurzemes zvejnieku ciemos sāka pulcē-
ties bēgļi. Tie vēlējās nokļūt Zviedrijā. Piekrastnieki,

kaut arī daudzi no tiem Zviedrijas krastus nekad nebija
redzējuši un nekad šo pārjūras ceļu nebija mērojuši,

pārcēla no Kurzemes krasta uz turieni ap 5500 bēgļu.
Arī tie bieži riskēja nevien ar savu mantu,bet arī ar savu

dzīvību.

Ja Kolkas smilšu sēklis, dabas darināts, augs vēl

arvien garāks un gadu tūkstošu plūdumā kādreiz tiešām

kā liels tilts vēl tālāk iesniegsies jūrā, vai pat ieslēgs
visu Rīgas jūras līci, tad piepildīsies tas, par ko stāsta

senais teikas stāstītājs, kas iecerējis šo tiltu pāri jūrai.
Pats labākais tilts, kas jau tagad vieno visas Baltijas
jūras tautas — piekrastnieku pašuzupurēšanās un palī-
dzības sniegšanas griba, griba palīdzēt visiem tiem, kas

vētrā, negaisā un nedienā gaida palīdzīgu roku.
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KUR ZEMGALES ŪDEŅI

SATEK JŪRĀ

Zemgales ūdeņu nesēja ir Lielupe. Tā sākas pie Baus-

kas, kur saplūst kopā 159 km garā Mūsa un 183 km garā
Mēmele — upes, kas savus ūdeņus atdod Lielupei. Te-

kot cauri Zemgalei, Lielupe uzņem pāri par 50 pieteku,
kas kā vēdekļa zari pārklāj visu Zemgales līdzenumu.

Lēnā plūdumā šie savāktie ūdeņi pie Vakarbuļļiem

ieceļo jūrā.
Vērojot šīs lielās upes mierīgo lejgalā plūdumu, rodas

iespaids, it kā visa dzīve šīs upes krastos bijusi ne-

traucēta un mierīga. Seni apraksti stāsta, ka gluži tā

tas nav bijis. Aiztecējušos gadsimtos Lielupe pieredzē-
jusi daudzus un dažādus notikumus. Arī pati upe nebūt

nav tik mierīga, kāda tā pirmā brīdī izliekas. Sendienās

tā vairākas reizes mainījusi savu noteci jūrā, kļūstot

gan īsāka, gan garāka. Pārplūstot un nesot plūdu ūde-

ņus uz leju, tā sagādājusi piekrastniekiem daudzus

satraukuma un nemiera brīžus.

Lielupes tecējums

Pirms gadu tūkstošiem, kad Baltijas jūra pārplūdusi
un jūras krasts atradies aiz tagadējās Jelgavas, Lielupe

bijusi pavisam īsa — ne garāka par kādiem 30 km.

Šinī senajā posmā tā vēl tagad Jek pa 20 m dziļu senleju.
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Tur tā dziļi iegrauzusies augšdevona pamatiežos, parā-
dot vietvietām savos krastos dolomita atsegumus. Tā
tas,

v

piem., vērojams pie Ziedoņiem, starp Bausku un

Mežotni. Tur arī tās tecējums samērā straujš — kritums

1 m/km. Tālākā plūdumā tecējums lēnāks. Nonākot

tuvāk jūrai, lejpus Jelgavas, tā plūst vēl lēnāk. Tur

tā arī krīt tikai 3,7 cm caurmērā katrā kilometrā. Pašā

lejgalā vēl ir tā, ka brīžiem ūdens stāv uz vietas vai

plūst pat atpakaļ. Tas notiek tad, kad nokrišņu maz un

ūdens līmenis upē zems, bet jūrā tas cēlies.

Tagad, kā jau teikts, Lielupe ietek jūrā pie Vakar-

buļļiem. Agrāk tas tā nav bijis. Tad Lielupes ūdeņi
piebiedrojušies Daugavas ūdeņiem un kopējā plūdumā
tie tad sasnieguši juru.

Pie tagadējās Slokas, kur Lielupe, tekot no iekšzemes,
pienāk diezgan tuvu jūrai, līdztekus jūras krastam virzās
kādas 3 kāpu grēdas. Dažas pēdas dabā liecina, ka

starp kāpu grēdām,' kas tālāk no jūras, reiz gājis kāds
ūdens tecējums. Tas virzījies cauri tagadējam Babītes

ezeram, tālākam purvainam zemumam un Spilves pļavu
apkaimē sasniedzis Daugavu. Šinī vietā Daugavā vēl
tagad ietek kāda neliela upe, kas agrākos gados saukta

par Spilves upi, vēlāk — par Hapaka grāvi. Dažkārt
izteiktas domas, ka šeit meklējama senākā Lielupes
gultne. 74)

Drošas pēdas dabā liecina, ka kāds vēlāks Lielupes
tecējums aizsniedzis Daugavu pie tagadējās Bolderājas.

Sākot no Slokas, Lielupe tad tecējusi pa to pašu vietu,
kur tagad — starp divi pēdējam kāpu grēdām, kas tuvāk
jūrai. Šis tecējums, neieplūstot jūrā pie tagadējiem
Vakarbuļļiem, virzījies tad pa šo pašu starpkāpu joslu
vēl vienmēr tālāk, kamēr nonācis Daugavā. Šo senāko

tecējumu apliecina tur palikusi vecupe, ko tagad sauc

par Buļļupi.
Kad īsti abas senās māsas — Daugava un Lielupe —

šķīrušās, par to pavisam drošu ziņu nav. Zināmi divi pē-
dējie Lielupes izrāvumi uz jūru. Dažreiz izteiktas domas,
ka pirms tam varētu būt bijis vēl kāds agrāks iz-
rāvums. 75)

Šie divi pēdējie izrāvumi notikuši 1697. un 1758. gadā.
Pēdējais, 1758. gada izrāvums,' ir tas, pa kuru Lielupe
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Lielupes un Daugavas lejgala plūdums. Atzīmes: 1) — senā

sateces vieta (pie tagadējās Bolderājas), kur Lielupes ūdeņi

saplūduši kopā ar Daugavas ūdeņiem; 2) — vieta, kur Lielupe
1697. gadā izrāvusi sev tiešu noteku jūŗā; 3) — Lielupes taga-

dējā grīva, izrauta 1758. gadā.

vēl tagad pie Vakarbulļiem ietek jurā. Kā šie izrāvumi

radušies?

Lielupes 1697. gada izrāvums uz jūru

Apstaigājot tagadējo 10 km garo jūrmalu no Daugavas
lidz Lielupes ietekai, nekur nav redzams, ka tur kādreiz

būtu tecējusi kāda upe. Tāda pat pludmale, tāda pat
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kāpa un tāda pat vienmuļa jūras viļņošana kā visgarām
šinī jūrmalā. Braucot, turpretim, ar laivu pa Buļļupi, šīs

vecupes malā, apm. 4 km no Bolderājas, vēl tagad var

redzēt kādu lielu ūdens paplašinājumu, kas pieiet diez-

gan tuvu jūrai. Tur to šķir no jūras tikai kāda 600 m

plata kāpu josla.
Tā ir vieta, kur 1697. gadā Lielupe sākusi tecēt tieši

jūrā. Kas šo noteku racis, par to tiešu ziņu nav. Puslīdz

droši to var tomēr noskaidrot.

Šķirstot senos rakstus, atrodams kāds 1225. gada robe-

žu kārtošanas dokuments (ÜB. 76), kas piešķīris rīdzinie-

kiem tiesības Lielupes lejgalā krastos cirst malku. Tā-

tad — neviens cits, kā senie Rīgas iedzīvotāji bijuši tie,

kas izpostījuši tur augušo mežu, atsedzot apaugušo jūr-
malas kāpu atkal kailu. Vismaz kāda Rīgas apkārtnes
karte, ko 1628. gadā zīmējis Zviedrijas administrācijas
ierēdnis G. Svengels (G.v. Schwengell), rāda, ka Rīgai
tuvākā Lielupes lejgalā meža nav, bet ir kailas smilšu

grēdas. Mežs sākas tikai kādus 10 km tālāk, pie taga-

dējā Buļļu ciema.

Par ~smilšu plūdiem", kas ap to laiku apdraudējuši

Lielupes lejgalu, stāsta arī citi avoti. Smilts tad dzīta

arvien vairāk Lielupes lejgalā gultnē — tagadējā Buļ-
ļupē, padarot to vienmēr seklāku. 70 )

Tā tas turpinājies, droši vien, tik ilgi, kamēr pavasara

plūdu ūdeņi, nepaspējot pa sašaurināto gultni aiztecēt,

kāpuši tik augstu, ka aizsniegta kāda vēju izpūsta kāpu

starpa. Pa to tie tad sākuši plūst jūrā, izgraužot to arvien

dziļāku.

Lielupes 1758. gada izrāvums uz juru

Šis izrāvums atrodas pie Vakarbuļļiem, apm. 6 km

augšpus iepriekšējā 1697. gada izrdvuma. Pa šo vietu,

kā jau teikts, Lielupes ūdeņi vēl tagad ietek jūrē. Vie-

tējie zvejnieki šo noteku sauc par Jaunupi, iepriekšējā
izrāvuma vietu — par Mēmupi.

Daļēji, šķiet, arī šīs notekas veidošanos sekmējusi
meža iznīcināšana. Šīs notekas rietumos, kur mežs vēl

palicis, kāpu grēda jūras pusē samērā augsta, turpretim
austrumos, kur meža nav — tā nolīdzināta daudz zemāka
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un gludāka. Galīgo kāpas pārrāvumu tur tomēr varētu

būt veicinājis arī kaut kas cits.

Šinī vietā, kur Lielupes ūdeņi 1758. gadā sākuši plūst

jūrā, jau sensenos laikos ir pastāvējusi pārceltuve pār

Lielupi. Tur šo upi krustojis senais Kursas zemesceļš,
kas nācis no Kurzemes un gājis uz Rīgu. Pārceltuves

tuvumā, Lielupes kreisajā krastā, atradies Plosta krogs,

labajā krastā — Vārnu krogs.
Šis Kursas zemesceļš diezgan rosīgi izmantots Vācu

ordeņa laikā un arī vēl pēc tam. Ziņneši, ceļotāji, karo-

tāji devušies pa to kā vienā, tā otrā virzienā. No pārcel-

tuves tie bieži devušies uz jūrmalu, lai tālākam ceļam
varētu izmantot gludo pludmali. Šķērsojot piejūras kāpu

paaugstinājumu, tie ierāvuši tur dziļas rievas un uzir-

dinājuši apaugušo kāpu. Tas devis iespēju asajiem

jūras vējiem ārdīt šo vietu atkal tālāk. Tā ar laiku tur

izpūsts ievērojams pazeminājums.
Atrodamas ziņas, ka pa šo vietu jau 1755. gadā drusku

sācis tecēt Lielupes ūdens uz jūru. īstais izrāvums radies

3 gadus vēlāk. Tad, droši vien, pavasara plūdu ūdeņi
sasnieguši Lielupē ievērojami augstāku līmeni.

Lielupes noteku aizspiostošana

Abi šie Lielupes izrāvumi uz jūru jūtami ietekmējuši
ūdens dziļumu Daugavas grīva, jo ūdens pieplūde tur

vairs nav bijusi tik liela kā agrāk. Kuģu ceļš tur kļuvis
seklāks. Tas sagādājis rūpes Rīgas kuģniecībai. Tādēļ
izstrādāti projekti abu šo noteku aizsprostošanai.

Laikā no 1765. — 1767. gadam mēģināts aizsprostot
pirmo (1697. g.) izrāvumu. Šai vajadzībai notekā iebū-

vēts īpašs aizsprosts, un jūrā, notekas galā, uzstādīts

smilšu aizturētājs, kas jūras straumes nestās smiltis

nogulsnē izrāvuma vietā. Tā izdevies šo robu aizsērināt.

Tagad, kā jau teikts, to šķir no jūras kāda 600 m plata
zemes josla.

Laikā ap 1770. gadu mēģināts aizsprostot arī Lielupes
otro (1758. g.) izrāvumu pie Vakarbuļļiem. Šai vajadzī-
bai arī tur ierīkots aizsprots. Bet jau 1771. gada pavasarī
izrādījies, ka visi šie darbi bijuši veltīgi. Plūdu ūdeņi
aizsprostu iznīcinājuši un aiznesuši jūrā. Tā šis izrāvums



187

tad palicis vaļā līdz šai dienai — tur ir Lielupes pašrei-
zējā noteka jūrā.

Līdz ar šīs Lielupes notekas rašanos pārtrūcis arī
senais Kursas zemesceļš. Pārceltuve tad gan pārvietota
augšpus notekas, bet ilgi nav varējusi tur pastāvēt, jo
Lielupes straume sākusi nograuzt upes labo krastu un

upe kļuvusi tur ļoti plata. Tādēļ 1824. gadā pārceltuve
ierīkota pie Bulduriem. Senie „Rīgas braucēji" šo ceļu
nav tomēr vairs izmantojuši, jo tas bijis neparocīgs. Tie
cēlušies Lielupei pāri jau pie Slokas un devušies uz Rīgu
ne vairs pa Buļļu ceļu, bet pa Jelgavas ceļu.

letekot jūrā pie Vakarbuļļiem, Lielupe pašreiz ir
120 km gara. Agrākos gados, kad šīs upes ūdeņi, tekot

pa tagadējo Buļļupi, pievienojušies Daugavas ūdeņiem,
tā bijusi vēl par kādiem 10 km garāka.

Vai Lielupe vēlreiz mainīs savu noteci jūrā?

Vērojot Lielupes plūdumu iepretī Dubultiem, var re-
dzēt, ka upe veidojusi tur lielu asu līkumu. Loka galā
krasts tagad nostiprināts un tuvējai apdzīvotai vietai
nekādas izskalošanas briesmas vairs nedraud. Citādi
tas varētu būt bijis, ja tas nebūtu darīts. Skalojot šo
krastu tālāk, arī tur ar laiku varētu veidoties kāds Liel-

upes un jūras savienojums.
Kurzemes hercogistes laikos cilāti projekti — ielaist

Lielupi jau pie Slokas jūrā, saīsinot to par kādiem 27 km
īsāku. Hercogs Jēkabs tad it kā plānojis ierīkot šīs

upes
grīvā jaunu Kurzemes ostu. (Par to sarakstīts arī kāds
stāsts: Feaux-Dorn, Das Schwedenkind.).

Dažas pārrunas šinī pat nozīmē notikušas arī vēlākos
gados. Starp citu — Latvijas brīvvalsts laikos radās
ierosinājums novadīt jūrā pie Slokas vai nu visus Liel-

upes ūdeņus, vai arī tikai Slokas cellulozas fabrikas,
notekūdeņus, jo šo notekūdeņu ietekmē Lielupes lejgalā
dažreiz gāja bojā Lielupes zivis.

Galu galā nevienu no šiem ierosinājumiem nereāli-

zēja. Pret tiem iebilda arī Slokas jūrmalas zvejnieki.
Viņi baidījās, ka, ielaižot šos notekūdeņus tieši jūrā,
varētu tikt apdraudētas tuvējās piekrastes reņģu nārsta
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vietas jūrā, kas nav mazāk nozīmīgas kā zivju uzturēša-

nās vietas Lielupes lejgalā.

Lielupe — Latvijas dziļākā upe

Pašā sākumā, kur satek kopā Mūsa un Mēmele, Liel-

upe ir ap 90 m plata un vidēji tikai 30 — 40 cm dziļa.
Pie Mežotnes platums sasniedz jau 125 m, vidējais dzi-

ļums — 1,5.m. Tālākā plūdumā platums pieaug vēl

vairāk, sasniedzot apm. 300 m. Daudzos posmos tur tā

ir vairāk nekā 10 m dziļa. Pie Dubultiem tā ir 15,2 m

dziļa, bet pie Valteriem (iepretī Asariem) kādā 1/2 km

garā posmā tās dziļums sasniedz 25,5 metrus. Tik dziļa

nav neviena cita Latvijas upe.

Kā šāds dziļums tur radies?

Agrāko laiku kartēs Babītes ezeram zīmēts tikai viens

savienojums ar Lielupi — Gātes upe, dažreiz saukta

arī par Nabu. Tas atrodas ezera dienvidu galā. Vēlāko

gadu kartēs ezeram iezīmēts vēl otrs savienojums ar

Lielupi — Spuņņupe. Šis savienojums, kas pastāv dabā

arī vēl tagad, atrodas ezeram vienos sānos, kur ap 1 km

plata zemes josla šķir ezeru no Lielupes.
J. Broce (J.. Ch. Brotze) savos aprakstos un prospektos,

kas glabājas Rīgas pilsētas archīvā, atzīmējis, ka šis

otrais savienojums izrakts 1815. gadā. 77) F. Ludvigs
(F. Ludwig) savā 1908. gada ezeru aprakstā turpretim

piemin, ka tas izrauts 1817. gadā
78)

Abas šīs atzīmes varētu būt pareizas. Kāds neliels

grāvis tur tiešām varētu būt izrakts jau iepriekš, lai

pazeminātu ūdens līmeni ezerā, bet vēlākos plūdos tas

izrauts plašāks. Ka šādi plūdi skāruši šo ezeru, liecina

lieli smilšu sanesumi, kas Gātes upes galā kādu kilo-

metru tālu iesniedzas ezerā.

Šie plūdi tur varētu būt radušies tā, ka Lielupē, tuvējā
Jaņaraga sēklī, kādreiz sastrēdzis ledus. Plūdu ūdeņi

po Gati tad plūduši ezerā un to tā pārplūdinājuši, ka

izrauta uz Lielupi plašāka noteka — tagadējā Spuņ-

ņupe. Šinī pat gadījumā tad, varbūt, izskalots arī minē-

tais lielais dziļums Lielupē pie Valteriem, jo šis dziļais
Lielupes līcis atrodas gandrīz iepretī Spuņņupes ietekai

Lielupē.
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Ja savā vidusposmā Lielupe samērā dziļa, tad ļoti

sekla tā ir savā pašreizējā grīvā pie Vakarbuļļiem. Jūrā

sanestās smiltis veido tur lielu izplūdušu sēkli, kur ūdens

dziļums tikai 1,7 metri.

Kuģi šo grīvu parasti neizmanto. Tur brauc gan Buļļu

ciema un Vakarbuļļu zvejas laivas un Lielupes lejgalā
stacionētās jachtas. Kuģu ceļš, braucot no Lielupes

augšgala, parasti iet pa Lielupes seno tecējumu (Buļļupi)
vēl tālāk līdz Daugavai un tad pagriežas vai nu virzienā

uz jūru, vai arī pa Daugavu uz augšu, virzienā uz Rīgu.

Buļļupe, pa kuru nu jau kopš apm. 200 gadiem vairs

neplūst Lielupes ūdeņi, vēl vienmēr ir ap 250 m plata un

1 — 2 m dziļa. Kuģu ceļā tā vairākkārt bagarēta. Tur

dziļums — ap 4 metri.

Lielupes plūdi

Lielupes lejgalā ledus parasti neiet. Pavasaros, kad

ūdeņi sāk atbrīvoties no ziemas segas, tas izkūst turpat,
kur ziemā sasalis. Tas tādēļ, ka tur, maza krituma dēļ,
straume lēna. Gluži tā tas nav visos Lielupes posmos

un nav bijis arī visos laikos. Lielupē reizēm bijuši lieli

un pat ļoti lieli plūdi.
Sevišķi lieli plūdi Lielupes krastos piedzīvoti tad, kad

Lielupes pieteku tecējums vēl nav bijis rēgulēts. Šie

krasti tad tur applūduši lielās platībās. Plūdu ūdeņiem
aiztekot vai izžūstot, tur palikušas mālainas duļķes, kas

kavējušas tīrumu iekopšanu. Labākā gadījumā tad tur

veidojušās lanku pļavas.
Lielupes pieteku rēgulēšana sākta jau priekš laba lai-

ka. Tā tas ir, piem., ar 169 km garo lecavu. Ar Velna

grāvi tā ievadīta Lielupē jau augšpus Jelgavas, kamēr

tās 27,7 km garā vecupe (senākais lejgals) pievienojas
Lielupei tikai 4 km lejpus Jelgavas. Bērze (92 km gara)
kādreiz agrāk ietecējuši Lielupē 24 km lejpus Jelgavas,
t.i., 3 km augšpus Kalnciema. Tā ar kanāli pievienota
Svētei, kas ieplūst Lielupē 10km lejpus Jelgavas.

Bērzes agrākais lejgalā tecējums ar visu to galīgi
panīcis nav arī vēl tagad. Tam savus ūdeņus atdod

Slampe un Pienava.

Dažas Lielupes pietekas novadītas arī tieši jūra. Tā

tas ir ar Slocenes upi, kas ietek Lielupē pie Slokas.
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Izrokot no Kaņiera ezera tiešu noteku uz jūru t.s. Star-

piņupi, visa to ūdeņu lielākā daļa, ko Slocenes upe no

Valguma un Kaņiera ezeriem un citiem augšgala ūde-

ņiem agrāk nesa uz Lielupi, tagad pa Starpiņupi ietek
tieši jurā.

Senie un tagadējie kuģu ceļi Lielupē

Lielupe izcila ar to, ka tanī, salīdzinot ar citām Lat-

vijas upēm, visgarākie posmi, kas noder kuģniecībai un

koku pludināšanai. Pati Lielupe kuģojama 104 km ga-
rumā, tās pietekas (Bērze, Svēte, lecava v.c.) — 88 km

garumā. Tas ir 43% no visa (446 km)) Latvijas upēs
noderīgā kuģošanas garuma. Koku pludināšanai, kopā
ar pietekām, tā noder 722 km garumā, kamēr visā Lat-

vijā koku pludināšanai iekšējo ūdensceļu kopgarums
ir 4469 km. '

™
'

Runa, protams, te ir par kuģošanu ar mūsdienu kuģo-
jamiem līdzekļiem, kas dzenami ar mašīnu spēku un

kam dziļa un vidēji dziļa iegrime. Vecos laikos, kad

Lielupe un tās pietekas bijušas bagātākas ar ūdeni un

kad satiksmei pa ūdensceļiem lietotas tikai sekli pel-
došas airu un buru laivas, šī upe un tās pietekas bijušas
kuģojamas daudz lielākā garumā. Tad tur kuģots no

Lielupes grīvas līdz visiem seniem sadzīves centriem.
Tad braukts arī uz Lietuvu. Vēl 13. g.s. otrajā pusē
lietuviešu galvenais ceļš uz Rīgu gājis pa Lielupi.

Pēdējo varētu secināt no tā, ka Rīgas parādnieku grā-
matā ir ierakstīti daži lietuviešu vārdi. Tā tur atrod
Rameizi (Ramevse) un Studili (Studile dc Kernove). Tie
abi, cik noprotams, bijuši vaska tirgotāji un nākuši no

Viļņas apgabala. Visdrīzāk ticams, ka tie atkļuvuši
Rīgā, izmantojot Lielupes ūdensceļu. Arī Atskaņu chro-
nikā (4630 — 4640) pieminēts, ka Žemaitijas lietuviešiem
bijis dots brīvs ceļš ordeņa zemēs un tie varējuši tur
brīvi tirgoties.

Šī pati Atskaņu chronika kuģošanu pa Lielupi un" tās

pietekām piemin vēl arī vairākās citās vietās. Tā pēc
1228. gada, kad zemgalieši izpostījuši Daugavgrīvas
klosteri, ordeņa mestrs Folkvīns ar saviem karotājiem
iebrucis Zemgalē, kur „ķēniņam Viestartam bijusi māja",
t.i. Tērvetē. Pēc tam tad tie gūto laupījumu — sievas,
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vīrus un bērnus dzinuši prom un ar kuģiem braukuši

uz Rīgu. (Atsk. chron. 1700 — 1720: „Nu kuģos mājās
krustnešiem braukt nācās . .

.")

Ap 1270. gadu ordeņa mestrs Nordekas Valters brau-

cis kuģos uz Mežotni. (Atsk. chron. 8035 — 8036: „Tad

brangos kuģos sāka raitu prom Mežotnē tie kara gaitu.")
Ap 1281. gadu ordeņa mestrs Konrāds Feichtvangens

devies sirot pa Zemgali. Vispirms viņš braucis gan ku-

ģos, gan pa sauszemi līdz Jelgavai. (Atsk. chron. 9540 —

9550: „Kad laikā bija sanācis šis ļaužu naujums kopā
viss, no Rīgas devās mudīgi gan kuģos, gan pa saus-

zemi, līdz Mintavā tie nonāca . .
."). No Jelgavas tie

devušies tālāk uz Tērveti.

Kad ap 1290. gadu livoniešu karapulki devušies kara

gājienā uz Dobeles novadu, tad jau iepriekšējā vasarā

ar kuģiem no Rīgas uz Jelgavu bijis nogādāts ceļa

proviants. (Atsk. chron. 10980 — 10990: ,Jau nogādāti
vasarā bij iesals, milti vairumā; vēl gaļa un cita pārtika
no Rīgas kuģos savesta.").

Prof. Fr. Balodis atzīmē, ka vidējā dzelzs laikmetā

(400. — 800. g.) Zemgale izveidojusies par svarīgāko
kultūras centru visā Latvijā un ietekmējusi arī Ziemeļ-

baltiju, pat Somiju. Zemgaļi plaši izmantojuši Lielupes
līdzenuma auglību, nosusinājuši zemākās vietas un pa-

plašinājuši tur savu mītņu tīklu. Lielupes un tās pieteku
krastu tuvumā, starp tagadējo Jelgavu un Mežotni, vairā-

kās vietās atrasti sudraba stienīši, naudas svari un at-

svari, arābu, dāņu, vācu, zviedru un anglosakšu monē-

tas. Tas liecina par daudziem seniem ceļojumiem un

dzīviem tirdznieciskiem sakariem.

Zemgalē jau senlaikos ir pastāvējušas divas valstiskas

vienības: Upmales apgabals ar galveno pilsētu Mežotni

un Rietumzemgale ar galveno sadzīves centru Tērveti.

Pēdējā, kā zināms, vēl 13. g.s. rezidējuši pazīstamie
Zemgales valdnieki Viestarts un Nameisis.

Pirmie un galvenie satiksmes ceļi sendienās bijuši
ūdensceļi. Ka tā tas bijis arī Zemgalē, to varētu secināt

no tā, ka visi nozīmīgākie senie Zemgales sadzīves

centri veidojušies ūdensceļu malās: senā Daugmale —

pie Daugavas, Bauska un Mežotne — pie Lielupes, Tēr-

vete — pie Tērvetes un Dobele — pie Lielupes pietekas
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Bērzes. Šinīs vietās tad, domājams, atradušās arī senās

laivu piestājas vietas — ostas.

Lai sasniegtu seno Mežotni, tad, no Lielupes lejgalā
braucot, vajadzējis iebraukt Lielupē 110 km, t.i. braukt

pa šo upi vēl 40 km augšpus tagadējās Jelgavas. ("Jel-

gavas senajos zemgaļu laikos, kā zināms, vēl nav

bijis.). Senais ūdensceļš uz Tērveti sākumā tāpat gājis

pa Lielupi. Ap 10 km lejpus tagadējās Jelgavas, kur

Lielupē ietek Svēte, tas iegriezies šinī upē un tad tālāk

Tērvetē. Pa šo pašu ūdensceļu, iegriežoties no Lielupes
Bērzē, varējuši aizsniegt seno Dobeli.

No šiem senajiem dzīves centriem, kas atradušies pie

Lielupes un tās pietekām, vismazāk ziņu par seno Baus-

ku. Tā atradusies pašā Lielupes sākumā, kur satek

kopā Mūsa un Mēmele un kur mūsdienās atrodas Baus-

kas pilsēta. Archaiologi vienīgi atzīmē, ka kādreizējā

ordeņa pils tur, droši vien, celta kādā senā zemgaļu

pilsvietā, jo apkārtnē tur uzieti vairāki kapulauki. Šie

senie zemgaļu kapulauki ap tagadējo Bausku nepār-
trauktā lietošanā esot bijuši vismaz kādus sešus gadu
simtus pirms Vācu ordeņa laika sākuma.5)

Par senu dzīvi Mežotnē, Tērvetē un Dobelē labu liecību

dod senie pilskalni, kas tur saglabājušies vēl līdz mūs-

dienām. Mežotnē un Tērvetē ir pat katrā vietā pa divi

pilskalniem. Pie šīm senajām zemgaļu pilīm pils ār-

pusē pastāvējušas arī nelielas pilsētas, kur dzīvojuši
dažādi amatnieki un tirgotāji.

Visvairāk ziņu ir par seno Mežotni. Tā atradusies

Lielupes krastā, tagadējās Mežotnes tuvumā, ap 10 km

lejpus Bauskas un ap 40 km augšpus Jelgavas. Arābs

Idrizi savā 1154. gada pasaules kartē iezīmējis Kurzemē

kādu lielāku pilsētu. Dažkārt izteiktas domas, ka tā

varētu būt bijusi senā Mežotne. Archaiologs V. Ģinters,
izdarot šinī vietā 1938. gadā izraukumus, atradis tur

nevien pāri par 1500 senlietu, bet arī senos amatniecības

lieciniekus — bronzas lejamo trauciņu fragmentus, dzelzs

sakusumu un dzelzs rūdas sārņus. Senā pilsēta, kas tur

atradusies, sniegusies no pilskalna uz dienvidiem līdz

pat t.s. Vīna kalnam.

Jau iepriekš pieminēts, ka Zemgalē, Upmales ap-
gabalā, ļoti svarīgs sadzīves centrs atradies arī Dauga-
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vas malā. Mūsdienās šo vietu sauc par Daugmali. Vai

tā to saukuši arī senie zemgaļi, par to drošu ziņu nav.

Šī senā zemgaļu pils un pilsēta atradusies Daugavas
kreisajā krastā, dažus km augšpus Doles salas. Attā-

lums no Rīgas — ap 24 km.

Senu dzīvi, kas aptvērusi vairākus gadu simtus, tur

apstiprinājuši izrakumi. Tur atrasts ap 8000 senlietu.
Laikā ap 1937. gadu, kad šie bagātīgie atradumi pār-

steidza senatnes pētniekus, daži vēsturnieki sāka aiz-

stāvēt uzskatu, ka galvenais preču maiņas punkts Zem-

galē atradies nevis Lielupes, bet Daugavas malā. Tirdz-

nieciskie sakari uz Zemgales iekšieni, tātad, sniegušies
nevis pa ūdensceļiem, t.i. pa Lielupi, bet no Daugmales
pa zemesceļiem.

Daži norādījumi par šiem senajiem ceļiem tanīs laikos
atrodami Indriķa chronikā. Šis chronists, stāstot par kā-
du karagājienu uz Mežotni 1219. gadā, piemin, ka tanī

piedalījušies ap 4000 vāciešu un tikpat daudz lībiešu
un latviešu. Tie devušies no Rīgas uz Mārtiņsalu (Hol-

me) pie Doles un no turienes pa zemesceļu uz Mežotni.
Tie gājuši visu nakti, nonākuši pie Lielupes, sakārtojuši
karaspēku, ieņēmuši apdzīvoto vietu ap pili, ielenkuši

pašu pili un cīnījušies tur vairākas dienas. Zemgaliešu
vadoņi tur bijuši Madis un Gailis.

Stāstot, turpretim, par kādu citu gadījumu tanī pat
1219. gadā, kad Mežotnes zemgaļi it kā bijuši ar mieru

pieņemt kristīgo ticību, šis autors piemin, ka bīskaps
Alberts tad licis visu vajadzīgo no Rīgas uz Mežotni

aizgādāt ar kuģi. Šis kuģis arī devies ceļā, bet tā kā

par šo kristīšanu uzzinājis Tērvetes zemgaļu vecākais

Viestarts, tas ar saviem karotājiem aizsteidzies kādā

seklākā vietā Lielupē, sagaidījis tur šos kuģotājus, uz-

brucis tiem un 30 vai vairāk no tiem nonāvējis. Atlikušie

tad bēguši uz Rīgu atpakaļ.
Tātad

— vēl 13. gadsimta sākumā, dodoties uz Zem-

gales iekšieni, lietoti abi šie ceļi: zemesceļi un ūdensceļi.
Parocīgāki, šķiet, vēl vienmēr bijuši ūdensceļi, jo bīs-

kapam nepieciešamie kristīšanas piederumi no Rīgas
uz Mežotni nav vesti pa tiešāku zemesceļu uz Daugmali
un tad uz Mežotni (kopā ap 85 km), bet ar lielu līkumu
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pa ūdensceļu — no Rīgas pa Daugavu uz leju un tad

pa Lielupi atkal uz augšu (kopā ap 135 km).

Kuģošanas intensitātes ziņā vispār Lielupe senlaikos,

domājams, gan nav varējusi sacensties ar Daugavu, jo
tai nav tik tāla un plaša aizmugure kā Daugavai. Bet

arī pa Lielupi un tās pietekām jābūt bijušai dzīvai kuģu
un laivu kustībai, jo Zemgale ir bagāta zeme. „Tur

ļaužu daudz kā jūrā smilts" — stāsta tā pati iepriekš

pieminētā Atskaņu chronika.

SENO KUĢOTĀJU PĒDAS

CEĻĀ UZ ZEMGALI

Vispārējā kuģošanas attīstība Lielupē, jādomā, pār-

dzīvojusi tās pašas pakāpes kā Daugavā un citos līdzīgos

ūdeņos. Senlaikos, kad kuģojamie līdzekli bijuši mazāki

un upes bagātākas ar ūdeni, tie iebraukuši tālu šinīs

upēs un to pietekās. Tā tas bijis vēl arī t.s. vikingu
laikos. Tad ar vieniem un tiem pašiem ūdenssatiksmes

līdzekļiem braukts pa jūru un pa iekšējiem ūdeņiem.

Ap 1030. gadu, kā to konstatējuši vēsturnieki, šie brau-

cieni izbeigušies. Ap to laiku Baltijas jūrā sākuši parādī-
ties jauna veida ūdenssatiksmes līdzekļi — preču kuģi.
Ar tiem tur vispirms braukuši zviedri un frāzi, vēlāk arī

sakši. Varbūt — arī vēl kādi citi. Tie vairs nav iebrau-

kuši tālu upēs, bet, pārbraucot pāri jūrai, palikuši upju
lejgalos, kur tad preces pārkrautas un vestas tālāk vai

nu ar mazākiem ūdenssatiksmes līdzekļiem pa ūdens-

ceļu, vai ar zirgu pajūgiem pa zemesceļu.
Par šādu zviedru preču kuģu ierašanos Zemgalē

stāsta kāds piemiņas akmens, kurā iekalto tekstu at-

tiecina uz 1040. vai 1050. gadu. Šinī Nedervallā atrastā

akmenī ir iekalti šādi vārdi:

Sigrida lika iecirst šo akmeni Svenam,

savam vīram. Viņš bieži burāja uz Zemgali
ar savu knari ap Kolkasragu.

Kādi izskatījušies šie kuģi, kas tanīs laikos saukti par
knarēm jeb knarrēm?

Dr. V. Fogels paskaidro, ka šie pirmatnējie preču kuģi
ir bijuši dziļāk peldoši, ar tilpīgāku vidusposmu un

augstāki nekā senās vikingu laivas. Tie bijuši apgādāti
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Nēdervallas kapakmenī iekaltās zīmes, kas stāsta par sena-

jiem zviedru kuģotāju braucieniem gar Kolkasragu uz Zemgali.

ar vienu buru, kas bijis galvenais dzinējlīdzeklis. Papil-
dus vēl esot lietoti gan ari airi, bet tikai šo kuģu priek-
šējā un pakaļējā daļā. Vidusdaļā ir novietotas pārvadā-
jamās preces. Ši daļa nav bijusi segta ar klāju.

Knares esot eksistējušas jau it kā 9. g.s. Uz to norādot
kāds Skalda Tobjorna Hornklofi sacerējums, kas pie-
minējis knari jau kaujā, kas notikusi Hafrsfjordā 872.

gadā. Plašāk šie kuģi lietoti tad, kad sākušies braucieni

uz Fēreru salām un Islandi, jo doties uz turieni ar paras-
tajām slaidlaivām bijis ne visai droši. Islandē vēl tagad
esot sastopami vietvārdi, kas norādot uz šiem braucie-

niem. Tur esot, piem., Knarrarnes, Knarrarsund v.c. Šo
kuģu lielums varot būt bijis ap 40 reģ. t. Pārvadājot
karotājus, tur varējuši sakāpt 40 — 60 vīru.79 )
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Par friziem ir zināms, ka šī senā cilts jau pirms gadu
simtiem apdzīvojusi piejūras apgabalu pie Reinas upes

ietekas Ziemeļjūrā, tagadējā Holandē. Turpat uz vietas

tā palikusi arī tautu staigāšanas laikā un 8. un 9. gad-
simtā pēc Kr. sasniegusi savus ziedu laikus.

