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Nav cilvēka, kurš ar apzinātu vai neapzinātu darbību, pat
vēl vairāk — ar savu esamību vien neietekmētu dabu. Mūsu

valsts plašais jauncelsmes vēriens liek domāt, kā saglabāt da-

bas skaistumu, domāt par to, lai dabas bagātības tiktu izman-

totas mērķtiecīgi un saprātīgi. Daba ir sarežģīts komplekss,
kurā visas parādības ir savā starpā cieši saistītas un cita citu

nosaka. Ja izjauc līdzsvaru kompleksa vienā daļā, var izrai-

sīties neparedzētas sekas citā, tāpēc dabas saprātīgai izman-

tošanai un
aizsardzībai jābūt kompleksai un līdzsvarotai.

Nepieciešamībai pastiprināt dabas aizsardzību, racionāli

izmantot dabas resursus — zemi, ūdeņus, atmosfēru un de-

izmantot dabas resursus, kā arī saglabāt līdzsvaru augu un

dzīvnieku valstī sevišķa uzmanība pievērsta PSKP XXIV kon-

gresa Direktīvās un IX piecgades uzdevumos.

Referātā PSKP XXIV kongresam PSKP ģenerālsekretārs
L. Brežņevs teica: «Ne tikai mums, bet arī nākamajām pa-

audzēm jāgarantē iespēja baudīt visus labumus, ko dod

mūsu Dzimtenes brīnišķīgā daba.» Tas ir atbildīgs uzdevums,
kas jāveic visai sabiedrībai. Tā ir darba programma arī visiem

Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

biedriem.

Šajā sakarībā «Dabas un vēstures kalendārs» šogad ir vel-

tīts un turpmāk tiks veltīts pirmām kārtām dabas resursu ra-

cionālas izmantošanas problēmām un dabas aizsardzības

uzdevumu zinātniskai izskaidrošanai. Visiem biedrības aktī-

vistiem un kalendāra lasītājiem jāpapildina savas zināšanas

dabas aizsardzības jautājumos, jāpalīdz valsts organizācijām
risināt dabas izmantošanas un aizsardzības problēmas.

Visi, kam rūp mūsu zemes nākotne, kas vēlas redzēt skaistu

un pilnvērtīgu dabas ainavu, sargājiet dabas bagātības —

tautas garīgā un fiziskā spēka avotu!

«Dabas un vēstures kalendāra» kārtējais izdevums sniedz

materiālus arī par šajā gadā atzīmējamām jubilejām. Nav

aizmirstas arī izcilu revolucionāro, kultūras un mākslas dar-

binieku atceres dienas.

Arvien lielāku uzmanību visa mūsu sabiedrība veltī kultūr-

vēsturisku pieminekļu aizsardzībai, to saglabāšanai nākama-

jām paaudzēm, šiem tautas daiļrades un darba rezultātiem

ir liela zinātniska, estētiska un audzinoša nozīme. Apspriežot
pieminekļu aizsardzības jautājumus, mēs aicinām lasītājus vēl

aktīvāk piedalīties šajā darbā, kas vairos mūsu Dzimtenes

skaistumu un bagātības.

Redakcijas kolēģija
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1. Jaungada diena.

21. 1924. gadā miris Vladimirs IJjičs
Ļeņins.

22. (9.) 1905. Krievijas pirmās revolū-

cijas sākums.

* * *

4. Pirms 40 gadiem buržuāziskās Latvijas politpārvaldē nogalināts
komjaunietis Fricis Gailis (1911 —1933).

13. Pirms 30 gadiem (1943) noticis kopīgs latviešu, baltkrievu un

krievu partizāņu uzbrukums hitleriešu iestādēm Vecslabadā (Lu-
dzas rajonā).

13. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis ģeologs, LDPAB pirmais priekš-
sēdētājs, ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu doktors, LPSR ZA

korespondētājloceklis, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbi-
nieks Kārlis Spriņģis.

17. Pirms 75 gadiem dzimis ārsts medicīnas zinātņu doktors, PSRS

Medicīnas ZA korespondētājloceklis, LPSR Nopelniem bagātais zi«

nātes darbinieks profesors Ernests Burtnieks (1898—1958).
18. Pirms 120 gadiem dzimis valodnieks Kārlis Mīlenbahs (1853—

1916).
23. Pirms 15 gadiem (1958) atklāts LKP XV kongress.'
27. Pirms 220 gadiem Jelgavā dzimis pirmais latviešu astronoms, Jel-

gavas astronomiskās observatorijas organizētājs dzimtcilvēka dēls

Ernests Bīnemanis (1753—1806).
27, Pirms 80 gadiem (1893) dzimusi aktrise LPSR Nopelniem bagātā

skatuves māksliniece Lilija Ērika.

28. Pirms 100 gadiem dzimis aktieris Gustavs Zibalts (1873—1938]
skat. rakstu 263. Ipp.).

30. Pirms 80 gadiem dzimis partijas un padomju darbinieks Konstan-

tīns Ozoliņš (1893—1945).

Katrā msnesa vinjetē redzams kāds no aizsargājamiem Latvijas dabas objek-
tiem, janvāri — ērglis.



Gaisa temperatūra Rīgā
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Maksimālā Minimālā
Da- Diennakts
:ums vi lējā t'

gads t
9

gads

1 -5,1
2 -4,2
3 -4,3
4 —4,3
5 -4,4

6 —4,4
7 -4,5
8 -4,6
9 -4,7

10 -4,7
11 -4,8
12 -4,8
13 -4,8
14 -4,9
15 -4,9
16 -4,9
17 -5,0

18 -5,0
19 -5,1

20 -5,1
21 -5,1
22 -5,1
23 -5,2
24 -5,2
25 -5,2
26 -5,2
27 -5,2
28 -5.2
29 -5,3
30 -5,3
31 -5,3

mēn. —4,9

6.1 1913 -22,3 1905

5,0 1913 -27,2 1941
7.2 1925 -28,1 1941

6,0 1930 -26,8 1941

6.4 1937 -20,3 1950
5.5 1937 -22,7 1950
7.0 1932 -24,9 1940

6,8 1952 -26,3 1940

6.8 1957 -26,5 1940

6.7 1957 -29,3 1950
7.2 1970 -31,6 1950

5.3 1936 —27,6 1950

3,5 1906 -23,3 1926
3.2 1925 -22,6 • 1893
4.3 1930 -28,2 1893

5.9 1925 -30,0 1940
6.8 1947 -29,0 1940

5,8 1947 -31,4 1950
6.1 1925 -29,9 1950
7.2 1898 -24,9 1907
4.4 1957 -28,8 1907
6,2 1899 -28,0 1907
6.8 1899 -26,5 1907
5,7 1944 -32,0 1942
6,0 1882 -31,9 1942

5.4 1916 -25,3 1951
4,7 1898 -24,9 1947
6,7 1938 -25,3 1945
5.5 1932 -19,8 1956
5.9 1944 -28,4 1956
5.6 *

1896 -31,7 1956

1898, 1925, 1942
7,2 1970 -31 9

Dekāžu vidējā gaisa temperatūra

Rucavā

. dek. -3,0°
t. dek. -3,6°
i. dek. —4,0°

Jelgavā Gurelos Rūjienā Daugavpili
-4,2° -6,8° -5,7° -6 1°
-4,6° -7,3° -6,3° -68°
-5,8° -7,5° -6,7° ~7>

jaisa temperatūra
Rietu-

mos

Odens temperatūra
Austru-

mos

Vidējā —3°

«laks. +9°
A\n. —32°

-6° Upēs 0°

+6° Rīgas jūras līcī +0,5, +1,5*
-43° Baltijas jūrā +1, +2°
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Nokrišņu summa Sniega segas biezums

Liepājā Rīgā Daugav-

pilī

Vidējā G9 mm 50 mm 46 mm Jūras piekrastē s—lo cm

Maks. 119 mm 79 mm 91 mm Zemienēs 10—15 cm

Min. 7 mm 12 mm 8 mm Augstienēs 15—30 cm

Vējš Ledus biezums (vidējais)
Ventā Lielupē Daugavā

Pārsvarā no dienvidrietumiem '10—15 cm 15—20 cm 20—35 cm

un dienvidiem -

Vid. ātrums: jūrā B—lo m/sek, Ezeros:
,

piekrastē 6—7 m/sek, rietumos ap 20 cm,

uz cietzemes 3,5—4,5 m/sek. austrumos ap 35 cm.

Vētras jūrā 3—5 reizes

Relatīvais gaisa mitrums 83—86% Saules spīdēšanas ilgums Rīgā
Apmākušos dienu skaits 18—22 Vidējais 36 stundas

Migla 3—9 dienas Maks. 98 stundas

Puteņi 3—B dienas Min. 8 stundas

Zemes sasalums 17—50 cm

Saule 20. janvārī pl. Bst8 st ieiet Ūdensvīra zīmē (»s ).
Zeme 2. janvārī pl. 14st s9m atrodas perihēlijā (vistuvāk Saulei).