Frīži, kas savas valodas un seno rūnu rakstu ziņā

tuvu radniecīgi anglosakšiem, tagadējās Anglijas ap-

dzīvotājiem, bijuši labi kuģotāji un nepārspējami kuģu

būvētāji. Brēmenes Ādams ziņo, ka jau archibīskapa
Alebranda laikā (1035. — 1043. g.) frīzi pacēluši buras

un devušies braucienā uz ziemeļpolu. Tie, kā vēstī citi

avoti, bijuši arī labi zvejnieki. Paši pirmie tie uzsākuši

siļķu sālīšanu mucās. Tikai pēc tam to pārņēmuši dāņi,

norvēģi, zviedri, angļi.

Anglosakšu vēstures avotos atrodamas ziņas, ka An-

glijas valdnieks Alfrēds Lielais jau savā darbības laikā

(871. — 899. g.) pasūtījis Frīzijā kuģus, kas bijuši pārāki

par vikingu kuģiem. Tie bijuši divas reizes garāki, daži

ar 60, daži — ar vēl vairāk airētājiem. Tie bijuši ātrāki,

drošāki (stabilāki) un augstāki.
Nav zināms, kādi bijuši pašu frīzu pirmie kuģi. Bet

ir noskaidrots, ka jau 5. g.s. pēc Kr. Zviedrijā, kādā salā

Mēlara ezerā, pastāvējusi frīzu tirgotāju apmetne. Iz-

darot 1953. gadā izrakumus, tur atrasta liela kaudze

sasistu stikla izstrādājumu. Domā, ka šie darinājumi
savā laikā vesti no Reinas apgabala, bet ceļā saplīsuši.

Dodoties uz šo apmetni, frīzi tad nav apbraukuši visu

Dānijas zemes smaili, bet kādā šaurākā vietā tagadējās
Šlēsvigas tuvumā, izmantojot Eideres un Trēnes upes

un Šleijas jūras ieloku, iekļuvuši no Ziemeļjūras tieši

Baltijas jūrā. Kādā veidā tie vilkuši savus kuģus un

preces pāri šim 7 km platajam zemes gabalam, kas tur

vēl šķīris Baltijas jūru no Ziemeļjūras, pavisam droši

nav noskaidrots. Domā, ka tas veikts ar vēršu un vergu

palīdzību. Baltijas jūras krastā pie šīs pārbrauktuves
toreiz atradies ievērojams tirdzniecības centrs Haitabu

jeb Hedebija (Heddeby).
Tālāk noskaidrots, ka Zviedrijā, senās Birkas tuvumā,

pastāvējusi arī kāda frīzu osta, kas saukta par Kughamm
(Kugghamn). Zviedru archaiologi pārliecināti, ka šim

nosaukumam noteikts sakars ar frīzu kugge jeb kogge,
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ka tie saukuši savus jauna veida ūdenssatiksmes līdze-

kļus, ar kuriem tie, pēc Haitabu izpostīšanas 934. gadā,

parādījušies Baltijas jūrā. Tie bijuši jau īsti preču kuģi
— tilpīgi, stabili, gatavoti ar ķīli, kas burājot palīdz
labāk ieturēt kursu un izmantot arī sānu vēju. Frīžiem

piedēvē arī jauninājumu kuģa stūres pārvietošanā. Šī

stūre, kā zināms, vecos laikos gan ir atradusies kuģim

pakaļgalā, bet vienos sānos. Kopš tiem laikiem kuģa
labo pusi vēl tagad sauc par — stūres pusi (Steuer-

bord). Frīzi šo stūri pierīkojuši kuģim tieši pakaļgalā,
kā tas ir vēl tagad.

Ar šiem kuģiem, domājams, tie ap to laiku apciemo-

juši arī Latvijas ūdeņus. To varētu secināt no tā, ka

ūdenssatiksmes līdzekļus, kas atšķiras no vikingu un

kuršu senlaivām, sāk saukt par kuģiem. To var uzskatīt

kā tiešu patapinājumu no frīzu kugge jeb kogge.
Izteiktas domas, ka frīzi jau 9. gadsimtā bijuši Kurze-

mē. Te norādīts, ka Rimberta pieminētie kristīgie tir-

gotāji, kas ceļojuši līdzi zviedriem, kad tie 855. gadā
iebrukuši kuršu ostā Grobiņā un aplenkuši Apūli, ne-

kādā ziņā nevarētu būt bijuši zviedru tirgotāji, jo kris-

tīgā ticība tanī laikā ziemeļu zemēs bijusi vēl ļoti slikti

ieredzēta un vispār maz pazīstama. Tie varot būt bijuši

vienīgi frīzi, kas tanī laikā Zviedrijā tirgojušies un sākuši

šo ticību izplatīt nevien tur, bet arī Saksijā, savā tuvākā

kaimiņzemē. 80)

Daži citi autori norāda uz apbrīnojamu līdzību senajos
frīzu un Gotlandes sodu noteikumos. No tā secina, ka

frīzi varētu būt bijuši arī pirmie, kas Gotlandi izveidojuši
par ievērojamu tirdzniecības centru.

81 )

Domājams, ka no frīziem cēlušies ari daži vietvārdi

Lielupes lejgalā, kur tie varētu būt piestājuši ar saviem

kuģiem. Viens no tiem — Bolderāja. Tas varētu but at-

vasināts no frīzu „Polder".
Par polderu (Polle, Poller, Polder) senie Holandes

iemītnieki apzīmējuši uzbedumu, kas norobežojis kādu

zemumu. Šādu zemumu un uzbedumu Holandē ari vēl

mūsdienās bez sava gala. Lielupes lejgalā par šādu

uzbedumu varētu būt uzskatīta šaurā zemes josla, kas,

sākot jau no Slokas, Lielupes lejgalu nodala no jūras.



200

Šo „Polderu" frīzu kuģotāji tad varētu būt iezīmējuši

savās pirmajās jūras kartēs, t.s. zēģelēšanas pamācībās,
kuras tad vēlāk pārņēmuši sakšu kuģotāji, pārveidojot
savā izrunā ~Polaer" par „Bolder" un nosaucot tad Liel-

upes lejgalu par Bolder-Aa. (Ar „Aa", kā zināms, ap-

zīmē ūdeni.)

Frīzu pēdas Baltijas jūras krastā ir atrastas arī vēl

daudz tālāk par Latviju, piem. Somijā. Tur, kā ziņo

prof. T. S. Karstens, sameklēta vesela rinda Kugg nosau-

kumu. Somu senākās galvas pilsētas Obū tuvumā,

divās dažādās draudzēs, esot lauku saimniecības, ko

sauc par Friisila, resp. Frisenby. Arī Helsinku tuvumā

esot 2 saimniecības, kuru nosaukumi sākoties ar Fris. 28)

Frīzu ietekme Baltijas jūras kuģniecībā pamazām sāk

izbeigties, kad lejasvāci 1140. gadā iekaro Holšteinu,

gūst pieeju Baltijas jūrai un 1143. resp. 1158./59. gadā
iekārto Lībekā savu pirmo Baltijas jūras ostu. 1280. gadā
lībekieši pat panāk, ka frīziem un flandriem aizliedz

braucienus uz Gotlandi.S2 )

Senā Zemgaļu osta — Portus Semigalliae

12. gadsimta beigās kaut kur Zemgales ūdeņos atra-

dusies vieta, kas saukta par Zemgaļu ostu — Portus

Semigalliae. Cik var noprast no seniem stāstiem, tad

tā bijusi ļoti svarīga tirdzniecības vieta. Tur ieradušies

dažādi ārzemju kuģi, kas atveduši ārzemju preces un

noņēmuši ražojumus, kas atgādāti nevien no Zemgales,
bet arī no Kursas un Lietuvas. Varbūt — arī no Krievijas.

Kur šī vieta atradusies, par to noteiktu ziņu nav. Kāds

šīs vietas pieminējums saglabājies tikai Indriķa chro-

niķč. Chronists pastāsta, ka 1200. gadā, piedraudot ar

lāstiem, izdots pāvesta noliegums tirgotāju kuģiem
iebraukt Zemgaļu ostā. Citiem vārdiem — visa kuģu
kustība un ārzemju tirdzniecība no senās Zemgaļu ostas

novirzīta uz Rīgas ostu.

Chronists vēl piezīmē, ka kādus pāris gadus vēlāk

viens kuģis, braucot pa Daugavu uz leju, mēģinājis
nokļūt šinī ostā, bet tas tam neesot izdevies. Citi tirgotāji
dzinušies tam pakaļ, sagūstījuši kuģa vadītāju un loci

un nežēlīgā kārtā tos nonāvējuši. Citus piespieduši
atgriezties.
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Tas ir gandrīz viss, kas zināms par šo seno ostu.

Mūslaiku vēsturnieki meklējuši šo chronista Indriķa

pieminēto Zemgaļu ostu dažādās vietās. Daži pārlie-
cināti, ka tā atradusies Daugavas malā pie Daugmales,
daži iecerējuši to Daugavas lejgalā, daži — Lielupes

grīvā. Kur tā patiesībā bijusi?
Noskaidrot šīs ostas atrašanās vietu visdrīzāk varētu,

gūstot skaidrību vispirms divOs citos jautājumos. Un

proti: 1) kādi jūras kuģi vispār ap 1200. gadu iebraukuši

Latvijas ūdeņos, 2) cik tālu šiem kuģiem bija iespējams
braukt pa Daugavu un Lielupi.

Jau iepriekš pieminēts, ka Baltijas jūras kuģniecībā
ap 1000. gadu pēc Kr. iestājušās ievērojamas pārmaiņas.
Braucieni ar vikingu parauga slaidlaivām tad izbeigušies
un arvien vairāk sākuši parādīties pirmatnējie preču
kuģi — zviedru knares un frīzu kogi. Ar frīzu parauga

kuģiem, ko vēlāk sāk saukt par Hanzas kogiem, ap
1150. gadu Daugavā sākuši iebraukt arī sakšu kuģotāji,
sākot savus pirmos braucienus no Brēmenes pie Ziemeļ-

jūras. Chronists Indriķis piemin, ka 1195. gadā Daugavā
pārziemojuši dāņu un norvēģu kuģotāji. Cik no stāsta

noprotams, ari tie bijuši tirgotāji, kas braukuši ar kādiem

preču kuģiem.
Visi šie kuģi ir ar ievērojami dziļāku iegrimi nekā

senās sirotāju un karotāju slaidlaivas. Kurā katrā vietā,

kad tie piekrauti precēm, tos vairs nevar izvilkt krastā.

Tos vairs nevar dzīt ari pāri krācēm un seklumiem, jo
apkalpe tiem nav liela.

Tātad — pavisam droši var spriest, ka senā Zemgaļu
osta (Portus Semigalliae), par kuru 1200. gadā stāsta

chronists Indriķis, nekādā ziņā nav meklējama ne Daug-
malē, ne ari kādā citā vietā Daugavā augšpus Doles

salas. Pirmais „slieksnis", kas kuģiem šo ceļu nosprosto,
atrodas jau pašā šīs salas lejgalā. Ja mazāki kuģi tam

ari vēl kaut kā būtu tikuši pāri, tad nekādā ziņā nav

ticams, ka tie būtu varējuši pārvarēt tālāko posmu aiz

Ķekavas, kur vasarā, kuģojamā sezonā, Daugava tik

sekla, ka tur var pārvietoties tikai ar mazām upes lai-

viņām. Uzrotinot bikšu galus, tur it viegli var Daugavai
pērbrist arī pāri. Kur tad tur nu būtu varējis braukt kāds

juras kuģis! Šis slikti kuģojamais posms Daugavā nav



Atradumi Daugmales pilskalnā, kas apliecina senu dzīvi Zem-

galē un ilggadīgus tirdznieciskus darījumus senlaivu piestājas
vietā Daugavas malā: 1) Londonā kalts Haralda I (1035. —

1039.) sudraba penijs, 2) Maincas ķeizara Konrāda II (1024. —

1039) sudraba dēnārs, 3) Bizantijas ķeizara Bazilija II (976.

— 1025.) un viņa brāļa Konstantīna VIII sudraba monēta,
4) Emdenes grāfa Hermana († 1086) sudraba dēnārs, 5) anglo-
sakšu (Leves) sudraba penijs — Knuts I L. (1016. — 1035.),

6) Bedanfordā kalts Etelreda II (979. — 1016.) sudraba penijs,
7) tas pats penijs, kalts Bārā, 8) bronzas krustiņš, 9) bronzas

krustiņš ar dzeltenu emaļu, 10) bronzā atdarinātais pundurītis
Andvare ar Andvarenauta gredzenu, 11 un 12) sudraba gre-

dzeni, 13) monētu sakusumi.
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pie tam nekāds mazais — no Doles salas lejgalā līdz

Daugmalei ir apm. 14 km.

Līdz ar to, protams, nav teikts, ka Daugavas malā pie
Daugmales nav bijusi kāda zemgaļu osta — senlaivu

piestājas vieta. Daugmales pilskalna izrakumos konsta-

tētas ļaužu dzīves pēdas, kas aptver pāri par 1500 gadu
ilgu dzīves periodu, iesniedzoties jau 5. gadsimtā pirms
Kr. Neparastā daudzumā tur atrasti dažādi ieroči, darba

rīki, amatniecības piederumi un rotas lietas. Tur atrasti

arī senie maiņas līdzekļi — sudraba stienīši, arābu, Bi-

zantijas, anglosakšu v.c. monētas.

Šo vietu, bez šaubām, skāruši arī daudzi sirojumi un

kari. Senajā pilskalnā konstatēti kādi 4 slāņi ar deguma
pazīmēm. Tad pils varētu būt nodegusi.

Dāņu Hadinga sāga stāsta par kādas Daugavas pil-
sētas augstajiem akmeņu krāvumiem, ko Hadings ne-

varējis ieņemt. Tad viņš izdomājis kara viltību. Viņš
licis saķert putnus, kam pilsētā ligzdas, piesējis tiem

klāt degošus ķermeņus un palaidis tos tad atkal vaļā.
Putni, glābdamies savās ligzdās, aizdedzinājuši visu pil-
sētu. Pa ugunsgrēka laiku viņam izdevies ielauzties

pilsētā un sagūstīt pašu karali. Bet viņš ļāvis karalim

izpirkt savu dzīvību, dodot tik daudz zelta, cik sver viņa
ķermenis.

Kādas citas cīņas piemin Gūta sāga. Kad Gotlandē

iedzīvotāju bijis par daudz, daļai bijis jāizceļo. Tie
devušies pāri jūrai, iebraukuši Daugavā un mēģinājuši
iekļūt Zemgalē, bet kad tas nav izdevies, braukuši vēl
tālāk un nokļuvuši Grieķijā.

Kaut kad vēlāk, pēc prof. B. Nermaņa domāmap 1035.
vai 1041. gadu, Zemgali skārušas atkal cīņas. Zviedru

karaļa uzdevumā ar 3 kara laivām tad Daugavā ieradu-
sies karotāji Anunda un Ingvara vadībā, lai Zemgali
tributāri pakļautu Zviedrijai. Nodoms neesot izdevies —

zemgaļi zviedrus sakāvuši un aizdzinuši.

Līdzīgu ziņu sniedz arī krievu Nestora chronika. Poloc-
kieši 1106. gadā sarīkojuši karagājienu uz Zemgali, do-
doties pa Daugavu uz leju. Arī tie cietuši smagu sakāvi —

cīņā krituši ap 9000 krievu. Tikai dažiem retajiem izde-
vies atgriezties Polockā, lai vēstītu par kņazu Vseslaviču

smago neveiksmi.
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Tie visi ir lieli un svarīgi notikumi. Tie visi, līdztekus

preču maiņas operācijām, nav risinājušies nekur citur

kā Daugavas krastā pie senās Daugmales. Bet — tie

visi notikuši tad, kad pa jūru un iekšējiem ūdeņiem

braukts ar vieniem un tiem pašiem ūdenssatiksmes

līdzekļiem, kad senie sirotāji, karotāji un tirgotāji ar

savām slaidlaivām varējuši līdz Daugmalei vēl nokļūt.
Tiklīdz šie braucieni izbeigušies, arī senās Daugmales

zvaigzne sākusi norietēt — tā sākusi panīkt. Jauna kuģu

piestāja kuģiem, kam dziļāka iegrime, tad sākusi vei-

doties šīs senās ostas priekšostā — Daugavas vai Liel-

upes lejgalā.
Tikai tur tad arī meklējama 1200. gadā pieminētā

Zemgaļu osta.

Visdrīzāk ticams, ka preču kuģi, kas, vikingu laikiem

izbeidzoties, arvien vairāk sākuši iebraukt Latvijas

ūdeņos, par enkurvietu būs izvēlējušies Lielupes lejgalu.
To varētu domāt tādēļ, ka abām šīm upēm senlaikos

bijusi kopēja grīva, bet iebraucot šinī grīvā, Lielupes

tecējums izrādījies mierīgāks nekā Daugavas tecējums.
Lielupē arī mazāka viļņošana un labāka aizsardzība

pret stiprākiem jūras vējiem un vētrām. Kuģiem, kas

dzenami ar burām, tas varēja būt ļoti svarīgi.
Grūtāk ir precizēt vietu, kur šie kuģi Lielupes toreizējā

grīvā varētu būt noenkurojušies. Daļēji gan arī šo jau-

tājumu var noskaidrot.

Ja uz šo toreizējo ostu braukuši un savus ražojumus
veduši nevien zemgaļi, bet arī kurši, lietuvieši un, varbūt,

arī krievi, tad uz turieni no dažādām pusēm — no Zem-

gales, Kursas un Lietuvas — jābūt gājušiem arī kādiem

ceļiem. Tie varētu būt bijuši kā zemesceļi, tā ūdensceļi.
Pie Zemgaļu ostas tiem tad jābūt sanākušiem kopā.

Kur šādi ceļi atrodami?

Jau iepriekš pieminēts senais Kursas zemesceļš. Tas,
virzoties no Kurzemes, pienācis pie Lielupes tagadējā
Buļļu ciema. Vēlākos gados šinī vietā pāri Lielupei
ierīkota plostveida pārceltuve un 2 krogi: Plosta krogs —

Lielupes kreisajā krastā, Vārnu krogs — Lielupes labajā
krastā.

Kādreiz bijis arī senais Zemgaliešu ceļš. V. Biļķins
atzīmē, ka šis „via Semigallorum" virzījies gar Babītes
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ezeru un tā nosaukums radies no tā, ka zemgalieši pa
to braukuši bieži un ilgus gadus. Visvairāk esot ticams,
ka viņi šo ceļu izmantojuši tad, kad braukuši tirgoties
ar ārzemju tirgotājiem, kas ieradušies Daugavgrīvas
ostā vai kādā citā vietā.

Ari šis ceļš, virzoties gar Babītes ezeru Lielupei labajā
pusē, varētu but pienācis pie Lielupes un izbeidzies apm.
turpat, kur senais Kursas zemesceļš. Tas būtu apm. tanī

Lielupes lejgalā posmā, kur mūsdienās atrodas kādrei-
zējā Vārnu kroga atliekas, t.i., kur Buļļupe nodalās no

Lielupes.
Uz šo pašu vietu, droši vien, gribējis doties arī tas

~nepaklausīgais kuģotājs", kuru piemin chronists Indri-
ķis. Tas varētu būt bijis kāds krievu laivinieks, kas
pirms tam jau gadiem ilgi vedis zvērādas vai ko citu
no Daugavas augšgala uz Zemgaļu ostu. Tam tur, droši
vien, bijis jau kāds zināms preču noņēmējs, kas tur
ieradies katru vasaru un viņu tur gaidījis.

Vislabākais ceļš no Lietuvas uz šo ostu varēja būt
pati Lielupe. Braucot ar mazām upes laivām, šinī ūdens-
ceļā, atskaitot dažus braslus, nekādu citu grūti pār-
varamu šķēršļu nebija.

Tā nu no visām pusēm senie zemesceļi un ūdensceļi
sanāk kopā Lielupes lejgalā tanī posmā, kur Lielupe
tagad ietek jūrā, t.i. pie Vakarbuļļiem. Ja nu vēl ievēro,
ka šinī pat vietā Lielupes malā"(Vārnu kroga tuvumā)
izdarītos archaioloģiskos izrakumos atrastas senmantas,
kas pieder jau akmens laikmetam, tad jāsecina, ka šī
vieta ir ļoti sena un ļoti zīmīga vieta. Lielupes posms
sini vietā varētu būt bijis tas, kas apzīmēts par Zemgaļu
ostu, kur noenkurojušies aizjūras kuģi un kur pievestas
preces no Zemgales, Kurzemes, Lietuvas un Krievijas.

Atsevišķi jūras kuģi tanīs laikos, varbūt, iebraukuši
Lielupē arī vēl tālāk, piem., līdz tagadējai Slokai, t.i.

Jāņaraga sēklim. Vēlākos Vācu ordeņa laikos tur taisīta
arī kāda pils (Burg Babath). Nav tomēr ticams, ka visi
sie kuģi būtu devušies uz turieni, jo šī vieta nekādā ziņā
nevarēja būt parocīga tiem preču piegādātājiem, kas
brauca no Daugavas augšgala.

Daži autori izteikuši domas, ka iebraukšana no jūras
senajā Zemgaļu ostā notikusi pa to vietu, kur Lielupe
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savu noteku uz jūru izrāvusi 1697. gadā. Šinī vietā jau
it kā iepriekš bijis kāds vecs izrāvums.75)

Šis pieņēmums ir maz ticams. Ja arī šinī vietā kāds

vecs izrāvums būtu bijis un pa to būtu varējuši braukt

jūras kuģi, tad nekādi nav domājams, ka tie tur būtu

varējuši braukt ilgus gadus. Ja šādas izrāvuma vietas

nebagarē, tad, tādā upē kā Lielupē, jūras straume tās

tā aiznes smiltīm, ka tur var iebraukt tikai kādas seklāk

peldošas laivas, bet nevis jūras kuģi. Šī parādība labi

vērojama Lielupes tagadējā grīvā. Kuģu ceļš tur laiku

pa laikam padziļināts, bet ar visu to tas nav dziļāks par

1,7 metriem. Gaujas grīvā, kas vispār nav bagarēta,
ūdens dziļums vasarā tikai 30 — 50 cm.

Kuģu ceļš no jūras uz seno Zemgaļu ostu nav gājis
nekur citur kā vispirms kopējā Daugavas un Lielupes

grīvā. Tikai tur tā laika kuģiem varēja būt pietiekams

dziļums. No turienes, iepretī tai vietai, kur Daugavas

labajā krastā celts kādreizējais Daugavgrīvas klosteris,

tas iegriezies Lielupē.
Vēstures lappusēs atrodamas ziņas, ka zēmgaļi šim

klosterim ar lielu niknumu vairākas reizes uzbrukuši un

to izpostījuši. Kādēļ tas darīts, nav piezīmēts.
Šos uzbrukumus vislabāk varētu saprast tikai tā, ka

šis klosteris, ierīkots vietā, kur nodalās kuģu ceļi pa

Daugavu uz Rīgu un pa Lielupi uz Zemgaļu ostu, pildījis
nevien savas parastās klostera funkcijas, bet arī sekojis,
lai kuģi vairs nebrauc uz Zemgaļu ostu. Citiem vārdiem

— tas bijis zemgaļu interešu traucētājs.
Par zināmu robu senās Zemgaļu ostas meklēšanā vēl,

varbūt, varētu turēt to, ka Lielupes lejgalā krastos vēl

līdz šim nav izdevies atrast kādus senus lieciniekus, t.i.

senlietas, kas apliecinātu seno preču apmaiņu šinī vietā.

Te varētu iebilst, ka šādas senlietas tur kādreiz, var-

būt, arī bijušas, bet Lielupes straume, nograužot krastus,
tās jau sen aiznesusi jūrā. Šādi krasta nogruvumi netālu

no Vārnu kroga ir ļoti lieli.

Te varētu iebilst vēl arī ko citu. Un proti, ka daudz

šādu senlietu tur nav nemaz arī bijis, jo šī 1200. gadā
pieminētā osta nevarētu būt bijusi nemaz sevišķi veca.

Zemgales senās ostas, kā jau teikts, meklējamas Daug-
malē, Bauskā, Mežotnē, Tērvetē, Dobelē. Lielupes lej-
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gala osta sākusi veidoties tikai tad, kad Baltijas jūrā
sākuši parādīties dziļāk peldoši preču kuģi, kas šīs senās

ostas vairs nav varējuši aizsniegt. Nekādā ziņā tā ne-

varētu būt bijusi kāda tūkstošgadīga osta, bet osta, kas

pastāvējusi tikai dažus gadu simtus.

Kas noticis ar šo ostu pēc 1200. gada?
Nav domājams, ka, 1200. gadā noliedzot kuģotājiem

iebraukt šinī ostā, preču apgrozība tur būtu galīgi ap-

sīkusi. Kaut kādai kuģu kustībai tur jābūt bijušai arī

vēl vēlāk. To varētu secināt kaut vai no tā, ka 1263.

gadā, kad notikusi Kurzemes ostu sadale starp bīskapu
un ordeni, Lielupes osta pieminēta atkal kā viena no

Kurzemes ostām (ÜB. 373).

Zemgaļu ostas atjaunošana

Latvijas brīvvalsts laikā radās nodoms — atkal celt

godā seno Zemgaļu ostu, izveidojot Lielupi no jūras līdz

Jelgavai tik dziļu, ka pa to varētu braukt ari jūras kuģi.
Šī nodoma reālizēšonu sāka jau 1931. gadā, bet sevišķi

intensīvi turpināja 1936., 1937. un 1938. gadā. Izspridzi-
not Jāņaraga, Kalnciema, Kaiģu, Stūrmaņu, Ozolnieku,

Plāņu, Salgales un Vārkaviešu sēkļus un izsmeļot no

upes izspridzinātās atliekas un zemi, kopā ap 472 970 m
!

,
izveidoja Lielupē no jūras līdz Jelgavai 50 m platu un

3,5 m dziļu, bet augšpus Jelgavas (līdz Salgalei) 1,5 —

2 m dziļu kuģu ceļu. 83)

Uznākušais Otrais pasaules karš šī nodoma plašāku
reālizēšanu pārtrauca. Vai šos darbus vēl kādreiz at-

jaunos?
Kā Pirmā, tā Otrā pasaules karā visas Rīgas ostas

ierīces tika saārdītas un kuģu lielākā daļa iznīcināta.

Bet jcru pirms Pirmā pasaules kara Rīgas osta, kaut arī

tā aptvēra visu Daugavas lejgalu, bija kļuvusi par mazu

visai kuģu un plostu apgrozībai. Lieliem okeāna tvai-

koņiem tā bija ari par seklu. Tie Daugavā iebraukt

nevarēja. Braucot dažreiz uz Rīgu, tiem bija jāpaliek
un jānoenkurojas jūrā, Daugavas grīvas tuvumā.

Vēl sliktāk būtu bijis, ja sāktos naftas un eļļas piegāde
ar tankkuģiem. Arī tie, dziļas iegrimes dēļ, nevarētu

Daugavā iebraukt. Padziļināt Rīgas ostu vēl dziļāku,
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šķiet, būtu riskanti, jo tagadējie krasta nostiprinājumi
to neizturētu — tie sāktu iebrukt.

Tā šķiet, ka kādreiz, varbūt, nebūs nemaz nevietā šo

jautājumu atkal pieminēt.
Dabas dotības Zemgaļu ostas atjaunošanai ir brīniš-

ķas. Tagadējo plašo un seklo Lielupes ieteku jūrā pie

Vakarbuļļiem var bagarēt un izbūvēt tik dziļu, cik vien

tas modernai ostai vajadzīgs. Tad lielākiem kuģiem,
okeāna milzeņiem un tankkuģiem vairs nebūtu jāpadzi-

ļina Daugava, bet tie varētu iebraukt tieši Lielupē. Liel-

upes lejgalu, pie tam līdz pat Bulduru tiltam, kur ir liela

tagadējās un daļēji aizaugušās vecupes platība, var

izbagarēt un izveidot par vislabāko novietni kuģiem.
Tur pietiek vietas lieliem okeāna tvaikoņiem un tank-

kuģiem. Sausais, smilšainais Priedaines krasts ir labi

noderīgs dažādām krasta būvēm. Turienes priežu mežā,

kas nav tālu no Rīgas, Rīgas jūrmalas, aerodroma un

satiksmes ceļiem, varētu būt īstā vieta jaunai un moder-

nai Latvijas galvaspilsētai.

Kuģošanas pasākumi Lielupē Kurzemes hercogistes laikā

Jaunu un plašāku izpausmi kuģošana kā pa jūru, tā

pa iekšējiem ūdeņiem guvusi Kurzemes hercogistes
laikā, sevišķi hercoga Jēkaba darbības gados (1642 —

1682). Tad atdzīvojusies nevien preču pārvadāšana, bet

cilāti arī dažādi projekti par jaunu ūdensceļu veidošanu.

Daži mazāki ūdensceļi arī izbūvēti.

Lai Lielupes ūdensceļā preču pārvadāšana lieki ne-

sadārdzinātos, vedot tās caur Rīgas ostu, hercogs Jēkabs

pasācis savus ražojumus no Lielupes augšgala vest pa

šo upi tikai līdz Slokai. Tur preču transporta laivas pie-
stājušas, preces pārkrautas zirgu pajūgos un pa zemes-

ceļu nogādātas līdz 2,5 km attālajam jūras krastam.

Jūrmalā, pie Kaugurciema, tās tad pārkrautas atkal

zvejnieku laivās un piegādātas kuģiem, kas jūrā noen-

kurojušies. Kaugurciemā, savukārt, ierīkoti vairāki pre-
ču kantori un vairākas preču noliktavas. Jūras kuģos
tur iekrauti dažādi kokmateriāli, dzelzs izstrādājumi,
stikli, kaņepāji, darva, labība. No ārzemēm atvesti vīni,

sāls, siļķes, tabaka v.c. preces.
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Pazīstamākās piestājas vietas Lielupes krastā tad biju-
šas: Bauska, Mežotne, Emburga, Jelgava, Kalnciems un

Sloka. Preču transports pa Lielupi veikts ar parastām
airu un buru laivām un īpašiem platdubjiem.

Dažus gadus vēlāk šis preču transports vēl tālāk uzla-

bots. Slokas apvidū, turienes zemesceļa vietā, tad izvei-

dots ūdensceļš. Šai vajadzībai iztīrīta un padziļināta
Slocenes upe, kas pie Slokas ietek Lielupē. Pa šo upi

Lielupes preču laivas tad braukušas līdz Kaņiera eze-

ram. No šī ezera tālāk jūrā tās nokļuvušas pa nelielu

kanāli, kas tanī laikā šai vajadzībai izrakts. Kanālis

jūru sasniedzis starp Lapmežciemu un Ragaciemu, t.i.

tur, kur mūsdienās jūrā ietek Starpinupe. (Agrākos lai-

kos tā saukta par Starpupi.).

lekārtojot šādu ūdensceļu, preču transporta laivām nu

bijis iespējams piebraukt tieši pie jūras kuģiem un pār-
kraut tur preces. Izmantojot šo jauno ūdensceļu, jūras
kuģi tad vairs nav noenkurojušies jūrā iepretī Kaugur-
ciemam, bet mazu gabaliņu tālāk — pie Lapmežciema.

No dažādiem pārskatiem, kas vēl no tiem laikiem

saglabājušies, konstatējams, ka vairāku gadu laikā tur

piestājuši pāri par 100 kuģu. To lielākais vairums bijuši
pašas Kurzemes hercogistes kuģi, bet starp tiem arī daži

ārzemju. Pašas Kurzemes hercogistes kuģi, kas tanī

laikā tur ieradušies, saukti šādos vārdos: Die Butte

(Plekste), Der Cabljau (Menca), Der Carper (Karpa),
Der Crocodill (Krokodīls), Der Elefant (Elefants), Die drei

Heringe (Trīs siļķes), Der Hirsch (Briedis), Johannes der

Evangelist (Evaņģēlists Jānis), The Icelander (Islandie-

tis), Die Kazze (Kaķis), Der Lachs (Lasis), Die Levitas

(Vieglums), Macreil (Makrele), Dc Meve von Churlant

(Kurzemes kaija), Der Neptunus (Neptuns), Der Orpheus
(Orfejs), Die Parsimonia (Taupība), Der Schwann (Gul-

bis), Die Temperantia (Mērenums), Die Vanitas (Augst-
prātība), St. Casimir (Sv. Kazimirs), Garneele (Garnēle),
Hase (Zaķis), Heringsfaenger (Siļķu zvejnieks), St. Igna-
tius (Sv. Ignats), Innsull Tobago (Tobago sala), S. Saphia
(Sv. Sofija), Stadt VVindau (Ventspils pilsēta), Der Hirsch-

bock (Briežu tēviņš), t'Stadt von Aventure (Dēku pilsēta).
Aprakstos atrodamas ziņas, ka hercogs Jēkabs šinī

laikā plānojis arī vēl citus lielākus darbus. Starp citu —
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viņš bijis iecerējis savienot Daugavu, jau labu gabalu

augšpus Rīgas, ar Lielupi, Lielupi ar Ventu un Ventu

ar Nemunu. Apsvērums te bijis — nevien uzlabot savu

preču transportu, bet arī Krievijas preces, kas nāk pa

Daugavu uz leju, novadīt uz Kurzemes ostām.

Daugavas un Lielupes savienošana sākta 1667. gadā.
Klaušu darbos tad tikuši norīkoti 400 zemnieku. Tie

rakuši kanāli starp Eglaines upi (ietek Daugavā starp

Daugavpili un Krustpili) un Susēju, kas, pievienodamās
Mēmelei, ietek Lielupē pie Bauskas. Ziemā citi 200

strādnieki šo kanāli padziļinājuši. Tālākiem darbiem

Biržu hercogs bijis apsolījis 2000 lietuviešu zemniekus.

Bet pie šiem tālākiem darbiem tie nav tikuši. Visi

šie „jaunu upju" rakšanas darbi ļoti satraukuši Rīgas
tirgotājus. Tie baidījušies, ka, atņemot preču kustību

Daugavai, viņu ienākumi kļūs mazāki. Tādēļ tie darījuši
visu iespējamo, lai šos darbus-pārtrauktu. Tie griezušies
pat pie Zviedrijas karaļa ar attiecīgu lūgumu.

Kad Zviedrija iejaukusies, Jēkabs tad arī pārtraucis
Eglaines un Susejas savienošanu. Atmesti arī citi plāni.

Preču transports pa jaunveidoto ūdensceļu no Lielupes
uz Kaugurciema resp. Lapmežciema jūras kuģu piestā-
jas vietu (cauri Kaņiera ezeram) turpinājies arī vēl pēc
hercoga Jēkaba — vēl nākošā hercoga Frīdricha Kazi-

mira laikā. Bet tad tas arī it drīzi izbeidzies, jo arī šīs

mazās jūras kuģu piestājas vietas Kurzemes piekrastē,
t.s. mazostas, bijušas kā dadzis Rīgas tirgotāju acīs. Tie

visādi nopūlējušies, lai arī tur preču kustību pārtrauktu.
No kāda 1689. gada ziņojuma, ko sastādījis Rīgas pil-

sētas sūtītais izlūks, tad arī iegūstam tuvākas ziņas,
kur vispār Kurzemes piekrastē šādas kuģu piestājas
vietas ir bijušas. Ziņojumā pieminētas šādas vietas:

1) Cayerwyck — 5 jūdzes no Rīgas. Šī vieta nav

neviena cita kā Kaugurciema kuģu piestājas vieta. 1688)

gada tur bijuši 5 kuģi, kas atveduši franču sāli, vīnu,

siļķes un tabaku. Kuģi aizveduši dažādus kuģu būv-

kokus, ozola plankas, darvu un dažādu labību. Ziņo-
jumā pieminēts, ka visa jūrmala vēl bijusi pilna ar ozola

baļķiem un ozola plankām.
2) Laatsch Krug oder Bielen Marek — 8 jūdzes no

Rīgas. Šinī vietā, kas meklējama tur, kur jūrā ietek ne-
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lielā Lāčupe, t.i., Apšuciema un Plieņciema tuvumā,

1687. gadā bijuši 2, bet 1688. gadā 1 kuģis, kas atveduši

sāli un iekrāvuši dažādus kokmateriālus.

3) Angern — 11,5 jūdzes no Rīgas. Šinī vietā, t.i.,

Engurē, bijušas ierīkotas 4 noliktavas, kas ziemā bijušas
pilnas ar sienu un labību. Vasarā ieradušies 3 kuģi,
atvedot plankas, kokus, darvu, dzelzs stieņus un citādus

dzelžus. Vēl Ziemsvētku laikā ieradušies 2 kuģi, kas

aizveduši linsēklas.

4) Bārsche Zehme — 14 jūdzes no Rīgas. Tas varētu

būt bijis Bērzciems. Tur 1688. gadā ieradies 1 kuģis,
kas atvedis sāli, bet iekrāvis rudzus.

5) Sigge Ragge — 19 un 20 jūdzes no Rīgas. Tas

varētu būt bijis nevis Sīkrags, bet Mērsrags, jo Sīkrags
atrodas daudz tālāk no Rīgas. Šinī vietā dzīvojis kāds

nekrietns tirgotājs (verdorbener Kaufmann) vārdā

Brauns (N. Broun). 1688. gadā tur ieradušies 3 kuģi, at-

vedot sāli, tabaku, vīnu un citas preces, ko šis tirgotājs
pārdevis vairumā un mazumā. Kuģi aizveduši dažādu

labību. Tur bijušas ierīkotas- jau 3 noliktavas un gulē-
juši baļķi, kas domāti vēl jaunu noliktavu ierīkošanai.

6) Bāche Rog — vieta pie Rojas upes. Tur bijušas 4

noliktavas, pilnas ar dažādu labību. 1688. gadā iera-

dušies 2 kuģi, kas atveduši sāli un aizveduši labību.

7) 3 jūdzes aiz ,«Tomas Nest" (= Domesnes, Kolkas-

rags). Tātad — pie Mazirbes. Tur Dundagas muižas

īpašniekam bijušas 4 labības noliktavas. 1688. gadā
tur ieradušies 2 kuģi, kuros iekrauta labība. 1689. gadā,
kā izteikušies vietējie iedzīvotāji, bijuši gaidāmi vēl

vairāk kuģu, jo ziemā visas noliktavas piebērtas pilnas
ar labību.

8) 8 jūdzes aiz „Tomas Nest" (= Domesnes, Kolkas-

rags. Tātad — pie Lielirbes. Tur bijušas 2 labības no-

liktavas, un 1688. gadā ieradies 1 kuģis.
Preču apgrozības izbeigšanu šinīs mazostās rīdzinieki

panākuši ar zviedru palīdzību. Rīgas ģenerdlgubernātors
te atsaucies uz agrākiem 1594. un 1615. gada līgumiem,
pēc kuriem Kurzemes hercogistei bijis atļauts lietot tikai

Ventspils un Liepājas, bet ne citas sīkās Kurzemes ostas.

1691. gadā Zviedrijas karakuģi ieradušies Rīgas jūras
līcī un arestējuši tur 2 Kurzemes kuģus, tā pārtraucot
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kuģu kustību mazostās. Šī mazostu blokāde ilgusi 10

gadus — līdz Lielajam ziemeļu karam.

Ar pirmajiem tvaikoņiem pa Lielupi

Pirmais kuģis, kas dzīts ar mašīnu spēku, Lielupē
iebraucis 1844. gadā. Tas bijis tvaika kuģis „Unity".

legādāts Anglijā un iekārtots pasažieru un preču pārva-
dāšanai, tas tad uzsācis peldviesu nogādi Rīgas jūrmalā,
braucot pa Daugavu, Buļļupi un Lielupi no Rīgas līdz

Dubultiem. Šie braucieni sākumā veikti gan tikai 3 die-

nās nedēļā — sestdienās, svētdienās un pirmdienās.
Vēlākos gados tvaikoņu satiksme pa Lielupi arvien

vairāk uzlabota. Rēgulāros braucienos tad tur piedalī-

jušies šādi kuģi: „Sirēna", „Omnibus", ~Otvažnost",

„Undine", „Greenwich", „Communikation". Daži no

tiem braukuši nevien līdz Dubultiem, bet arī līdz Slokai

un Jelgavai. ~Undine" varējusi uzņemt 500 pasažieru.
Līdz tam laikam nokļūšana no Rīgas jūrmalā bijusi

diezgan neērta. Parastā satiksme — pa zemesceļu ar

zirgiem. Šāds brauciens ildzis 5 — 6 stundas. Ceļā pie
tam, kā vēstī seni stāsti, tad vēl bieži bijis jārēķinās
ar visādiem pārsteigumiem. Vairākās vietās zirgi un

rati iestiguši smiltīs un dūksnājā. Lielupei pāri tikuši

ar plostveida pārceltuvi, jo tilta tur vēl nav bijis. Dažreiz

pie šīs pārceltuves braucējus sagaidījuši arī „muitinieki".
Tie neesot bijuši gan nekādi ļauni laupītāji. Apskatot

vispirms, cik kurš turīgs, tie iekasējuši no katra braucēja
tikai zināmu sumu — „par svaigo gaisu, atpūtu un iz-

priecu, kas jūrmalā sagaidāmi". Un tad — kā nākuši,

tā pazuduši.
Senais zemesceļš no Rīgas uz Kurzemi agrākos laikos

nav gājis tur, kur tagad. Tad braukts pa t.s. Buļļu ceļu,
kas, sākoties Pārdaugavā, virzījies puslīdz tieši uz to

vietu, kur mūsdienās atrodas Vakarbuļļi. Tur (pie ta-

gadējā Vārnu kroga) atradusies senā Lielupes pārcel-
tuve. Senajos dokumentos „dc wech to Bullen wart"

pieminēts jau 1393. gadā. 7r> )

Pārceltuve šinī vietā pastāvējusi līdz 1758. gadam, kad

Lielupe izrāvusi savu tagadējo noteku jūrā. Ar šo iz-

rāvumu sapostīta ari pieeja pārceltuvei. Pēdējā tad
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ierīkota augšpus izrāvuma. 1824. gadā tā pārcelta vēl

tālāk — pie Bulduriem.

Šinī jaunajā vietā pārklāšana pāri Lielupei 1833 gadā

ievērojami uzlabota. Divu lēni pārvietojamu prāmju
vietā ierīkoti 4 lielāki prāmji. Vienā laikā tie varējuši

uzņemt 32 pajūgus. Salabots arī zemsceļš (pa tagadējo

vietu) un iekārtota pa to rēgulāra satiksme ar t.s. dili-

žansu. Pirmais tilts pāri Lielupei pie Bulduriem taisīts

samērā vēlu — tikai 1872. gadā.
Satiksmes uzlabojumi pa zemesceļu un ūdensceļu

ievērojami sekmējuši peldviesu pieplūdumu Rīgas jūr-
malā. Ja vēl ap 1800. gadu šinī jūrmalā nav bijis gan-

drīz neviena peldviesa, tad 1848. gada to skaits pār-
sniedzis 1000. Vēl tālāks pieaugums radies pēc 1899.

gada, kad ierīkots dzelzceļš. Pašreiz, kd atzīmēts jaunā-
kos pārskatos, peldviesu skaits sasniedzis tur 250 000.

PIE LIELUPES ZVEJNIEKIEM

Teika stāsta, ka tanī Lielupes malā, kur pašreiz atro-

das Babītes ezers, ezera nav bijis. Tur bijušas leknas

pļavas. Kādai saimniecei Babai pļavās ganījies liels

ganāmpulks. Lai ganāmpulkam nekas ļauns nenotiktu,

Baba ziedojusi Pērkonam vienmēr pa jēram.
Reiz Pērkons, pārģērbies par nabagu, gājis aplūkot

savus ļaudis. Te nu viņš redzējis, ka Baba met ugunī
nevis jēru, bet praulus. Tas viņu tā sadusmojis, ka

viņš sācis zibeņot, spert un savilkt padebešus. Šos

sapulcinātos mākoņus viņš tad uzgāzis ganāmpulkam
tieši virsū. Tā radies tur Babītes ezers.

Citādi Lielupe tautas gara mantās nav daudz pie-
minēta. Tas varbūt tādēļ, ka šī ūdens tece nepieder
pie sevišķi izciliem Latvijas zvejas ūdeņiem.

Savā plūdumā tā tek gan cauri apvidiem, kur atrodas

auglīgās kviešu druvas, bet daļēji savāc savus ūdeņus
arī mežu masīvos un purvu dumbrājos. Šie pēdējie
sadzeltējušie ūdeņi dažām zivju sugām mazāk derīgi.
Lielupē sastop zušus, līdakas, līņus, asarus, raudas,

ruduļus, plaužus, pličus, vimbas, karūsas, sapalus, ālan-

tus, vēdzeles, ķīšus, stagarus un vēl dažas citas mazāk

nozīmīgas zivju sugas, bet tikpat kā nemaz tur nav lašu,

taimiņu, sīgu un zandartu. Agrākos gados dažās vietās
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Lielupē zvejoti arī nēģi. Mūslaikos to tur pavisam maz.

Lielupei liela nozīme gan kā zivju ceļam. Šo ceļu
sevišķi izmanto zuši. Vēl pavisam mazi, tie iepeld Liel-

upē no jūras, dodas pret straumi pa upi uz augšu un

uzmeklē dažādus iekšējos ūdeņus — ezerus un Lielupes

pietekas. Tur tie paliek tik ilgi, kamēr izaug lieli. Tad

tie izmanto Lielupi atkal par ceļu, dodoties uz jūru —

uz savām tālajām nārsta vietām.

Viena no plašākām zušu uzturēšanās vietām — Babī-

tes ezers. Tas atrodas Lielupes malā, apmēram 30 km

no šīs upes ietekas jūrā. Vasarā tur var vērot vienu,

otru zvejas darba darītāju, kas cilā ezerā ievietotos zušu

murdus. Šinī ezerā labas lizdošanas vietas atrod arī

ūdens putni. Atrodami vērtējumi, ka nomedīto pīļu skaits

agrākos laikos sasniedzis tur ap 10000 gadā.

Senās zvejas gaitas Lielupē un citos tuvējos ūdeņos

Dažus norādījumus par zvejas darbiem Lielupē jau
akmens laikmetā dod senlietu atradumi pie Vārnu kroga.
Tur atrasti dažādi apstrādāti krama gabali, kas vedina

uz domām, ka tie savā laikā lietoti meža zvēru medīšanai

un zivju duršanai. Daži gabali, kas aprakstos gan no-

saukti par bultu uzgaļiem, atgādina senās sprūdu ūdas,

kādas uzietas izrakumu vietas arī pie citiem ūdeņiem.

Ar kādiem zvejas rīkiem zvejots Lielupē un tās pie-
tekās pie Bauskas, Mežotnes, Tērvetes un Dobeles, kur

atradušies seno zemgaļu dzīves centri, par to tiešu ziņu
nav. Visdrīzāk varētu domāt, ka tur lietoti dažādi senie

zvejas rīki, bet visvairāk — zaru, sakņu un klūdziņu
murdi, iestiprinot tos upēs sanesto akmeņu vai upes

dibenā iedzīto pāļu aizsprostos.
Senrakstos šādi zvejas tači Latvijas ūdeņos pieminēti

13. un 14. gadsimtā. Tā, piem., atrodamas ziņas, ka

1226. gadā pāvesta legāts Modenas Vilhelms, kārtojot
robežu strīdus, kas radušies garīgās un laicīgās varas

nesējiem Rīgas apkārtnē, noteicis, ka lietošanā esošie

lauki, pļavas, koki (bišu koki?), ūdens dzirnavas un

vecie zvejas tači paliek brīvā un negrozāmā lietošanā

arī turpmāk tā, kā bijuši. Jaunu taču un dzirnavu

ierīkošana pieļauta tikai ar kopēju piekrišanu.
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Līdzīgs taču pieminējums atrodams kādā 1353. gada
dokumentā (ÜB. 949). Tad ordeņa mestrs Gosvins fon

Herike dāvinājis Kurzemes prāvestam pusi no zvejas
tačiem Engures upē (Angerbeke), kas viņam esot pie-
derējuši ~kopš seniem laikiem".*)

Zvejas tači Lielupē pieminēti 1304. gadā (ÜB. 610).Šinī

gadījumā Lundas archibīskaps Isarns, kas darbojies par
šķīrējtiesnesi, noteicis, ka zvejas tači Lielupē ordeņa
brāļiem un pilsoņiem lietojami kopēji. Tāpat kopīgi tie

arī uzturami. Vieta, kur šie tači atradušies, nav minēta.

Zveja Lielupē, Babītē un citos tuvējos ūdeņos agrākos
gadsimtos pieminēta arī citos gadījumos, kad tur kārtoti

kādi strīdi, bet tad nav atzīmēts, ar kādiem zvejas rīkiem

tur zvejots. Tā tas pats iepriekš minētais Modenas Vil-

helms kādu strīdu par zvejas tiesībām Babītes ezerā iz-

kārtojis jau 1225. gadā (ÜB. 76). Tad viņš noteicis, ka

zveja šinī ezerā visiem Babītes pils (Schloss Babath)
ļaudīm, bīskapam un pilsoņiem „brīva uz visiem lai-

kiem".

Kādas „miera sarunas" notikušas atkal 1533. gadā.
Tad vienojušies, ka zveja Lielupē un Babītē arī turpmāk
brīva visiem Rīgas pilsētas, ordeņa mestra un land-
maršala zvejniekiem, izņemot Slocenes upi. Tur „Rodo-
gen" laikā (domājams, dažu zivju nārsta laikā) zveja
tikusi noliegta. Zveja pilnīgi noliegta Lielajā Gātē —

Lielupes un Babītes savienojumā. Tur zvejots tikai iz-

ņēmuma gadījumos, kad zivis bijušas nepieciešamas
ordeņa mestram, landmaršalam vai Rīgas pilsētas pār-
valdei viesu uzņemšanai.

:) Par kuru Engures upi toreiz bijusi runa, skaidri nav

zināms. Kurzemē ir 2 Engures upes: viena iztek no Usmas

ezera un ietek Puzes ezerā, otra — savieno Engures ezeru ar

jūru. Pēdējā reizēm saukta gan ari par Melnupi. Līdz 1842.

gadam, kad izrakta tagadējā Mērsraga upe, šī pēdējā Engures
upe bijusi vienīgā ūdens tece, kas savienojusi lielo Engures
ezeru ar juju.



218

Lielupes zvejnieki mūsdienās

Vēlākos gados zveja Lielupē vairs nav visiem brīva —

zvejniekiem, kam pašiem zvejas tiesības nepieder, bet

kas vēlas tur zvejot, jāmaksā noma. Tā, piem., par

nelielo Spuņņupi, kas savieno Babītes ezeru ar Lielupi,

ap 1911. gadu ir maksāts Rīgas pilsētai 600 rubļu gadā.
To kopēji maksājuši 18 zvejnieki, kas dzīvojuši netālajā

Spuņņuciemā, Pernciemā, Straupciemā un Žagarciemā.
Spuņņupē zvejoti zuši un līdakas, nedaudz arī citas zivis.

Pirms Pirmā pasaules kara Lielupē zvejotas nevien

vērtīgās tirgus zivis, bet arī mazvērtīgie stagari (kazragi).

Vērtīgās zivis pārdotas Rīgas tirgū. No stagariem turpat
Lielupes malā vārīta zivju eļļa. Šādas eļļas vārītavas

toreiz tur bijušas: Bulduros — 5, Buļļos — 6, Buļļumuižas

rajonā — 8, Daugavgrīvā — 3, Bolderājā — 3, Mangaļ-
salā — 2. Kopējā ellas produkcija 1911. gadā — ap
11 000 pudu (= 180 000 kg). Vērtība — 16 800 rubļu.
Eļļa pārdota Rīgā un lietota dažādu ķīmisku produktu

fabrikācijai. 84)

Latvijas brīvvalsts laikā rosīgākie Lielupes zvejnieki
dzīvoja Jelgavā, Valgundē, Salas pagastā un Vakar-

buļļos. Tur tad pastāvēja zvejnieku biedrības, kas no-

māja Lielupes ūdeņus un rūpējās par šo ūdeņu kārtīgu
apsaimniekošanu.

Pašā Lielupes lejgalā, Vakarbuļļos, pastāvēja zvej-
nieku biedrība Neptūns. Tā nomāja Lielupes ūdeņus

posmā no jūras līdz Bulduru tiltam. Salas pagastā,
iepretī Dubultiem, Mellužiem un Asariem, pastāvēja pat
2 biedrības. Vēlākos gados tās tika nosauktas par Salas

pagasta zvejnieku sabiedrību un Salas zvejnieku sabie-

drību Strauts. Jelgavas zvejnieku biedrība, kas nomāja
Lielupes vidusposma ūdeņus, apvienoja Valgundes, Jel-

gavas v.c. turienes zvejniekus.
Pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija iekļauta Padomju

Savienībā, pie iekšējiem ūdeņiem nodibināti daudzi zve-

jas arteļi, bet jau 1949. gadā ezeru un upju apzveja
nodota lekšējo ūdeņu trestam.

15)
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Daudz svešu upju es pārgāju,

Neviena nebija tāda kā tu,

Daugava baltā.

Zinaīda Lazda

DAUGAVA

Latviju gandrīz pa pašu vidu šķērso liela straume.

Tā savāc savus ūdeņus 83 000 km- plašā apkaimē un,

nesot uz jūru, pie Daugavgrīvas atdod tos Rīgas jūras
līcim.

Šo lielo upi sauc dažādos vārdos. Latvju ciltis, kas

vēl tagad mīt šīs lielās ūdens teces lejgalā apgabalos,
bet kādreiz sendienās apdzīvojuši visus tās krastus, jau
kopš nezināmiem laikiem sauc to par Daugavu. Pa-

saules visvecāko karti, kāda līdz šim pazīstama, sastā-

dījis sengrieķu ģeogrāfs, astronoms un matēmatiķis
Klaudijs Ptolemajs, kas dzīvojis no 85. līdz 160. gadam

pēc Kr. Apmēram tanī vietā, kur jūrā ietek Daugava,

viņš savā kartē iezīmējis upi, ko nosaucis par Rubonu

jeb Rudonu. Kādā Zviedrijas rūnu akmenī, kas, diemžēl,

gan gājis bojā, bijis nosaukums Tūna. Līdzīgi šī upe

apzīmēta arī senās skandināvu sāgās — vārdā Dūna.

Tuvu stāv arī krievu nosaukumi — Dveina un Dvina.

Senie lībieši savā izrunā Daugavu saukuši par Veina,

bet vācu rakstos atrod apzīmējumus Dune, Dyna, Dina,

Dūna. Zviedru kartogrāfa Olava Magna 1539. gada
kartē tā nosaukta par Dividnu.

Daugavas ūdeņi glabā sevī varenu spēku. Šī straume

nes plostus, laivas, kuģus. Plūdos un ledus iešanas laikā

tā reizēm izskalo krastus, aiznesot krūmus, kokus, ļaužu



220

iedzīves. Kopš pēdējiem gadu desmitiem, darbinot tur-

bīnas, tā dod vēl arī gaismu un enerģiju laukiem un

pilsētām.
Šīs upes ūdeņi slēpj sevī ari senus ticējumus. Pirms

gadu simtiem, piem., Daugavas piekrastnieki briduši

Daugavā un ar tās ūdeni nomazgājuši jaunpieņemto

kristīgo ticību, paliekot pie tā, kam ticējuši viņu tēvi un

tēvu tēvi. Kristīgās ticības laikā, turpretim, dažas kon-

fesijas atkal svētījušas Daugavas ūdeni un ar šo svētīto

ūdeni dziedējušas visādas kaites un vainas.

Nevienu citu Latvijas ūdens vienību, pat ne jūru, neap-

vij tik daudzas teikas un neapdzied tik daudzas dziesmas

kā Daugavu. To sauc gan par māmuļu, gan par maizes

devēju, jo tā palīdz sagādāt iztiku daudziem zvejniekiem,
laiviniekiem, plostniekiem, enkurniekiem, kuģotājiem,
tirgotājiem. Tās ietekmē veidojas vairākas pilsētas un

biezi apdzīvotas vietas, to vidū — ari Latvijas galvas-

pilsēta Rīga.
Latvijas lielākās upes — Daugavas krastā dzimst un

uzaug arī latvju teikas varonis Lāčplēsis. Zem kupla
ozola, pārvarot lāci, viņš glābj tur savu tēvu un pēc tam

veic vēl citus varoņdarbus, bet vēlāk, cīnoties ar bruņi-
nieku, abi grimst un pazūd Daugavas dzelmē.

Mūžības dzelmē grimst un pazūd dažādi laiki. Dau-

gavas plūdums paliek. Kā pirms gadu tūkstošiem, tā

šodien Daugava veļ savus ūdeņus pāri radzēm, krācēm

un smilšu sēkļiem uz lielo sateces vietu — Baltijas jūru.

Redzi, pašā sākumā, zvēri, putni runāja,

Daugavu rakti Pērkons viņiem vēlēja.
Visi zvēri, putniņi kopā nāca strādāt:

Lauzt, grauzt, kasīt, plūkāt, knābāt . . .
Andrejs Pumpurs, Lāčplēsis, 1888. g.

DAUGAVAS „fl AKŠ AN A"

Visi tie, kas kādreiz burtojuši ābeci, vēl atminēsies,

ka šinī pirmajā mācības grāmatā bija kāda teika, kas

stāstīja par Daugavas rakšanu. Darbā piedalījušies visi

zvēri un putni, izņemot vālodzi. Kamēr citi strādājuši,
tā stāvējusi sāņus un tikai skatījusies. Bet kad nu upe

bijusi gatava, tad Dievs aizliedzis vālodzei no upes
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dzert. Tādēļ tā vēl tagad dzerot tikai rasu un lietus

ūdeni.

Daži stāsti par Daugavas rakšanas darbiem, kas nepie-

derēja vairs pasaku pasaulei, agrākos gados bija dzir-

dami arī zvejnieku ciemos. Tie vēstīja par Daugavas
iztaisnošanu, ievirzot to jaunā gultnē, gandrīz taisnā

līnijā uz jūru. Tie vēstīja arī par to, ka kādreiz agrāk
kuģu ceļš uz jūru gājis garām Vecākiem, pa tagadējo

Vecdaugavu, bet vēlāk šī Daugavas noteka jūras galā
aizbērta ar smiltīm un akmeņiem.

Kad un kā tas viss noticis?

Izsekot Daugavas veidošanos no paša sākuma nav

viegli, jo šis sākums meklējams priekš vairākiem gadu
tūkstošiem. Senās pēdas, kas varētu ko liecināt, pati
daba pārveidojusi un izdzēsusi. Arī attiecīgie apraksti
nepilnīgi.

Varētu iedomāties, ka pirms apm. 20 000 gadiem, kad

gājis uz beigām pēdējais ledus laikmets, t.i., klimats

kļuvis siltāks un lielā ledus nasta iznīkusi, dziļākās
ieplakās sastājies ūdens. Pirmās dziļākās rievas, pa
kurām tad ūdens vienā vai otrā virzienā pārvietojies,
varētu būt bijušas šļūdoņa izrautās senlejas. Pa šīm

senlejām, kas vietām sasniedz 10 km garumā un 1 km

platumā, gabaliem vēl tagad tek nevien Daugava, bet

arī Gauja, Lielupe, Venta un citas Latvijas upes.
Parasti pieņem, ka pēc ledus laikmeta, reizē ar Balti-

jas jūras veidošanos, veidojušās arī mūsu upes. Pilnīgi
drošs šis pieņēmums gan nav. lespējams, ka Daugavas
un, varbūt, arī vēl citu mūsu upju sākumi meklējami vēl

daudz, daudz tālākā senatnē.

Gadu tūkstošiem plūstot, Daugava izveidojusi sev

dziļu gultni, iegraužoties vietām pat devona pamatiežos.
Bet vietām, piem. pie Aizkraukles, zem Daugavas taga-
dējās gultnes konstatēta vēl dziļāka un varenāka pa-
matiežos izgrauzta ieleja, pildīta ar ledus laikmeta

nogulumiem. No tā varētu secināt, ka pa šo vietu jau

pirms ledus laikmeta vai kādā starpledus laikmetā tecē-

jusi kāda upe — tagadējās Daugavas māmuļa vai vec-

māmuļa.
Senais teikas stāstītājs, kas mēģinājis izskaidrot taga-

dējās Daugavas izcelšanos *ar to, ka visi zvēri un putni
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to rakuši, gandrīz uzminējis Daugavas veidošanās seno

norisi. Kaut kādi apvienoti spēki to ir veikuši.

Vispirms te piedalījies šļūdonis, kas izrāvis senlejas,
un pats ūdens plūdums, kas, gadu tūkstošiem plūstot,

izgrauzis sev dziļu noteku. Nesot uz leju smilti, granti

un citus vaļīgus materiālus, pavasara palu laikā arī

ledu, pati upe veidojusi sēkļus un aizsprostus. Tie savu-

kārt palīdzējuši ūdens tecējumam mest kādu jaunu
līkumu vai arī rast kādu tiešāku ceļu. Pašās beigās —

ar rakšanas un bagarēšanas darbiem — te piedalījies
arī cilvēks.

Visā Daugavā visvairāk pārmaiņu pārdzīvojis pats

lejgals. Zemes slāņu pētījumos noskaidrots, ka ap to

vietu, kur pašreiz atrodas Daugavgrīva, pirms ledus

laikmeta bijusi dziļa ieplaka. Tā atradusies 60 m zem

jūras līmeņa. Šļūdoņa darbības rezultātā tā pienesta
ar ledus laikmeta nogulumiem. Baltijas jūras pārplū-
duma laikos šo joslu sedzis ūdens. Jūras krasts tad

atradies apm. 40 km tālu iekšzemē — augšpus Doles

salas. Daugavas iepriekšējā lejgalā gultne, droši vien,

vai nu pilnīgi vai daļēji pienesta ar smiltīm. Kad jūras

pārplūdumi atkrituši, Daugavas lejgalā tecējums gājis
atkal vai nu pa veco vietu, kaut kā sazarojies, vai arī

izgrauzis pavisam jaunu padziļinājumu, pa kuru tad

tecējis jūrā.
Drošākas ziņas par Daugavas veidošanos sameklē-

jamas tikai par pēdējiem gadu tūkstošiem, visvairāk

jau — par pēdējo gadu tūkstoti. Par šo laiku arī vēl

tagad atrodamas dažas pēdas dabā un dažus norādī-

jumus dod arī senākie apraksti.
Tā, piem., tanī vietā, kur tagad atrodas Rīga, konsta-

tētas kādas 3 Daugavas sengultnes. Kādu laiku Dau-

gavas kreisais krasts atradies tur, kur tagad ir Bauskas,

Vēju un Brīvzemnieka ielas. Daugava tad plūdusi cauri

Arkādijos dārzam, gar Uzvaras laukuma rietumu pusi
un gar Daugavgrīvas ielu uz Spilves līdzenumu. Dau-

gavas otrajā pusē, kur tagad izaugusi Latgales priekš-

pilsēta, Daugavas senais krasts bijis tuvu pie Lat-

gales ielas. Kāds Daugavas nozarojums reiz plūdis arī

Rīgas ziemeļos — gar vēlāk izveidotām Šarlotes, Duntes

un Tvaika ielām.
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Mūksala un Klīversala, tagadējās Daugavas pussalas,
kādreiz bijušas salas, līdzīgi pašreizējai Ķīpsalai. Salu

Daugavā vispār bijis ļoti daudz. Pavasara palu laikā

tās vietām pazudušas, vietām radušās no jauna klāt.

Vēl tagad Daugavas lejgalā, no Katlakalna līdz Daugav-
grīvai, atrod ap 30 salu. Visā Latvijas territorijā Dau-

gavas plūdumā ir pāri par 80 salu. Reizēm, šķiet,

Daugavas piekrastniekiem pat pietrūkuši vārdi, kā no-

saukt visas šīs salas, jo kādu salu Daugavas lejgalā
(iepretī Rīnužiem) vēl tagad sauc par — Bezvārda salu.

Dažkārt izteiktas domas, ka arī pati lielākā Daugavas
sala, ko mūsdienās sauc par Doles salu, radusies kādos

pavasara plūdos. Šai 10 km garai un 2 — 3 km platai
salai, kas atrodas Daugavā 10 km augšpus Rīgas, tagad
pa labo pusi tek Lielā Daugava, pa kreiso pusi — Sausā

Daugava.*) Senāk tas tā it kā neesot bijis. Daugava
tad tecējusi tikai pa to vietu, kur tagad tek Sausā Dau-

gava. Kādos pavasara plūdos, kad turienes sēkļos
sastājies ledus, plūdu ūdeņi izrāvuši jaunu gultni —

tagadējo Lielo Daugavu.*"')
Kurā gadsimtā tas varētu būt noticis, par to atzīmju

nav. Senajos dokumentos Doles sala pieminēta jau
pirms vairāk nekā 750 gadiem. Reizēm tā saukta par
Garo salu (Insula Longa), reizēm par Lielo salu (Insula

Magna). Nosaukums „Doles sala" (Insula dc Dolen))

pirmo reizi pieminēts 1288. gadd. Šim nosaukumam, kā

tas atzīmēts attiecīgos aprakstos, sakars ar dc Dolen

dzimtu, kurai šī sala piešķirta un kuras pārstāvis Johan-

nes dc Dolen jau 1226. gadā cēlis tur Doles pili. Pats

*) Sausās Daugavas nosaukums, kā to piemin apraksti,
radies tikai vēlākos gadsimtos — 18. gadsimta beigās. Šini

Daugavas nozarojumā (Doles salas augšgalā) tad ierīkots

aizsprosts, lai galveno ūdens teci novirzītu Lielajā Daugavā.
Ar to cerēts uzlabot tur laivošanas un plostošanas apstākļus,
it sevišķi pārkļūšanu pāri seklajai Rumbulai un vēl citiem

sēkļiem. Ilgi šis aizsprosts Sausās Daugavas augšgalā gan

neesot izturējis — jau 19. gadsimtā pavasara plūdi un ledus ta

izārdījuši. Tā Sausā Daugava savu ~sausumu" atkal pazaudē-

jusi.
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vecākais, līdz šim zināmais salas nosaukums — Ķēniņa
sala (Insula Regis). Tas dokumentos pieminēts jau 1211.

gadā (ÜB. 23). Atrodami paskaidrojumi, ka šim nosau-

kumam sakars ar sensenajiem vietējiem zemes pārvald-
niekiem (rex), kuru pēcnācējiem, t.s. Salaspils kuršu

ķēniņiem (brīvzemniekiem) Doles salas apvidū, abpus

Daugavai, arī vēl vēlākos gadsimtos piederējuši zemes

gabali.
86)

Lejgalā Daugavas ūdeņu plūdums ir plašs. Senākos

laikos, jādomā, tas bijis vēl plašāks, jo pa tagadējo

Buļļupi (Lielupes vecupi) tur piebiedrojušies klāt arī visi

Lielupes ūdeņi. Šie ūdeņi tad plūduši jūrā pa 2 nozaro-

jumiem: rietumu un austrumu. Rietumu nozarojums at-

radies tās vietas tuvumā, kur Daugavas ūdeņi vēl tagad
ietek jūrā. Austrumu nozarojums bijis tagadējā Vec-

daugava, kas ietecējis jūrā pie tagadējiem Vecākiem.

Vēlākos gados rietumu nozarojums it kā panīcis, var-

būt pat pilnīgi aizsērējis. Varētu iedomāties, ka tas

noticis sanesto smilšu dēļ, ko Daugavas straume vairāku

gadu simtu plūdumā nogulsnējusi savā jūras notekā.

Varbūt tur palīdzējuši arī rietumu vēji un jūras straume.

Ap 1200. gadu Daugavas ūdeņu lielākā daļa tecējusi
jūrā pa austrumu nozarojumu, t.i., pa tagadējo Vecdau-

gavu. Tur braukuši arī kuģi. Kad tie sākuši izmantot

rietumu nozarojumu, kur brauc vēl tagad, par to tiešu

ziņu nav. Domā, ka tas noticis ap 1600. gadu.
Šai domai pamatā apraksti, kas stāsta par senā

Daugavgrīvas klostera likteņgaitām. Šis klosteris, kā

jau teikts, ierīkots kuģu ceļa malā, kas ap 1200. gadu

gājis uz jūru pa tagadējo Vecdaugavu. 1228. gadā
klosterim uzbrukuši kurši un zemgaļi, 1297. un 1483. gadā
to izpostījuši rīdzinieki, 1582. gadā tas nokļuvis poļu
varā, bet 1608. gadā to ieņēmuši zviedri. Zviedri šo

nocietinājumu nu tālāk vairs nav nostiprinājuši, bet

Daugavas kreisajā krastā, pie tagadējās Daugavgrīvas,
cēluši jaunu skansti, nosaucot to par Neimindi (Neu-

mūnde). 1680. gadā vecais klostera cietoksnis pat galīgi
iznīcināts, jo, kā teikts aprakstos, kļuvis nenozīmīgs.
Neiminde tad arī pārdēvēta par Dinamindi (Dūna-

mūnde). 87)

Daugavas galvenais tecējums šinī laikā, tātad, plūdis
jau pa rietumu nozarojumu. Tas tur. droši vien, sācis
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plūst jau vairākus gadus iepriekš, jo citas ziņas vēstī,

ka poļi jau 1565. gadā šinī Neimindē ierīkojuši savu

blokhauzi. 1574. gadā rīdzinieki to nodedzinājuši.
Kas bijis tas, kas „racis" šo jauno Daugavas noteku,

t.i., padziļinājis agrāko rietumu nozarojumu, par to,

šķiet, divu domu nav — to veidojuši pavasara plūdu
ūdeņi. Jautājums tikai — kādā sakarā?

Arī šim jautājumam atbildi, šķiet, varētu atrast dažos

senos stāstos.

Aprakstot senās krustnešu cīņas Latvijā 1215. gadā,
Indriķis savā chronikā (XIX, 2) ierakstījis sekojošo:
„...Un sāmsalieši brauca ar lielu kuģu pulku uz Dau-

gavas grīvu, vedot sev līdzi laupītāju kuģus un buru
laivas, un piepildīja tās ar akmeņiem un nogremdēja
jūras dziļumā upes grīvā; viņi gatavoja arī koka režģus,
piepildīja arī tos ar akmeņiem un tāpat nogremdēja
Daugavas mutē."

Pilnīgi aizsprostot kuģu ceļu Daugavā sāmsaliešiem,
šķiet, tomēr nav izdevies. Chronists turpat tālāk pie-
zīmē: „Daugavas ūdens, kas gribēja strauji un brīvi te-

cēt, un arī jūras vētras šīs ūdenī gremdētās barikādes

sapostīja, atlikušos vācieši izvilka no ūdens, tā ka visiem

tiem, kas gribēja Daugavā iebraukt, ceļš bija atkal

brīvs."

Tādējādi tad kuģu ceļš vēl 1215. gadā ir atjaunots un

gājis vēl vienmēr pa šo pašu veco vietu — pa Vecdau-

gavu. Nav tomēr ticams, ka vācieši toreiz būtu varējuši
izcelt no Daugavas visus šos igauņu nogremdētos šķēr-
šļus. Tādas izceļamas ierīces vēl toreiz nemaz nebija.
Kāds neliels kuģu ceļš, varbūt, ticis gan iztīrīts, bet

lielākā akmeņu, režģu un laivu daļa, droši vien, palika
Daugavā. Šīs atliekas turpmākos gados ledus iešanas

laikā varēja būt pamatā kādiem ledus sastrēgumiem
Daugavas lejgalā.

Ļoti lielus plūdus Rīga ir piedzīvojusi 1358. gadā.
Plūdu ūdeņi tad, kā stāsta apraksti, kāpuši tik augstu,
ka Doma baznīcas pagalma krustejā tie sniegušies pāri
vīra augumam. lespējams, ka jau tad plūdu ūdeņi un

ledus masas plūdušas jūrā pa otro Daugavas nozaro-

jumu un padziļinājušas to atkal dziļāku. Kādi citi vēlāki

plūdi to varētu būt padziļinājuši un paplašinājuši vēl

tālāk.
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Kopš tā laika Daugavas austrumu nozarojums nu

sācis arvien vairāk panīkt — aizaugt un piedūņot. Ap
1850. gadu šo seno kuģu ceļu aizsprosto pilnīgi — jūras
galā pie Vecākiem tur saber akmeņus un smilti. To

dara tādēļ, lai rietumu nozarojumā straume būtu spēcī-

gāka un tur nerastos smilšu nosēdumi.