Planēta Redzamība Zvaigznājs
Konjunkcijas

ar Mēnesi Piezīmes

Venēra Tikko saskatā-

ma rītos joti
zemu DA

Cūsknesis,

no 20. I

Strēlnieks

2. I +3°

Marss Mazliet saska-

tāms rītos ze-

mu DA

Skorpions,
no 11. I

Cūsknesis

1. I 4-4°

30. I +2°

Jupiters Nav redzams Konjunkcija
ar Sauli 10. I

Saturns Labi redzams

gandrīz visu

nakti

Vērsis 15. I -4°

Noliegts medīt Atjauts medīt

aļņus, briežus slokas
stirnu āžus un kazas mērkaziņas u. c.

āpšus purva putnus
laukirbes ūdensputnus
meža baložus zosis

meža cūkas, lapsas
caunas, vāveres

zaķus, ūdrus

rubeņu gaiļus
mežirbes

Sikāk par medību noteikumiem skat. 31. u 63. lappusē.
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FEBRUĀRIS

Da-

tums
Vārda dienas

Saules

....
kulmi- . .

lekts nācija riets

Saules Mēness

sa-

tumst lēkts riets
o

st m st m s st m st m st m st m

C I

Pt 2

S 3

Sv 4

Brigita, Indra

Spīdola
Aīda, Ida

Daila, Veronika

9 23 13 37 11 17 52 19 20 8 31 15 40M

9 21 37 19 17 55 19 22 8 51 1700M

9 19 37 26 17 57 1924 906 18 23 ®
9 17 37 32 17 59 1926 9 16 19 450

P 5

O 6

T 7

C 8

Pt 9

S 10

Sv 11

Agate, Selga
Dārta, Dace

Nelda, Rihards
Aldona

Simona, Apolonija
Paulīna, Paula

Laima, Laimdota

9 15 37 37 18 01 19 28 9 26 21 09 Z

9 13 37 41 18 04 19 30 936 22 32 Z

9 10 37 45 18 06 19 32 9 45 — A

9 08 37 48 18 08 19 34 9 57 0 00A

906 3750 18 11 1936 10 11 1 28 A

9 04 3751 18 13 19 38 10 31 2 59 3
901 3751 18 15 1940 11 02 429 Vr

P 12

O 13

T 14

C 15

Pt 16

S 17

Sv 18

Karlīna, Līna

Malda, Melita

Valentīns

Alvils, Olafs, Aloizs

Jūlija, Džuljeta
Donāts, Konstance

Kora, Kintija

859 37 51 18 17 19 42 11 52 5 47D
8 57 37 50 18 20 19 44 13 00 6 47 D

8 54 37 48 18 22 19 46 1426 7 28 Vz

8 52 37 45 18 24 19 48 1558 7 54 Vz

8 50 37 41 18 27 19 51 17 31 8 11 L

847 37 37 18 29 19 53 19 00 8 24 @
8 45 37 32 18 31 19 55 20 26 8 35J

P 19

O 20

T 21

C 22

Pt 23

S 24

Sv 25

Zane, Zuzanna

Vitauts, Smuidra
Eleonora

Ārija, Rigonda
Haralds, Almants

Diāna, Dina

Alma

8 42 3727 18 33 19 57 21 50 8 44J

8 40 37 21 18 36 1959 23 12 8 53Sv

8 38 37 14 18 38 20 01 — 9 04 Sv
8 35 37 06 1840 20 03 0 32 9 16Sv

8 32 3658 18 42 2005 151 9 33 Sk

8 30 3650 1845 20 07 3 07 9 54 Sk

8 27 36 40 18 47 20 09 4 15 10 26 £

P 26

O 27

T 28

Evelīna, Mētra

Līvija, Andra

Skaidrīte, Justs

8 25 36 31 18 49 20 12 5 14 11 11 St

8 22 36 20 18 51 20 14 5 59 12 10 St

8 20 3609 1854 20 16 6 32 13 20M
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18. 1903. gadā dzimis PSRS Augstā-
kās Padomes Prezidija priekšsēdē-
tājs, PSKP CX Politbiroja loceklis

Nikolajs Podgornijs.
21. 1904. gadā dzimis PSRS Ministru

Padomes priekšsēdētājs, PSKP CX

Politbiroja loceklis Aleksejs Kosi-

gins.
23. Padomju Armijas un Jūras Kara

Flotes diena.

5. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, Ko*
munistiskās partijas un Padomju valsts darbinieks Jānis Luters

(Bobis) (1883—1938).
6. Pirms 75 gadiem dzimis gleznotājs un mākslas zinātnieks Jānis

Birzgalis (1898—1968).
8. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks.

Komunistiskās partijas un padomju darbinieks Kārlis Gailis.

10. Pirms 75 gadiem dzimis rakstnieks un revolucionārās kustības
dalībnieks Oskars Rihters (Joass) (1898—1938; skat. rakstu 253.

Ipp.).
16. Pirms 50 gadiem (1923) Maskava atklāts LKP VII kongress.
18. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis higiēnists medicīnas zinātņu dok-

tors, PSRS Medicīnas ZA īstenais loceklis profesors Augusts Lie-

tavietis.

20. Pirms 80 gadiem dzimis Komunistiskās partijas un Padomju valsts

darbinieks Valērijs Mežlauks (1893—1938).
22. Pirms 100 gadiem dzimis valodnieks PSRS ZA korespondētājlo-

ceklis, LPSR ZA akadēmiķis, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks Jānis Endzelīns (1873 —1961; skat. rakstu 265. Ipp.).
25. Pirms 90 gadiem dzimis lietišķās un dekoratīvās mākslas meistars,

gleznotājs Ansis Cīrulis (1883—1942).
26. Pirms 80 gadiem dzimusi rakstniece Lūcija Zamaiča (1893—1965).
26. Pirms 90 gadiem dzimis zootehniķis lauksaimniecības zinātņu dok-

tors, PSRS ZA korespondētājloceklis, LPSR ZA akadēmiķis, pir-
mais LPSR ZA prezidents, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks Pauls Lejiņš (1883—1959).

Amtilis Ir viens no aizsargājamiem augiem.
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Maksimālā Minimālā
Da- Diennakts

tums vidējā t°
gads t° gads

1 -5,3
2 -5,3
3 -5,3
4 -5,3
5 -5,2
6 -5,2
7 -5,2
8 —5,2
9 -5,2

10 -5,2
11 -5,1
12 -5,1
13 -5,1
14 -5,0
15 -5,0
16 -4,9
17 -4,9
18 -4,8
19 -4,8

20 -4,8
21 -4,7
22 -4,6
23 -4,5
24 -4,5
25 -4,4
26 -4,3
27 -4,2
28 -4,2

mēn. —4,9

5.2 1914 -34,9 1956

8.1 1957 -22,8 1942

7.3 1914 -23,9 1917

6.0 1887 -23,5 1917

7,8 1914 -23,9 1940

7.2 1957 -26,0 1929

6.8 1894 —26,6 1956

6,7 1939 -33,0 1956

7,2 1914 -25,8 1956
6.7 1914 -29,7 1940

8,6 1925 -24,4 1956

6.9 1939 -25,8 1947

6,9 1925 -26,1 1964

6.1 1925 -25,9 1964

9.2 1925 -26,8 1964

7,9 1925 -26,7 1954

7.6 1925 —23,5 1954
9.3 1961 -24,6 1954

5.8 1950 -26,0 1947

5.7 1943 -27,0 1964
6,6 1961 -25,7 1940
8.1 1949 -25,0 1954

6,6 1949 -25,8 1963

4.4 1935 -21,3 1956
5,6 1938 -23,3 1942
7.2 1959 -29,0 1942
8,2 1882 -32,3 1942

11,2 1943 -27,2 1947

11,2 1943 -34,9 1956

Dekāžu vidējā gaisa temperatūra

Rucavā

1. dek. —4,0°
2. dek. -3,7°
3. dek. -3,2°

Jelgavā Gureļos Rūjienā Daugavpilī

-4,9°' -7,5° ' -6,6° —6,9°
—4,4° —7,0° —6,2° —6,6°
-3,7° -6,5° —5,7° -6,1°

Gaisa temperatūra Odens temperatūra
Rietu-

mos

Vidējā —3,5°
Maks. +11°
Min. —34°

Austru-

mos

-6,5° Upēs 0°

+7° Rīgas jūras līci 0°
-38° Baltijas jūrā +0,5°, +1=

Nokrišņu summa Sniega segas biezums

Liepājā Rīgā Daugav
pilī

Vidējā 51 mm

Maks. 76 mm

Min. 6 mm

43 mm 43 mm Jūras piekrastē 5—12 cm

86 mm 58 mm Zemienēs 15—20 cm

4 mm 7 mm Augstienēs 20—40 cm
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Vējš

Pārsvarā no ziemeļaustrumiem
Vid. ātrums: jūrā 7—B m/sek,

piekrastē 5—6 m/sek,
uz cietzemes 3—5 m/sek.