Pašreiz šis austrumu nozarojums, ko sauc par Vecdau-

gavu, vēl tikai kādā 1/2 km garā posmā Vecāku tuvumā

ir 4 — 5 m dziļš, bet vispār nav dziļāks par 1 — 2m.

Vēl ap 1928. gadu kāds Rīgas pilsētas kuģītis vadāja

pa turieni no Rīgas uz Vecākiem pasažierus. Kad uz

Vecākiem ierīkoja šoseju un uz Vidzemes jūrmalu dzelz-

ceļu, šis kuģītis braucienus pārtrauca. Ūdens piedūņo-
juma dēļ tam tur vietām bija arī pagrūti izkļūt cauri.

Ar parastām zvejas laivām, turpretim, pa šo vecuoi brauc

arī vēl tagad.

Mūžam nerimst Daugavas krāces ...
Kārlis Skalbe

DAUGAVAS PLŪDUMS

Savu tecējumu Daugava sāk Krievijā. Valdaja augstie-
nē iztekot no Dviņecas ezera. Tikai 14 km attālu no tās

vietas sāk tecēt arī Volga, un nedaudz tālāk — ari

Dņepra. Tās dodas katra savā virzienā: Daugava uz

Baltijas jūru, Volga — uz Kaspijas jūru, Dņepra — uz

Melno jūru.
Visgarākā šo upju trijotnē ir Volga. Tās augšgala

ūdeņi ceļo 3688 km, kamēr tie sasniedz Kaspijas jūru.
Dņepra — 2280, Daugava — 1000 km gara. (Daži autori

atzīmē, ka īstais Daugavas garums esot 1003 km, daži

min 1020 km, daži pat — 1024 km. Daži vēl atzīmē, ka

par Daugavas sākumu nevar uzskatīt Dviņecas ezeru,

bet gan kādus purvainus avotus augšpus šī ezera. Pa-

domju Savienības enciklopēdijā atzīmētais Daugavas
garums — 1020 km.)

Pa Latvijas territoriju Daugava tek savā lejgalā, kur

tās plūdums visplašāks. Šis posms aizņem 367 km.

Iztekot no Dviņecas ezera, Daugava atgādina nelielu

strautu. Tur tā nav platāka par 1,5 — 2 m un dziļāka
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par 30 — 50 cm. Pēc kādiem 20 km, ietekot kādā citā

ezerā un iztekot atkal no tā, Daugava sāk izskatīties jau

pēc upes — tās platums ap 15m, dziļums ap 60 cm.

Tālākā plūdumā, uzņemot dažādus ūdeņus, Daugava
klust arvien platāka un dziļāka.

Pie Vitebskas tā ir jau ap 100 m plata un 1,3 m dziļa.
letekot Latvijā, Daugavas platums sasniedz ap 200 m,

pie Daugavpils — 309 m, pie Rīgas dzelzs tiltiem —

750 m, Mīlgrāvja rajonā — ap 1500 m. Šinī posmā pieaug
arī Daugavas dziļums, no Vitebskas līdz Doles salai

sasniedzot vietām 5 — 6 m, bet lejpus Rīgas — 8 m.

Lielāks dziļums pēdējos gadu desmitos radies vēl

Daugavā pie Ķeguma, ierīkojot tur spēkstacijas aiz-

sprostu. Šinī vietā ūdens uzstādināts 16,25 m augstumā.
Tā veidojies tur t.s. Ķeguma ezers, kas sasniedz 38 km

garumā — no Ķeguma līdz Jaunjelgavai.
Vēl lielāks dziļums turpmākos gados veidosies Dauga-

vā netālu augšpus Ķeguma ezera, ierīkojot tur otru

spēkstaciju. Tur paredzēts uzstādināt Daugavas ūdeni

40 m augstumā, uzplūdinot 43 km 2 plašu ezeru.

Šī aizsprosta ierīkošana jau sākta un tiek rosīgi tur-

pināta. Projektu tam izstrādājuši krievu inženieri, pretēji
vairāku latviešu lietpratēju un sabiedrisku darbinieku

iebildumiem. Šie iebildumi celti tādā nozīmē, ka uz-

stādinot ūdeni, tur ietu zudumā Daugavas krastu visjau-
kākais posms Latvijā un vairāki vēstures pieminekļi —

mūžīgi raudošais Staburags, Pērses tagadējā ieteka,

Pērses ūdenskritums, Kokneses pilsdrupas v.c.

Daugavas pietekas, sanesot ūdeni Daugavā, atūdeņo
nevien daudzus purvus, pļavas un laukus, bet ari vairā-

kus ezerus, no kuriem tās vai nu iztek, vai ari tek tiem

cauri. Latvijas territorijā Daugavai piebiedrojas: Buļļ-

upe, Ķīšezera noteka, Ogre, Pērse, Aiviekste, Nereta,

Dubna, Līgsna, Indra, Lauce, Eglaine, Dviete.

Vietām šīs pietekas rindojas daudzkārtīgā pakāpē.
Šāds rindojums vērojams, piem., pie Aiviekstes. Vairāki

mazi strauti tur satek kādā nelielā upē, ko sauc par

Dobupi, Dobupe savukārt ietek Kārnītē, Kārnīte ietek

Vārnienē, Vārniene ietek Balvupē, Balvupe ietek Pe-

dedzē, Pededze ietek Aiviekstē, un Aiviekste ietek

Daugavā.
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Gabaliem Daugavā tek divkrāsains ūdens — vienā

pusē gaišs, otrā tumšs. Tā to var vērot pavasaros augš-

pus Pļaviņām. Tumšos ūdeņus tur ienes Aiviekste,

savācot tos Lubānas zemumos un purvos. Nodalīti

Daugavas labajā pusē, šie tumšie Aiviekstes ūdeņi ceļo
līdz Pļaviņām. Turienes krāces tos tad atkal sajauc un

krāsojumu izlīdzina.

Visā savā tecējumā Daugava krīt tikai 121 metru.

Tādēļ tās plūdums samērā mierīgs un izlīdzināts. Strau-

jāk tā plūst pāri krācēm, kur kritums lielāks. Izņēmums,

protams, pavasaros, kad iet ledus un aiztek palu ūdeņi.
Satekot jūrā, Daugavas ūdeņi sanes tur nevien augšte-

cēs izskalotas vērtīgas pamatvielas, bet arī ļoti daudz

mazvērtīgu duļķu. Šie duļķainie ūdeņi, pavasaros sastā-

joties Rīgas jūras līča ielokā, sagādā rūpes jūras zvej-
niekiem. Rīgas un Slokas jūrmalas zvejnieki tādās reizēs

parasti žēlojas, ka viņiem „tukšais laiks" — zivju tad

tur nav. Zvejas darbā tad tie dodas Mērsraga un Rojas
rajona ūdeņos.

Šīs jūra sanestās duļķes vienā vietā ilgi gan nepaliek.
Pati daba tad rūpējas atkal par kārtību — jūras straume

tās aiznes, izkliedē un nogulsnē dažādās malu malās,

padarot jūras ūdeni atkal tīru.

Ai Daugava, Daugaviņa,
Valdi savu straujumiņu:

Daža māmiņ' i raudāja,
Daža jauna līgaviņa.

Tautasdziesma

KAD DAUGAVĀ lET LEDUS

Ziemā Daugavu klāj ledus. Tad iet un brauc pa to

kā pa cietzemi. Pavasarī, kad sākas atkusnis un upes
un upītes sanes tur daudz ūdens, ledus sāk celties un

salūzt. Straume tad nes to uz leju. Gabaliem šī ledus

ceļošana norit gludi, bet vietām ledus aizķeras un

sastrēgst. Ūdens līmenis upē tad ceļas un applūst

tuvējie krasti.

Agrākos gados, kad Daugavas gultne vēl nav bijusi
tīrīta un padziļināta, ledus sastrēgumi un Daugavas
krastu applūdumi piedzīvoti daudz biežāk nekā tagad.
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Ledus iešana tad bijis notikums, ko piekrastnieki vēro-

juši ar lielu satraukumu, jo no applūdušiem, krastiem

ledus daudz ko aizrāvis sev lidzi. Tur bijuši krūmi, koki,

laivas, kuģi, atsevišķi dzīvnieki un pat mājas ar visiem

iedzīvotājiem.

Sevišķi lielas rūpes ledus iešana sagādājusi senajai

Rīgai, kas celta samērā zemā vietā Daugavas malā.

Plūdi un ledus masas reizēm saārdījušas senos nocieti-

nājums, un ūdens ieplūdis pilsētā, nodarot tur lielus

zaudējumus.
Lai no šādām klizmām izsargātos, pilsētas vārti Dauga-

vas pusē jau pirms ledus iešanas tad slēgti un nosprostoti
ar mēsliem, zemāk gulošie pagrabu logi aizmūrēti,

Daugavas salās novietotie kokmateriāli ar ķēdēm un

resnām tauvām piesieti pie pāļiem un krastmalā augo-
šiem resnākiem kokiem.

Nelabā atmiņā, kad Daugavā veidojušies ledus sastrē-

gumi un radušies plūdi, palikuši šādi gadi: 1358, 1363,

1587, 1589, 1597, 1615, 1618, 1649, 1709, 1727, 1744,

1770, 1771, 1783, 1795, 1807, 1814, 1829, 1837, 1912,

1917, 1924, 1929.

Visbriesmīgākie bijuši 1709. gada plūdi. Tie sākušies

jau iepriekšējā rudenī. Novembrī tad plosījusies ārkār-

tīgi stipra vētra, kas daudziem Rīgas namiem, daļēji
arī Doma baznīcai, noārdījusi jumtus. Vētras sadzītais

ūdens vietām applūdinājis Daugavas krastus un salas,

aizskalojot mājas, lopus un cilvēkus. Sadauzīti un iz-

mesti krastā arī daži kuģi.
Vētrai sekojis bargs sals, kas gandrīz nepārtraukti

pieturējies visu ziemu. Daugavas ledus sasalis 1,5 m

biezumā, tā ka vietām tā bijusi aizsalusi līdz dibenam.

Ledū iesaluši 22 kuģi. Tanī ziemā Latvijā izsaluši ari

gandrīz visi augļu koki.

Sākoties pavasara atkusnim, straume nesusi Daugavas
augšgala ledu uz leju, bet lejgalā ledus nav salūzis —

tas palicis turpat, kur bijis. Tā upes lejgalā radies

ļoti liels ledus sastrēgums. Ūdens tad izlauzis sev divus

jaunus ceļus uz jūru un applūdinājis Daugavas salas un

Pārdaugavu. Ledū iesalušos kuģus nav bijis iespējams
vairs izglābt. Ledum sakustoties, tie saspiesti, saārdīti

un aiznesti jūrā. Jūrā aizrauti ari lieli kokmateriālu dau-
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Daugava nes savus ledus krāvumus jūŗā.

dzumi un vairākas mājas ar visiem iedzīvotājiem. Viena

pati Zaķsala zaudējusi 52 mājas. Vēl sliktāk gājis Rīgā.
Ledus masas un plūdu ūdeņi ielauzuši pilsētas vārtus,

ieplūduši pilsētā, pārplūdinot tur ielas, ēkas un pa-
grabus. Doma baznīcā ūdens kāpis līdz altārim. Juku

jukām tur peldējuši soli, zārki un izskalotie līķi.
1917. gadā ledus sastrēdzis Daugavā starp Zvirgzdu

salu un Zaķsalu. Ledus kalni tad sadzīti līdz pat ielu

dzelzceļa sliedēm, nolaužot vairākus čuguna stabus un
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no Lucavsalas un Zaķsalas noraujot veselas zemes

joslas. Sastrēgumā ūdens cēlies 5,18 m virs jūras līmeņa,
izmetot krastā arī vairākus mazākus kuģus.

1924. gadā ledus iešana pie Rīgas sākusies 5. aprīlī.
Ledus masas tad aizrāvušas jūrā nevien tur ierīkoto

koka tiltu (t.s. Lībekas tiltu), bet sapostījušas arī Vecā

dzelzs tilta pagaidu posmu, kas pēc Pirmā pasaules
kara tur bijis iebūvēts. Sapostīti arī elektriskās strāvas

kābeļi.

Daugavas plūdos agrākos gados cietuši nevien Dauga-
vas lejgalā piekrastnieki, bet reizēm lieli zaudējumi
nodarīti arī citām apdzīvotām vietām augšpus Rīgas.
Tā 1702., 1709., 1714., 1723., 1729., 1735. un 1739. gada
plūdos ievērojami cietusi ari Daugavpils. Vislielākie

zaudējumi tur nodarīti 1709. gadā. Tas ir tanī pat gadā,
kad ari Daugavas lejgals piedzīvojis lielu katastrofu.

Par šiem 1709. gada plūdiem Jezuītu ordeņa archīva

materiālos atrasta šāda atzīme:

„ ... Daugavu var tiešām saukt par zelta upi, jo tā no

visām pusēm nes preces uz Rīgu, bet šogad tā, tāpat
kā Nīla, izgāja no krastiem un aizrāva visu sev līdzi.

Ar lielu troksni mutuļojošie ūdeņi to tā pārplūdināja,
ka aizrāva iedzīvotājus ar visām mājām, laukos izska-

loja sēju, skolā sagāza krāsni un visus pilsoņus satrauca,

baznīcu pārvērta par laupītāju ligzdu un nekautrējās
ielauzties pat klosteri, tā ka iedzīvotāji kā Noasa laikā

paglābās uzkalnos, ticīgie visi sabēga kā šķirstā aiz

klostera mūriem un kopā ar mums bija spiesti kā zvir-

buļi stāvēt zem māju jumtiem. Baznīcā ūdens ieplūda

kapos, un mirušo zārki peldēja tur apkārt kā kādi plosti

pēc kuģa bojā ejas, pilsēta palika bez iedzīvotājiem,

mājas bez pārziņiem, dažas ēkas kopā ar iedzīvotājiem

aizpeldēja prom, kalni tika pārbīdīti, nelīdzenumi no-

līdzināti, ielejas piepildītas, tā ka tur, kur agrāk zaļoja
labība, palika pāri tikai dzeltena smilts."88)

Arī 1729. gadā plūdu ūdeņi Daugavpilī kāpuši tik

augstu, ka tā izskatījusies līdzīga Venēcijai. Lai pasar-

gātu pilsētu no līdzīgiem plūdiem, tad taisīts tur 6km

garš aizsargdambis. Pa tp ievadīta pilsētā ari šoseja.
Šī aizsprosta būve pabeigta 1841. gadā.

1740., 1743., 1773. un 1924. gada plūdos ievērojami
cietusi ari Jaunjelgava. 1773. gadā šī pilsētiņa gandrīz
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pilnīgi noslaucīta no zemes virsas. Tur sapostītas apm.

100 mājas. Arī 1924. gada plūdi aiznesuši 4 un bojājuši
vairākas citas ēkas.

Vairākas reizes ledus sastrēdzis Daugavas sēkļos pie
Doles. Vēl 1615., 1771. un 1867. gadā ūdens līmenis

cēlies tur tik augstu, ka pārplūduši nevien zemākie

krasti, bet radies kāds Daugavas nozarojums, kas pa

Brekšupes leju gar Ulbroku tecējis uz Juglas ezeru.

Pēdējos gadu desmitos ledus iešanas briesmas Dauga-
vas lejgalā mazinātas nevien ar to, ka Daugavas gultne
tur izbagarēta dziļāka, bet arī ar Ķeguma uzstādinājuma
ierīkošanu. Šis uzstādinājums uzņem lielas ūdens un

ledus masas — parasti tik daudz, ka ledus upes lejgalā
vairs nemaz nenonāk, vai arī ja nonāk, tad nelielā

daudzumā, kas slīd pāri spēkstacijas aizsprostam.

Daugav', balta putodama,
Oša laivu vizināj'...

Andrejs Pumpurs

DAUGAVAS ŪDENSCEĻŠ

Ar mūsdienu kuģojamiem līdzekļiem, kas dzenami ar

mechanisku dzinēju, pa Daugavu tālu ceļot nevar. Šai

vajadzībai var izmantot pašu Daugavas lejgalu 30 km

garumā — no jūras līdz Doles salas vidusposmam (Ķe-
kavai). Tālāk nāk sēkļi un krāces. Ar mazākiem kuģī-
šiem, var braukt vēl gan arī Daugavas posmā pa t.s.

Ķeguma ezeru, kas radies augšpus Ķeguma aizsprosta,
ierīkojot tur spēkstaciju. Kuģojams ir arī ap 8,5 km garš
posms pie Daugavpils — no Daugavpils līdz Mežciemam.

Ar mazākām laivām, kam iegrime nav dziļāka par
50 cm, ceļot vēl var arī citos Daugavas posmos. Arī

Krievijas daļā, piem., ap Vitebsku. Bet tas tad ir arī

viss.

Sendienās, kad satiksmei lietotas sekli peldošas airu

laivas, ceļots pa Daugavu bezmaz visā tās garumā. Pāri

krācēm
un sēkļiem, kur ūdens dziļums nav bijis pietie-

kams, laivas nestas nēšus vai arī dzītas pa sauszemi.

Tādā veidā, izmantojot dažas pietekas, bijis iespējams
no Daugavas iekļūt arī Dņepra, kas tek uz Melno jūru.
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Parasti spriež, ka vieni no pirmajiem, ūdenssatiksmes

līdzekļiem, ar ko jau akmens laikmetā braukts pa upēm,

bijuši vienkoči — laivas, kas gatavotas no viena koka

stumbra. Daugavā šai vajadzībai varētu būt lietoti arī

plosti — vairāki kopā sastiprināti koka stumbri.

To varētu domāt tādēļ, ka par šādu plostu gatavošanu
atrodamas ziņas arī vēlākos gadsimtos. Tā, piem., chro-

nists Indriķis piemin, ka 1206. gadā Polockas kņazs,

organizējot uzbrukumu Rīgai, uzdevis sagatavot laivas

un plostus, lai ar tiem, varētu nogādāt uz turieni savus

karavīrus. Citi avoti sniedz ziņas, ka tas noticis arī vēl

1656. gadā. Cara Alekseja Michailoviča vadībā krievi

tad devušies pa Daugavu uz leju ar laivām, 200 strūgām
un 4 lieliem tiltveida plostiem. Viņu nodoms esot bijis —

ieņemt Daugavgrīvu. Tas tomēr neesot izdevies — cīņās
visus šos ūdenssatiksmes līdzekļus ieguvuši rīdzinieki.

Cik un kādi kuģotāji aiztecējušos gadsimtos ceļojuši

pa Daugavu, par to drošu ziņu nav. Tikai daži atradumi

Daugavas krastos, arī dažas rakstveida ziņas, dod kādus

nepilnīgus norādījumus.
Tā, piem., atrokot kādu uzkalnu Reznu kapu laukā,

kas atrodas netālu no Doles salas, atklāti 310 senkapi,
kur senie Daugavas piekrastnieki apglabāti kādus 500

gadus ilgi — no 11. līdz 6. gadsimtam pirms mūsu ēras.

Starp dažādām senlietām tur atrasti arī daži skandi-

nāviem raksturīgi senie tualetes piederumi — bronzas

bārdas nazis, pincete un īlens. Archaiologi pārliecināti,
ka tie cēlušies Skandināvijā.

Secinājums: senie skandināvi Daugavā iebraukuši jau
ap 1000. gadu priekš Kr. vai pat nedaudz agrāk.

Dažkārt izteiktas domas, ka ceļojumi pa Daugavu vai-

rāk pieauguši ap 5. gadsimtu pēc Kr., ka slavu ieplū-

nosprostojis pastāvošo satiksmi Vislas (Weichsel)

upē. Galvenais ceļš, kas vienojis rietumus ar austru-

miem\ tad sācis iet pa Daugavu.
Daļēji senos sirotāju, karotāju un tirgotāju braucienus

pa Daugavu apstiprina daudzās pilis, kas senlaikos

celtas Daugavas krastos. Vēsturnieki pārliecināti, ka

tās celtas nevien zemes aizsardzībai, bet arī tādēļ, lai

varētu nomuitot senos Daugavas ceļotājus. Vēlākos iz-

sekojumos Daugavas dienvidu krastā vien Latvijas terri-
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Daugavas laivinieki pie Sēļpils — pirms 100 gadiem.

(V. S. Stafenhagena zīmējums, 1866).

torijā līdz šim atrastas 17, bet ziemeļu krastā — pat 25

seno piļu vietas.*)
Drošākas ziņas par ceļojumiem pa Daugavu kopš 800.

gada pēc Kr. Tad sācies t.s. vikingu laikmets, kas ildzis

līdz 1030. gadam. Par ziemeļnieku braucieniem pāri
jūrai no varjagiem (Skandināvijas) uz grieķiem (Bizan-

tiju) stāsta nevien skandināvu sāgas un rūnu akmeņi.,
bet tos apstiprina arī senmantu un monētu atradumi
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vairākās vietās Daugavas krastos — Aizkrauklē, Liel-

vārdē un citur.

Vēl vairāk ziņu par senajām kuģotāju gaitām Daugavā

kopš 11. gadsimta. Tad vikingu slaidlaivu braucieni

izbeigušies un Daugavā arvien vairāk sākuši iebraukt

dziļāk peldoši preču kuģi. Tie noenkurojušies Daugavas

lejgalā. Preces no Daugavas augšgala piegādātas ar

sekli peldošām upes laivām.

Pa Daugavu tad brauc dažāda lieluma laivas, vedot

no senajiem Daugavas augšgala tirgus centriem pa Dau-

gavu uz leju vasku, zvērādas, taukus, pelnus, darvu.

Kādus gadu simtus vēlāk šis preču kontingents papildi-
nāts vēl ar dažāda veida labību, linsēklām, māla trau-

kiem, lopiem. Dažos neražas gados labība vesta arī

pretējā virzienā — no Rīgas uz Poliju un Krieviju. No

Daugavas lejgalā pa upi uz augšu vesta sāls, Flandrijas
un Anglijas vilnas ražojumi, Holandes un Vestfāles linu

audumi, dzelzs, varš, svins, alva, siļķes, garšvielas, vīns,

alus.

Visvairāk preču šinī laikā pārvadāts ar īpašiem lie-

liem platdubjiem. Tanīs varēts iekraut ap 2001 preču,
Chronists Indriķis šādas liellaivas (lignorum strues) pie-
min Daugavā pie Polockas jau 1206. gadā. Savu maksi-

mu šis transporta veids sasniedzis 16. un 17. gadsimtā.
Tad Rīgā no Daugavas augšgala pienākušas ap 1000

strūgu gadā. Dažos gados šis skaits bijis arī vēl krietni

lielāks. Tā 1653. gadā pieminētas 1443, 1817. gadā —

1352, 1847. gadā — 1394, 1848. gadā — 1240 strūgas.

Galvenais dzinējspēks, braucot ar šīm liellaivām pa

Daugavu, bijusi Daugavas straume. Braucot atpakaļ,
t.i., pret straumi, izdevīgā vējā uzvilktas buras, bet kad

vēja nav bijis, tad laivas ar garām virvēm, ejot pa

krastu, vilkuši zemnieki. Reizēm ņemti palīgā arī zirgi.
Šis laivu atpakaļbrauciens bijis ilgs un smags. Tikai

pēc vairākām nedēļām varējuši no Rīgas nokļūt Polockā.

Tādēļ dažreiz izmantots arī zemesceļš. Ziemās, kad Dau-

gava aizsalusi, garas ragavu kolonas ceļojušas no Rīgas
uz Polocku un atpakaļ.

Vēlākos gados preču transports pa Daugavu virzīts

tikai uz leju. Atpakaļ, pret straumi, vairs nav braukts.
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Rīgā pienākušās liellaivas izārdītas un iegūtie materiāli

pārdoti. Tie izlietoti malkai un dažādām pagaidu bū-

vēm. Paši laivinieki tad kājām atgriezušies mājās.

Daugavas laivniecībā bieži ciesti arī zaudējumi. Ap-
rakstos atrodamas ziņas, ka 19. g.s. sākumā vidēji gadā
gājušas bojā 25 strūgas. 1804. gadā šis skaits sasniedzis

pat 100. Strūgu vadītāji tad, tuvojoties bīstamām vie-

tām, aizmetuši nevien krustu, bet ziedojuši arī vēl se-

najiem ūdens dieviem,. Tie metuši Daugavā svētītu sāli

un maizi. Pirms Lieldienām mestas ūdenī arī svētītās

olas. 89)

Sevišķi nelāgas kādreiz Daugavā bijušas Ķeguma
krāces, kas vēlāk, ierīkojot tur spēkstaciju, apsegtas ar

dziļāku ūdeni. Tās piemin arī kāda tautasdziesma:

Ķegumam, nabagam,
Sviedu malkas pagalīti:
Še, Ķegum, tava tiesa

Neņem mana augumiņa. (52 078).

Vēlākos gados, kad bīstamie akmeņi no Daugavas
izcelti, strūgu bojā eja bijusi mazāka. Tā 1842. gadā
gājušas bojā 9, 1847. gadā — 1, 1854. gadā — 7, 1859.

gadā — 5, 1873. gadā — 2 strūgas. Dažreiz tad liellaivas

vadītas arī tikai līdz Jēkabpilij (kādreizējam Sila kro-

gam). Tur preces pārkrautas zirgu pajūgos un vestas pa

zemesceļu līdz Jaunjelgavai. Tā bijis iespējams šinī ceļa
gabalā izsargāties no bīstamiem Daugavas sēkļiem un

akmeņiem. Jaunjelgavā preces pārkrautas atkal liellai-

vās un vestas uz Rīgu.
Ap 1860. gadu preču pārvadāšana ar strūgām sākusi

izbeigties. Daudzus transportus tad pārņēmis jaunierīko-
tais dzelzceļš, Rīgas-Daugavpils līnija, kas atklāta 1861.

gada 12. septembrī. Agrāko 1000 strūgu vietā ap šo laiku

Rīgā pienākušas vairs tikai kādas 300 strūgas gadā.
Gadsimta beigās šis skaits kļuvis vēl mazāks. Arī vis-

pārējā orientācija Krievijas tirdzniecībā ap to laiku

mainījusies — Polockas, Vitebskas un Smoļenskas vietā

tad stājusies Maskava. Laikā no 1901. līdz 1905. gadam
Rīgā pienākušas vairs tikai kādas 8 strūgas gadā.
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Daugavas lejgals — lielāka koku osta pasaulē

Kopš kura laika Daugava izmantota koku pludināša-
nai, par to ziņu nav. Varētu iedomāties, ka jau tad, kad

senie zemgaļi Daugmalē cēluši savus stipros nocietinā-

jumus, tie varētu būt izmantojuši Daugavas straumi, lai

piegādātu tur vajadzīgos būvmateriālus. Slaidie mastu

koki pa Daugavu varētu būt piegādāti jau arī tad, kad

Daugavas vai Lielupes lejgalā sākuši piestāt pirmie ār-

zemju preču kuģi, jo tiem, droši vien, šad un tad vajadzē-

ja atjaunot vētrā lauztos mastus un buru kokus.

Dažkārt izteiktas domas, ka dažas koku šķirnes, kas

atgādātas Daugavas lejgalā, jau pirms 1200. gada iz-

vestas uz Gotlandi. Norādījumus, kaut arī vājus, par

to dodot kāds notikums, kuru 1198. gadā piemin chronists

Indriķis. Tad kāds krustnesis, aizbraucot uz Vāciju, koka

zarā iegriezis figūru, kas atgādinājusi cilvēka galvu.
Lībieši noturējuši to par sakšu dievu un nodomājuši, ka

tas nesīs viņiem nelaimi. Tādēļ tie nogriezuši šo zaru,

uzsējuši to uz kopā sasietiem kokiem un sūtījuši pa jūru
uz Gotlandi.

Lielāks kokmateriālu patēriņš Daugavas lejgalā, droši

vien, radies tad, kad Rīga sākusi veidoties par plašāku
sadzīves centru. Kāds 1225. gada robežu kārtošanas

dokuments (ÜB. 76) piemin, ka rīdziniekiem piešķirtas
tiesības Lielupes lejgalā krastos cirst malku. Rīgai

tuvējie koki, tātad, bijuši jau nocirsti.

Šinī pat laikā vai drusku vēlāk Rīgai vajadzīgie kok-

materiāli, droši vien, piegādāti arī no tām vietām, kas

atradušās Daugavas malā augšpus Rīgas, piemēram, no

lielajiem Tomes mežiem. Šie meži bijuši bagāti nevien

ar eglēm un priedēm, bet arī ar ozoliem.

Vēlākos gadsimtos Daugavas straume daudzus plostus
nes nevien no Latvijas, bet arī no Polijas un Krievijas
mežiem. Kokmateriālus tad lieto nevien Rīgas celšanai,
bet izved arī uz ārzemēm.

Dzeltenā cielaviņa,
Meties airēs galiņā,
Palīdz' plostu peldināt
Uz tiem Rīgas nomniekiem!
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Tā par tiem laikiem stāsta kāda tautasdziesma.

Tīri neticami ir skaitļi, ko piemin 19. gadsimta pārskati.
Tā, piem., 1866. gadā Daugavas lejgalā pienākuši 5212

plosti, 1870. gadā — 6350, 1880. gadā — 9235, bet 1890.

gadā — 10 900.

Rīgas enkurniekiem, kas bijuši atbildīgi par plostu
saņemšanu un novietošanu, tad nav bijušas vieglas
dienas. Reizēm, kad vienā laikā pienākuši vairāki plosti,
visu plostu piestiprināšana nav bijusi iespējama. Daž-

reiz plosti tad sairuši un viss Daugavas plūdums pildījies
ar krustām un šķērsām sadzītiem kokiem.

Savu maksimu šī transporta nozare sasniegusi pēdējos
gadu desmitos pirms Pirmā pasaules kara. Tā 1897.

gadā Daugavā saskaitīti 21 200, 1913. gadā — 17 000

plostu. Daugavas lejgals tad izvērties par lielāko koku

ostu pasaulē. Otava Kanādā palikusi tikai otrajā vietā.

Lielus kokmateriālu daudzumus pa Daugavu pludina
arī pēc šī kara, Latvijas brīvvalsts laikā. Pārskatos par
1934. gadu pieminēti 413 000 t dažādu koku.

Sen to Rīgu daudzināja,
Nu to Rīgu ieraudzīju:

Visapkārt smilšu kalni,

Pati Rīga ūdenī.

Tautasdziesma

SENĀ UN TAGADĒJĀ
RĪGAS OSTA

Pa to vietu, kur pašreiz atrodas Vecrīga, agrākos lai-

kos tecējusi neliela upe — kāda Daugavas labās puses

pieteka. Tanī iebraukuši kuģi un laivas. Tur bijusi senā

Rīgas osta.

Kāda šī upe izskatījusies pirms gadu tūkstošiem, par

to ziņu nav. Zināms tikai tas, ka tā tur tecējusi jau senos

laikos un pastāvējusi ari vēl tad, kad Rīga sākusi veido-

ties par plašāku sadzīves centru. Šinī laikā pats upes

lejgals, cilvēku roku veidots vai dabas darināts, bijis
samērā šaurs. Tas saukts par

Šauro Rīdziņu. Šis posms

sniedzies no Daugavas līdz Rīgā vēlāk izveidotai Kungu
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Rīgas osta ap 1200. gadu. (J. Strauberga rekonstrukcija)

ielai (Heringstrasse, vēlāk — Herrenstrasse). No šis

vietas tālāk ir sācies upes paplašinājums — Platā Rīdzi-

ņa, kas reizēm saukts arī par Rīgas ezeru.

Kur šī upe ietecējuši Daugavā, tas vēl tagad redzams

Daugavas malā, bet kur sākusies, kur tecējusi un cik

liela bijusi, par to skaidru datu vairs nav. Vēlākos

gados rekonstruētos Rīgas pirmplānos (K. v. Lowis of

Menar, W. Neumann, J. Straubergs v.c.) Šaurā Rīdziņa
zīmēta apm. 110 m gara un 10 m plata, Platā Rīdziņa —

300 m gara un 50 m plata, Platās Rīdziņas turpinājums,
kas piekļāvies pilsētai — 600 m garš un 20 — 40 m

plats. Izdarot 1938. un 1939. gadā izrakumus senās Rī-

dziņas vietā, netālu no ietekas Daugavā, arī konstatēts,

ka pašā platākā vietā, t.s. Rīgas ezerā, Rīdziņa bijusi
52 m plata.
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Šāds platums Rīdziņai, laikam gan, bijis tad, kad,

uzlabojot laivu un kuģu piestāju tās krastmalā, tur

ierīkoti pirmie krasta nostiprinājumi. Pirms tam Rīdziņa,

šķiet, bijusi vēl platāka.
To varētu secināt no chronista Indriķa ziņām, kas šo

ūdens vienību piemin 1200. gadā, nosaucot to par ezeru

— par Rīgas ezeru (Riga lacus). To varētu secināt arī

no kādas Rīgas pilsētas vēstules, ko tā 1297. gadā rak-

stījusi Lībekas pilsētai, sūdzoties par Vācu ordeņa ne-

kārtīgu rīcību Rīgā (ÜB. 567).
Šinī vēstulē ir runa par kādu tiltu, kas taisīts pāri

Rīdziņai. Tas taisīts tur, kur abi krasti piederējuši pil-
sētai. Tilts noderējis visiem pilsētas iedzīvotājiem, bet

it īpaši labs bijis tanī ziņā, ka nav vairs vajadzējis celt

pāri Rīdziņai strādniekus, kas taisījuši Daugavā 7 olektis

dziļu ~bolverķi", nodrošinot ar to Rīgu pret plūdiem un

ledus iešanas briesmām. Tiltā atstāta viena 33 pēdas
(t.i. 10 m) plata caurlaide, pa kuru braukt cauri kuģiem,
un vairākas mazākas caurlaides — prāmjiem un mazā-

kiem kuģiem.
Ja Rīdziņa būtu bijusi tikai 50 m plata, kā tas minēts

iepriekšējos datos, tad nav grūti saprast, ka būtu pilnīgi

pieticis ar vienu 10 m platu caurlaidi. Tādā gadījumā
caurlaidei katrā pusē būtu palicis tikai 20 m garš ne-

sadalīts tilta posms vai zemes uzbedums. Ja nu tur

tomēr ir bijušas vēl vairākas citas caurlaides, tad jāse-
cina, ka šis platums bijis lielāks — vismaz kādus 80 vai

pat 100 metrus. Nav pie tam arī vēl zināms, vai tilts

taisīts gluži visplatākā Rīdziņas vietā. Drīzāk jādomā,
ka tā tas nebūs bijis.

Seno Rīgas upes tecējumu jau 1865. gadā ir mēģinājis
noskaidrot V. Gutceits. Viņš piemin kādu Frībes (Friebe)

1562. gada karti, kurā Rīdziņas sākums bijis iezīmēts

Ķīšezera tuvumā. Tas pats esot bijis teikts Richtera darbā

— Geschichte der Ostseeprovinzen. Pēdējais apgalvojis,
ka Rīdziņa sākusies 1,5 jūdzes no Rīgas kādā avotiem

bagātā apvidū. Pats Gutceits aizstāv uzskatu, ka Rīdziņa
nav bijusi upe, bet kāda sena Daugavas atteka.90)

Vēlākos gados, kad šis jautājums atkal cilāts, atzīmēts,

ka vēl 1582. gadā šinī ūdens tecējumā pastāvējušas
ūdens dzirnavas. Tātad — tur jābūt bijušiem kādiem
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avotiem, no kurienes plūdis ūdens un pa seno Rīgas

upi tecējis Daugavā. Līdzīgi to pieminējis arī F. Benning-
hovens savā 1961. gada darbā par Rīgas pilsētas sākot-

nējo veidošanos.511 )

Kādā Rīgas apkārtnes kartē, ko 1628. gadā zīmējis
zviedru administrācijas ierēdnis G. Švengels (Georgius

Schwengell), Rīdziņa pavisam, skaidri iezīmēta kd upe.

Tā sākas Juglas ezera tuvumā, tek cauri kādam mazam

ezeram un tad, apmetot uz ziemeļiem līkumu, pie Rīgas
ietek Daugavā. Šī upe ir apm. 12 km gara.

Švengela zīmētā karte īpatnēja tanī ziņā, ka tā, cik

var vērot, nav kopēta no kādiem agrākiem izdevumiem,

bet zīmēta tieši dabā, jo tur iezīmēti arī mazi ceļi un

lauku saimniecības, pierakstot pēdējām arī viņu nosau-

kumus. Tādēļ tai piešķirama liela ticamība.

Kopš kura laika Rīgas upe izmantota

kā laivu un kuģu piestājas vieta?

Visdrīzāk varētu domāt, ka paši pirmie, kas Rīgas

upes malā apmetušies uz dzīvi, bijuši zvejnieki. To

varētu domāt tādēļ, ka otru tik mierīgu nostūri, kāda

bijusi šī nelielā pieteka, Daugavas lejgalā ir grūti atrast.

Tur ļoti parocīgi varēja novietot un labot zvejas laivas,

žāvēt tīklus un sakārtot tos atkal jauniem zvejas dar-

biem. Paši Daugavas lejgalā krasti šai vajadzībai varēja
būt mazāk noderīgi — tie bija par daudz „atklāti", vie-

tām, kā to vēstī senāko laiku apraksti, tie bijuši arī

mitri, ūdens zālēm un peļķēm izraiboti.

No senajām zvejnieku apmetnēm izveidojušās arī citas

mūsdienu lielpilsētas. Tā Parīzes apraksti stāsta, ka

pirmie tās iedzīvotāji bijuši Seinas upes zvejnieki, kas

dzīvojuši tanī nelielajā salā (Ile dc la Citē), kas tagad
atrodas Parīzes visvecākā daļā. Berlīnes visvecākā vieta

esot Ķelnes sala, ko apņem divi Špre (Spree) upes

nozarojumi. Pirmie šīs salas apdzīvotāji bijuši zvejnieki.
To pašu stāsta par Hamburgu un vēl citām lielpilsētām.
Arī mūsu Liepāja izaugusi no neliela zvejnieku ciema,

kas atradies pie Liepājas ezera notekas jūrā.

Norādījumus par zvejnieku apmetni Rīgas upes malā

jau akmens laikmetā dod kāda kaula harpūna, kas
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atrasta Rīgā. Tā līdzīga akmens laikmeta atradumiem

Lubānā un Kundā. Varētu domāt, ka savā laikā tā lie-

tota zivju duršanai Daugavā. Bez šī senā darba rīka

Rīgā atrasti arī akmens cirvji, kalti un duramo rīku uz-

gaļi, daži pat ar atkarpēm. Rokot bedres māju pamatiem

Vecpilsētas centrā un rajonā pie Rīdziņas, 1,8 m dzi-

ļumā atrasti vēl arī citādi slīpēti akmens rīki. Tie līdzi-

noties darba rīkiem, kādi uzieti pāļu būvēs Šveicē,

auklas keramikas laika posmā.
91)

Tanī vietā, kur kādreiz bijuši senās Rīgas upes krasti,

atrasti arī darba rīki, kas vērtēti kā piederīgi 11. un 12.

gadsimtam. To vidū — senie platasmens dzelzs cirvji.
Jau pieminēts, ka tie varētu būt lietoti laivu gatavošanai.
No atrastajiem zvejniecības piederumiem vēl pieminami:
enkuri, tīklu aužamās saivas, pludiņi un gremdes. To-

reizējie pludiņi gatavoti no koka un priedes mizas,

gremdes — no akmens, apdedzināta māla un svina.

Kurā vietā Rīgas upes malā senie piekrastnieki vis-

pirms apmetušies, par to drošu ziņu nav. Pats upes
lejgals pie ietekas Daugavā bijis samērā zems. Pa-

vasaros, ledus iešanas laikā, to šad un tad, droši vien,

pārskalojuši plūdu ūdeņi, kā tas noticis vēl arī vēlākos

gados, kad tur sākusi veidoties Rīgas pilsēta. ledzīves,
kas senlaikos tur celtas, varētu būt vairākkārt nopostītas
un aiznestas jūrā.

Rīgas upes malā, drusku tālāk no Daugavas, atradies

kāds augsts kalns — kāda vēja sapūsta smilšu kāpa.
Šī kalna nogāzē celtās iedzīves varētu būt bijušas dro-

šākā vietā. Tādēļ iespējams, ka šī vieta bijusi pati pirmā
piekrastnieku apmetnes vieta Rīgas upes malā.

Chronists Indriķis šo Rīgas kalnu piemin kādas 5

reizes (1198., 1203.', 1204., 1207. un 1210. gadā), nosaucot

to par — Veco kalnu (Mons antigua). Kādēļ viņš to tā

saucis, par to atzīmju nav.

Agrākos gadsimtos, kē tas vērojams citur, līdzīgos
vārdos sauktas vietas, kas ilgāku laiku izmantotas kādai

zināmai vajadzībai. Tā, piem., atrodami nosaukumi: Ve-

cais ciems, Vecais ceļš utt. Tādēļ varētu domāt, ka arī

Rīgas Vecais kalns jau ilgus gadus pirms 12. gadsimta,
kad chronists Indriķis sācis savus aprakstus, noderējis
kādai zināmai vajadzībai.
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Visdrīzāk varētu domāt, ka šī kalna pakājē, Rīgas

upes malā, atradusies nevien kāda sena piekrastnieku

apmetne, bet tur bijusi arī sena tirgus vieta, kur katru

vasaru aizjūras tirgotāji satikušies ar preču piegādātā-

jiem, kas braukuši no Daugavas un Gaujas augšgala.
Viņu norunātā satikšanās nākošā vasarā tad atkal

varētu būt bijusi — pie Vecā kalna.

Vēl varētu domāt, ka šis kalns, paceļoties pār kailo

Daugavas lejgalā līdzenumu, rādījis senajiem jūras

braucējiem arī vietu, kur atrodas Daugavas grīva un kur

iet ceļš uz Rīgu. Par sevišķi labu ceļrādi tas varētu būt

noderējis senajiem Daugavas braucējiem, palīdzot atrast

nelielās Rīgas upes ieteku Daugavā. Nosaukums „Vecais

kalns", tātad, jau senlaikos varētu būt bijis iezīmēts

senajās jūras kartēs, t.s. „zēģelēšanas pamācībās", no

kurienes chronists Indriķis, braucot līdzi šiem, kuģotā-
jiem, nosaukumu tad arī aizguvis.

Kāds īsti šis senais kalns izskatījies, tas daļēji vēl

redzams dažos vecos Rīgas zīmējumos. Tā, piem., Johana

Sebastiana Minstera kosmografijā, kas izdota 1540. gadā,
šis kalns parādīts vēl ievērojami pāri Daugavas malā

celtiem Vācu ordeņa pils torņiem.
Noskaidrot kaut ko vēl vairāk par šo seno kalnu,

diemžēl, ļoti grūti, jo pats kalns dabā vairs nav atrodams.

Ceļot Rīgas pilsētu, tas pamazām norakts, tā iznīcinot

visas senās pēdas. Vēlākos gados, lai no paaugstinā-
juma neapdraudētu pilsētu, pat pavēlēts likvidēt to pil-

nīgi. Tā šī kalna pēdējās atliekas tad noraktas 1785.

gadā, izveidojot tā vietā laukumu, ko vēlāk sauc dažādos

vārdos — par Esplanādes laukumu, Vienības laukumu,

Komūnām laukumu. Šinī vietā, tagadējās Rīgas pašā
centrā, tad rīko karaspēka parādes, dziesmu svētkus,

izstādes un citus dažādus sarīkojumus. Pašreiz tur

ierīkoti apstādījumi.
Dažas ziņas par senu dzīvi un seniem notikumiem

Rīgas kalnā sniedz gan vēl pats chronists Indriķis. Viņš
piemin, ka kādreiz agrāk (tātad — pirms 1184. gada, kad

chronists sācis savu aprakstu) šinī kalnā ieradušies un

apmetušies vendi. lepriekš tie dzīvojuši pie Ventas, no

kurienes kurši tos padzinuši. Pēc tam Rīgas Vecā kalnā

ieradušies arī kurši. Tie daudzus vendus tur nogalinā-
juši. Atlikušie tad bēguši pie Cēsu latviešiem, kur viņa
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Rīgas vecais kalns (kreisajā pusē), kas vēl 16. gadsimtā bijis
redzams Rīgas upes malā. Tas ievērojami pacēlies pāri torei-

zējiem Rīgas namiem un Daugavas malā celtiem Vācu ordeņa
pils torņiem. (Brauna-Hogenberga grebums vaŗā, 1572).

darbības laikā vēl dzīvojuši un 1206. gadā pieņēmuši
kristīgo ticību.

Kādā ceļā vendi un kurši ieradušies Rīgā un kādēļ tie

izvēlējušies tieši Rīgas Veco kalnu par savu apmešanās
vietu, to chronists nepiemin. Bet to uzminēt, šķiet, nav

grūti.
Par šiem kādreizējiem Kurzemes vendiem noskaidrots,

ka, dzīvojot pie Ventas, tie nodarbojušies ari ar tirdznie-

cību. Viņu tirdzniecības braucienu pēdas sameklētas

pat Gotlandē, senajā tirgus vietā Visbijā. Šiem senajiem
tirgoņiem, tātad, arī tirgus vieta Rīgas upes malā ne-

varētu būt bijusi sveša. Un tie tur ieradušies ne citādi

kā jūras ceļā. Tur tie, droši vien, uzturējuši tirdznieciskus

sakarus arī ar latvju cilti, kas dzīvojusi Cēsu apkaimē.
Tādēļ tad, bēgot no Rīgas, tie devušies nekur citur kā

pie tiem, ar kuriem agrāk tirgojušies. Tur tie tad arī

atraduši patvērumu.
Tas pats sakāms par senajiem kuršiem, kas vendus

padzinuši no Rīgas. Pavisam droši var spriest, ka arī

kurši, šie toreizējie lielie jūras braucēji, ieradušies tur

ne citādi kā jūras ceļā. Šī vieta arī tiem, droši vien, nav

bijusi sveša. Pat iespējams, ka tie tur kādu laiku dzīvo-
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juši un šo vietu pārvaldījuši, jo vēlākos izrakumos Rīgā
atrastas nevien seno kuršu ieroču paliekas, bet ari

daudzas greznumlietas.
Valodnieks V. Kiparskis savā rakstā ~Die Ostseefinnen

im Baltikum" atzīmē, ka Daugavas labajā krastā, tanī

joslā, kur atrodas Rīga, 12. gadsimtā dzīvojuši lībieši,
bet agrāk tur jābūt dzīvojušiem latviešiem. To, pēc viņa
domām, pierādot vietas nosaukums Rīga, kam esot bal-

tiska, un proti, tīri latviska izcelsme. Šī latvju cilts,

pēc viņa domām zem,gaļi, šo vietu apdzīvojuši vēl 9.

gadsimtā. Lībiešu iespiešanās tur notikusi vēlākais

10. — 12. gadsimtā.28)

Šo domu jau pirms tam izteicis ari Dr. A. Bīlenšteins,

pastiprinot to vēl arī ar citiem pierādījumiem. Viņš
piemin, ka ari visi vecie Daugavas pieteku nosaukumi

šīs upes lejgalā ir latviski un ka ari senās skandināvu

sāgas Daugavas lejgalā piemin nevis lībiešus, bet zem-

gaļus (Seimgala, Seimgol, Seimgel). 57)
Dažos vēlākos aprakstos Rīgas Vecais kalns saukts arī

par Kubes kalnu. Šo nosaukumu savukārt izskaidro ar

kādreizējā lībiešu virsaiša Kaupo (Caupo, Kope, Kobbe)

vārdu, kas ari kādu laiku it kā dzīvojis šinī kalnā, kad

tas, pieņēmis kristīgo ticību, no savas Gaujmalas pils
ticis padzīts un tad dzīvojis Rīgā.

Vieni no pirmajiem kuģotājiem, kas braukuši no aiz-

jūras un iegriezušies senajā Rīgas ostā, varētu būt bijuši
senie skandināvi. F. Benninghovens savā 1961. gada

Rīgas aprakstā piemin kādu senu ceļa zīmi, t.s. Smer-

gelakmeni (Schmorgell-Stein = smjor-hella), kas vēl 16.

g.s. stāvējis Rīgas-Ropažu ceļa malā. No šīs ceļa zīmes

viņš secina, ka Rīgu kā kuģu enkurvietu jau pirms vācu

tirgotājiem izmantojuši gotlandieši un zviedri, kas tur

ieradušies, atstājuši savus kuģus un tad pa zemesceļu
devušies uz Izborsku un Pliskavu. (Šis akmens pieminēts
arī dokumentu sakopojumā Livlāndische Gūterurkunden

11, 1924, 205. un 350. lappusē.).
Par kādu „lībiešu ostu" (portus Livonicus), ko vācu

tirgotāji pirmo reizi atraduši ap 1150. gadu, runa ir arī

dažos Indriķa chronikas norakstos. Nobeidzot savus noti-

kumu aprakstus, chronists 1226. gadā tur atzīmējis:
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„Daudz kas un slavējams noticis Livonijā, pagānus at-

griežot, kopš tā laika, kad pirms 67 gadiem Brēmenes

tirgotāji pirmo reizi atrada lībiešu ostu.. ."*)

Kuģu pārziemošanu Daugavā šis pats chronists piemin
1195. gadā. Tad tur pārziemojuši „vācu, dāņu, norvēģu
un citu tautu jūrnieki". Kuģu piestāšanu tieši Rīgā minē-

tais autors piemin 1198. gadā. Tad bīskaps Bertolds

atstājis tur savus kuģus, ar kuriem bijis atvedis karotājus
no Vācijas.

Vēl plašāka kuģu kustība senajā Rīgas ostā, domā-

jams, attīstījusies pēc 1200. gada, kad bīskapa sēdeklis

no Ikšķiles pārcelts uz Rīgu un kad tirgotāju kuģiem
noliegts iebraukt senajā Zemgaļu ostā. Par šo laika

posmu ir jau arī dažas ziņas par krasta nostiprināšanas
darbiem Rīdziņā, par šīs upes tīrīšanu un par kuģu
iebraukšanas kārtību šinī ostā.

Vai iebraukšanu Rīgas upē sargājusi kāda sena pils?

Domu par šādas pils pastāvēšanu izteicis J. Straubergs,
balstoties uz kādu 1611. gada ierakstu Rīgas eltermaņu
grāmatā. Šinī atzīmē, ko tur 280. lappusē ierakstījis
eltermanis Frēlichs (Tonnies Fr6lyck), pastāstīts sekojo-
šais:

~Beidzot man vēl nāk prātā, ko biju piemirsis, ka es

labprāt tiku redzējis, lai Rīdziņa būtu iztīrīta, ko tad arī

610. (t.i. 1610. gadā) es iesāku, liekot to, sākot no Dauga-
vas, cauri velvēm, līdz iekšējam valnim padziļināt, kas

bija liels darbs. Bet kad iekšpus vaļņiem nonācu starp
velvēm un Plato Rīdziņu, tad atradu zemē reti savādu

izbūvi, kas no stipriem ozola un priežu baļķiem tā bija
sasieta un ar iedzītiem pāļiem savienota, ka tā visa bija
jāsacērt. .."

J. Straubergs piezīmē, ka padziļinot un paplašinot
1610. gadā Rīdziņu, atrasti vecās Rīgas lībiešu pils ap-
cietinājumi, kas sargājuši ieeju Rīgas lībiešu ostā. 93)

H. Lākmanis (H. Laakmann, Die Grūndungsgeschichte
Rigas) par šo Frēlicha atradumu ir citās domās. Viņš

:: ) Šis ieraksts, agrākos gados dažkārt apstrīdēts un dēvēts

pat par viltojumu, atrodams latīņu tekstā Indriķa chronikas

1959. gada vācu izdevumā, 326.' lappusē (XXIX, 9). 19)
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Daugavas grīvas veidošanās laikā no 1700. līdz 1880. gadam.

atzīmē, ka šie nostiprinājumi Rīdziņā nav nekas cits kā

1297. gadā taisītā tilta un senā ~bolverķa" atliekas, kas

kādreiz sargājis Rīdziņas grīvu ledus iešanas briesmās. 28)

Būtu pārsteidzīgi pieslieties te vienam vai otram uz-

skatam. Situācijas vispārējā vērtēšana nerada lielu

pārliecību, ka tik zemā vietā, kādi bija Rīdziņas lejgalā
krasti, sendienās būtu celta kāda pils. Vikingu un sen-

kuršu laikos šādiem nocietinājumiem nevarēja būt lielas

nozīmes. Ar toreizējām slaidlaivām varēja piestāt kurā

katrā lēzenākā krastmalā, uzvilkt laivas krastā un aiz-

stumt tās visur tur, kur bija vajadzīgs. Tātad — apiet
šos nocietinājumus.

Galīgo skaidrību, protams, te varēs dot izrakumi, ja
vēl kādreiz nākotnē izdosies izcelt no Rīdziņas gultnes
vecos pāļus. Lietpratējiem tad vēl vienmēr būs dota

iespēja noteikt, kuram laika posmam tie pieder — se-

najam lībiešu laikam vai arī Rīgas pilsētas celtniecības

pirmajiem gadiem.
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Rīdziņas ziedu laiki un
... bojā eja

Senie apraksti stāsta, ka ārzemju kuģotāji, kas agrākos

gadsimtos braukuši uz Rīgu, vienojušies ar saviem Rīgas

izpalīgiem, ka tie, kuģošanas sezonai sākoties, apzīmēs

Daugavas sēkļus ar kādām redzamām zīmēm — mie-

tiem, slotām, stoderēm. Vēlākos gados tas bijis jādara
četriem, vecākiem Rīgas amatiem. Tie tad katru pavasari
dzinuši Daugavā pāļus, noenkurojuši peldošas mucas utt.

Diezgan agri sākti arī krasta nostiprināšanas darbi

Rīdziņā. Tā atrodamas ziņas, ka Rīgas pārvaldes (Bur-

sprake) sēdē 1376. gadā bijusi runa par to, ka zemju
īpašniekiem, kam gruntsgabali pieiet pie Rīdziņas, jā-
salabo krasta nostiprinājums — bolverķis. No tā varētu

secināt, ka tanī laikā tas bijis jau satrunējis vai arī,

kraujot preces, kaut kā sašķobījies. Gatavots tas, tātad,

jau vairākus gadu desmitus iepriekš.
Izdarot 1938. un 1939. gadā izrakumus senās Rīdziņas

vietā, daļēji šie senie krasta nostiprinājumi arī atrasti.

Kad gatavots pats pirmais nostiprinājums, to archaio-

logiem precīzi noteikt nav bijis iespējams. Otrā izbūve,

kas atradusies tuvāk upes vidum, gatavota 14. gadsimtā.
To apstiprina arī kāds 1384. gada pilsētas pārvaldes
lēmums, kas nosacījis, ka katram, kam malka stāv

iepretī jaunajam bolverķim, tā jāaizvāc prom.
Trešais nostiprinājums, kā to arī papildina apraksti,

gatavots laikā no 1630. — 1650. gadam. Tad Rīdziņa
bijusi jau krietni piesērējusi un galvenā kuģu piestāja
iekārtota Daugavas malā. Kā aizsargkanālis Rīdziņa tad

bijusi jau ietilpināta pilsētas nocietinājumos.
Kādas laivas un kādi kuģi vairāku gadu simtu plū-

dumā iebraukuši Rīdziņā, par to, protams, nekādu datu

nav. Šis skaits nekādā ziņā nav bijis mazs.

Brīžiem laivu un kuģu kustība Rīdziņā tā pieaugusi,
ka tur radušies traucējumi. Pilsēta tad izdevusi rēgulējo-
šus noteikumus. Tā 1384. gadā ticis noteikts, ka plostu
malku un lietkokus drīkst ievest Rīdziņā tikai ar laivām,

ne ar plostiem. Kāds 1643. gada rīkojums nosacījis, ka

vienā reizē drīkst ielaist Rīdziņā tikai 6 strūgas, pie kam

tikpat daudzām strūgām tad Rīdziņa bijusi jāatstāj.
Rīgas pilsētas policijas noteikumi, kas izdoti 1652. gadā,
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nosacījuši, ka „kuģi, kas ienāk ar precēm, jānovieto tā,

ka tie viens otru netraucē". Šie noteikumi vēl nosacījuši,
ka ~izkraušanas maksa nedrīkst būt par daudz liela".

Rīdziņā turēti arī Rīgas aizsardzības kuģi. Tie paši
1652. gada policijas noteikumi paredzējuši, ka ,«pilsētai

jābūvē un jātur kārtībā Rīdziņā galēras, kuģi un šalupes
kara gadījumam".

Lielas rūpes pilsētai sagādājusi Rīdziņas tīrīšana.

Šķiet, ka ar aizsargvaļņu būvi ap pilsētu kaut kā nospros-
tota ūdens pieplūde Rīdziņā. Tādēļ tā jau diezgan agri
sākusi pieduļķoties un aizsērēt. Rīgas pilsētas archīvā

atrasts kāds rēķins par Rīdziņas tīrīšanu, kas izrakstīts

jau 1405. gadā.
1535. gadā, šķiet, konstruēts pirmais ~bagars", kas

domāts Rīdziņā nosēdušos duļķu uzirdināšanai un iz;
smelšanai. To varētu secināt no tā, ka atrasts kāds tā

gada rēķins, kurā apliecināts, ka pilsēta izdarījusi sa-

maksu par laivu ar aramo vai smeļamo ierīci — ~vor

dc Reschop dar men dc Rige mede plogen solde".

Pavisam nopietni pie šī darba, kā jau atzīmēts iepriekš,
1610. gadā ķēries eltermanis Frēlichs. Rīdziņas tīrīšanu

gan arī viņš pilnīgi nav paveicis.
Pēc 1610. gada Rīdziņas tīrīšanai sevišķa vērība, šķiet,

vairs nav pievērsta. Tieši otrādi — seklākās vietas tad

arvien vairāk un vairāk ir aizbērtas un apbūvētas. At-

likušajā Rīdziņas daļā briesmu gadījumos kuģi iebrau-

kuši gan vēl arī vēlāk. Tā, piem., atrodamas ziņas, ka

tie sabēguši tur 1621. gadā, kad zviedri iebrukuši Dau-

gavā. Tas pats noticis 1710. gadā, kad krievi ielenkuši

Rīgu.
Strūgu piestāšanai, kad tās visas Rīdziņa nav varēju-

šas iebraukt, iekārtota piestājas vieta Daugavas malā,

tagadējā Latgales priekšpilsētā. Krastā tur izveidots

kraujas laukums un vieta kuģu būvei. Šī vieta, tāpat
kā dažās citās Vakareiropas pilsētās, nosaukta par La-

stadie (Ladestat, Ladeplatz).
Senā Rīdziņa galīgi likvidēta 1857. gadā. Tanī laikā

saņemta valdības atļauja nojaukt senos Rīgas nocieti-

nājumu mūrus, jo pilsētas tālākai attīstībai tie kļuvuši
traucējoši, bet vietas aizsardzībai vairs nav derējuši.
Šo mūru nojaukšana vilkušies 6 gadus. Nojaucot tos,
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tad galīgi aizber nevien seno Rīgas ostu, bet uzpilda

augstāku arī visu Daugavas malu pie Rīgas, lai tā būtu

labāk pasargāta no plūdu ūdeņien un tur varētu vei-

doties jauna kuģu piestājas vieta. Rīdziņas mazai at-

likušai notekai izmūrē nelielu apakšzemes kanāli. Tas

pastāv vēl tagad tanī vietā, kur kādreiz Daugavā ietecē-

juši senā Rīgas upe.

Tādas ir beigas senajai Rīgas ostai — Rīdziņai.
Visi tie, kas mūsdienās brauc un iet Rīgā pa 13. jan-

vāra un Kalēju ielu, brauc un iet pa to vietu, kur gadu
simtiem ilgi pastāvējis senais Rīgas ezers, kur iebrau-

kušas senās laivas un kuģi, kur veidojušies pirmie
sākumi Latvijas galvaspilsētai Rīgai.

Rīgas ostas izbūve Daugavā

Mūsdienās Rīgas osta atrodas Daugavā. Tā aizņem
visu šīs upes lejgalu 36 km garumā — no ietekas jūrā
līdz Doles salas augšgalam. Kuģu piestājai parasti
izmanto Daugavas posmu no jūras līdz Rīgai. Tdlēkā

posmā novieto kokmateriālus, ko no Daugavas augšgala

atpludina Rīgā.
Par pirmajiem darbiem, kas veikti Daugavas lejgalā,

izveidojot to noderīgu kuģu piestājai, ziņas trūcīgas.
Kāds ~bolverķis", kas sargājis Rīgu pret plūdiem un

ledus iešanas briesmām pavasarī, taisīts Daugavas malā

jau 13. gadsimta beigās (ÜB. 567). Daugavas senais

krasts, kā tas konstatēts mūslaiku izrakumos, toreiz at-

radies pavisam tuvu pilsētai — upes ūdeņi tad ska-

lojušies jau gandrīz līdz tagadējiem pirmajiem namiem.

Vēlākos gados šī mala mazpamazām uzbērta augstāka
un izveidota platāka. Visplašāki uzbēršanas darbi, kā

jau pieminēts arī iepriekš, veikti ap 1857. gadu, kad

nojaukti senie Rīgas mūri.

Daugavas straumes rēgulēšanai kāds nosprosts 1640.

gadā taisīts pie Rīgas Pārdaugavas pusē. Tas bijis
1300 m garš. Kādi divi citi uzbedumi tanī pat laikā

ierīkoti arī pie Zaķsalas un Zvirgzdu salas. Tie bijuši
domāti kā aizsargi pret izskalojumiem. 1963. un 1964.

gadā līdzīgi krasta aizsargvaļņi ierīkoti pie Ķengaraga.
Ledus iešanas laikā tie gan it drīzi pēc tam esot atkal

izārdīti.90)
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Daugavas lejgals pārdzīvojis daudzus karus un piere-

dzējis dažādus pārvaldniekus. Tādēļ ūdensceļa izbūve

Daugavā bieži pārtraukta.

Ap 1600. gadu šī josla, kā zināms, atradusies Polijas
virsvarā, 1608. gadā to ieguvuši zviedri, bet 1700. gadā
atkal poļi. Savam, valdniekam Augustam II par godu
tie Daugavgrīvu tad pārdēvējuši par Augustpili. Bet

poļu varā šī vieta ilgi nav palikusi — 1701. gadā to

ieņēmuši atkal zviedri un paturējuši līdz 1710. gadam,
kad Rīga un viss Daugavas lejgals uz 200 gadiem no-

nācis Krievijas virsvarā.

Krievi Daugavas grīvā 1765. gadā ierīkojuši vēl otru

cietoksni, t.s. Komētas fortu. Ar to nu abi Daugavas
krasti pie ietekas jūrā bijuši nocietināti: Buļļu pusē
atradies vecais zviedru laikos celtais cietoksnis, Mangaļ-
salā — Komētas forts.

Ap šo laiku atjaunoti arī Rīgas ostas izbūves darbi.

Tie sākti 1764. gadā un turpināti līdz 1775. gadam. Pēc

kapteiņa Veismaņa (E. v. Weissmann) izstrādātā plāna

Daugavas tecējums tad ierobežots ar diviem augstiem
krasta dambjiem. Tie, ierīkoti krasta tuvumā, sākušies

lejpus Rīgas un sniegušies līdz Mīlgrāvim. Sašaurinot

ar tiem Daugavas plūdumu, ir cerēts, ka tad rāsies spēcī-
gāka straume, kas tad nolīdzinās sēkļus un izskalos

Daugavas gultni dziļāku. No visa tā tomēr nekas neesot

iznācis. Ledus iešanas laikā seklākās vietļās ledus

sastrēdzis, augšpus sastrēguma ūdens līmenis cēlies tik

augstu, ka dambji pārrauti, saārdīti un ūdens plūdis
ārpus šī norobežotā ceļa. Pilsētai, kurai bijis uzlikts par

pienākumu uzturēt šos dambjus kārtībā, tas nav bijis pa

spēkam. Tā varējusi uzturēt kārtībā tikai krastmalas,

kur piestājuši kuģi.

Tikpat maz panākumu Veismanim bijis ar Daugavas
grīvas padziļināšanu. Daugavas tecējums tanī laikā pa
rietumu nozarojumu nav gājis gluži tieši jūrā, bet pie
pašas grīvas bijis novirzīts uz rietumiem. Daugava tad

plūdusi jūrā apm. pa to vietu, kur vēlākos gados ierīkota

ziemas osta. Jūrā tur bijis ari sanests vairākus kilometrus

garš sēklis.

Lai rastu Daugavai tiešu noteci jūrā, Daugavas tecē-

jums starp cietoksni un Komētas fortu sašaurināts un



253

otrpus Komētas forta (austrumu pusē) sākts rakt Dauga-
vai jaunu gultni, pārrokot Mangaļsalas mēli, uz kuras

šis forts bijis ierīkots. Tā nu abi šie nocietinājumi (Dau-

gavgrīvas cietoksnis un Komētas forts) palikuši Daugavai

kreisajā pusē.
Šie rakšanas darbi ievilkušies garumā. Valdība nav

bijusi ar to apmierināta. Tādēļ lietas kārtošanai norīkots

kāds cits lietpratējs.
Tas bijis ģenerālis Baurs. Tas uzmetis Daugavas grī-

vas izbūvei jaunu, grandiozu plānu. Pec tā ostas aiz-

sargmoli sniegušies jūrā 1/2 jūdzi tālu. Pati priekšosta
veidojusi piecstūri, kas aizņēmis visu to jūras joslu, kur

Daugava ietek. Jūras pusē šim piecstūrim bijušas pa-
redzētas 2 iebrauktuves: kuģu iebraukšanai un izbrauk-

šanai. Šī piecstūra nožogojums jūrā (virspusē) bijis
paredzēts 40 klafterus (ap 80 m) plats, tā ka uz tā varētu

celt mājas un uzstādīt lielgabalus.
Būves darbi sākti 1781. gadā. Valdība devusi šai vaja-

dzībai 100 000 rubļu, Rīgas pilsētai bijis jādod 50 000 rub-

ļu. Bet tad it drīzi radušies traucējumi: ostas būvētājs
Baurs miris, sācies krievu-turku karš un pēc tam it drīzi

mirusi arī Krievijas valdniece Katrīna 11. Būvdarbi tad

pārtraukti pavisam. Kaut kas tomēr bijis jau paveikts.
1787. gadā Daugavas iepriekšējā gultne starp cietoksni

un Komētas fortu bijusi jau pilnīgi aizsprostota, Daugava

plūdusi jūrā pa tiešo, jaunrakto gultni, un rietumu mols,

uz kura pašreiz stāv Daugavgrīvas bāka, jau labu gabalu
iesniedzies jūrā.

Kuģu braucamā ceļa padziļināšana ar bagariem Dau-

gavā sākta samērā vēlu. A. Pabsts piemin, ka pirmā
bagarmašīna tur laista darbā tikai 1818. gadā. Tā darbi-

nāta ar zirgiem. 1828. gada gatavoti īpaši lieli grābekļi,
ar kuriem tad mēģināts padziļināt Daugavu. Kopš 1830.

gada šo grābekļu vilkšanai norīkoti tvaika kuģi.
Pirmais tvaika bagars laists darbā 1846. gadā. Tas

piederējis valstij. Lai Daugavas padziļināšanu paātri-
nātu, tirgotāji lūguši atļaut iekasēt no kuģiem īpašu
nodevu par labu bagarēšanas darbiem. Kad tas bijis
atļauts, tad tie iegādājušies Zviedrijā vienu no koka

gatavotu tvaika bagaru. Pēc tam 1853. gadā tie iegādā-
jušies vēl otru tādu pašu Anglijā.
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Ap to laiku kuģu ceļš Daugavā bijis arī tā piesērējis,
ka neviens lielāks kuģis to vairs nav varējis izmantot.

Sekla kļuvusi arī pati upes mute. 1844. gadā tā bijusi
vēl 3,4 m, 1845. gadā 2,4 m, bet 1848. gadā vairs tikai

2,1 m dziļa. Kuģi parasti tad noenkurojušies jūrā, kur

ar mazāku ūdenssatiksmes līdzekļu palīdzību izkrauti

un piekrauti.
Uzklausot Rīgas biržas komitejas neatlaidīgos lūgu-

mus, ap to laiku atjaunoti arī Daugavas grīvas izbūves

darbi. Tie vairs nav gan veikti pēc tā plāna, kura reālizē-

šana sākta 1781. gadā, bet vienkāršoti, nostiprinot saus-

zemes krastmalu un iebūvējot jūrā 2 molus: no 1850. —

1861. gadam ierīko 2,2 km garo austrumu molu un no

1881. — 1885. gadam pagarina par 860 m garāku pirms
100 gadiem iesākto rietumu molu.

Ap 1880. un 1890. gadu, kad sāk lietot vēl lielākus

kuģus, Daugavas lejgalā rēgulēšanu un kuģu ceļa pa-

dziļināšanu turpina. Šai vajadzībai Rīgas biržas komi-

teja pasūtina Elbingā īpašu ~jūras bagaru", kas ir pir-
mais tāds visā Krievijā. Kuģu ceļu ar to padziļina 6 m

dziļu. Vēlāk, pasūtinot vēl citus bagarus, to izbagarē
7 m dziļu.

Līdzekļus ostas būvdarbiem dod valsts, bet pilsētai
uzliek par pienākumu uzturēt ostas ierīces kārtībā.

Pilsētai tas nav viegli. Padziļinot Daugavu tik dziļu,
senie krasta nostiprinājumi vairs neiztur — tie sāk

iebrukt. Tādēļ tad arī pilsēta laikā no 1887. — 1891.

gadam Daugavas labā krasta kuģu piestāju ierīko pil-

nīgi no jauna. Šī būve izmaksā 324 000 rubļu. Tāpat

atjauno Pārdaugavas pusē straumes rēgulēšanas aiz-

sprostu — t.s. AB dambi. Tas izmaksā 246 000 rubļu.
Ar jaunu aizsprostu nodala arī Andrejostu Daugavas

labajā pusē, ierīkojot tur preču novietni, vietu elevā-

toriem un novietni siļķu šķirošanai.

Daugavas lejgalā padziļināšanu, uzturot kuģu ceļu no

jūras līdz Rīgai 8 m dziļu, rosīgi turpina Latvijas brīv-

valsts laikā. Ar zemessmēlējiem un bagariem Rīgas
ostas rajonā izsmeļ katru gadu ap 500 000 m

:i smilti, kas

izmaksā ap 0,5 milj. latu. Tanī pat laikā atjauno arī

35,5 m augsto Daugavgrīvas bāku, kas celta 1863. gadā,
bet karā bija sapostīta. Laikā no 1925. — 1928. gadam
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Eksportostā ierīko otro saldētavu un vairākas noliktavas,

bet ap 1932. gadu nostiprina visu Eksportostas krast-

malu, izbūvējot to kuģu piestājai 550 m garumā. Šī

pēdējā izbūve izmaksā Ls 1 631 000. Dažus mazākus

darbus veic vēl arī citās vietās.

Neīstenots Latvijas brīvvalsts laikā paliek vēl viens

liels projekts — Centrālās ogļu ostas ierīkošana. To

ieprojektē Eksportostas lejgalā, Mazās Vējzaķu salas

tuvumā. Izmaksa — 4 milj. latu.

Rīgas osta mūsdienās

Rīga ir pati lielākā Latvijas osta. Tur iebrauc visvai-

rāk kuģu un pārkrauj visvairāk preču. Ostas ūdens

platība — 3600 ha, ūdens dziļums kuģu ceļā — ap 8

metri.

lebraukušo kuģu skaits tur bijis dažāds: miera gados
lielāks, karu un nemieru gados — mazāks. Tā 1591.

gadā, kad Daugavas lejgals nokļuvis Polijas virsvarā

un kari norimuši, tur iebraukuši 391 kuģis, no kuriem

8 palikuši pa ziemu.'-'
0) 1710. gadā, kad Rīgā iebrukuši

krievi, tur ieradušies tikai 15 kuģi, 1711. gadā — 79 kuģi.
Vēlāk kuģu skaits atkal pieaudzis: 1716. g. — 191, 1721.

g. — 238, 1724. g. — 304, 1730. g. — 414, 1740. g. —

597.°*) Vēl vēlāk tas sasniedzis 1000 — 2000 gadā, bet

ap 1877. gadu pārsniedzis pat 3000.