Vētras jūrā 3—4 reizes

Relatīvais gaisa mitrums 83—86%

Apmākušos dienu skaits 11—16

Migla 3—B dienas

Puteņi 3—9 dienas

Zemes sasalums 18—61 cm

Ledus biezums (vidējais)
Ventā Lielupē Daugavā

13—23 cm 20—31 cm 25—40 cm

Ezeros: rietumos ap 25 cm,

austrumos ap 40 cm.

Saules spīdēšanas ilgums Rīgā

Vidējais 61 stundu

Maks. 123 stundas

Min. 25 stundas

Saule 18. februārī pl. 228t ieiet Zivju zīmē ( X )-

Planēta Redzamība Zvaigznājs
Konjunkcijas
ar Mēnesi

Venēra Nav redzama

Marss Mazliet

rītos

DA

saskatāms

loti zemu

Cūsknesis,
no 7. II

Strēlnieks

28. II -0°, 1

Jupiters Nav redzams

Saturns Redzams nakts pir-

majā pusē

Vērsis 12. II -4°

Noliegts medīt
Līdz 15. februārim

atjauts medīt

aļņus, briežus

stirnu āžus ūn kazas

zaķus
vāveres

āpšus

rubeņu gaiļus
mežirbes

laukirbes

meža baložus

slokas

mērkaziņas u. c. purva
putnus

ūdensputnus
zosis

meža cūkas

lapsas
caunas

ūdrus
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MARTS

Da-

tums Vārda dienas

Saules | Mēness

lēkts njcļļa riets
tumst lēkts riets §

Saules Mēness

st m st m s st m st m st m st m

C 1

Pt 2

S 3

Sv 4

Ivars, Ilgvars 8 17 13 35 58 1856 20 18 6 55 14 38M

Lavīze, Luīze, Laila 8 15 35 46 18 58 20 20 7 12 16 00O

Tālis, Marts 8 12 35 34 19 00 2022 7 24 17 23 0

Alise 809 3521 19 03 20 24 7 35 18 46 Z

P 5

O 6

T 7

C 8

Pt 9

S 10

Sv II

Austra, Aurora 8 07 35 07 19 05 20 27 745 20 12 $

Vents, Centis 8 04 34 54 19 07 20 29 7 55 21 40 Z

Ella, Elmīra 801 3440 1909 2031 806 23 11 A

Dagmāra, Marga 7 59 34 25 19 11 20 33 8 21 — A

Ēvalds 756 34 10 1913 2035 839 043Vr

Silvija, Laimrota 7 53 33 55 19 16 20 38 9 08 2 13Vr

Konstantīns, Agita 751 33 39 19 18 2040 9 50 3 35D

P 12

O 13

T 14

C 15

Pt 16

S 17

Sv 18

Aija, Aiva, Aivis 7 48 33 23 19 20 20 42 10 51 4 40 3

Ernests, Balvis 745 33 07 19 22 2044 12 11 5 26Vz,

Matilde, Ulrika 7 43 32 50 19 24 20 47 1338 5 56Vz

Amilda 7 40 32 34 19 26 2049 15 08 6 16L

Guntis, Guntars 7 37 32 16 19 29 20 51 16 36 6 31 L

Ģertrūde, Gerda 7 34 31 59 19 31 20 53 18 02 6 43J

Ilona, Adelīna 7 32 31 42 19 33 20 56 19 25 6 52J

P 19

O 20

T 21

C 22

Pt 23

S 24

Sv 25

Jāzeps 729 31 24 1935 20 58 20 47 702 @
Made 7 26 31 06 19 37 21 00 22 08 7 12Sv

Una, Dzelme 7 24 3048 19 39 21 03 23 28 7 24 Sv

Tamāra, Dziedra 7 21 3030 1941 2105 — 7 38Sk

Mirdza, Žanete 7 18 30 12 19 44 21 07 0 46 7 58Sk

Kazimirs 7 15 29 54 19 46 21 10 1 58 8 27 St

Māra, Mārīte, Marita 7 13 29 35 19 48 21 12 3 01 9 06St

P 26

O 27

T 28

C 29

Pt 30

S 31

Eiženija, Ženija 7 10 29 17 19 50 21 15 3 52 9 58St

Gusts, Gustavs 7 07 28 59 1952 21 17 4 29 11 03 £
Gunta, Ginta, Gunda 704 2841 1954 2120 456 12 17M

Aldonis, Agija 7 02 28 23 19 56 21 22 5 15 13360

Nanija, Ilgmārs 6 59 28 05 19 58 21 24 5 30 14 57 0

Gvido, Atvars 656 27 46 2001 21 27 541 1620O

Saules Saules
m ,

apak- « maksl- Saules Saute» Die- Men ??s

, ....

šējā g mālais augstums lekta nas Per»
'°- }}} P1- 11"

kulml- 3 aug- 30° azi" ea" AP- 25• 111 12

nācija stums muts rums Fāzes

st m st m st m st m st m st m
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6. Pirms 55 gadiem (1918) atklāts

KK(b)P VII kongress.

8. Starptautiska sieviešu diena.

12. Sākas 1917. Februāra buržuā-

ziski demokrātiskā revolūcija Krie-

vijā. Tiek gāzta cara patvaldība

un nodibināta Petrogradas Strād-

nieku un zaldātu deputātu pa-
dome.

13. Pirms 75 gadiem (1898) atklāts

KSDSP I kongress.
14. Pirms 90 gadiem (1883) miris

Kārlis Markss.

14. Pirms 55 gadiem (1918) atklāts

Viskrievijas IV Ārkārtējais pa-
domju kongress.

18. Parīzes Komūnas diena.

27. Starptautiskā teātra diena.

30. 1971. gadā atklāts PSKP XXIV

kongress.

2. Pirms 75 gadiem dzimis biologs bioloģijas zinātņu doktors, LPSR
ZA akadēmiķis, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas

darbinieks Alfrēds Ozols (1898—1971).
4. Pirms 90 gadiem (1883) dzimis pedagogs, vēsturnieks un sabied-

riskais darbinieks Jānis Lieknis. Vācu fašistu nogalināts 1941. g.
8. Pirms 50 gadiem miris folklorists, rakstnieks un publicists Kriš-

jānis Barons (1835—1923).
16. Pirms 90 gadiem dzimis lauksaimniecības zinātņu doktors, LPSR

ZA korespondētājloceklis Pēteris Rizga (1883—1955).
20. Pirms 85 gadiem dzimis komponists un diriģents Bernhards Valle

(1888—1924).
22. Pirms 85 gadiem dzimis zoologs profesors Naums Lebedinskis

(1888—1941).
23. Pirms 65 gadiem (1908) dzimis latviešu padomju aktieris LPSR

Tautas skatuves mākslinieks Edgars Zīle.

24. Pirms 65 gadiem (1908) dzimis latviešu padomju dzejnieks LPSR
Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Andrejs Balodis.

27. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis gleznotājs un pedagogs Kārlis

Baltgailis.
30. Pirms 70 gadiem (1903) miris latviešu tautas pasaku krājējs un

kārtotājs Ansis Lerhis-Puškaitis. Dzimis 1859. g.

Pirms 25 gadiem (1948) Latvijas PSR uzsākta penicilīna ražošana.

Pirms 30 gadiem (1943) uz Atsevišķās latviešu partizāņu vienības
bāzes izveidota Latvijas partizāņu brigāde.

Pirms 310 gadiem (1663) Rīgā ierīkots pirmais ūdensvads, kura

sūkni tag. Imanta Sudmaļa ielas galā darbināja trīs zirgi. Odeni pa
zemē ieraktām koka caurulēm pievadīja pilsoņu mājām Vecrīgā.

Pirms 400 gadiem (1573) Jelgavai piešķirtas pilsētas tiesības.

(Skat. rakstu 237. Ipp.)