Šo kuģu lielākā daļa bijuši burinieki. Dažus gadus
vēlāk tvaikoņu skaits sācis gan jau pārsniegt burinieku

skaitu. Tā, piem., ap 1870. gadu vidēji gadā Rīgas ostā

iebraukuši 1892 burinieki, bet vēl tikai 400 tvaikoņu,

turpretim 1906. gadā tvaikoņu bijis jau 1984, bet buri-

nieku — tikai 259.96)

Latvijas brīvvalsts laikā visvairāk kuģu Rīgas ostā

iebraukuši 1928. gadā — 2695 (1 332271 neto t). 1937.

gadā tur ieradušies 2056 kuģi (1 242 639 neto t)."' 1 )

Par laika posmu pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija

iekļauta Padomju Savienībā, dati nepilnīgi. Pirmajos

pēckara gados, kad kara postījumi vēl nav bijuši novēr-

sti, kuģi tur neesot nemaz ielaisti. Tad tie novadīti uz

Liepājas ostu."'1) Kad osta iztīrīta un salabota, atjauno-

jusies arī kuģu kustība. Pirmajos gados nekāda lielā

tā gan nav bijusi.
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Atrodamas ziņas, ka vēl 1956. gadā, kad Rīgā viesoju-
šies Zviedrijas kara flotes jūrnieki, Rīgas ostā redzēti

gan daži burinieki, kādu Zviedrijā jau sen vairs neesot,

bet tikai viens vienīgs ārzemju kuģis — kāds holandiešu

tvaikonis.07 )

Salīdzinošus datus par preču apgrozījumiem Latvijas
ostās pēdējos 14 pēckara gados (1945. — 1958. g.) publi-

cējis Padomju Savienības ekonomists A. Sumins. Viņš
atzīmē, ka vēl 1958. gadā sūtīto preču daudzums sasnie-

dzis gan 91,1%, bet saņemto preču daudzums tikai

48,7% no preču daudzumiem, kas sūtīti un saņemti
1937. gadā, t.i., Latvijas brīvvalsts laikā. Konkrēti

skaitļi: visās Latvijas ostās kopā sūtīto un saņemto

preču daudzums 1937. gadā — 3 546 000 t, 1958. gadā —

2 620 000 t.»8)

Latvijas brīvvalsts laika kapacitāte, kā ziņo citi Pa-

domju Savienības izdevumi, Rīgas ostā sasniegta 1959.

gadā, t.i. pēc 20 gadiem.
Konkrēti skaitļi par kuģu skaitu un preču apgrozību

Rīgas ostā tālākos gados Padomju Savienības izdevumos

nav atrodami. Atrodama gan kāda īsa atzīme, ka 1964.

gadā preču apgrozība tur bijusi divtik liela, cik 1938.

gadā. 99 ) Tanī pat reizē pieminēti gan daži kuģu vārdi

un atvestās preces. Tā, piem., 1965. gadā poļu kuģis
~Szeromski" atvedis no Argentīnas ādas, Padomju Sa-

vienības kuģis ~Gačina" atgādājis Austrālijas vilnu,

angļu kuģis ~Falba" ieradies ar kakao pupiņām no

Gānās. Tūristus Rīgā no citām valstīm atvedot vācu

motorkuģis ~Fritz Heckert", poļu tvaikonis ~Masowsze"

un Padomju Savienības kuģi ~Michail Kalinin", „Maria

Uļjanova" un ~Estonia".

Par Rīgas ostu vēl piezīmēts, ka tur uzstādīti vairāki

jauni portālceltņi (ceļamspēja — 45 t), ostmalā pagari-
nātas novietnes preču kraušanai un pie Kundziņsalas
padziļināta Daugava, izveidojot vietu, kur piestāt dziļāk
peldošiem kuģiem. Rīgas kuģu remonta rūpnīca, kas

ir viena no lielākām Baltijas republikās, 1965. gadā
apgādāta ar peldošu doku. Tas pagatavots Gēteborgā,
Zviedrijā. Doka garums 217,5m, platums — 40,5 m.

Agrākos gadsimtos Rīgas osta 3 — 4 mēnešus gadā
nebija lietojama — to bloķēja ziemas ledus. Kuģi, kas
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Rīgas osta mūsdienās.

vēlākos rudens mēnešos bija ceļā uz Rīgu, tad dažreiz

iesala Rīgas jūras līča ledū un bija spiesti pavadīt tur

visu ziemu.
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Ledus laušana ceļā uz Rīgas ostu sākta pirms Pirmā

pasaules kara, Krievijas caru valdības laikā. Aizsalušā

kuģu ceļa atbrīvošanai cauri Kolkas jūras šaurumam

un Rīgas jūras līcim tad reizēm tika norīkots ledlauzis

.Jermaks", kas bija apgādāts ar 7500 zirgspēku stiprām
mašīnām. (1897. gadā tas vēl devās polārā ekspedīcijā.).

Latvijas brīvvalsts laikā šos ledus laušanas pienākumus
pildīja ledlauzis ~Krišjānis Valdemārs". Latvijas valdība

lika to pagatavot 1925. gadā, apgādājot ar 2 mašīnām,

3630 un 1570 zirgspēku stiprumā. Izmaksa: 2,6 milj.
latu.

Pašreiz, kā ziņo Padomju Savienības izdevumi, ledus

laušanu Rīgas jūras līcī ceļā uz Rīgas ostu veicot 3

ledlauži: ~Kapteinis Voroņins", ~Kapteinis Belousovs"

un ~Kapteinis Meļechovs". Tie salaužot visstiprāko ledu

un uzturot tur vienmēr vaļēju kuģu ceļu.
Kur palicis ledlauzis ~Krišjānis Valdemārs"?

Sameklētas ziņas, ka šis kādreizējais tik populārais
kuģis, kam bija dots latviešu kuģniecības veicinātāja
Krišjāņa Valdemāra vārds, vecos dzelžos nav ieskaitīts

arī vēl tagad. Piedalīts Padomju Savienības kara flotei,

tas tiekot kaut kur nodarbināts kā šīs flotes palīgkuģis.
Pēdējā pasaules kara vētras pārdzīvojis vēl arī otrais

Jūrniecības departamenta dienesta kuģis ~Hidrografs"
un Latvijas kara flotes trāleris ~Viesturs". Arī tie pildot

Padomju Savienības kara flotē vēl kādus pienākumus.

Latvijas kara flotes fiagkuģis ~Virsaitis", trāleris ~Imant-
a", zemūdenes ~Ronis" un ~Spīdola" un Rīgas ostas

mazais ledlauzis ~Lāčplēsis", turpretim, karā gājuši

bojā.100)

DIVU JŪRU SAVIENOŠANA

Jau pieminēts, ka 1787. gadā, sākoties krievu-turku

karam, neīstenots palicis kāds liels Daugavas lejgalā
izbūves plāns. Tas pats noticis 1914. gadā, kad sācies

Pirmais pasaules karš. Tas pārvilcis svītru kādam lie-

lam Daugavas ~rakšanas" darbam tās augšgala posmā.
Tas bijis — ūdensceļa izbūve, kas ietu no Rīgas pie Balti-

jas jūras līdz Hersonai pie Melnās juras.
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Projekti savienot Daugavu ar Dņepru, ka piezīmēts
aprakstos, cilāti jau Pētera Lielā laikā. Tad ataicināts

Krievijā pat kāds Holandes lietpratējs. Viņa izstrādātais

plāns gan neesot pieņemts. Katrīnas II laikā attiecīgu
plānu izstrādājis inž. Trusons (Trusson), bet arī tas neesot

akceptēts. 101 )

Ap to laiku radies vēl arī kāds cits ierosinājums —

savienot Daugavu ar Volgu, t.i. Baltijas jūru ar Kaspijas
jūru. Projekts izstrādāts 1826. gadā, bet pēc tam viss

atkal apklusis. 102)

Kāds neliels ūdensceļš, ko vismaz teorētiski varētu

uzskatīt par Baltijas jūras un Melnās jūras savienojumu,
izbūvēts laikā no 1797. līdz 1806. gadam. Tad ar nelielu

kanāli savienota Daugavas pieteka Ulla ar Dņepras pie-
teku Berezinu.

Šo būvi ierosinājis grāfs Zīverss (Jakob Johann Sievers),
kas vairākus gadus bijis Krievijā par ūdensceļu pārzini.
Savienojums, diemžēl, lietojams tikai koku pludināšanai.
Pie tam

— arī ne vienmēr. Zemā ūdens līmenī arī koku

pludināšana tur esot grūti iespējama.
Grandiozu ~jūras kanāla" projektu, kas ietu pa Dau-

gavu un pa Dņepru un būtu vairāk kā 2000 km garš,
35 m plats un 8 m dziļš, 1891. gadā izstrādājis beļģu
inženieris Gustavs Defose. Viņa projekts ar nosaukumu

~Le canal maritime russe Riga ā Cherson" iespiests Bri-

selē 1897. gadā pat īpašā brošūrā. Līdzīgu projektu

izstrādājis arī inž. Ruktešels (W. v. Ruckteschell).

Nopietnāki projekti bijuši vēl arī citiem, piem., in-

ženierim Moguči un profesoram E. Blokam (Eugen Block).

Pēdējais paredzējis dibināt Parīzē īpašu kapitālistu un

inženieru sindikātu, kam priekšgalā nostātos Brisakas

hercogs (Herzog von Brissac) un Suecas kanāla šef-

inženieris Kvelenecs (Quellenec), kas tad ar ārzemju
banku palīdzību sagādātu būvei vajadzīgo 300 milj.

rubļu lielo kapitālu.
Pēc Pirmā pasaules kara, Latvijas brīvvalsts laikā,

līdzīgi ierosinājumi nav radušies. Latvijas un Padomju
Savienības preču apgrozījumi tad vairs nebija arī visai

lieli. Cik lieli šie apgrozījumi pēc Otrā pasaules kara,

skaidri nav zināms.
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Daugaviņa, stalta, balta,

Tu mūs' maizes devējiņ'.
Fr. Brīvzemnieks

DAUGAVAS ZVEJNIEKI

Daugavas zvejnieki bieži turēti par vieniem no vecā-

kiem Latvijas zvejniekiem. Spriež, ka lielā zivju bagātība

Daugavā, izdevīgās zvejas vietas un zivju drūzmēšanās

nārsta laikā jau sendienās pamudinājušas turienes pie-
krastniekus nodarboties ar zveju.

Senās zvejas gaitas Daugavā apstiprina arī izrakumi

Daugavas krastos. Tāpat to apliecina dažādi vietvārdi:

Zvejnieki, Lašupe, Laši, Lašu pagasts, Vimbukrogs,

Zušukrogs v.c.

Zivis un zivju ceļi Daugavā

Vairāki apraksti piemin, ka zivju bagātība Daugavā

agrākos gadsimtos bijusi daudz lielāka nekā tagad.

Daugavas lejgalā lielā skaitā tad uzturējušies arī dažādi

ūdens putni: kaijas un dažādas pīļu sugas. Rudeņos,
lašu nārsta laikā, reizēm tur iepeldējuši no jūras arī

roņi. Tā kāds ronis vēl 1901. gadā nošauts pie Doles

salas. Galvenās zvejojamās zivis Daugavā: laši, tai-

miņi, nēģi un vimbas. Bez tam tur atrod vēl arī sīgas,
zušus, zandartus, līdakas, plaužus, pličus, līņus, sapalus,
alatas, ālantus, asarus, raudas, ruduļus, vēdzeles, ķīšus,
kazragus un vēl citas mazāk nozīmīgas zivju sugas.

Kādā senākā stāstā, kas saglabājies kopš 1574. gada,
lašu zveja Daugavā pie Rīgas raksturota šādi:

„Laiks, kad gadskārtēji laši bariem peld garām pil-
sētai, bija jau gandrīz pagājis, un parādījās tikai at-

sevišķi eksemplāri. Jau kopš vairākiem gadiem nozveja
bija vienmēr kļuvusi sliktāka, un šoreiz likās, ka laši

vispār grib iztrūkt par bēdām, nabadzīgiem priekšpil-
sētas pilsoņiem un vēl nabadzīgākiem vietējiem pie-
krastniekiem, bet par prieku pilsētas dienesta puišiem,
kuriem gadu no gada jo vairāk bija kļuvusi par goda
lietu ēst lašus tik maz, cik vien iespējams.
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Nu bija jau trešā diena, kad pēkšņi, pēc tam kad

zvejnieki bija jau visas cerības zaudējuši, zivis parādījās
tik lielā daudzumā, kādu pat vecāki ļaudis vairs neat-

minējās. Kam vien bija rokas, laivas un tīkli, tie visi

jau trešo dienu bija darbā. Viss upes plūdums mudžēja,

pilns strādājošiem zvejniekiem un laivas vīriem, kas tur

priecājās un lādējās. Sevišķi skaļi gāja vaļā, kad kādā

tīklā parādījās lasis cilvēka garumā. Tādu zivi izņemt
no tīkla nebija viegli. To varēja pazaudēt. Tādēļ to

vilka ar visu tīklu vai nu laiva vai arī kādas salas smil-

šainā krastā. Tur tad zvejnieks, laivas puišu skaļiem
saucieniem pavadīts, metās tai virsū visā savā garumā
un iedauzīja galvaskausu. Starp zvejnieku laivām

braukāja arī pilsētnieki un daži ārpusnieki, kas vēroja
šo raibo dzīvi un pūlējās arī iegūt sev pārtikas krājumus,
cik svaigus un cik lēti vien iespējams"

103)

Lasis ir arī pati vērtīgākā Daugavas zivs. Bieži to

apzīmē arī par pašu lielāko Daugavas iemītnieku.

Šis pēdējais apgalvojums gluži pareizs gan nav. Laši,
ko mūsdienās zvejo Daugavā, parasti tikai nedaudz

pārsniedz 1 m garumā. Kādreiz agrāk tie sasnieguši gan
arī 1,5 m garumā un 30 kg svarā, bet šādu pat un vēl

prāvāku lielumu tad sasniegušas arī citas Daugavas
zivis. Tā, piem., diezgan lieli bijuši arī zandarti. Tie

sasnieguši reizēm 8 kg svarā. Vēl lielākas bijušas līda-

kas. Agrāko laiku aprakstos atrodamas ziņas, ka Dau-

gavā zvejotas līdakas, kas svērušas veselu pudu, t.i.

ap 16 kg. Vēl lielāki bijuši sami. Tie svēruši reizēm

50 — 60 kg.
A. Sapunovs savā 1898. gada Daugavas aprakstā

piemin, ka mūsdienās tik lieli sami Daugavā gan vairs

neesot novēroti. Agrāk, kad tādi tur vēl bijuši, tad tie

pastrādājuši reizēm arī nedarbus. Tā 1820. gadā Dau-

gavā pie Krāslavas peldējusies kāda meitene. Pēkšņi

to sagrābis sams, ievilcis dziļumā un nokodis tai vienu

roku. Līdzīgs notikums risinājies arī 1884. gadā Dauga-
vas pietekā Drisā, tuvu pie ietekas Daugavā. Tur peldē-
jusies kāda 20 gadus veca jaunava. To sams nogrābis
pie kājas un pūlējies ievilkt dzelmē. Piesteidzoties pa-

līgiem, tikai ar lielām pūlēm, izdevies šo jaunavu

izglābt.
89)
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Daugava noder zivīm ne tikai kā uzturēšanās un nārsta

vieta, bet arī — kā satiksmes ceļš. Pa to ceļo laši,

taimiņi, zuši, nēģi, vimbas, raudas, ruduļi, plauži v.c.

zivis.

Laši un taimiņi ieceļo no jūras Daugavā jau vasaras

otrajā pusē. Tie dodas pret straumi pa Daugavu uz

augšu, pārvarot visādas ceļa grūtības, reizēm pat izlecot

no ūdens un pārlecot pāri dažādiem šķēršļiem, kas tiem

ceļā. Ķeguma spēkstacijas aizsprostam, pārvarot 16,25 m

lielu augstumu, tie tiek pāri pa t.s. zivju trepēm, lecot

no vienas ūdens tvertnes nākošā, augstākā, kamēr

nokļūst aiz aizsprosta.*)

Nokļuvuši seklos Daugavas pieteku ūdeņos, t.s. berzēs,

laši un taimiņi izlaiž tur ikrus un pieņus un tad laižas

pa straumi atkal uz leju. Kur īsti šie „kritēji laši" pēc
tam paliek, droši nav noskaidrots. Dažkārt novērots, ka

jūrā tie vairs nemaz nenonāk, bet ceļā aiziet bojā.
Lašu nārsta laiks sākas oktobra vidū un ilgst līdz

decembra vidum. No izlaistām ikru oliņām pēc 4 — 5

mēnešiem, izšķiļas mazuļi. Tie paliek upē 1 — 2 gadus.
Tad, sasnieguši reņģes lielumu, tie izmanto atkal Dau-

gavu kā satiksmes ceļu un dodas jūrā. Tur tiem īstā

barošanās un augšanas vieta.

5 gadu vecumā laši sasniedz nārsta gatavību. Tad

tie sāk savu ceļojumu uz nārsta vietām — tie ieceļo

Daugavā un uzmeklē atkal to vietu, kur paši kādreiz

cēlušies. Laši nārsto arī citās Latvijas upēs. Tie ieceļo

arī Salacā, Gaujā, Ventā, Rojā, Sakā, Aģē un vēl citās

mazākās upēs, kam savienojums ar jūru. Neviena no

šīm upēm tomēr lašu daudzuma ziņā netiek līdzi Dau-

gavai.
Daļēji tāpat kā laši ceļo arī nēģi. Arī tie, nākot no

jūras, dodas pret straumi pa upi uz augšu, kamēr no-

*) Padomju Latvijas Zvejniecības pētīšanas institūta rakstos

1961. gadā atrodama atzīme, ka šī institūta darbinieki, veicot

priekšdarbus Daugavas otrās spēkstacijas ierīkošanai pie

PJaviņām, izdarījuši Daugavā ceļojošo zivju skaitīšanu. Tikai

dažos mēnešos 1958., 1959, un 1960. gadā pa zivju trepēm

Ķeguma aizsprostam pārkļuvuši pāri 425 laši, 24 229 vimbas,

12 680 raudas un 978 dažādas citas zivis.
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Zvejas laivas Daugavā, seklajā Doles salas posmā. Aizmugu-

rē: nēģu tacis, iestiprināts Daugavā ar īpašu koka āžu palī-

dzību.

kļūst savās nārsta vietās. Nēģi sāk ieceļot Daugavā

jūlija vidū, dažreiz nelielā daudzumā arī agrāk, bet

nārsta laiks tiem vēlāk — tikai nākošā gada aprīlī un

maijā.
Arī nēģu mazuļi pēc izšķilšanās no ikriem zināmu

laiku paliek upēs. Parokot krasta tuvumā upes smiltis,

tur it vieali var atrast šos mazuļus. Ikdienā tos sauc

par ņurņikiem. Agrāk domāja, ka šie ņurņiki ir at-
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sevišķa zivju suga. Vēlāk noskaidroja, ka tie nav nekas

cits kā nēģu mazuļi. Tanīs laikos tos bieži lietoja kā

ēsmu uz āķiem, zvejojot citas zivis. Vēlāk to noliedza,

jo nēģi Latvijā pieder pie vērtīgām zivju sugām.
Plašos apmēros Daugavu kā satiksmes ceļu izmanto

arī zuši. Bet šīm zivīm ceļojums pa Daugavu pilnīgi

pretējs.
Zušu mazuļi neceļo no Daugavas augšgala ūdeņiem

uz jūru, bet ieceļo no jūras iekšējos ūdeņos. Nonākot

Daugavā, daļa no tiem paliek turpat lejgalā, daļa vidus-

posmā, daļa dodas Daugavas pietekās un ieceļo pat
ezeros, kam savienojums ar šīm pietekām. Tur tie

barojas un aug, sasniedzot pēc 5 gadiem jau 45 — 50 cm

garumā. Labos apstākļos tie paliek tur 7 — 12 gadus,
sasniedzot 1 m garumā, dažreiz arī vairāk.

Šinī vecumā nu tie dodas no Daugavas augšgala

ūdeņiem uz jūru — uz savām tālajām nārsta vietām.

Šo 7000 — 8000 km tālo nārsta rajonu, kas atrodas Sar-

gasas jūrā, tuvu Vidusamerikas krastiem Atlantijas
okeānā, uzmeklē nevien Eiropas zuši, ceļojot no upēm,
kas ietek Baltijas jurā, Ziemeļjūrā un Vidusjūrā, bet

arī no dažādiem Amerikas iekšējiem, ūdeņiem.
Kur zuši paliek pēc nārsta, par to īstas skaidrības

nav. Domā, ka tie aiziet bojā. Nārsta vietu tuvumā

ir atrasti tikai zušu mazuļi. Tie tur peld 100 — 1000 m

dziļumā. Sākumā tie ceļo vēl maz. Vairāk tos nes

Golfa straume. Aktīvāki tie kļūst vēlāk, ieceļojot pēc
apm. 3 gadiem Ziemeļjūrā, Vidusjūrā un Baltijas jūrā.
Tad tie uzmeklē arī Latvijas ūdeņus — upes un ezerus.

Zušu dzīves mīkla vēl līdz šai dienai nav uzminēta.

Vēl nav noskaidrots, kas palīdz zušiem atrast šo tik

tālo nārsta vietu, kādēļ visi zuši dodas turp un kādēļ
zušiem neattīstās ikri un pieņi arī kādos citos ūdeņos,
bet tikai tad, kad tie dodas uz šo vienu vietu.

Šinī jautājumā pastāv vairākas teorijas. Daži zvejnie-
cības biologi par galveniem faktoriem zušu nārstā at-

zīst: atbilstošu ūdens blīvumu, temperatūru un ķīmisko
sastāvu. Citi aizstāv uzskatu, ka Eiropas zuši, kas tum-

šajās rudens naktīs atstāj šos ūdeņus un dodas uz

nārsta vietām Sargasas jūrā, šo vietu nekad nesasniedz,

bet ceļā aiziet bojā. Zušu mazuļi, kas attīstās no citiem
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šinī jūra nārstojošiem zušiem, Eiropas ūdeņos atkļūst,

pateicoties tikai Golfa straumei.

Neticama nav arī teorija par kontinentu pdrbīdīšanos.
Pēc šīs teorijas sensenos laikos, pirms gadu miljoniem,

zemes lode bijusi daudz mazāka nekā tagad. Amerika,

Eiropa un Āzija tad atradušās pavisam tuvu kopā. Ze-

mei atdziestot un izplešoties, šie kontinenti pamazām

pārbīdīti, šķirot tos arvien vairāk ar plašu okeānu. Zušu

nārsta vieta, turpretim, palikusi vēl vienmēr turpat, kur

bijusi. Tādēļ tad zuši arī vēl tagad dodoties uz šo

vietu.

Daugavas zvejnieku likteņgaitas

Rakstveida ziņas par Daugavas zvejniekiem atroda-

mas kopš 13. gadsimta sākuma. Tad tos piemin chro-

nists Indriķis.
Chronists pastāsta, ka 1202. gadā Daugavā pie Rum-

bulas bijuši 2 zvejnieki. Tiem uzbrukuši lietuvieši un

atņēmuši drēbes. Zvejnieki tad bēguši uz Rīgu. Tādēļ
varētu domāt, ka Rīgā tiem bijusi dzīves vieta.

Otrajā gadījumā (1210. g.) zvejnieki pieminēti Dau-

gavas lejgalā. Tur tie pamanījuši kuršu iebrukumu un

tad pa abiem Daugavas krastiem steigušies uz Rīgu.
Varētu domāt, ka arī tie bijuši zvejnieki, kam iedzīve

un ģimene Rīgā, jo kādiem citiem nevarētu būt bijusi
kāda sevišķa steiga doties uz Rīgu. Šinī pat reizē, kā

stāsta chronists, nodedzināts arī kāds ciems, kas at-

radies tagadējās Doma baznīcas vietā. Par to varētu

domāt, ka tas bijis kāds Daugavmalas zvejnieku ciems.

Citas rakstveida ziņas par Rīgas zvejniekiem atroda-

mas senajos Rīgas zvejnieku brālības statūtos — Der

fischer schragen. Šo statūtu beigās teikts, ka tie ļoti
veci, bet kad izdoti, to no veciem rakstu pieminekļiem
nevarot redzēt, jo tie galīgi satrunējuši. No šiem norak-

stiem varot konstatēt, ka kāda zvejnieku ģilde pastāvē-
jusi jau 1403. gadā.

Ka šie statūti ir ļoti veci, to varētu secināt ari no

kāda nosacījuma, kas citos jaunākos Rīgas amatu sta-

tūtos vairs nav atrodams. Tas ir nosacījums (§ 12), ka

zināmos pārkāpumu gadījumos, ja brālības biedri ne-

klausa labiem vārdiem, tie bāžami zem tovera.
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No statūtiem ari izlobāms, kādas bijušas toreiz zvej-
nieku galvenās bēdas un rūpes. Tā pašā pirmajā punk-
tā ir runa par to, ka no brālības kases sniedzams

atbalsts, ja kāds brālis nomirst, tiek nosists vai noslīkst.

Turpat tālāk otrais punkts nosaka, ka gadījumā, ja kāds

brālis krīt gūstā (domājams lietuviešu gūstā), tad brālī-

bai ar 1 maisu sāls jāpalīdz to izpirkt.
Šīs senās zvejnieku brālības šrāgas piemin ari agrāko

gadu zvejnieku vārdus — toreizējās brālības amat-

personas. Tā pašā ievadā ir minēti zvejnieki, domā-

jams šrāgu iesniedzēji, Asaka, Līkkalis un Naikums

(Asacke, Lickalle unde Navkume). 1581. gadā, kad šrā-

gas no jauna pārrakstītas, brālībai bijušas šādas amat-

personas: amata vecākais Miķelis Rozītis (Michel Rod-

tsith), soģis Laurents Boje (Laurentz Boye), zvaniķis Jē-

kabs Pirkstiņš (Jakob Pirxtinckx), locekli Jēkabs Kliņķis,

Toms Šrāns, Mārtiņš Šrābs un Miķelis Vēršelis (Jacob

Klinck, Thomas Schran, Martin Schrab und Michel Wer-

schel). 1606. gadā, kad šrāgas ierakstītas grāmatā,
minētas šādas amatpersonas: amata vecākais Kaspars

Boje (Casper Boye), soģis Pēteris Dipēns (Peter Dippens),

zvaniķis Klāvs Rausis (Klawing Raussis), kasieris Ēverts

Dotiņš (Ewert Dotting), locekļi Toms Pakelhūss, Pāvils

Bigulis un Oto Veģis (Thomas Packelhuse, Pawel Biggul
und Otto Weggis).

Visvecākā Rīgas brālība bijusi Svētā krusta brālība.

Tās statūti 1252. gadā tulkoti no latīņu valodas vācu

valodā. Šinī pirmajā brālībā biedri vēl nav sadalījušies

pēc profesijām. Tādēļ iespējams, ka sākumā arī zvej-
nieki ietilpuši šinī brālībā, bet vēlāk dibinājuši paši

savu. Ilgāku laiku Rīgas zvejniekiem Jēkaba baznīcā

bijis arī pašiem savs svētā krusta altāris.

Zvejnieki kā zemju īpašnieki atzīmēti ari Rīgas pa-

rādnieku grāmatā. Tā laikā no 1286. — 1352. gadam
tur atrod šādus vārdus: 1) Johannes Luscus piscator,
2) Reymarus piscator, 3) Johannes piscator Semigallus.

Jādomā, ka zveja Daugavā vecos laikos bijusi brīva.

Šo brīvību vēl 1220. gadā garantē arī ordeņa mestrs

Falkvins, izsniedzot zvejniekiem privilēģiju — tiesības

zveiot Daugavā, Lielupē un jūrā.
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Vēlāk, kad sākas Rīgas pilsētas un ordeņa cīņas un

arī zvejnieki piedalās pilsētas interešu aizstāvēšanā, šo

brīvību ierobežo. 1330. gadā, kad pilsēta padodas orde-

nim, zvejniekiem uzliek par pienākumu nodot ordeņa

pils vajadzībām desmito daļu no visām zivīm, ko tie

nozvejo. Atrodamas ziņas, ka ordeņa vīri toreiz par

zvejnieku rīcību bijuši ļoti sadusmoti. Tie izteikušies,

ka patiesībā būtu vajadzējis visus zvejniekus pakārt,

jo tie Rīgas un ordeņa karā visvairāk kaitējuši ordenim,

bet ja nu ordenis par viņiem apžēlojies un atstājis dzī-

vus, tad tomēr nesodītus viņus nevarot pamest. Vis-

vairāk ordenis esot ņēmis ļaunā Rīgas pils nopostīšanu
un divus uzbrukumus Daugavgrīvai. Šie pēdējie vis-

vairāk esot piedēvēti Daugavas zvejniekiem.93))

Zvejnieki šīs uzliktās zivju nodevas nodod ordenim

līdz 1452. gadam. Tad tiek noteikts, ka arī turpmāk
šīs nodevas saņems ordenis, bet gadījumā, ja pilsētā
atrodas bīskaps, tad tas saņem pusi no šīs devas.

Pats savādākais tomēr notiek vēlāk, 1561. gadā, kad

ordeni likvidē un kad pilsēta tiek vaļā no ordeņa virs-

kundzības. Tad pilsēta nevien aizmirst atbrīvot zvej-
niekus, savus kādreizējos palīgus un Rīgas aizstāvjus,
no ordeņa uzliktās zivju nodevas, bet turpina pati ie-

kasēt šo nodevu. Šo kārtību arī vēl 1584. gadā apstip-
rina Polijas ķēniņa pārstāvis G. Radzivils, un tā pa-
stāv arī vēl ap 1700. gadu.

Vēlāk, kad šī nodeva atkrīt, zvejniekiem uzliek citu

nodevu — nomu par zvejas tiesībām Rīgas pilsētas
territorijā esošos ūdeņos. Šo iznomās kārtību Rīgas pil-
sēta patur līdz pat pēdējam laikam, t.i. arī vēl Latvi-

jas brīvvalsts laikā. Šī noma ir diezgan liela. Tā ir

ziņas, ka 1911. gadā par visu 36 km garo Daugavas
lejgalā posmu, no jūras līdz Glumajai krācei, maksāts

13 629 rubļi. 84)

Neskatoties uz visu to, zvejnieki vienmēr ir bijuši
Rīgas pilsētai lieli izpalīgi. Tā, piem., 1621. gadā, kad

zviedru flote bloķējusi satiksmi Daugavā, nosprostojot
šo ceļu tā, „ka tur ne suns un ne kaķis neesot ticis

cauri", zvejnieki, nebaidoties no dzīvības briesmām, uz-

turējuši tur tomēr zināmu satiksmi.

Vēl lielāku palīdzību Rīgai zvejnieki snieguši 1701.

gadā. Tad zviedri atradušies jau Rīad, bet tai uzbrukuši
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sakši. Zvejnieki tad savākuši ap 200 laivu un palīdzē-
juši zviedriem pārcelties pār Daugavu. Pēc sakšu sakau-

šanas Zviedrijas karalis izsniedzis zvejnieku amata

vecākajam Nāriņām īpašu pateicības rakstu, kas vēl

ilgi glabājies Rīgas pilsētas archīvā.

Vēlākos gados, kad senie amatu apvienības laiki

Rīgā izbeigušies, Rīgas zvejnieki dibinājuši jaunu orga-

nizāciju — zvejnieku biedrību. Kādu laiku tad Dauga-

vas lejgalā zvejniekiem, katrā rajonā ir bijusi sava or-

ganizācija. Tad pastāvējušas Rīgas, Doles, Doles-

Katlakalna, Mangaļu un Daugavgrīvas-Bolderājas zvej-
nieku biedrības.

1929. gadā daudzi Latvijas iestāžu un organizāciju
vadītāji saņēma neparastu ielūgumu: ierasties 525 gadu

jubilejā. Šo ielūgumu bija sūtījusi Rīgas zvejnieku bied-

rība.

Šīs biedrības vadītāji toreiz bija izrēķinājuši, ka viņu
aroda organizācija, saukta gan dažādos vārdos (par
zvejnieku brālību, zvejnieku amatu un zvejnieku bie-

drību), pastāvējusi tik ilgus gadus. Pamatā te tika ņemts
1403. gads, kas pieminēts vecās zvejnieku brālības šrā-

gās. Tik liels gadu skaits nevienai citai aroda organi-

zācijai toreiz Latvijā nesanāca. Tādēļ tad notikumu svi-

nīgi atzīmēja, sarīkojot Rīgā, Lielajā ģildē īpašus
svētkus.

Kādreizējā Rīgas zvejnieku biedrības priekšnieka Lud-

viga Sēļa piederīgie vēl šodien glabā šo svētku apsvei-
kumu telegrammas. Še atzīmētas dažas no tēm.

Rīgā, 19. septembrī 1929. g.
Aizkavēts personīgi ierasties biedrības 525 gadu pa-

stāvēšanas svētkos, sūtu savus sveicienus un labākos

novēlējumus turpmākā darbā.

Rīgas prefekts

Novēlu Rīgas zvejnieku biedrībai, viņas vadītājiem
un biedriem tālākus gadu simteņus plaukt un ziedēt.

Lai māmuliņa Daugaviņa apbalvo biedrus ar labiem

lomiem, lai vētras un bangas neaiztiktu viņu dzīvības,

laiviņas nebojātos un tīkli nerautos.

Kapteinis Ķeire, Rīgas ostas priekšnieks
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Nevarēdams personīgi ierasties, apsveicu Rīgas zvej-
niecības biedrību 525 gadu svētkos un novēlu sekmes

turpmākā darbā.

Pilsētas galva Krieviņš

KĀ SENĀK TIKUŠI

PĀRI DAUGAVAI

Pārkļūšana pāri Dcrugavai senos laikos bijusi liela

problēma. Ziemā, kad uzsalis ledus, tai tikuši it viegli

pāri kurā katrā vietā, bet vasarā šī plašā straume bijusi
daudziem grūti pārvarams šķērslis. Tad tā bieži sar-

gājusi Daugavas piekrastniekus no dažādiem karotā-

jiem un sirotājiem, kas nākuši no upes otrās puses.

Lielais Kristaps — Daugavas laivinieku sargs

un aizstāvis

Vecos laikos, kad vēl neviena tilta pār Daugavu nav

bijis, tad ceļotājus tanī vietā, kur pašreiz atrodas Rīga,

pāri upei nesis kāds liels un spēcīgs vīrs. Tas dzīvojis

Daugavas malā un to sauķuši par Lielo Kristapu.

Lielais

Kristaps

Daugavas malā

pie Rīgas.
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Šādu stāstu rīdzinieki agrākos gados pastāstīja gan-

drīz katram, sevišķi jauniešiem, kas pirmo reizi ieradās

Rīgā. Pie reizes tad vēl tika arī ieteikts aiziet Daugavas
malā un apskatīt šo seno labdari. Atdarināts kokā, šis

Lielais Kristaps tur tiešām bija vēl arī redzams. Tas tur

stāvēja vēl ap 1925. gadu. Vēlāk to novietoja muzejā.
Reizēm šī Lielā Kristapa stāsti tika izraibināti arī citā-

di. Tika stāstīts, ka Lielais Kristaps nesis ceļotājus pāri
nevis Daugavai, bet senai Rīdziņai. Viņš dzīvojis šīs

upes malā kādā alā. Kādu nakti viņš pārnesis upei

pāri kādu bērnu, kam nav bijis kur palikt. Viņš to tad

novietojis savā alā. No rīta, kad pamodies, bērna tur

vairs nav bijis, bet vesela kaudze zelta. Kad Kristaps
nomiris, šis zelts tur atrasts un izlietots tad Rīgas cel-

šanai.

Patiesībā šāds Lielais Kristaps ne Daugavas malā un

arī ne pie Rīdziņas nekad nav dzīvojis, ari ne teikās un

pasakās. Visi šie varianti ir atvasināti no kādas austru-

mu leģendas — no kāda sena stāsta par Svēto Kristapu.
Šī Svētā Kristapa leģenda stāsta, ka austrumu zemēs

reiz dzīvojis milzis, kas, balstoties uz mežā izrautā koka,

nesis pāri kādai plašai straumei Kristusbērnu. Kristus

viņu kristījis. Vēlāk viņš izsludināts par svēto. Ar to

nu viņš kļuvis par visu kuģinieku, laivinieku, enkurnieku

un plostnieku patronu, kas sarga sos ļaudis no visām

klizmām un nelaimēm.

Katoļu baznīca agrākos gados svinēja 25. jūlijā pat
Svētā Kristapa dienu. Vairākās Eiropas valstīs, starp
citu arī Vācijā, šis svētais atdarināts ari gleznās un

kokgriezumos. Attīstoties plašākai laivu un plostu kustī-

bai pa Daugavu, šī Svētā Kristapa statuja ar Kristus

bērniņu uz pleca tad uzstādīta arī Daugavas malā, lai

arī Daugavas laiviniekiem būtu savs sargs un aizstāvis

— lai, braucot pa Daugavu, tie varētu to vienmēr redzēt,

pieminēt un godināt.
Tāds bija kādreiz Lielais Kristaps, kas stāvēja Dau-

gavas malā tagadējā Latgales priekšpilsētā.
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Daugavas pārcēlāji

Pirmie Daugavas pārcēlāji Rīgā, jādomā, bijuši zvej-
nieki, kas dzīvojuši Daugavas malā. Vairākus gadu
simtus tie tur cēluši pāri Daugavai gan pašus rīdzinie-

kus, gan dažādus ceļotājus. Kopš 16. gadsimta Rīgas
amatu sarakstos, līdzās citiem amatiem, atrodams arī

pārcēlāju amats — Overseder, Fāhrman. Varētu do-

māt, ka šinī laikā ceļotāju un preču kustība pāri Dauga-
vai kļuvusi tik intensīva, ka bijis vajadzīgs rēgulēt to

tāpat kā rēgulētas citas nodarbības.

Pārcelšana pār Daugavu Rīgas apkaimē notikusi vai-

rākās vietās. Galvenās vietas, kur notikusi regulāra
pārcelšana, bijušas 3: Katlakalnā, pie torņa un Jura

ciemā.

Senais Jura ciems, kura tuvumā atradusies pati ve-

cākā un nozīmīgākā Daugavas pārceltuve, meklējams
Pārdaugavas pusē, apm. 2 km lejpus tagadējiem dzelzs

tiltiem. Tur pie Daugavas pienācis senais Kursas zemes-

ceļš, kas pēc Zemgaļu ostas aizlieguma veidojies par

galveno ceļu no Kursas uz Rīgu. 17. g.s. šis ciems bijis
izaudzis par lielāko Pārdaugavas ciemu. Tur bijušas

ap 100 mājas, pie pārceltuves atradies Gūtana krogs
un tā tuvumā daudzas iebraucamās vietas, kur kurzem-

nieki novietojuši savus pajūgus. Šī ciema zvejnieki ar

Dāli un Nāriņu priekšgalā jau 1688. gadā dibinājuši

pirmo skolu Pārdaugavā.
Jura ciema pārceltuve sākusi panīkt pēc 1758. gada,

kad Lielupe izrāvusi savu tagadējo noteku uz jūru. Tad,

kā jau teikts, lielais Kursas zemesceļš pārtrūcis un „Rī-

gas braucēji" sākuši celties Lielupei pāri jau pie Slokas,

dodoties no turienes uz Rīgu pa Jelgavas ceļu.

Jelgavas ceļš pienācis pie Daugavas tur, kur mūsdie-

nās Jelgavas šoseja pieiet pie vecās Jelgavas ielas,

t.i., starp tagadējiem dzelzs tiltiem un kādreizējo pon-

tona tiltu. Šinī vietā vēl 17.
g.s. sākumā stāvējis augsts

sarkans tornis. Tas bijis novērošanas tornis, kur atra-

dies sargs, kas devis zīmi, kad pilsētai tuvojušies
ienaidnieki.

Pārceltuve, kas atradusies Jelgavas ceļa galā pie šī

torņa, tad iesaukta vienkārši — par pārceltuvi pie torņa.
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Tāpat saukts ari ciems, kas veidojies šī torņa tuvumā.
Vēlāk visa tuvējā apkaime ar nelielo uzkalnu iesaukta

par Torņakalnu.
Par Katlakalna pārceltuvi ziņu mazāk. Jādomā, tā

atradusies tagadējā Katlakalna apkaimē kādu gabalu
augšpus tagadējiem Rīgas tiltiem. Vēlākos gados šai

vietai nav vairs visai laba slava — tur nometina visus

tos, kas sodīti un kam Rīgā uzturēties aizliegts. lepretī
šai vietai Daugavai otrajā pusē ir Ķengarags.

Ķengaraga nosaukums, kā stāsta vietējie Daugavas
zvejnieki, radies sakarā ar lašu zveju. Tur tuvumā

bijusi izdevīga zvejas vieta. It īpaši tur nozvejoti lašu

tēviņi, ko vēl mūsdienās dažreiz sauc par ķeņķiem, jo
nārsta laikā, kad tie ieceļo Daugavā, apakšējais žoklis

tiem veidoias oar ielīku āki — ķeņķi. Šo „ķeņķu" vārdā

tad viss Daugavas izliekums iesaukts par Ķeņķuragu.

Pirmie Daugavas tUti

Pirmie tilti, kas taisīti pāri Daugavai, bijuši dažādi

kara tilti. Tie taisīti Daugavas seklākās vietās. Tā

kādu pagaidu tiltu zviedru karaspēks ierīkojis Dau-

gavā pie Ķeguma jau 1625. gadā. Līdzīgu pāreju pāri
Daugavai poļu karaspēks taisījis 1627. gadā pie Sēlpils.
Vēl Īc6du citu tiltu zviedri 1629. gadā ierīkojuši pie Doles,

Salaspils tuvumā.

Pirmais peldošais tilts, kas bijis paredzēts Daugavas

dziļūdens posmam, gatavots Ziemeļu kara laikā Rīgā.
Tas taisīts 1701. gadā zviedru ģenerālgubernātora Dāl-

berga uzdevumā. Pēdējais paredzējis pa šo tiltu pārcelt

pāri Daugavai zviedru armiju.
Kad pienācis uzbrukuma brīdis, Zviedrijas valdnieks

Kārlis XII tomēr nolēmis lietot nevis šo tiltu, jo tā ievie-

tošana un noenkurošana būtu vilkušies par daudz ilgi,
bet gan apm. 200 laivas, ko bijuši savākuši Daugavas

zvejnieki. Laivās tad ari 7000 vīru lielā karaspēka pār-
celšana it labi izdevusies. Rīta agrumā, dedzinot dažās

laivās mitrus salmus, radīti dūmi, kas sajaukušies ar

rīta miglu un devuši labu aizsegu. Spilves pļavu ap-
vidū zviedri tikuši Daugavai pāri un sakāvuši poļus
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Sarkanais tornis, kas vēl 17. gadsimta sākumā stāvējis Dau-

gavas malā, iepretī Rīgai (Pārdaugavas pusē). Turpat, tekot

no Māras dīķa, Daugavā ietecējuši arī Mārupe, kas darbinā-

jusi ūdens dzirnavas. Mūsdienās šī upe tur vairs nav atrodama.

un sakšus. Pagatavotais "tilts tā palicis Rīgai kā piemiņa
no šīs uzvaras.

Pēc tam tad rīdzinieki to iestiprinājuši Daugavā un

lietojuši satiksmei ar Pārdaugavu. Ilgs mūžs šim pir-
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mājam Rīgas tiltam gan nav bijis. Jau 1705. gadā, kaut

arī novietots pa ziemu Vējzaķu salas grāvī, ledus ieša-

nas laikā tas saārdīts un aizrauts jūrā. Pēc tam tas gan

atjaunots, bet Rīgas aplenkuma laikā 1710. gadā atkal

sapostīts.
Tikai trešajā reizē, kad to atjauno 1714. gadā, tas

gūst īstu plosta tilta izskatu. Vēlākā paplašinājumā to

taisa tik platu, ka ~trīs pajūgi var viens otram ērti pa-

braukt garām". Tas sastāv no 8 lielākiem plostiem un

3 kuģu caurlaidēm — 646,4 m garš un 12,8m plats.
Šis tilts tanī laikā noderējis nevien satiksmei ar Pār-

daugavu, bet arī kā kuģu piestājas vieta. Daugavas
krastmala tad vēl nav bijusi tā izbūvēta, ka kuģi tur

varētu piestāt. Tādēļ lielākie kuģi palikuši vai nu Dau-

gavas grīvā, vai arī noenkurojušies Daugavas vidū pie

Rīgas, bet mazākie piestājuši tieši pie tilta. Preču ie-

kraušana un izkraušana pie šī tilta bijusi tā iekārtota,

ka tie kuģi un laivas, kas preces iekrāvušas, palikušas
lejpus tilta, bet tās, kas preces izkrāvušas, izbraukušas

tiltam cauri un palikušas otrajā pusē.
Bez minētā tilts noderējis vēl arī kādai citai vajadzī-

bai — rīdzinieki izmantojuši to svētdienās par galveno

pastaigas vietu. Tā tas tad vienmēr bijis pilns: darbdie-

nās ar kuģu krāvējiem, svētdienās — ar pastaigātājiem.
Brīžiem pie tilta bijis īsts kuģu mežs, bet uz tilta tāds

ļaužu, ratu un zirgu jūklis, ka tur grūti bijis tikt cauri.

Plosta tilts, dažādi taisīts un pārveidots, rudeņos iz-

ņemts un pavasaros atkal ielikts, bezmaz kādus 200

gadus kā vienīgais tilts vienojis abus Daugavas krastus.

Beidzot 1872. gadā tas ieguvis sev jaunu palīgu — pirmo
dzelzs tiltu.

Atrodamas ziņas, ka rīdzinieki jau šad un tad agrāk
cilājuši jautājumu par pastāvīga tilta ierīkošanu pār
Daugavu, bet šī doma vienmēr atmesta, jo lietpratēju
aprindās tanī laikā pastāvējis uzskats, ka ierīkot tiltu

pāri tik platai upei, kāda ir Daugava, vispār nav iespē-
jams. Kad nu tomēr tilti pāri šādām pat upēm rīkoti

citās pasaules malās, pie šī darba ķērušies arī rīdzi-

nieki.

Koncesiju pirmajam dzelzs tiltam pār Daugavu pie
Rīgas ieguvusi īpaša akciju sabiedrība, kuru dibinājis
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Daugavpils dzelzceļa direktors H. Robinsons, pēc tau-

tības anglis, kas par savu pastāvīgo dzīves vietu iz-

vēlējies Rīgu. Plānu šim tiltam izstrādājis un būvdar-

bus vadījis rīdzinieks inž. Panderis (Pander). Tilts bijis
750 m garš, kombinēts satiksmei pa dzelzceļiem un pa

zemesceļiem.
Vēlākos gados šo tiltu pārbūvē un atjauno. Pāri

Daugavai tad ierīko vēl arī citus tiltus. Tā īsi pirms
Pirmā pasaules kara turpat blakus šim tiltam taisa vēl

otru dzelzs tiltu. To sauc par Jauno dzelzs tiltu.

Latvijas brīvvalsts laikā Daugavas krastus savieno

ar dzelzs tiltiem arī vēl 2 citās vietās: Daugavpilī un

Krustpilī. Daugavpilī 1935. gadā atklāj t.s. Vienības

tiltu, tā ievērojami uzlabojot satiksmi starp Daugavpili
un Grīvu. Šis tilts ir 308,6 m garš un 12 m plats. Krust-

pils tiltu atklāj 1936. gadā. Pa to savieno nelielo dzelz-

ceļa posmu starp Krustpilī un Jēkabpili.
Pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija nokļūst Padomju

Savienības virsvarā, Rīgā, Valdemāra ielas galā, ierīko

vēl vienu jaunu Daugavas tiltu. Tam pamatā granīta
balsti, bet virsdaļa no koka. 1957. gadā jaunu tiltu ceļ
arī agrākā plosta tilta vietā. Tur ierīko zemu metalla

tiltu. Tas ir 470 m garš un 21,1 mplats.

DAUGAVAS PIRĀTI

Ja senlaikos Baltijas jūras krastos parādījušies kādi

jūras laupītāji, tad tas nav bijis nekas neparasts. Siro-

jumos devušies visi — dāņi, zviedri, kurši, igauņi. Ma-

zāk parasti šādi pirāti ir vēlākos gados. Baltijas jūrā

un Ziemeļjūrā tādi bijusi vēl ap 1400. gadu, Daugavā —

pat ap 1574. gadu.
Laikā no 1389. līdz 1398. gadam Baltijas jūrā ir darbo-

jusies kāda ļaužu grupa, kas saukta par Vitāliešu brā-

ļiem. Tie aizturējuši jūrā tirgotāju kuģus un tos aplau-
pījuši. Laikā, kad Dānijas ķēniņiene Margrieta aplenkuši
Stokholmu, tie piegādājuši Stokholmai pārtiku (viktuā-

lijas). Tādēļ tie reizēm saukti arī par izlīdzinātājiem —

Liekedeeler, Gleichteiler. Savos sirojumos tie it kā ap-

ciemojuši reizēm arī Rīgu. Viņu galvenais miteklis

atradies Gotlandes salā.
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1398. gadā Vācu ordenis tos no Gotlandes padzinis.
Tad tie pārcēlušies uz Ziemeļjūru un savu galveno
mitekli iekārtojuši Helgolandes salā. Tur tie savus ne-

darbus turpinājuši, aizturot un aplaupot Hanzas kuģus,
kurus parasti saukuši par ~piparu maisiem". Tanī laikā

arī Rīgā Hanzas noteikumos ticis ievietots nosacījums,
ka neviens nedrīkst pirkt tirgotājiem nolaupītās mantas

un. atbalstīt jūras laupītājus, tā sauktos „Vitautu

brāļus".

Starp vācu teikām atrodama kāda par Rīgas jaunavu

Rīgenas salā (Die Rigasche Jungfrau auf Rūgen). Šī teika

stāsta, ka Stērtebekers (Kļaus Stortebecker). kas bijis
šo jūras laupītāju vadonis, reiz apciemojis arī Livonijas
krastus un nolaupījis tur kādu jaunavu. Tā bijusi no

Rīgas, no kādas cienījamas ģimenes. Tā nolaupīta, tā

sakot, no līgavafha sāniem īsi pirms laulībām. Ordeņa

mestrs ar vairākiem kuģiem dzinies gan laupītājiem

pakaļ, bet nav varējis tos panākt.
Jaunava nogādāta Rīgenas salā (Baltijas jūras rietum-

daļā) un ieslēgta tur klintīs iekārtotā mantu un dārglietu
kambarī. Kad jūras laupītāji vairs nav atgriezušies, tā

mirusi tur bada nāvē. Naktīs tā vēl vienmēr parādoties

pie šīm klintīm.

Cik šinī teikā patiesības, nav zināms. Zināms gan,

ka kādu jūras laupītāju vadoni tiešām ir saukuši par

Klausu Stērtebekeru. Tas bijis ļoti stiprs vīrs, kas cildi-

nāts pat dažādās dziesmās, bet ari nepārspējams dzē-

rājs un kauslis. Tur bijis vēl ari otrs vadonis — Miķelis
Gēdeke (Michel Godeke).

1402. gada 10. jūnijā šiem jūras laupītājiem pienāku-
šas beigas. Flandrijas Simonām no Utrechtas, kam bijis
lauvas spēks, tad izdevies Stērtebekeru sagūstīt. Gūstā

kritis arī viņa kuģis ~Tolle Hund" (~Trakais suns") un

visi viņa 70 palīgi. Tie atvesti Hamburgā un sodīti ar

nāves sodu.

Šinī akcijā pie Helgolandes toreiz piedalījušies vairā-

ki Hanzas burinieki. Galvenie no tiem bijuši — ~Bunte

Kuh" (~Raibā govs") un ~Wappen von Hamburg"
LHamburgas vapenis"). Kuģi ar šādiem nosaukumiem

arī vēl tagad ir Vācijas kuģu sarakstos. Tie, protams,
gatavoti vēlāk —

par piemiņu šiem kādreizējiem notiku-
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Metalla tilts, kas 1957. gadā ierīkots Rīgā kādreizējā pirmā

plosta tilta un vēlākā pontonu tilta vietā.

miem. Pašreiz tie pārvadā tūristus no Hamburgas uz

Helgolandi un atpakaļ.
Jūras laupītājs, kas savus nedarbus veicis Daugavā

1574. gadā, saukts par Munkenbeku. Par to ticis stāstīts,

ka tas ir ļoti garš vīrs ar sarkanu bārdu. Šī bārda pie
tam esot tik liela kā sieviešu priekšauts. Vēlāk noskaid-

rojies, ka gluži tā nav bijis.
Šis negantnieks ar savu bandu naktīs uzbrucis preču

transporta laivām, kas no Daugavas augšgala brauku-

šas uz Rīgu. Visus laiviniekus viņš nogalinājis un pre-

ces piesavinājies. Lai slēptu nozieguma pēdas, visiem

saviem upuriem viņš piesējis pie kājas akmeni un

iemetis Daugavā. Aizsurētām laivām viņš izsitis cauru-

mus, lai tās nogrimst vai arī, pieplūstot ar ūdeni, ne-

pamanītas aizpeld jūrā.
Šie notikumi ilgāku laiku nav pamanīti. Cirkulējušas

tikai dažādas baumas. Naktīs Daugavā dzirdēti kaujas
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trokšņi, arī palīgā saucieni, bet rītos, kad ataususi

gaisma, tur nekas nav bijis redzams.

Beidzot daži upuri, kam bijuši piesieti akmeņi pie
kājas, pieskaloti pie kādas Daugavas salas. Nu Rīgā
radies liels satraukums. Tā kā nav bijis zināms, kur

šie pirāti meklējami, aizdomās turēti pat pazīstami tir-

gotāji un amatnieki. Aizdomās turēta arī poļu sardze,

kas toreiz Daugavgrīvā kontrolējusi kuģus. Tai tomēr

nekas nav bijis pierādāms.

Daugavas labajā krastā lejpus Rīgas tanī laikā at-

radies kāds krodziņš, kas saukts par Ābrama krodziņu.
Kādu nakti laupītāji tur uzbrukuši jūrniekiem. Arī no

turienes viņiem laimējies aizbēgt. Bet kādam matrozim,

ko laupītāji nav pamanījuši, izdevies novērot, kurā vir-

zienā tie aizbrauc.

Tā gūti pirmie norādījumi. Otrā rītā nu rīdzinieki ap-
vienotiem spēkiem devušies pirātus meklēt. Kādā Dau-

gavas līcī, „Kuršu krasta" tuvumā, tie pirātu kuģi tad

arī pamanījuši. Pīrati, redzot šādu pārspēku, gan

mēģinājuši bēgt, bet tas tiem neesot izdevies — kuģis

sagūstīts, un tā apkalpe pārvarēta.
Lielā niknumā rīdzinieki ar pirātiem izrēķinājušies

tāpat, kā tie to darījuši ar Daugavas laiviniekiem. lekām

piesteigusies rīdzinieku vadība, uzbrucēji pirātus nevien

nogalinājuši, bet piesējuši tiem akmeņus pie kājām un

sametuši Daugavā. Akmeņi, sagatavoti šādai vajadzī-
bai, bijuši pirātu kuģī vēl pietiekamā vairumā. Tur

bijis arī daudz ieroču un dažādu salaupītu mantu.

Tas noticis 1574. gada 9. septembrī. Tā bijusi rīdzinie-

kiem liela prieka diena. Reizē ar to tā bijusi gan arī

sēru diena, jo bijuši arī kritušie un ievainotie.
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PIE VIDZEMES ŪDEŅIEM

Ja Latvijas brīvvalsts sākuma gados kādreiz vaja-
dzēja no Rīgas nokļūt Vidzemes jūrmalas zvejnieku cie-

mos, tad bija nopietni jāpadomā, kā to izdarīt. Vasarā

uz toreizējo Neibādi un Katrīnbādi brauca daži pie-
krastes kuģīši, bet jau rudenī tie braucienus pārtrauca.
Tad atlika tikai zemesceļš. Pa to kādu gabaliņu Rīgas
pilsētas robežās varēja braukt ar tramvaju, bet tad

tālāk — vai nu ar zirgiem, vai kājām.
Vēlāk ar autobusu varēja braukt jau līdz Baložiem.

Vēl vēlāk — kāds uzņēmējs ar savu „autobusu" veda

gabaliņu tālāk, cauri jūrmalas zvejnieku ciemiem. Bet

braukšana ar šo braucamo rīku bija tīra laimes lieta.

Bieži tas vairāk stāvēja nekā brauca. Braucot starp
jūrmalas priedēm pa kādu vietu, kur bija līdzenāks, tas

bieži iestiga smiltīs un dubļu bedrēs. Tad visiem brau-

cējiem bija jākāpj ārā un jāpalīdz pastumt to gabaliņu
tālāk.

Tā tas bija vēl 1927. gadā.
It drīzi pēc tam satiksmes apstākļi tika uzlaboti. Jau

1926. gadā tika veikti pirmie Rīgas-Ainažu šosejas būv-

darbi. 1940. gadā šī šoseja sniedzās jau garām Skultei.

Rīgas-Rūjienas dzelzceļa būvi sāka 1929. gadā. Šīs

līnijas pirmo posmu, no Dzirnupes līdz Carnikavai, at-



Vidzemes piekrastes ūdeņi un piejūŗas zvejnieku ciemi



283

klāja 1933. gadā. 1934. gadā šī līnija biia gatava līdz

Limbažiem, 1935. gadā — līdz Puikulei, 1936. gadā —

līdz Alojai. Pēdējo šīs 140 km garās līnijas posmu, līdz

Mazsalacai un Rūjienai, atklāia 1937. aadā. Šī dzelz-

ceļa ierīkošanu ievērojami sadārdzināja 56 tilti, kas bija

jāceļ pāri Milgrāvim, Gaujai, Inčupei, Pēterupei, Ķīš-

upei, Aģei, Iģei, Salacai v.c. mazākām upēm.
Ap to pašu laiku Vidzemes jūrmalā pazuda arī Katrīn-

bdde un Neibāde. Katrīnbādi, kas tā kādreiz nosaukta

par piemiņu Krievijas ķeizarienei Katrīnai, sauca atkal

par Pabažiem. Turpat drusku tālāk radās jauns centrs

— Saulkrasti. Tā šo vietu oficiāli nosauca 1935. gadā,

apvienojot agrākos Neibādes un Pēterupes ciemus.

Pabaži un Saulkrasti kā peldvietas bija iecienītas arī

vēl vēlākos gados. Pirms Otrā pasaules kara Pabažos

dzīvoja 339 iedzīvotāji, Saulkrastos — 304.

Sprunguļu tilts pāri Ropažu ezeram

Sendienās aizsniegt Vidzemes novadus no Rīgas bijis
vēl grūtāk. Tad Rīgu gandrīz no visām pusēm apņē-
muši ūdeņi. Kurzemes pusē to norobežojis plašais Dau-

gavas plūdums, Vidzemes pusē tai piekļāvies lielais

Ropažu ezers ar tanī ietekošajām upēm, bet pieeju no

ziemeļiem nosprostojusi abu šo lielo ūdenstvertņu savie-

notāja — senā Dūņupe.

„Visapkārt smilšu kalni, pati Rīga ūdenī" — tā teikts

arī kādā tautasdziesmā.

Visiem tiem, kas atradušies vai ieradušies Rīgā un

vēlējušies pa zemesceļu nokļūt Vidzemē vai arī doties

uz kādiem vēl tālākiem Igaunijas novadiem, tad bijis
jāpārkļūst pāri lielajam Ropažu ezeram. Ziemā, kad

šis ezers klājies ar ledu, tas bijis viegli, bet ne tē

vasarā, kad tur viļņojis vaļējs ūdens.

Atrodamas ziņas (ÜB. 53), ka 1221. gadā Ropažu
ezeram (stagnum Rodepovs, Rodenpoissche See) taisīts

pāri tilts. Pareizāk — sprunguļu ceļš. Tas bijis vairāk

nekā kilometru garš un virzījies pa seklāko šī ezera

vidusposmu. Tiltu, kā teikts aprakstos, taisījuši krust-

neši „Bodo von Hoenborg un citi". Par to viņi ieguvuši

grēku piedošanu un viņiem nav bijis jādodas cīņās ar

~pagāniem".
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Mūsdienu ezeru sarakstā šādu Ropažu ezeru vairs

neatrod. Kartē grūti sameklēt arī seno Dūņupi. Kur šie

ūdeņi palikuši?
Dabā Ropažu ezers pastāv arī vēl tagad. Pašreiz to

sauc tikai citā vārdā un tas nav vairs tik liels un tik

dziļš kā agrāk. Mūsdienās tas sadalījies arī divi daļās.
To ezera daļu, kas tuvāk Rīgai, tagad sauc par Ķīšezeru,
bet ezera otro, tālāko daļu, kur ietek Juglas upe — par

Juglas ezeru. Joslā starp abiem ezeriem, kur bijis ūdens

un kur kādreiz sendienās gājis sprunguļu ceļš, tagad

veidojies jau kādus pāris kilometrus plats sauszemes

gabals.
Senā Dūņupe, kas kādreiz sendienās savienojusi lielo

Ropažu ezeru ar Daugavu, sākusi panīkt, kad Latvijā
ieradušies Cisterciešu mūki un veidojuši tur jaunu ūdens

teci. Tie no Ropažu ezera (tagadējā Ķīšezera) izrakuši

uz Daugavu tiešu kanāli un ierīkojuši tur ūdens dzir-

navas. Šis dzirnavu grāvis, vēlākos gados paplašināts
un padziļināts, arī vēl tagad savieno Ķīšezeru ar Dau-

gavu. To sauc par — Mīlgrāvi. Zemes gabals, kas ar

šī kanāla rakšanu nodalīts no pārējās cietzemes, t.i.,

ko norobežojis jaunais dzirnavu grāvis, Dūņupe, Dau-

gava un Ropažu ezers, saukts par — Sūnu salu.

Kas vēl zināms par seno tiltu, kas taisīts pāri Ropažu
ezeram?

Dažkārt izteiktas domas, ka 1221. gadā tur ierīkotais

tilts nevarētu būt bijis pats pirmais, kas taisīts tanī vie-

tā. Kādam vecam sprunguļu ceļam tur jābūt bijušam

jau iepriekš, jo dažas senās ceļa zīmes, kas atrastas

Rīgas-Ropažu ceļa malā, liecina, ka tur bijis zemesceļš,
kas izmantots jau senajos vikingu laikos. Pāri Ropažu

ezeram, tātad, braukts jau pirms 1221. gada.
Senus tirgotāju ceļojumus pa zemesceļu no Dauga-

vas uz Pliskavu, kas notikuši jau tad, kad Rīgā ~pilsēta
vēl nav bijusi ierīkota", piemin arī chronists Indriķis.
Viņš atzīmē, ka vienā šādā braucienā igcoiņi tirgotājus
aplaupījuši. Pēdējie vēlāk (1208. un 1215. gadā) prasī-
juši zaudējumu atlīdzību, bet nekā neesot saņēmuši.
Sākumā igauņi prasītājus izsmējuši, bet vēlāk atbildē-

juši, ka laupītāji vairs neesot starp dzīvajiem, jo latvieši

tos nonāvējuši.
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Tilts pāri Ropažu ezeram pieminēts arī vēlākos gados.
Tā Rīgas landfogta norēķinos atrasti dati, ka par šī

tilta taisīšanu un atjaunošanu 1394. gadā izdotas 65,

bet 1447. gadā — 18,5 Rīgas markas. Tad tas saukts jau

gan par „Neuermuhlenscher Damm". Labots tas vēl arī

1507. un 1592. gadā. Kādā dziļākā vietā tad bijusi ierī-

kota pārceltuve. Vēl vēlāk tur ierīkots pat kāds neliels

īsts tilts. 104)

Sprunguļu ceļš pāri Ķīšezeram (agrākam Ropažu
ezeram) pastāvējis līdz 1844. gadam. Tad, ierīkojot kriet-

ni augstu uzbērumu, netālu blakus šim senajam ceļam
taisīta šoseja. Visa satiksme nu sākusi virzīties pa šo

jauno ceļu — pa Vidzemes šoseju.

Bet kad Gaujas līčos

Atkal ievas zied,

Tad uz veco vietu

Allaž mēdzu iet.

Andrievs Niedra

VIDZEMES PĒRLE — GAUJA

Gaujas ūdens plūdumu un Gaujas krastus parasti
tur par vieniem no skaistākiem dabas veidojumiem
Latvijā. Sevišķi izcils šīs upes vidusposms — starp
Valmieru un Inčukalnu. Gauja tur vijas pa lielāko

un varenāko Latvijas senleju, kuras kraujas vietām

sniedzas 80 m augstumā. Tūristi tur bieži uzmeklē Pa-

radīzes kalnu, Velna alu, Gūtmaņa alu, Sietiņiezi, Vin-

tera alu. Tur aug arī vareni koki un īpatnēji augi.
Visas šīs dabas dotības kopā devušas pamatu šo no-

stūri nosaukt par — Latvijas Nacionālo parku.
Savu jaukumu Gauja vislabāk parāda pavasaros,

kad aizplūst palos saduļķotie ūdeņi, kad šīs upes kras-

tos atplaukst pavasara ziedi un kad sdk smaržot ievas.

Tad dziesminieki to dažādi apdziedājuši. Gabaliem

Gauja gan ļoti skaista arī citos gada laikos. Tā, piem.,
pie Siguldas, kur tā tek pa senleju, liela krāsu bagātība

veidojas rudeņos, kad nāk pirmās salnas un kraujās
augošo koku lapas dabū dažādas nokrāsas.



Gaujas lejgala plūdums.

(Skaitļi jūŗā apzīmē ūdens

dziļumu metros).
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Gaujas garums — 440 km. Agrākos laikos tā sāka

tecēt no Alauksta ezera. Vēlāk, Alauksta ūdens līmeni

pazeminot t.i., izrokot novadgrāvi uz Tauna
ezeru,

Alauksta ūdeņi sāka plūst uz Daugavu. Tā savienojums
ar Gauju pārtrūka. Tagad pirmos ūdeņus Gaujai dod

neliela upīte, kas sākas Elka kalna pakājē pie Ģibeņu
mājām.

Gaujas lielo nozīmi zemes saimniecībā pieminējis jau
senais dziesminieks, izsakot to šādos vārdos:

Vai tie mūsu Gaujas līči

Visi lieti nederēja?
Pati Gauja zeltu nesa,

Gaujas līči sidrabiņu. (31 029).

Gaujas līčos veidojas lauki, pļavas, ganības, ļaužu
iedzīves. Gaujas straume nes nevien kokus, bet arī

dažādus laiviniekus — ceļotājus un tirgotājus. Gaujas

ūdeņos aug visādas zivis.

Vai serilaikos Gauja ietecējuši Daugavā?

Agrākos gados dažkārt tika izteiktas domas, ka sen-

laikos Gauja nav ieplūdusi tieši jūrā, bet, tāpat kā

Lielupe, savus ūdeņus atdevusi Daugavai.
Savā aprakstā to tā atzīmējis arī prof. B. Doss. Viņš

piemin, ka kādreiz agrāk no Daugavas pamatstraumes

(pie Salaspils) nodalījies Daugavas zars, kas cauri kā-

dam nelielam ezeram (Stubbensee) tecējis uz Juglas eze-

ru. Šī ezera galā tas uzņēmis arī Gaujas ūdeņus, kas

tad tālāk, cauri Ķīšezeram, nokļuvuši Daugavā.5'4 Līdzīgā
nozīmē to vēlāk pieminējis arī Dr. R. Pole (Pohle). Šī

autora aprakstā Gaujas ūdeņi kādreiz plūduši cauri

abiem Baltezeriem, pie Juglas tie iekļuvuši Ķīšezerā un

no turienes Daugavā.
105)

Galīgas skaidrības šinī jautājumā nav. Vēlākos ga-

dos nekādi sīki pētijumi Gaujas tecējumā nav arī iz-

darīti. Dažkārt tikai pieminēts, ka šāda iepriekš pie-
minētā iespēja ir maz ticama. Ja Gaujas ūdeņi kādreiz

plūduši Daugavā, tad ļoti senos laikos.

Juglas un Ķīšu ezeriem tecējuši gan cauri ~sveši ūde-

ni", bet tie nav nākuši no Gaujas. Tie nākuši no Dau-
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gavcrs pa jau minēto seno Daugavas nozarojumu, kas

pie Salaspils nodalījies no pamatstraumes. Šī senā

tecējuma pēdas vēl tagad esot labi saskatāmas Juglas

un Ķīšu ezeros.

Gaujas ūdensceļa izmantošana

Agrāko laiku ceļojumus pa Gauju apliecina nevien

daži vietvārdi, bet arī monētu atradumi šīs upes krastā.

Tie kļūst arī saprotami, ja ievēro, ka Gauja plūst cauri

senajai Tālavai un savieno seno Zemgaļu ostu un Rīgu

ar Igaunijas novadiem un tālāko Pliskavu un Novgo-
rodu. Prof. P. Johansens savācis ziņas, kas liecina, ka

dzīva laivu satiksme pa Gauju uzturēta vēl 16. g.s.

beigās.
106)

Senās kuģotāju gaitas Gaujā apstiprina arī kādas

kuģa vai lielākas laivas atliekas, kas ap 1872. gadu

atrastas Gaujas malā pie Turaidas. Izceļot šīs paliekas

no ūdens, toreiz konstatēts, ka sevišķi veciem gadu

gājumiem šis kuģis nav piederējis, jo tā korpuss bijis
vēl samērā labi uzglabājies. Kuģis bijis segts arī ar

klāju.

Diezgan droši var spriest, ka savu veidotāja roku

Gaujas plūdums pielicis arī apdzīvoto vietu attīstībā,

kas Gaujas malā izaugušas jau par krietnām pilsētām.
Mūsdienās tur atrod Siguldu, Cēsis, Valmieru, Strenčus,

Lejasciemu. Nav noskaidrots, kur īsti atradusies senā

Beverīna, kas vēstures avotos pieminēta 13. g.s. sākumā.

Vēl pirms dažiem gadu desmitiem šī senlatvju pils
tika meklēta Burtnieku ezera krastā, vēlāk to meklēja
Vaidavas ezera malaā, bet ir izteiktas arī domas, ka

tā nav atradusies nekur citur kā Gaujas malā pie Val-

mieras. Vairākas kiaujas un uzkalni, kas liecina par
senu dzīvi, redzami tur arī vēl tagad.

Pirms apm. 150 gadiem, Gaujā pie Valmieras bijis vēl

vērojams kāds diezgan prāvs akmens aizsprosts. H. Bī-

nenštams piezīmē, ka tas ir vienīgais ūdenskritums

šinī upē. Cik varot vērot, tad tas neesot nekāds dabas

darināts šķērslis, bet sanests ar cilvēku rokām. Tādēļ
to it viegli varētu atkal izārdīt. 107)
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Kādam nolūkam šis senais aizsprosts taisīts, par to

norādījumu nav. lespējams, ka tas bijis kāds zvejas
tacis. Tikpat labi gan tas varētu būt gatavots zemes

aizsardzībai — kā šķērslis pret sirotājiem un karotājiem,
kas ceļojuši pa Gauju.

Vieni no pirmajiem kuģotājiem, kas no pārjūras ie-

radušies Gaujā, varētu būt bijuši senie skandināvi.

Prof. A. Švābe atzīmē, ka Gaujas malā pie Siguldas
kādreiz atradusies kāda gudenieku (gotlandiešu) kolo-

nija. To viņš secina no tā, ka Gotlandē vēl mūsdienās

atrod Siguldai līdzīgus vietvārdus — Sigulds un Sig-
valda. Gaujas krastā netālu aiz Siguldas (Lielstraupes

pagastā) savukārt vēl esot Gūdu mājas — nosaukums,

kas tur vēl līdz šai dienai saglabājis atmiņas no sena-

jiem gudeniekiem. 108)

Kad šie senie kuģotāji varētu būt iebraukuši Gaujā

un kurā vietā iekārtojuši savu apmetni, par to tuvāki

norādījumi nav minēti. Visdrīzāk varētu domāt, ka tas

noticis jau 7., 8. vai 9. gadsimtā, kad tiem arī Kursā

(Ālandes upes malā) bijusi sava kolonija. Kādu krauju
Gaujas labajā krastā, ap 1 km augšpus Turaidas, vēl

tagad sauc par „Zviedru kalnu". lespējams, ka tā ir

vieta, kur šī senā kolonija atradusies.

Sigulda un turpat tuvumā esošā Turaida atrodas

Gaujas malā apm. 50 km no šīs upes ietekas jūrā. Tur

stāvi un labi nosargājami krasti. Šinī upes

'

posmā
senie kuģotāji, tātad, varētu but kādu vietu izveidojuši
par starpstaciju, kur patverties un savākt ražojumus no

apkārtējiem un tālākiem novadiem.