Bebrs, kuru mūsu republikā atļauts «medīt» tikai ar fotoaparāta.
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Maksimālā Minimālā
Da- Diennakts

tums vidēja t'
t° gads t° gads

1 -4,0 12,7 1959 -23,3 1960
2 -3,9 6,7 1930 -18,0 1960
3 -3,8 12,0 1930 -19,8 1899

4 -3,7 9,2 1959 -20,5 1952
5 —3,6 6,5 1903 -26,7 1942
6 -3,5 12,4 1961 -30,3 1942

7 -3,4 12,0 1920 -23,0 1956
8 -3,3 7,6 1936 -22,3 1962
9 -3,2 9,2 1943 -22,5 1962

10 -3,1 15,2 1961 -20,0 1963

11 -2,9 8,0 1921 -23,0 1932
12 -2,8 7,9 1921 -21,8 1942
13 -2,6 7,2 1890 -22,0 1942

14 -2,5 8,5 1890 —28,2 1942
15 -2,3 10,3 1920 -29,5 1942
16 -2,1 9,8 1927 -28,4 1942
17 -1,9 11,7 1921 -20,4 1946
18 -1,7 10,1 1933 -24,1 1942

19 -1,5 11,1 1921 -27,3 1942
20 -1,3 10,8 1943 -28,2 1942
21 -1,1 17,1 1938 -23,8 1942
22 -0,9 15,9 1938 -21,3 1963
23 -0,7 -14,0 1903 -16,8 1917
24 -0

r
5 15,8 1903 -16,9 1962

25 -0,3 15,4 1938 -16,7 1952
26 -0,1 16,5 1945 -17,3 1919
27 0J 15,0 1896 -17,7 1952
28 0,3 16,5 1903 -21,4 1963
29 0,5 13,5 1957 -19,2 1963

30 0,8 14,4 1933 -19,3 1952
31 1,0 14,6 1933 -10,6 1952

men. 1,9 17,1 1938 -30,3 1942

Dekāžu vidējā gaisa temperatūra
Rucava Jelgavā Gurelos Rūjienā Daugavpili

1. dek. —2,3° —2,8° —5,2° —4 7° —5 3°
2. dek. —1,0° —1,2° —3,2° —30° —33°
3. dek. 0,4° 0,6" —12° —lV —08°

Gaisa temperatūra Odens temperatūra
Rietu- Austru-

mos mos

Vidējā -0,5° - 3° Upēs 0°
Maks. +17° +15° Rīgas jūras līcī 08

, +0,5°
Min. -28° -35° Baltijas jūrā +0,5°, +2°

Ledus iešanas sākums (vidēji)
Bārtā Ventā Lielupē Daugavā Gaujā

16.—18. III 15.—21, III 20.—30. III 30. III—9. IV 22.—31. III
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Nokrišņu summa Sniega segas biezums

Liepājā Rīgā Daugav-
pilī

Vidējā 42 mm 33 mm 38 mm Jūras piekrastē 2—lo cm

Maks. 69 mm 91 mm 73 mm Zemienēs 10—15 cm

Min. Imm 2mm Bmm Augstienēs 20—40 cm

Vējš Ledus biezums (vidējais)
Ventā Lielupē Daugavā

Pārsvarā no dienvidiemun 17—28 cm 23—35 cm 30—48 cm

dienvidrietumiem

Vid. ātrums: jūrā 7—B m/sek. Ezeros: rietumos ap 30 cm,

piekrastē 5—6 m/sek, austrumos ap 48 cm.

uz cietzemes 3—4,5 m/sek.
Vētras jūrā 3—4 reizes

Relatīvais gaisa mitrums 77—82% Saules spīdēšanas ilgums Rīgā
Apmākušos dienu skaits B—l3 Vidējais 140 stundas

Migla 3—6 dienas Maks. 219 stundas

Puteņi 2—5 dienas Min. 57 stundas

Zemes sasalums 20—60 cm

Saule 20. martā pl. 218t 13m ieiet Auna zīmē (V ) — pavasara
sākums (astronomijā).

Planēta Redzamība Zvaigznājs
Konjunkcijas
ar Mēnesi

enera Nav redzama

.arss Mazliet

rītos

DA

saskatāms

ļoti zemu

Strēlnieks,

no 26. III

Mežāzis

29. III —3°

upiters Mazliet saskatāms

rītos zemu DA

Mežāzis 1. III -2°

29. III -3°

aturns Redzams
DR-R

vakaros Vērsis 11. III -4°

Noliegts medīt
"

Atļauts medīt

ilņus, briežus
tirnu āžus un kazas

neža cūkas, lapsas
aunas

āķus
rāveres

idrus

āpšus
rubeņu gaiļus
mežirbes, laukirbes

meža baložus

mērkaziņas u. c. purva
putnus

ūdensputnus

slokas

z
v

osis
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APRIL.IS

P 2

O 3

T 4

C 5

Pt 6

S 7

Sv 8

Irmgarde
Daira, Dairis

Valda, Herta

Vija
Zinta, Vīlips
Zinaīda, Helmuts

Edgars, Danute

6 51

648

6 45

643

6 40

637

635

P 9

O 10

T 11

C 12

Pt 13

S 14

Sv 15

Valērija
Anita, Anitra, Zīle

Hermanis, Vilmārs

Jūlijs, Ainis

Egils, Nauris

Strauja, Gudrīte

Aelita, Gastons

632

6 29

627

624

621

6 19

616

P 16

O 17

T 18

C 19

Pt 20

S 21

Sv 22

Mintauts, Alfs

Rūdolfs, Viviāna

Laura, Jadviga
Vēsma, Fanija
Mirta, Ziedīte

Marģers, Anastasija
Armands, Spartaks

6 14

611

6 08

6 06

6 03

6 01

5 58

P 23

O 24

T 25

C 26

Pt 27

S 28

Sv 29

Jurģis, Juris

Visvaldis, Nameda

Līksma

Alīna, Rūsiņš
Tāle

Gundega, Terēze

Vilnis, Raimonds

5 56

5 53

551

5 48

5 46

5 43

541

P 30 Lilija, Liāna 5 39
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1. Ģeologu diena.

7. Vispasaules veselības diena.

12. Kosmonautikas diena.

12. Vispasaules aviācijas un kosmo-

nautikas diena.

17. Pirms 50 gadiem (1923) atklāts

KK(b)P XII kongress.
22. 1870. gadā dzimis Vladimirs Iļjičs

Ļeņins. V. I. Ļeņina piemiņas
diena.

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritā-

tes diena.

29. Vispasaules pilsētu sadraudzības
diena.

3. Pirms 150 gadiem dzimis latviešu gleznotājs Jānis Roze (1823—
1897).

4. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis Padomju Savienības Varonis pulk-
vedis Pols Armāns (Pēteris Pauls Tiltiņš). Kritis 1943. g.

5. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks vēstur-

nieks Kārlis Landers (1883—1937).
9. Pirms 100 gadiem dzimis dramaturgs un kritiķis Roberts Taut-

mīlis-Bērziņš (1873—1915).
10. Pirms 100 gadiem dzimis jaunstrāvnieks, pirmo marksistisko pul-

cinu dibinātājs Latvijā Dāvids Bundža (1873—1901; skat. rakstu

217. Ipp.).
10. Pirms 120 gadiem dzimis tautas keramiķis Jēkabs Dranda (1853—

1915).
13. Pirms 75 gadiem (1898) dzimis latviešu padomju aktieris LPSR

Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Kārlis Pabriks.

14. Pirms 100 gadiem dzimis populārais bērnu un jaunatnes literatū-

ras izdevējs un tulkotājs Andrejs Jesens (1873—1958; skat. rak-

stu 255. Ipp).
18. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis anatoms medicīnas zinātņu dok-

tors, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Vasilijs Kal-

bergs.
23. Pirms 100 gadiem dzimis jaunstrāvnieku žurnālists Jānis Kova-

ļevskis (1873—1921).
26. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis lauksaimniecības ražošanas orga-

nizators, Sociālistiskā Darba Varonis Edgars Kauliņš. (Skat. rak-

stu 200. Ipp.)

Latvijas putnu valsts nav ledomājama bez visādi cienījamā baltā stārķa.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

mēn.

1,3
1,5

1,7

1,9

2,1
2,3

2,6

2,8

3,1
3,3

3,5

3,8
4,0

4,3

4,6

4,8
5,0

5,2

5,5
5,7

5,9

6,1

6,3
6,5

6,7

6,9

7,2
7,5

7,7

7,9

4,6

16,0

21,3

16,4

15,6

19,7
16,3

13,6

16,6

16,6
16,8

19,2
20,4

21,9

21,0

21,6
22,0

20,6

20,6

22,5
22,4

24,1

20,9

24,6
25,3

22,1

23,2
25,0

24,3

23,3

24,2

25,3

ijāDekāžu vidi

L dek.

2. dek.
3. dek.

Rucav

2,6°
4,8°

6,9°

Jelgavš

2,9°

5,2°
7,5°
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Nokrišņu summa Sniega segas biezums (vidējais)

Liepājā Rīgā Daugav-

pilī

Vidējā 40 mm 39 mm 41 mm Vidzemes Centrālajā augstienē
Maks. 91 mm 127 mm 102 mm ap 40 cm

Min. 7mm 11 mm 7mm Pārējā daļa o—ls cm

Vējš Sniega segas nokušana (vidēji)
Pārsvarā no dienvidrietumiem Baltijas jūras piekrastē 25.—31. 111

Vid. ātrums: jūrā 6—7 m/sek, Zemgales līdzenuma ap 5. IV

piekrastē 4,5—6 m/sek, Kurzemes un Latgales augstienēs

uz cietzemes 3—4,5 m/sek. ap 10. IV

Vētras jūrā 2—3 reizes Vidzemes Centrālajā augstienē

15.—20. IV

Relatīvais gaisa mitrums Saules spīdēšanas ilgums Rīgā
Jūras piekrastē 80—82% Vidējais 197 stundas

Uz cietzemes 73—76% Maks. 292 stundas

Apmākušos dienu skaits 6—lo Min. 56 stundas

Migla 3—6 dienas

Pērkons I—2 reizes

Saule 20. aprīlī pl. Bst8st ieiet Vērša zīmē (& ).

Planēta Redzamība Zvaigznājs
Konjunkcijas

ar Mēnesi Piezīmes

eriēra Nav redzama Augš. konj.
9. IV (aiz
Saules)

arss Mazliet saska-

tāms rītos

loti zemu DA

Mežāzis 27. IV -5°

dpiters Saskatāms rītos

zemu DA

Mežāzis 26. IV -3°

aturns Redzams

ros R

vaka- Vērsis 7. IV -3°

Noliegts medīt I Atļauts medīt

aļņus, briežus
stirnu āžus un kazas
meža cūkas, lapsas
caunas, vāveres

zaķus

ūdrus

āpšus
mežirbes un Iaukirbes
meža baložus

mērkaziņas

u. c. purva putnus

ūdensputnus

rubeņu gaiļus
slokas

zosis
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MAIJS

a li e s ē n e s s

Da-

tums
Vārda dienas

lēkts nlcija ricts

Sa-

tumst lēkts riets o>

st m st m s st m st m st m st m

O 1

T 2

C 3

Pt 4

S 5

Sv 6

Ziedonis 5 36 13 20 37 2106 2258 4 31 19 42 A

Zigmunds 5 34 20 30 21 09 23 02 4 48 21 18 •

Gints, Uvis 5 32 20 24 21 11 23 05 5 08 22 51 Vr

Vizbulīte, Viola 5 29 20 18 21 13 23 09 5 43 — Vr

Ģirts, Ģederts 5 27 20 12 21 15 23 13 6 34 0 14 D

Gaidis, Didzis 5 25 20 08 21 17 23 16 7 44 1 15 D

P 7

O 8

T 9

C 10

Pt 11

S 12

Sv 13

Henriete, Henrijs 5 22 20 03 21 19 23 20 9 10 1 58Vz

Staņislavs 5 20 20 00 21 21 23 24 10 41 2 27Vz

Klāvs, Ervīns 5 18 19 57 21 23 23 28 12 10 2 45 3

Maija 5 16 19 54 21 25 23 32 13 36 2 58 L

Milda, Karmena 5 14 19 52 21 27 23 36 14 58 3 09J

Valija, Ināra, Ina 5 12 19 50 21 29 23 41 16 18 3 19J

Irēna, Irīna, Ira 5 10 19 50 21 31 23 45 17 36 3 28Sv

P 14

O 15

T 16

C 17

Pt 18

S 19

Sv 20

Krišjānis, Elfa 5 08 19 49 2133 23 50 18 55 3 39Sv

Sofija, Taiga 5 06 19 49 21 35 23 55 20 12 3 52 Sv

Edvīns, Edijs 5 04 19 50 21 37 23 59 21 28 4 09 Sk

Herberts, Dailis 502 19 51 21 39 — 22 38 4 32 @
Inese, Ēriks 5 00 19 53 21 41 0 05 23 37 5 03St

Lita, Teika, Sibilla 4 58 19 56 21 43 0 10 — 5 47St

Venta, Salvis 4 56 19 59 21 45 0 16 023 6 44St

P 21

O 22

T 23

C 24

Pt 25

S 26

Sv 27

Ernestīne 4 55 2002 21 47 0 22 058 7 50M

Emīlija 4 53 2006 2148 0 28 1 21 9 03M

Lonija, Ligija 451 2011 21 50 035 1 40 10200

Ilvija, Marlēna 4 50 20 16 21 52 044 1 52 11 370
Anšlavs 4 48 20 22 21 54 0 55 2 04 12 56 C

Eduards, Varis 4 47 20 28 21 55 — 2 13 14 17 Z

Dzidra, Gunita 4 45 20 35 21 57 — 2 24 15 40 Z

P 28

O 29

T 30

C 31

Vilis, Vilhelms 4 44 20 42 21 59 — 2 36 17 08 A

Maksis, Raivis 4 42 20 50 22 00 — 2 49 18 40 A

Vitolds, Lolita 4 41 20 58 22 02 — 3 07 20 15 Vr

Alīda, Jūsma 4 40 2106 2203 — 336 2146Vr

Saules Saules
_

■
.

apak- tS maksl- Saules Saules Die- Mēness

šējā g mālais augstums ,ek*a nas £er- *■ X P'-
kulmi- n aug- 30° az1'

Sa" AP- 19- v
»

nācija
3

stums muts rums Fāzes

l V

10. V

20. V

30. V

st m st m st m st m st m st m

1 21 3 45 48° 9 30 17 11 60° 15 30 ©2. V pl. 2356

1 20 3 10 51 9 13 17 27 54 16 09 3 9. V
„

15 07

1 20 2 23 53 8 59 17 42 49 16 49 @17 V
„

7 59

1 21 - 55 849 1753 45 1721 C25i V
„

1141
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1. Darbaļaužu starptautiskās solidari-

tātes diena.

5. Pirms 155 gadiem (1818) dzimis

Kārlis Markss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.

9. Uzvaras svētki.

25. Āfrikas atbrīvošanas diena,

27. Ķīmiķu diena.

28. Robežsargu diena.

•* * X

2. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis ekonomisko zinātņu doktors pro-

fesors Kārlis Andžāns.

5. Pirms 80 gadiem dzimis vijolnieks profesors Kārlis Brikners

(1893—1963).
10. Pirms 90 gadiem dzimis farmaceits profesors Jānis Maizīte

(1883—1950).
12. Pirms 60 gadiem dzimis latviešu padomju tēlnieks LPSR Nopel-

niem bagātais mākslas darbinieks Jānis Zariņš.
14. Pirms 100 gadiem dzimis latviešu literatūras kritiķis un žurnālists

Ermanis Pīpiņš-Vizulis (1873—1927).
17. Pirms 100 gadiem dzimusi partijas darbiniece un žurnāliste Anna

Jansone-Brauna (1873—1952).
18. Pirms 100 gadiem dzimis jaunstrāvnieku rakstnieks Jukums Palē-

vičs (1873—1900).
25. Pirms 70 gadiem dzimis 130. latviešu strēlnieku korpusa štāba

priekšnieks, Lielā Tēvijas kara vēstures pētnieks ģenerālmajors
Pēteris Baumanis (1903—1968).

27. Pirms 75 gadiem dzimis Komunistiskās partijas un Padomju valsts

darbinieks, ekonomists, žurnālists LPSR ZA akadēmiķis Fricis

Deglavs (1898—1957).
29. Pirms 100 gadiem dzimis profesionālais revolucionārs, boļševiku

partijas darbinieks Nikolajs Baumanis (1873—1905).
30. Pirms 65 gadiem (1908) dzimis komponists un diriģents LPSR

Tautas mākslinieks profesors Jānis Ozoliņš.
31. Pirms 70 gadiem dzimis dzejnieks Jānis Medenis (1903—1961),

Vēl viens no saudzējamiem augiem — efeja.
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Da-
tums

ļ Diennakts

ļ vidējā t°

Maksimāla Minimālā

t° gads t° gads

1 8,2 27,2
2 8,3 25,2
3 8,5 25,0
4 8,7 27,2
5 8,9 28,5
6 9,0 28,5
7 9,1 27,9
8 9,3 28,5
9 9,5 26,5

10 9,7 26,3
11 9,9 27,8

12 10,0 26,4
13 10,2 25,5
14 10,3 25,8
15 10,5 25,6
16 10,6 28,4
17 10,8 28,0
18 10,9 30,0
19 11,1 28,5
20 11,2 28,5
21 11,4 28,3
22 11,5 30,5
23 11,7 28,0
24 11,8 28,6
25 12,0 28,5
26

"