Zīmīgi, ka vēlākos gadsimtos, kad šinī vietā iekļuvuši
lībieši, arī tie ierīko tur apcietinātas vietas. Tā senās

chronikas vēl 1211. gadā piemin tur pazīstamā lībiešu

virsaiša Kaupo lielo pili — „castrum magnum Caupo-
nis". Tā atradusies Gaujas labajā krastā, tiešā gaisa
līnijā ap 2 km no Siguldas. Gaujas kreisajā krastā, ap
2 km uz ziemeļiem no tagadējās Siguldas, atradusies

otra pils. Tā saukta par Sateseli. Šī pils, reizēm dēvēta

arī par Dabreļa pili, pieminēta vēl 1206. un 1212. gadā.
Arī Vācu ordeņa vīri, kas Gaujmalā ierodas 13. gad-
simta sākumā, ceļ tur savas pilis. Šo stipro mūra piļu
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Gaujas pārceltuve pie Iļķeniem (J. Broces zīmējums).

pussagruvušie torni Siguldā, Krimuldā un Turaidā vēl

tagad atviz Gaujas plūduma ūdeņos.
Cik un kādi sirotāji, karotāji un tirgotāji sendienās

ceļojuši pa Gauju, par to, protams, pilnīgas ziņas nav

savācamas. Šis skaits nekādā ziņā nevarētu būt mazs,

jo senās pēdas, kas sameklētas šīs upes krastos, aptver
vairākus gadu simtus.

Dažus senos braucienus pa šo upi, kas notikuši 13.

gadsimta sākumā, piemin chronists Indriķis. Tā šis

autors ziņo, ka 1211. gadā sāmsalieši ar saviem lau-

pītāju kuģiem iebraukuši Gaujā, devušies pa šo upi
līdz Turaidai, sapostījuši tur mācītāja māju, postījuši
apkārtējās zemes, dažus nonāvējuši, dažus aizveduši

gūstā.
It drīzi pēc tam, tanī pat 1211. gadā, noticis vēl kāds

lielāks igauņu iebrukums Vidzemē. Par krustnešu cīņām
ar šiem iebrucējiem minētais autors raksta sekojošo:

~Sāmsalieši, rēvelieši un rotālieši pulcēja lielu kara-

spēku un ar vairākiem tūkstošiem jātnieku un karotāju,
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kas ieradās ar kuģiem, devās karā uz Līvzemi. Jātnieki

un kājnieki, ierazdamies no Metsopoles, steidzās uz

Turaidu, citi, braucot no pārjūras, devās ar saviem

laupītāju kuģiem pa Gauju uz augšu un vienlaicīgi ar

iepriekšējiem nokļuva pie Kaupo lielās pils . .
."

Kāds daudzums dažādu ūdenssatiksmes līdzekļu tur

bijis, to chronists piemin drusku tālāk, aprakstot šī

iebrukuma beigu posmu, kad iebrucēji vēlējušies doties

atpakaļ.
„Naktī viņi bēga pie saviem laupītāju kuģiem un

mēģināja nokļūt jūrā, bet šāvēji ar stopiem abos Gaujas
krastos aizkavēja šo aizbraukšanu. Citi peregrīni, kas

ar Bernhardu no Lipes bija ieradušies pie Gaujas no

Rīgas, ierīkoja upē tiltu, uzstādīja uz tā koka sastatnes

un sagaidīja lejup braucošos laupītāju kuģus ar bul-

tām un šķēpiem. Tā viņiem ceļš bija nosprostots. Viņi
tad atstāja visu, ko bija ieguvuši un nakts klusumā

mēģināja aizbēgt. Izbēgt izdevās tikai retajiem. Daudzi

nobeidzās uz ceļiem, daudzi mira bada nāvē mežos.

Kritušo bija ap 2000. Kara guvumā bija gandrīz 2000

zirgu. Pregrīni un visi citi, kas kaujā bija piedalījušies,
atgriezās Rīgā, vedot sev līdzi turpat 300 kuģu, kas

bija atņemti pagāniem, mazākas laivas nemaz ne-

rēķinot."
Vēl vienu citu karagājienu chronists piemin 1223.

gadā. Tad tirgotāji un peregrīni, kopā ap 8000 vīru,

gan ar kuģiem pa Gauju, gan kājām un jāšus devušies

uz kādu apspriedes vietu Vidzemē un no turienes tad

tālāk karā uz Igauniju.

Pa kuru ūctensceiu senie laivinieki braukuši

no Rīgas uz Gauju?

Mūsdienās Daugava un Gauja ir savienotas ar kanāli.

Šo kanāli rok un izbūvē 1903. gadā. Tas savieno Ķīše-
zeru ar Lielo un Mazo Baltezeru un tad iet uz Gauju.

Šo ūdensceļu visā garumā var tomēr izmantot tikai

koku pludināšanai. Plostus, ko laiž pa Gauju uz leju,
var ievadīt Mazajā Baltezerā un tad ar velkoņiem vilki
uz Daugavu. Braucot ar laivu no Daugavas puses, var

gan pa kanāli iebraukt Lielajā un Mazajā Baltezerā, bet
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Gaujas tilts Valmierā.

ne tālāk. Ūdenslīmeņu starpības dēļ starp Mazo Balt-

ezeru un Gauju ir uztaisīta ierīce, ka plostošanas laikā

var laist uz leju tikai kokus, bet braukt pretējā virzienā

ar kaut kādiem ūdenssatiksmes līdzekļiem nav

iespējams.
Senākos laikos, kad šī kanāla vēl nav bijis, Daugavu

un Gauju ir savienojis cits ūdensceļš. Lielajam Ropažu
ezeram, kas atradies Rīgas ziemeļos un apņēmis visu
to joslu, kur tagad atrodas Ķīšu un Juglas ezeri, bijušas
divas notekas: Dūņupe un Laņģe. Dūņupe ir tecējusi
uz Daugavu, Laņģe — uz Gauju. Pa šīm divi upēm, tā-
tad, bijis iespējams ceļot no Daugavas uz Gauju.

Jau iepriekš pieminēts, ka senā Dūņupe sākusi panīkt,
kad Latvijā ieradušies Cisterciešu mūki un izrakuši no

Ķīšezera (agrākā Ropažu ezera) jaunu ūdens teci uz Dau-

gavu — tagadējo Mīlgrāvi. Vēlākos gados mazāks
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kļuvis ari Laņģes tecējums, jo ūdens līmenis Ķīšezerā
tad vairs nav bijis tik augsts kā agrāk. Šī upe ari vēl

tagad iztek no Ķīšezera un, līču loču tekot, pa kādu

starpkāpu joslu virzās Gaujas virzienā, bet Gauju vairs

nesasniedz — jau pie Garciema ar t.s. Laņģes kanāli

tā ievadīta jūrā.
Šīs upes senais tecējums konstatējams kādā 1226.

gada dokumentā (ÜB. 80). Precizējot senā Daugavgrīvas
klostera robežas, tad ticis noteikts, ka šī klostera zemi

robežo šādi ūdeņi: Ķīšezers, Ķīšezera noteka Daugavā,

Daugava, jūra, Gauja un Laghena. Šī „Laghena" nav

nekas cits kā Laņģes upe, kas savienojusi Ķīšezeru ar

Gauju.
Šo seno upi jau 1892. gadā pieminējis ari Dr. A. Bīlen-

šteins, atzīmējot, ka tā pievienojusies Gaujai pie Carni-

kavas. Vēlāk šīs upes ziemeļgalu vējš aizpūtis ar smil-

tīm, sadzenot tur kāpas. Tā šis senais savienojums gājis
zudumā.57)

Gauja mūsdienās

Mūsdienās Gaujas plūdumā, atskaitot dažus īsākus

posmus, nekāda ceļošana ar laivām un kuģiem vairs

nenotiek. Arī Gaujas grīvā neviens tagadējais kuģis
iebraukt nevar. Sanesto smilšu dēļ tā izplūdusi ap 650 m

plata un kļuvusi pavisam sekla. Šo grīvu izmanto vie-

nīgi daži zvejnieki. Braucot ar savām zvejas laivām, tie

tad uzmeklē kādu dzīli, pa kuru izkļūt jūra. Pašu Gaujas
lejgalu neizmanto ari koku pludināšanai. Kokmateriālus,

ko diezgan lielā vairumā pludina pa Gauju, nenovada

līdz jūrai, bet jau kādus 14 km iepriekš ievada Mazajā
Baltezerā un tad pa kanāli nogādā Daugava.

Gaujai vēl vienmēr, tāpat kā agrākos gadsimtos, ļoti
liela nozīme gan zvejniecībā. Tur atrod gandrīz visas

tās zivju sugas, kas vispār mājo Latvijas ūdeņos. Gal-

venās zvejojamās zivis: nēģi, taimiņi, laši, zuši.

Zvejai izmanto visus Gaujas posmus, bet visvairāk —

pašu lejgalu. Zvejas sezonā tur var vērot vienu taču

rindu aiz otras. Šos valstij piederošos Gaujas lejgalā
ūdeņus agrākos gados iznomāja 3 lielām zvejnieku
grupām, ko skaidrības labad sauca vienkārši — par



Gūtmaņa ala Gaujmalā pie Siguldas. Tur iztek arī neliels

avots, kas agrākos gados saukts par svētavotu. Apmeklētāji
tur vēl 19. gadsimta sākumā dziedējušies un metuši naudu.
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ļejgaliešiem, nabiešiem un augšgaliešiem. Katra grupa

apvienoja 20 — 30 zvejnieku.
Gaujas malā pie Carnikavas atrodas arī pati lie-

lākā Latvijas nēģu ceptuve. Tās pirmie sākumi meklē-

jami iau pirms Pirmā pasaules kara, kad Gaujas lejgalā

ūdeņi ietilpuši Carnikavas muižas territorijā. Ceptuve

jau tad pārstrādājusi ap 1 milj. nēģu gadā (1910. gadā
— 1 029 800, 1911. gadā — 1 378 170 gabalu). Vēlākos

gados produkcija nebija mazāka. Dažreiz pat vēl krietni

lielāka. Nelielos kubliņos iegatavotie Carnikavas nēģi
tad bija dabūjami gandrīz katrā lielākā Rīgas pārtikas
veikalā.

Šis pasākums, pārvērsts par valsts uzņēmumu, turpina
savu darbību arī vēl tagad.

Vidzemes pērļu zvejnieki

Latvijas ūdeņos atrod nevien 74 dažādas zivju sugas,

bet vietām vēl arī vēžus un gliemežus. Šo pēdējo vidū

— arī saldūdens pērļu gliemezi (Margaritana margari-
tifera).

Tagad tas saglabājies vēl tikai pavisam retās vietās

— dažās Gaujas pietekās. Agrākos gadsimtos, kad tas

bijis vēl arī daudzos citos ūdeņos, dažādi ~pērļu zvej-
nieki" to ļoti nesaudzīgi izskauduši. Meklējot pērles,
tie šos gliemežus tad izcēluši no ūdens un ar varu at-

vēruši. Tā tie tikuši nogalināti.
Šis Vidzemes kā to piemin agrāko laiku ap-

raksti, savā laikā bijušas ļoti iecienītas — tās atzītas

par līdzvērtīgām toreiz pazīstamām austrumzemju pēr-
lēm. Tādēļ tās tad tik neatlaidīgi meklētas.

Laikā, kad Vidzeme atradusies Zviedrijas pārvaldē,

par tām ieinteresējies arī zviedru karalis Kārlis XI.

1964. gadā viņš iecēlis tur pat īpašu pērļu inspektoru
un noteicis, ka kroņa muižu ūdeņos atrastās pērles pie-
der vienīgi kronim. Citos ūdeņos to īpašnieki drīkstējuši
gan pērles meklēt, bet tikai saskaņā ar inspektora no-

rādījumiem. Tur atrastās pērles tad vispirms par pie-
ņemamu cenu bijušas jāpiedāvā šim inspektoram. Tikai

tad, ja inspektors pērles nav vēlējies iegūt, bijis atļauts
pārdot tās citiem.
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Nēģu tacjs daļēji aizsalušajā Gaujā.

Vēlāk, kad Vidzeme nokļuvusi Krievijas virsvarā,

turienes pērļu rotas iekārojusi ķeizariene Elizabete

(1741. — 1762.). Viņa norīkojusi uz turieni savu pērļu
vācēju, maksājot tam lielu algu un dodot līdzi ari kareiv-

jus. Pēdējiem bijis uzdots labākos zvejas ūdeņus ap-

sargāt, lai tur nepiekļūtu kādi citi vācēji.
Šī īpaši rēgulētā pērļu zvejas akcija izbeigta 1774.

gadā, kad Vidzemes un Igaunijas ūdeņi bijuši jau pa-

matīgi iztukšoti. Tad zvejas ierobežojumi atcelti, bet

noteikts, ka visiem tiem, kas atrod sevišķi tīru pērli,
lielāku par zvirbuļa olu, jāziņo par to valdībai un jāno-
gaida tās lēmums. Šis nosacījums ari vēl vēlākos gados

bija atrodams Baltijas guberņu civillikumos.
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SENAIS BURTNIEKS

Lielākā iekšzemes ūdens vienība Ziemeļvidzemē —

Burtnieku ezers. Tas aizņem 35,5 km2
.

Savus ūdeņus
tam atdod Rūja, Seda, Briedē un vēl citas mazākas

upes. Izteka — Salacas upe, kas šī ezera liekos ūdeņus
novada Rīgas jūras līcī.

Pieminot šo ezeru pirms apm. 200 gadiem, A. V. Hū-

pels atzīmē, ka reizēm to saucot arī par Astijerva (Asti-

jdrw) ezeru, reizēm — arī par Beverīnas jeb Peverīnas

ezeru. Tur mājojot dažādas zivis, it īpaši daudz plaužu.
Lašu gan maz, jo ezera notekā (Salacā) ierīkoti daudzi

zvejas tači.

Ezeru apvijot arī dažas teikas. Tā kāds sens stāsts

pieminot, ka kādreiz sendienās ezers atradies tur, kur

pašreiz atrodas lielais Tīreļa purvs — netālu no Valkas.

Pa Sedas upi tas atplūdis tagadējā vietā. Ezera vidū

esot arī kāds pālis ar apzeltītu vainagu virsgalā. Tas

tur stāvot vēl kopš tiem laikiem, kad ezers dalīts divi

daļās. Šo apzeltīto vainagu varot redzēt gan ne visi,

bet tikai daži izredzētie
. . .

Dažus citus nostāstus saglabājuši vecākie šī ezera

piekrastnieki. Tie piemin, ka ezerā kādreiz nogrimusi
senā Burtnieku baznīca ar visiem baznīcēniem. Tas it

kā noticis tādēļ, ka burtniecieši bijuši turīgi ļaudis, bet

ļoti skopi — nabagiem tie nav devuši neviena plika
vērdiņa. Ezera zvejnieki klusās naktīs vēl tagad reizēm

dzirdot šīs baznīcas zvanu un baznīcēnu dziedāto

dziesmu skaņas.
Dažkārt pieminēts, ka Burtnieku ezera apkaime bijusi

apdzīvota jau ļoti senos laikos. Daļēji to apstiprina arī

senlietu atradumi. Tā jau 1875. gadā ezera ziemeļ-
rietumu krastā atrada vairākus akmens laikmeta darba

rīkus. Kādā 60 — 90 cm biezā zemes slānī starp glie-
mežvāku, pārskaldītu kaulu un zivju zvīņu un asaku

paliekām tur uzgāja duramo rīku uzgaļus, kaula adatas

un diezgan asus kaula nažus, gatavotus no līkiem kuiļa
ilkņiem. Netālu no tās vietas it kā bijušas ari divu ak-

mens laivu paliekas, kādas atrastas Kurzemē iepretī
Rojai.
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Par vēl pilnīgākiem akmens laikmeta atradumiem zi-

ņots Padomju Latvijas presē 1965. gadā. Pieminēts, ka

rokot granti, šī ezera ziemeļkrastā, kādā Rūjas upes

zemumā (starp Bērzu un Zvejnieku mājām) uzieti vesela

rinda senkapu ar kaula, raga un akmens senlietām.

Turienes archaiologi vērtējot, ka mirusSie tur guldīti

daļēji jaunajā, bet lielākais vairums jau vidējā akmens

laikmetā.

Burtnieku ezera noteka— Salaca

Pa savu 94 km garo teci Salaca vada uz jūru nevien

Burtnieku ezera liekos ūdeņus, bet uzņem vēl ari kādas

25 pietekas. Vidēji šī upe nav dziļāka par 0,7 — 2,7 m.

Atsevišķās vietās tās dziļums sasniedz gan ari 8 metrus.

Gluži sekla nav arī pati grīva — tur var iebraukt zvejas

laivas, velkoņi un mazāki kuģi.
Pa vairākiem gadu simtiem Salacas krastos radušās

daudzas piekrastnieku dzīves vietas. Tur veidojušies
arī 3 lielāki centri: Mazsalaca, Staicele un Salacgrīva.

Straujāku attīstību uzrāda pats pēdējais centrs. Pilsē-

tas tiesības šī vieta ieguvusi tikai 1928. gadā, bet kādus

10 gadus vēlāk tur bijis jau tuvu pie 1000 iedzīvotāju.
Šī vieta attīstījusies ari par krietnu zvejas centru, jo

upes lejgalā ir labas lašu un nēģu zvejvietas, bet jūrā
atrod reņģes, zušus, lašus, mencas, vimbas, asarus, zan-

dartus.

Salacas tecējums nav gluži vienmuļš — gabaliem to

grezno skaisti krasti. Pie Mazsalacas, piem., vērojamas
kraujas, kas sniedzas 20 — 35 m augstumā. Šo košumu

tur papildina dažādi avoti, alu iedobumi un ozolu birzis.

Šinī posmā atrod ari pazīstamo Velna alu.

Vai pa šo upi gājis ari kāds sens kuģu ceļš?
Daži seni stāsti vedina uz domām, ka Salacas upi

agrākos gadsimtos ne vienu vien reizi izmantojuši da-

žādi sirotāji, karotāji un tirgotāji. Tā, piem., vecākie

ezera piekrastnieki piemin, ka Līdaces (Briedēs) upes
malā, netālu no teiekas Burtnieku ezerā, bijusi sena

pils ar senlaivu piestājas vietu. Tur ieradušies nevien

aizjūras tirgotāji, bet ari vietējie, gatavojot izturīgas
ozolkoka laivas, devušies pa Salacu uz jūru. Tie at-
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veduši sāli un citas mantas. Kādu braucienu Salacā

1216. gadā piemin chronists Indriķis.

Igauņi kopīgi ar polockiešiem tad plānojuši uzbru-

kumu Rīgai. Bet kad nu Polockas kņazs Valdemārs

pēkšņi miris un rīdzinieki ar vienu kogu un 50 bruņotiem
vīriem nosprostojuši Daugavas grīvu, sāmsalieši iebrau-

kuši Salacas upē, devušies pa to uz augšu un postījuši
latviešu ciemus ap Burtnieku ezeru. Pēc tam tad latvieši

sapulcējušies un aizdzinuši igauņus pie viņu kuģiem.
Cik var noprast, tad sāmsalieši pa to pašu ceļu, kur

ieradušies (t.i. Salacas upi), devušies atkal atpakaļ.

Vidzemes piejūras upes

Vidzemē jūru sasniedz 3 lielas upes: Daugava, Gauja
un Salaca. Starp tām — arī vesela rinda mazāku upju:

Svētupe, Vitrupe, Kurlīņupe, Zaķupe, Liepupe, Aģe,
Ķīšupe, Pēterupe, Inčupe, Lilaste, Laņģe.

Daži vietvārdi vedina uz domām, ka arī šo mazāko

upju krastos jau senlaikos atradušies kādi dzīves centri.

Tā, piem., Svētupes malā vēl tagad atrod ciemus ar

raksturīgiem nosaukumiem — Sveiciemu un Svētciemu.

Pašā upes augšgalā, Dūņezera krastā, kur tagad atrodas

Limbaži, senu dzīvi apliecina pilskalns. Tur it kd bijusi
arī senlaivu piestājas vieta. Un tādēļ Limbažus reizēm

ari vēl tagad dēvējot par — ostas pilsētu.
Lielāka nozīme mūsdienās Aģes upei. Tās grīvas tu-

vumā izaudzis liels zvejas centrs — Skultes zvejniek-
ciems. Agrārreformas laikā, kad bezzemniekiem dod

zemi, savu stūrīti tur iegūst daudzi piekrastnieki. Vieni

no pirmajiem tie nodibina zvejnieku kooperatīvu, ceļ
kopžāvētavu un uzsāk zivju izvietošanu.

Šīs vietas nozīme vēl tālāk pieaug, kad Aģes upes

grīvā ierīko zvejnieku ostu. Līdz tam laikam upes lejgals
ir tikai 20 — 30 m plats un 1,5 — 3 m dziļš. lerīkojot ostu,

upes gultni padziļina 3,5 — 4 m dziļu, nostiprina abus tās

krastus un jūrā ierīko 350 m garus molus. Tas notiek

1937. un 1938! gadā.
Šī ir pēdējā osta, ko vēl Latvijas brīvvalsts laikā no-

dod zvejnieku rīcībā. Pēdējā — arī līdz šai dienai, jo
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tālākos 30 gados neviena cita jauna osta Latvijā vairs

nav ierīkota.

~Lai visi tie, kas dzīves priecīgi no šīs ostas izbrauc,

tikpat priecīgi atgrieztos arī atpakaļ" — šādu vēlējumu

zemkopības ministrs J. Birznieks, atklājot šo ostu, toreiz

vēl nodod Skultes zvejniekciema zvejniekiem. Vai viņa
vēlējums piepildījies?

Vidzemes urgas, Kurzemes valki

Visā Latvijas jūrmalā jūrā ietek ap 80 upju un strautu.

Šīs lielākās ūdens teces viscaur sauc par upēm. Strau-

tus, turpretim, Vidzemē dēvē arī par urgām, Kurzemē —

par valkiem.

Vidzemē atrod Pičurgu (pieminēta jau 1226. gadā),
Mazurgu, Lepsturgu. Tur atrodami arī radniecīgi viet-

vārdi: Umurga, Lēdurga, Urga, Lielurģi. Kurzemē sastop
Bebru valku, Kārklu valku, Liepu valku, Akmeņvalku.
Abi pēdējie pieminēti jau 1338. gadā. Ari dažas Kurze-

mes mājas nosauktas līdzīgos vārdos. Tā tur atrod:

Valkus, Valklejas, Vecvalkus, Jaunvalkus.
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LIELAIS LUBĀNS

Reiz bija ...
Tā sākas daudzas pasakas, daudzi

stāsti un daudzi patiesu notikumu apraksti. Tā varētu

sēkt stāstu arī par lielo Lubānas ezeru, par ezeru, kas

kādreiz bija lielāks par visiem citiem Latvijas ezeriem.

Šī ezera plašajos ūdeņos kādreiz mājoja daudz zivju,
krastmalas paslēptuvēs lizdoja daudz pīļu un lēzenie

krasti, t.s. ezera klāni, deva daudz siena. Kādreiz sendie-

nās plašie ezera dumbrdji sargājuši ori

no visādiem karotājiem un sirotājiem. Bet —
šī ezera

untumi, applūdinot ezera lēzenās krastmalas, sagādā-
juši piekrastniekiem arī daudz rūpju un nodarījuši lielus,

reizēm pat ļoti lielus zaudējumus.
Šī ezera ļaunā daba pieminēta jau senajā pasaku

pasaulē. Senais pasaku stāstītājs ziemas vakaros pie
skala uguns stāstījis par šo ezeru šādu stāstu:

Vecos laikos šis ezers nav atradies uz Vidzemes un

Latgales robežām, kur tagad, bet tepat Rīgas pievārtē

pie Kangaru kalniem. Toreiz tanī apvidū vēl nav bijuši
ne kalni un ne purvi, bet tikai liels ūdens plašums.
Visiem tiem, kas devušies uz Rīgu, bijis jāceļas tam pāri.
Bet šim ezeram bijusi ļauna daba— tas prasījis no ceļo-

tājiem vienmēr kādu upuri. Ja tas nav dots, tad kļuvis

dusmīgs un iznīcinājis visu ceļotāju pulku.
Ezera tuvumā dzīvojis milzis, kam ezera patvaļa nav

patikusi. Tādēļ viņš nolēmis taisīt zemesceļu pāri eze-
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ram. Šai vajadzībai viņš paņēmis lielu maisu, pildījis
to ar zemi un nesis ezeram pāri, pamazām birdinot zemi

ezerā. Tā tur cēlušies Kangaru kalni, pa kuriem tad nu

ceļotāji pavisam viegli tikuši ezeram pāri.
Ezers par to nu tā sadusmojies, ka ārdījies 3 dienas

un 3 naktis. Kalnus saārdīt tomēr nav varējis. Tādēļ
tad nu nolēmis meklēt sev citu gultni. Tas pacēlies

gaisā un kā negaisa mākonis devies Aiviekstes virzienā,

kur skaistā, auglīgā ielejā atradušās daudzas zemnieku

mājas. Meitas, kas tur upmalā mazgājušas veļu, iz-

dzirdējušas savādu sprēgāšanu. Tās izsaukušās: „Tur

sprēgā it kā kāds dedzinātu lubas". Tā nu ezera vārds

ticis uzminēts, un šis Lubas jeb Lubānas ezers nogāzies
zemē, applūdinot visu apkārtni.

Lubānas ezera pārplūdumi

Lubānas ezers kādreiz bija vislielākais Latvijas ezers.

Normālā stāvoklī tas aizņēma 88,3 km2, bet kad pārplū-
da, tad izpletās 650 km 2 liels, t.i., tik liels, cik aizņēma
5 vidējā lieluma Latvijas pagasti.

Šī ezera pārplūšanu sekmēja tā īpatnējais stāvoklis.

Tas atrodas lēzena ieplakā ar ļoti lēzeniem krastiem.

Tanī ietek Lakste, Asne, Strudze, Lisiņa, Teica, Melmute,

Sala, Malta, Rēzekne, Pupiņa, Iča v.c. vēl mazākas

upes, bet izteka ir tikai viena — Aiviekste. Tā novada

Lubānas ūdeņus Daugavā. Bet ar šo novadi agrākos

gados reizēm bija tā, ka pa to plūda ūdeņi nevis prom,
bet atpakaļ, jo Aiviekstei pašai ir vairākas ūdeņiem

bagātas pietekas.
Vasarā ezera klānos jau kopš seniem laikiem aug

krietna zale. Reizēm tā aizsniedz gandrīz vīra augumu.

Tā aug tur ātri, jo zemē ir vajadzīgais mitrums un palu
ūdeņu sanestie mēslojumi. Reizēm tur var ievākt 2 —

3 siena ražas gadā. Tad tur paceļas kaudze pie kaudzes.

Bet rudeņos, kad kādreiz uznākuši plūdi, viena otra

kaudze ari aizpeldējusi un gājusi zudumā.

Vislielākos zaudējumus Lubānas ezera piekrastnie-
kiem parasti nodarīja pavasara plūdi. Tad applūda ne-

vien pļavas un purvi, bet piekrastnieku lauki un lauku
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Lielais Lubāns ar apkārtējām pārplūduma joslām (pelēkā

krāsojumā).

sētas. Tad bieži mirka ūdenī arī šo saimniecību ēkas,

inventārs un lopi. Sliktākais, ka šie plūdu ūdeņi augstā
stāvoklī turējās pāris mēnešus, slapjos gados — pat 4

mēnešus.

Savas īpatnības Lubānas ezeram bija arī ziemā. Stin-

grākā salā to klāja 1 — 1,2 m bieza ledus sega. Bet ne

viscaur. Vietās, kur apakšā dūņas, kādi ūdens augi vai

arī kur plūda kādas zemledus strāvas, tas dažreiz ne-

aizsala nemaz vai arī klājās tikai ar plānu ledus kārtu.
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No šīm t.s. „velna acīm" piekrastnieki tad bieži brī-

dinājuši braucējus, kas pa aizsalušo ezeru vēlējušies
doties ezeram pāri. Apstākļu nepazinēji tur vairākkārt

zaudējuši savus zirgus un pajūgus, kad tie ielūzuši ledū,

jo tuvumā nav nevienas apdzīvotas vietas, kur atrast

kādu, kas nelaimes gadījumā sniegtu palīdzību. Desmit

un pat piecpadsmit zirgu ziemā — tā bijusi agrāk pa-

rastā zaudējumu norma.
109)

Lubānas ezera rēgulēšana

Tīrot un padziļinot ezera noteku — Aiviekstes upi,

konstatēja, ka tās 78 km garajā augšgala posmā kādreiz

senlaikos taisīti aizsprosti. Kādās 30 seklākās vietās

tur bija sabērti laukakmeņi un citi dažādi materiāli.

Kas šos aizsprostus taisījis, nav zināms. Visdrīzāk

varētu domāt, ka tie ir seni zvejas tači, kādi senlaikos

rīkoti arī citās Latvijas upēs. Tikpat labi tie varētu būt

gatavoti arī ūdens līmeņa pacelšanai ezerā, radot uz-

brucējiem, kas dzīvojuši aiz ezera, grūti pārvaramu
ūdens plašumu un neizbrienamus dumbrājus.

Pirmie mēģinājumi pazemināt ūdens līmeni ezerā iz-

darīti jau 1853. gadā. 1860. gadā rakts vēl kāds otrs

grāvis. Abi tie daudz nav līdzējuši. Radikāli šo jautā-
jumu nokārto Latvijas brīvvalsts laikā. Tad nevien

iztaisno Aivieksti, saīsinot to par 8 km īsāku, bet, izspri-
dzinot un izsmeļot 4,3 milj. nor akmeņu, dolomitu, smilšu

un mālu, padara to dziļāku un platāku, tā pavairojot
ūdens caurteci 4 reizes lielāku.

Ezera līmenis nu nokrītas apm. 2 m zemāks, ezera

seklākās vietas kļūst sausas, un pats ezers sarūk apm.
25 km2 liels. Tagad tas ir vairs tikai 11 km garš un

1,2 — 4,7 km plats.
Kā zvejas objektam tam nav pašreiz vairs gandrīz

nekādas nozīmes, jo ziemā tas aizsalst līdz dibenam.

Zivis tad var vēl patverties kādās ezera dibena bedrēs

vai ietekošo upju lejgalos. Ļoti daudz, turpretim, līdzēts

lauksaimniecībai. Plūdu briesmas ar to novērstas.

Atrodamas ziņas, ka Lubānas ezera rēgulēšanā arī vēl

pēc Otrā pasaules kara veikti dažādi darbi — rakti

garāki meliorācijas grāvji un ierīkoti norobežojoši zemes
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uzbedumi. Darbi veikti daļēji tādā nozīmē, lai lēzeno

ezera krastmalu labāk varētu izmantot lauksaimniecības

vajadzībām — laukiem, pļavām, ganībām.

Senās izdarības Lubānas ezera krastā

Kad Lubānas ieplakas ūdeņi vēl bija lieli un plaši,
tad plūdu laikos atsevišķi ciemi un atsevišķas saimnie-

cības bija plūdu ūdeņu apņemti un nodalīti no pārējām
dzīves vietām. Šiem nošķirtajiem ļaudīm tad pašiem
bija jāzina, kā tikt galā ar savām dzīves vajadzībām.

„Bet kā jūs tiekat galāa ar tiem, kas tur pastrādā
dažādus nedarbus?" šo rindiņu autors reiz vaicāja kā-

dam no ārpasaules noslēgta ciema iemītniekam,

„Ļoti vienkārši", viņš atbildēja. „Ja kāds ko nodarījis,
mēs, ciema vīrieši, saejam kopā un nospriežam, kas

darāms."

„Un tad ...?"

„Un tad piespriesto sodu turpat arī izpildām. Pirmais

sods — pēriens. Ja tas nelīdz, tad ieslogām uz kādu

laiku pirtī. Lai pasēž ..."

Tiešām — citas izejas jau nebija, jo policiju un tiesu

varēja sasniegt tikai pēc ilgāka laika. Bet nebija taču

pieļaujams, ka kāds savus nedarbus netraucēti turpina
tālāk.

O

Ļoti veca izdarība zvejnieku un lauksaimnieku dzīvē

ir talka. Ja agrākos gados kādreiz bija jāstumj ūdenī

kāda lielāka laiva vai kāds kuģis, jāceļ kāda ēka vai

arī jāveic kāds cits lielāks darbs, ko viens vai divi ne-

varēja padarīt, tad palīgā nāca visi apkārtējie kaimiņi
— tie nāca talkā.

Drusku īpatnējas šīs talkas bija Lubānas ezera krastā.

Tādas pat, varbūt, tās ir ari vēl tagad.
Kad ezera līmenis vēl nebija pazemināts un tur dar-

bojās dažādi ūdens mērītāji, to vidū ari šo rindiņu autors,

kāds turienes zvejnieks, kas arī piedalījās mērīšanas

darbos, reiz lūdza pievakari brīvu. Esot jābrauc talkā,

viņš teica. Kad pārējie nu brīnījās, kas tā par talku, ko

var veikt ziemas pievakarē, viņš atbildēja:
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„Jā, mūsu pūsē tādas ir. Šovakar jāpalīdz kaimiņam
savest baļķus. Pavasarī viņš grib celt jaunu kūti. Bet

mežs, redziet, ir tur," viņš pamāja ar roku uz tālumā

saskātāmo zilgano pamali, „ldlometru piecpadsmit. Tad

nu mēs katrs jau pie laika pameklējam pa vienam

kokam ..."

Tiešām, tādu slaidu baļķi, novietotu uz divi ragavām,
mēs redzējām mājas sētā jau kopš vairākām dienām.

Tas tad laikam bija domāts tai talkai.

Bet otrā rītā, kad ar nolūku pošamies darbā drusku

vēlāk, lai mūsu palīgs paspētu atpūsties no talkas,

pārsteigti ieraudzījām, ka slaidais baļķis, vēl stāv sēts-

vidū kē stāvējis, tikai it kā pabīdīts drusku citā vietā.

„Kā tad tā...?" mēs brīnījāmies.
„J6, tā tas mūsu pusē ir", mūsu palīgs atbildēja. „Ja

alus plāns un uzņemšana nav īsti pa godam, tad katrs

ved savu koku atkal atpakaļ..."

O

Tanīs pat ezera krasta mājās, kur mēs, ezera mērītāji,
bijām apmetušies, pievakarē ieradās kāds attālāks

lauksaimnieks. Viņš iebrauca sētā ar divi ragavām.
Vezumā tam bija labības maisi. Viņš vēlējās pāris stun-

das atpūtināt zirgus un tad vēl tanī pat vakarā doties

pa ledu pāri ezeram uz kādām attālākām dzirnavām.

„Lai rīt no rīta būtu pirmais", viņš atvadoties teica

un nakts tumsā pazuda ezera virzienā.

Kad no rīta sākām mosties un celties, kāds klauvēja

pie loga. Pēc brītiņa kāds ienāca arī istabā, bet tad

satrūcies palika stāvot un izbrīnījies skatījās uz mums

kā uz kaut ko neredzētu. Skatījāmies arī mēs. Bet tad

it drīzi pamanījām, ka ienācējs nav neviens cits kā...

vakarējais lauksaimnieks.

Kas bija noticis?

Braucējs bija iedomājies, ka pārbraucis ezeram pāri
un iegriezies tur kādās citās mājās. Viņš nu nevarēja sa-

prast, kā mēs, vakarējie paziņas, varēja gadīties tur jau
priekšā. Pirmajā brīdī viņam neienāca prātā, ka bija
atbraucis turpat atpakaļ, kur bijis iepriekšējā vakarā.
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Vai viņu visu nakti pa ezeru bija vadījis vadātājs
vai ezera gars, kāds pēc seniem nostāstiem, mīt katrā

ezerā?

„Nē.. ." pēc laba brīža, it kā vilcinādamies, viņš

atbildēja. „Braucot es metu gan dažus līkumus, lai

izvairītos no ~velna acīm". Varbūt biju ari drusku aiz-

snaudies. Bet pēc tam — ne gala un ne malas. Tā

braucu, braucu, kamēr saskatīju uguntiņu..."
Kad nu viss bija noskaidrojies, tad braucējs vēl pie-

bilda: „Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ — tā saka

paruna. Bet visos gadījumos, kd redziet, tas nemaz nav

pareizi."
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