12,1 30,1
27 12,2 29,0
28 12,3 30,5
29 12,5 29,5
30 12,6 28,7
31 12,8 30,0

mēn. 11,5 30,5

1934 -5,3 1944

1890 -2,5 1935

1934
,

—4,5 1885

1934 -4,1 1918

1934 —2,9 1942

1934 —2,0 1960

1934 -3,0 1942

1934 —5,1 1953

1934 —1,6 1909

1963 —3,5 1942

1910 —5,5 1941

1910 —2,0 1927

1910 0,2 1900

1910 -2,7 1954

1947 -1,7 1954

1938 -0,2 1964

1906 —1,1 1950

1971 0,4 1941

1906 -1,6 1947

1937 —1,2 1947

1937 —3,2 1943

1886 -0,6 1947

1955 -0,5 1951

1963 —0,6 1944

1889 —1,6 1945

1958 -0,8 1944

1887 —2,8 1945

1886 —1,6 1957

1889 -0,8 1953

1889 -0,9 1953

1946 1,8 1907

1886 -5,5 1941

Dekāžu vidēj
Rucavā Jelgavā

1. dek. 9,0° 9,6°
2. dek. 10,4° 11,5°
3. dek. 11,8° 13,1°

jā gaisa temperatūra

Gure|os Rūjfenā Daugavpili

8,4° 8,7° 10,0°
10,6° 10,4° 12,1°

12,1° 12,1° 13,6°

Gaisa temperatūra Odens temperatūra
Ziemeļ- Dienvid-

daļā da|ā

Vidējā 9° 11°

Maks. 30° 32°

Min. -10° -6°

(mēneša sākumā un beigās)

Upēs 10°, 17° Ezeros 7°, 15°

Rīgas juras līcī:

centrālajā da|ā 5°, 9°,

piekrastē 7°, 11°.

Baltijas jūrā 5°, 8°
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Nokrišņu summa Pēdējās pavasara salnas gaisa

Liepāja Rīgā Daugav-
pilī

Vidējā 47 mm 48 mm 61 mm Baltijas jūras piekrastē 5—10. V

Maks. 124 mm 107 mm 114 mm Latgales augstienē 10.—15. V

Min. 4 mm 0 mm 10 mm Zemgales līdzenuma ap 15. V

.
Kurzemes augstienes ap 20. V

X- Jš
- x

Vidzemes Centrālajā augstienē
Pārsvara no dienvidaustrumiem

20—24 V
Vid. ātrums: jūrā 6—7 m/sek,

piekrastē 5—6 m/sek, Relatīvais gaisa mitrums

uz cietzemes 3—4 m/sek. Juras piekrastē 72—74%

Vētra jūrā 1—2 reizes Uz cietzemes 56—58%

Apmākušos dienu skaits 8 Saules spīdēšanas ilgums Rīgā

Migla: jūras piekrastē 5—6 dienas, Vidējais 268 stundas

pārējā daļā 1—2 dienas. Maks. 352 stundas

Pērkons: jūras piekrastē 1—2 reizes, Min. 172 stundas

uz cietzemes ap 4 reizēm.
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JŪNIJS

4 37 21 35 22 07 17 30 643 — Vi

4 36

4 35

4 34

4 33

4 33

4 33

4 31

21 45 22 09 17 33 8 15 0 26Vz
21 55 22 10 17 35 949 0 48 L

22 06 22 11 17 37 11 18 1 05 L

22 17 22 12 17 39 12 44 1 16 J

22 28 22 13 17 40 14 06 1 27 3
2240 22 14 17 41 15 25 1 37 Sv

22 51 22 15 17 44 16 43 1 47 Sv

4 30

4 30

4 30

4 29

4 29

4 29

4 29

23 03 22 16 1746 18 02 2 00Sv
23 16 22 17 17 47 19 17 2 16 Sk

23 28 22 18 1748 20 29 2 35Sk

23 40 22 19 17 50 21 30 3 05 St

23 53 22 19 17 50 22 21 3 45 ®
24 06 22 20 17 51 23 00 4 37 St
24 19 22 20 17 51 2326 5 40M

4 29

428

4 28

4 29

4 29

4 29

4 30

24 32 22 21 17 52 2346 6 52M

24 45 22 21 17 53 — 8 07O

24 57 2221 17 53 0 01 925 0

25 10 22 22 17 53 0 12 10 42 0

25 23 22 22 17 53 0 22 12 01 Z

25 36 22 22 17 53 0 32 13 21 C
25 49 22 22 1752 042 14 43 A

4 30

4 30

431

4 32

4 32

4 33

26 02 2222 17 52 054 16 11 A

26 15 22 22 17 52 1 11 1742 Vr

26 27 2222 17 51 1 31 19 13 Vr

26 40 2221 17 49 2 05 20 35D

26 52 22 21» 17 49 2 56 21 39 D

27 04 22 21 17 48 4 10 22 22 $



25

1. Starptautiskā bērnu aizsardzības

diena.

10. Vieglās rūpniecības darbinieku

diena.

17. Medicīnas darbinieku diena.

22. 1941. g. fašistiskā Vācija nodevīgi
uzbrūk Padomju Savienībai. Sākas

Padomju Savienības Lielais Tēvi-

jas karš pret fašistisko Vāciju.
24. Padomju jaunatnes diena.

* * *

3. Pirms 125 gadiem dzimis mikrobiologs Kristaps Helmanis (1848—
1892; skat. rakstu 257. Ipp.).

3. Pirms 25 gadiem (1948) sācies Latvijas ĻKJS VI kongress.
12. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis ginekologs medicīnas zinātņu

doktors, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Rafails

Subs.
18.—21. Pirms 85 gadiem (1888) notikuši trešie vispārējie dziesmu

svētki.

19. Pirms 135 gadiem dzimis gleznotājs Jūlijs Feders (1838—1909).
23. Pirms 85 gadiem dzimis ģeogrāfs Indriķis Saule-Sleinis (1888—

1953).
24. Pirms 75 gadiem (1898) dzimis 43. gvardes latviešu strēlnieku

divīzijas, vēlāk 130. latviešu strēlnieku korpusa komandieris ģene-
rālleitnants Detlavs Brantkalns.

Pirms 200 gadiem (1773) pirmo reizi izstādīta kolekcija, kuru bija
savācis Rīgas ārsts Nikolajs Himzelis. No šīs kolekcijas izaudzis taga-
dējais Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. (Skat. rakstu 232. Ipp.)

Bites un kamenes 1r godam pelnījušas cilvēka gādība on mīlestību,
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Maksimālā Minimālā
Da-

tums

Diennakts

vidējā t I gads t° gads

1 12,9 28,4 1889 1,6 1928

2 13,1 32,1 1889 1,2 1949

3 13,2 30,7 1889 1,7 1951

4 13,4 28,6 1949 —0,4 1962

5 13,5 28,0 1896 1,5 1944

6 13,6 30,9 1885 0,8 1944

7 13,7 30,0 1896 —1,3 1941

8 13,9 32,1 1956 2,9 1954

9 14,0 30,1 1956 -2,3 1941

10 14,1 31,0 1956 0,2 1941

11 14,2 31,6 1937 3,3 1911

12 14,3 31,6 1937 2,6 1942

13 14,4 26,8 1910 0,9 1955

14 14,5 28,8 1910 -0,4 1942

15 14,6 31,5 1910 3,8 1959

16 14,7 29,8 1947 4,8 1959

17 14,8 31,0 1939 3,7 1951

18 14,9 33,2 1939 3,4 1916

19 15,0 31,0 1939 3,0 1915

20 15,1 32,1 1917 1,6 1955

21 15,2 32,4 1917 4,8 1952

22 15,3 32,0 1954 4,8 1955

23 15,4 30,4 1881 4,4 1952

24 15,5 29,7 1940 5,1 1941

25 15,7 30,9 1935 3,4 1941

26 15,8 30,5 1935 4,0 1941

27 15,9 30,5 1885 5,3 1957

28 16.0 30,2 1940 5,9 1887

29 16,1 30,3 1940 3,0 1962

30 16,2 29,9 1907 4,5 1964

mēn. 15,4 33,2 1939 —2,3 1941

Dekāžu vidējā gaisa temperatūra

Rucavā Jelgavā Gurelos Rūjienā Daugavpilī

1. dek. 12,9° 14,4° 13,2° 13;2° 14,8°
2. dek. 14,0° 15,2° 14,0° 14,3° 15,7°
3. dek. 15,1° 16,2° 14,9° 15,3° 16,4°

Gaisa temperatūra Odens temperatūra

Ziemeļ- Dienvld- (mēneša sākumā un beigās)
dajā da]a

Vidējā 13° 15° Upēs 17°, 20°. Ezeros 15°, 18°

Maks. 33° 31° Rīgas jūras līcī:

Min. 0° —l
a

centrālajā dala 10°, 14°,

piekrastē 12°, 16°.

Baltijas jūrā 9°, 13°
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Nokrišņu summa

Liepājā Rīgā Daugav-

pilī

Vidējā 52 mm 66 mm 76 mm

Maks. 145 mm 176 mm 167 mm

Min. 5 mm 13 mm 26 mm

Vējš
Pārsvarā no dienvidiem un

rietumiem

Pēdējas pavasara salnas virs

zelmeņa

Baltijas jūras piekrastē ap 5. V)

Latgales augstienē 5.—10. VI

Kurzemes augstienēs. 10.—15. VI

Zemgales līdzenumā 8.—10. VI

Vidzemes Centrālajā augstienē
15.-17. VI

Vid. ātrums: jūrā 5—6 m/sek,
piekrastē 4—5 m/sek,

uz cietzemes 3—3,5 m/sek.
Vētra jūrā 1 reizi

Relatīvais gaisa mitrums Saules spīdēšanas ilgums Rīgā

Juras piekraste 74—75%
Uz cietzemes 58—60%

Vidējais 282 stundas

Maks. 355 stundas

Min. 156 stundas

Apmākušos dienu skaits 8

Migla: jūras piekrastē 4—5 dienas,

pārējā daļā 1 dienu.
r*-_i
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JŪLIJS

st m st m s st m st m st m st m

4 34 13 27 16 22 20 — 5 39 22 50Vz

4 35 27 28 22 20 — 7 17 23 10L

4 36 27 39 22 19 — 8 50 23 23 L

437 27 50 22 18 — 10 20 23 34 J

438 2800 22 17 — 11 47 2345 J

4 39 28 11 22 17 — 13 10 23 56 J

4 40 28 21 22 16 — 14 30 — 3
4 41 28 30 22 15 — 15 49 0 07 Sv

4 43 2839 22 14 — 1705 022 Sk

4 44 28 48 2213 — 18 20 041 Sk

4 45 28 56 22 12 — 19 24 1 06 Sk

4 47 29 04 22 11 — 20 20 1 42 St

4 48 29 11 22 09 — 21 01 2 30St
4 50 29 18 22 08 — 21 31 3 31 M

4 51 29 24 2207 — 21 54 4 41 @

4 53 29 30 22 05 — 2209 5 56 M

4 54 29 35 22 04 — 22 22 7 12 0

4 56 29 40 22 02 — 22 33 8 31 0

4 58 29 44 22 01 1 08 22 42 9 48Z

4 59 29 48 21 59 0 57 22 52 11 07 Z

5 01 29 51 21 57 0 48 2303 12 29 A

5 03 2953 21 56 0 41 23 17 13 51 A

5 05 29 56 21 54 0 34 23 34 15 19 C
5 06 29 57 21 52 0 28 — 1648Vr

5 08 2958 2150 0 22 0 02 18 13Vr

5 10 29 58 21 49 0 17 0 41 1923D
5 12 29 58 21 47 0 12 1 43 20 14 D

5 14 29 57 21 45 0 07 3 05 20 49Vz

5 16 29 56 21 43/ CL02 4 38 21 12 ®
12358

5 18 29 54 21 41 2353 6 14 21 29 L

5 20 29 51 21 39 23 49 748 21 41 L
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6. Pirms 50 gadiem (1923) CIK pie-
ņem pirmo PSRS Konstitūciju.

7. Starptautiskā kooperācijas diena.

8. Zvejnieku diena.

15. Metalurgu diena.

21. Latvijas Padomju Sociālistiskās

Republikas nodibināšanas diena.

1940. gadā Latvijā, Lietuvā un

Igaunijā atjaunota padomju vara.

22. Tirdzniecības darbinieku diena.

29. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

30. Pirms 70 gadiem (1903) Briselē

atklāts KSDSP II kongress.

* * *

1. Pirms 75 gadiem (1898) dzimis Komunistiskās partijas darbinieks

un pedagogs Jānis Avotiņš.
8. Pirms 100 gadiem (1873) tag. Viesturdārzā Rīgā, piedaloties 1000

dziedātājiem, atklāti I vispārējie latviešu dziesmu svētki. (Skat.
rakstu 221. Ipp.)

8. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis dzejnieks LPSR Nopelniem bagā-
tais kultūras darbinieks Jūlijs Vanags.

9.—10. Pirms 100 gadiem (1873) Rīgā notikusi pirmā vispārējā lat-

viešu skolotāju konference. (Skat. rakstu 230. Ipp.)
17. Pirms 70 gadiem (1903) dzimusi latviešu padomju aktrise PSRS

Tautas skatuves māksliniece Lilita Bērziņa.
19.—21. Pirms 25 gadiem (1948) notikuši I Padomju Latvijas dziesmu

svētki.

19. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

partijas un padomju darbinieks Jānis Vilks.

20. Pirms 95 gadiem dzimis profesionālais revolucionārs, Komunistis-
kās partijas un padomju darbinieks Jemejjans Āboltiņš (1878—
1938).

21. Pirms 50 gadiem (1923) Maskavā nodibināts Latviešu centrālais

pedagoģiskais tehnikums.

25. Pirms 210 gadiem Ludzā dzimis 1812. g. Tēvijas kara varonis
Jakovs Ku|ņevs (1763—1812).

26. Pirms 110 gadiem dzimis komponists, viens no latviešu klasiskās

mūzikas pamatlicējiem Jāzeps Vītols (1863—1948).
29. Pirms 80 gadiem dzimis zootehniķis LPSR ZA akadēmiķis, LPSR

Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Jānis Bērziņš (1893—
1972).

Reti sastopamais ezerrleksts.
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ekāžu vid i jā gaisa
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Relatīvais gaisa mitrums

Jūras piekrastē 75—76%
Uz cietzemes 61—67%

Apmākušos dienu skaits 8—9

Saules spīdēšanas ilgums Rīgā

Migla: jūras piekrastē 4—5 dienas,

pārējā daļā 1—2 dienas.

Pērkons: austrumu daļā 9 reizes,
Kurzemes augstienēs 6 reizes

Zemgales līdzenumā 4 reizes.

Vidējais 276 stundas

Maks. 349 stundas

Min. 183 stundas
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5. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta
Padomju Savienības sastāvā.

11. Vissavienības fizkultūriešu diena.

12. Celtnieku diena.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.

26. Ogļraču diena.

2. Pirms 125 gadiem dzimis Valmieras novadpētnieks skolotājs Vol-

demārs Balodis (1848—1918).
5. Pirms 75 gadiem (1898) dzimis latviešu muzikologs LPSR No-

pelniem bagātais kultūras darbinieks, mākslas zinātņu doktors

Jēkabs Vītoīiņš.
It. Pirms 75 gadiem dzimusi latviešu padomju aktrise LPSR Nopel-

niem bagātā skatuves māksliniece Austra Baldone (1898—1971).
15. Pirms 75 gadiem dzimis vēstures zinātņu doktors profesors Mar-

ģers Stepermanis (1898^-1968).
16. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis Padomju Armijās militārais dar-

binieks ģenerālleitnants Jānis Dzenītis.

16. Pirms 150 gadiem miris vēsturnieks, vēstures materiālu vācējs
Johans Broce (1742—1823).

16. Pirms 80 gadiem dzimis latviešu padomju vēsturnieks vēstures

zinātņu doktors, LPSR ZA akadēmiķis Jānis Zutis (1893—1962).
17. Pirms 75 gadiem dzimusi latviešu padomju aktrise LPSR Tautas

skatuves māksliniece Emma Ezeriņa (1898—1967).
18. Pirms 125 gadiem dzimis rakstnieks Matīss Kaudzīte (1848—

1926).
18. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis arhitekts docents Aleksandrs Bir-

zenieks.

20. Pirms 65 gadiem (1908) dzimis latviešu padomju aktieris LPSR
Tautas skatuves mākslinieks Alfrēds Videnieks.

28. Pirms 70 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Edu-

ards Smiltēns (Fricis Millers) (1903—1933).
28. Pirms 90 gadiem (1883) Rīgā dzimis pazīstamais Cīlē strādājo-

šais endokrinologs un onkologs, indiāņu etnogrāfijas pētnieks un

aktīvais miera cīnītājs Aleksandrs Lipšics.
31. Pirms 75 gadiem (1898) dzimis latviešu padomju aktieris LPSR

Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Mārtiņš Vērdiņš.

Veiklais un derīgais vasaras nakts lidonis sikspārnis,



34

Minimālā
Da-

tums

Diennakts

vidējā t°
t° gads gads

1 17,3 33,0 1896 7,0 1951

2 17,2 33,9 1936 8,4 1951

3 17,1 32,0 1896 8,3 1953
4 17,0 30,5 1943 8,3 1899

5 17,0 30,1 1939 5,5 1955

6 16,9 32,0 1905 8,4 1907
7 16,8 30,8 . 1939 5,4 1948

8 16,7 29,4 1912 8,4 1957

9 16,6 30,5 1912 4,5 1942
10 16,5 28,7 1897 6,0 1941

H 16,4 28,2 1946 8,3 1902

12 16,3 27,3 1901 3,2 1956
13 16,2 30,2 1901 5,2 1956

14 16,1 30,5 1901 5,9 1956

15 16,0 30,5 1901 5,2 1962
16 15,9 30,6 1901 6,4 1950
17 15,8 30,1 1901 5,9 1951
18 15,7 28,6 1950 5,0 1956
19 15,5 30,0 1939 5,6 1949
20 15,4 29,8 1955 6,2 1949
21 15,3 29,4 1932 5,7 1943
22 15,2 28,5 1900 5,2 1908
23 15,1 29,9 1959 50 1960
24 14,9 30,1 1939 5 1 1956
25 14,8 31,6 1938 3,3 1950
26 14,7 30,0 1892 3,6 1949
27 14,6 28,5 1939 4,6 1952
28 14,5 28,5 1939 6,0 1905
29 14,3 29,1 1939 5,4 1947
30 14,2' 31,1 1938 4,4 1956
31 14,0 28,2 1951 5,6 1899

mēn. 15,7 33,9 1936 3,2 1956

Dekāžu vidējā gaisa temperatūra
Rucavā Jelgavā Gureļos Rūjienā Daugavpili

1. dek. 16,8° 17,3° 15,9° 16,4° 17 2°
2. dek, 16,0° 16,1° 15,0° 153° 161°
3. dek. 15,0° 14,9° 13,6° 14,0° 15,0°

Gaisa temperatūra Odens temperatūra
(mēneša sākumā un beigās)

Vidējā 14,5—15,5* Upēs 20°, 16° Ezeros 19°. 15°
Maks. 30—36° Rīgas jūras līci 15°, 17°

Min. +2° 2* Baltijas jūrā 18°, 17,5°
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Nokrišņu summa Vejs

Liepājā Rīgā Daugav-

pilī

Vidējā 86 mm 70 mm 87 mm

Maks. 189 mm 167 mm 221 mm

Min. 7 mm 17 mm 8 mm

Pārsvarā no dienvidrietumiem

un rietumiem

Vid. ātrums: jūrā 6—7 m/sek,

piekrastē 4—5 m/sek,

uz cietzemes 2—3 m/sek.
Vētras jūrā 1—2 reizes

Relatīvais gaisa mitrums

Jūras piekrastē 74%
Vidzemes Centrālajā augstienē 72%
Pārējā daļā 66—70%
Apmākušos dienu skaits 8—9

Migla: jūras piekrastē 2—3 dienas,
Lubānas zemienē 6—7 dienas.

Pērkons: zemienēs un jūras
piekrastē 3—4 reizes,

augstienēs 5 reizes.

Saules spīdēšanas ilgums Rīgā

Vidējais 235 stundas

Maks. 339 stundas

Min. 148 stundas

Saule 23. augustā pl. 108t ieiet Jauiinavas zīmē ( H\ ).

Planēta Redzamība Zvaigznājs
Konjunkcijas

ar Mēnesi

Venera Nav redzama

Marss Redzams nakts ot-

rajā pusē A
Zivis, no

17. VIII Auns

19. VIII -8°

Jupiters Redzams gandrīz
visu nakti D

Mežāzis 12. VIII -3°

Saturns Saskatāms rītos A Pie Dvīņu un

Oriona robežas

23. VIII -1°

Noliegts medīt
No 15. augusta
atjauts medīt

No augusta
otrās sestdienas

atjauts medīt

aļņus, briežus, stir-

nu āžus

stirnu kazas

meža cūkas

lapsas
caunas

zaķus

vāveres

ūdrus

rubeņu gaiļus
mežirbes *

laukirbes

slokas

āpšus
meža baložus

mērkaziņas u. c.

purva putnus

ūdensputnus
zosis
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SEPTEMBRIS

st m st m s st m st m st m st m

6 25 13 23 33 20 21 21 52 12 26 20 53Sv

627 23 14 20 18 21 49 13 44 21 12 Sk

6 29 22 54 20 16 21 46 14 58 21 42 Sk

631 22 35 20 13 2142 1601 22 21 3
6 33 22 15 20 10 21 39 16 53 23 12 St

6 35 21 55 20 07 21 36 17 33 — St

6 37 2134 20 05 21 33 1800 0 14 M

639 21 14 2002 21 30 1821 1 25M

641 20 53 1959 21 26 18 37 240O

6 43 2032 19 57 21 23 18 49 3 590

645 20 11 1954 21 20 19 01 5 17 0
647 1950 1951 21 17 19 11 638 ®
6 49 19 29 19 48 21 14 19 22 7 59Z

6 51 19 07 19 46 21 11 19 35 9 21 A

6 53 18 46 19 43 21 08 19 52 10 48A

6 55 1825 19 40 21 05 20 12 12 16 Vr

6 57 18 03 19 37 21 02 20 43 13 42Vr

6 59 17 42 1935 20 59 21 28 14 59 D

7 01 17 20 19 32 20 56 22 33 16 01 C
7 04 16 59 19 29 2053 23 51 16 45Vz

7 06 16 38 1926 20 50 — 17 16Vz

7 08 16 17 19 24 2047 1 20 17 38Vz

7 10 15 56 1921 2044 250 17 54 L

7 12 15 35 19 18 2041 4 20 1807L

7 14 15 14 19 15 20 38 5 47 18 19 J

7 16 14 54 19 13 2035 7 12 18 30 ®
7 18 14 33 19 10 2032 8 37 18 43 Sv

7 20 14 13 19 07 2029 10 00 18 58Sv

7 22 13 53 19 05 20 27 11 20 19 17 Sk

7 24 13 34 19 02 20 24 12 37 19 43Sk
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2. Vissavienības naftas un gāzes
rūpniecības darbinieku diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidari-

tātes diena.

9. Tankistu diena.

16. Mežu darbinieku diena.

30. Mašīnbūvētāju diena.

2. Pirms 120 gadiem Rīgā dzimis ķīmiķis, viens no fizikālās ķīmijas
pamatlicējiem Vilhelms Ostvalds (1853—1932).

3. Pirms 90 gadiem dzimis arhitekts LPSR ZA akadēmiķis, LPSR

Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Ernests Štālbergs (1883—

1958).
8. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis latviešu padomju režisors LPSR

Tautas skatuves mākslinieks Jānis Zariņš.
11. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis zootehniķis lauksaimniecības zi-

nātņu doktors profesors Boļeslavs Sivčiks.

14. Pirms 80 gadiem dzimusi dietoloģe medicīnas zinātņu doktore,
LPSR Nopelniem bagātā zinātnes darbiniece profesore Ksenija
Skulme (1893—1967).

17. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis Komunistiskas partijas un Pa-

domju valsts darbinieks Sociālistiskā Darba Varonis Jānis Kaln-
bērziņš.

21. Pirms 85 gadiem dzimusi aktrise Biruta Skujeniece (1888—1931).
24. Pirms 95 gadiem dzimis 1905. g. revolūcijas kaujinieks Jānis Coke

(Brašais) (1878—1910).
29. Pirms 85 gadiem dzimis gleznotājs un dekorators Hermanis Grin-

bergs (1888—1928).
29. Pirms 100 gadiem dzimis kordiriģents un ērģelnieks profesors

Pēteris Pauls Jozuus (1873—1937).

Pirms 100 gadiem (1873) iznācis pirmais Ausekļa dzejoļu krājums
«Dzejas».

Pirms 75 gadiem (1898) Bostonā (ASV) nodibināta Latviešu sociāl-

demokrātu savienība ar D. Bundžu priekšgalā. Šī savienība izdod žur-

nālu «Auseklis». (Skat. rakstu 217. Ipp.)

Ne visi pazīst ērlku jeb sārtenl. Tā attēlota septembra vinjetē.
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Maksimālā Minimālā
Da-

tums

Diennakts

vidēja t°
t
9 gads gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

men.

13,9

13,7
13,6

13,4

13,2
13,0

12,9

12,8
12,6

12,4

12,3

12,1

11,9
11,8

11,6

11,4

11,2

11,1
10,9
10,7

10,5
10,4

10,2

10,0

9,8

9,7
9,5

9,3

9,1
8,9

",7

28,0

28,1
28,3

25,3

26,9
25,0

25,7

25,5
27,1

27,7
26,9

24,4

24,8
25,2

23,5

24,8

27,2

23,4
24,7

22,5

22,5
22,0

22,2

22,5

22,6
25,1

25,0

21,7

23,7
21,0

28,3

1938

1963

1887

1942

1938

1938

1903

1934

1955

1932

1955

1926

1947

1951

1883

1949

1947

1934

1934

1909

1938

1901

1938

1938

1933

1933

1933

1947

1892

1938

1887

2,9
3,7

0,1

2,9

-0,4
2,5

2,0

3,0

1,2
2,5

2,7

1,8

0,4

2,8
-1,0

0,6

1,3
-2,5

-2,2

-1,0

-1,0

-0,4
-2,3

-1,5

-0,4
-1,9
— 1,7

-2,4

0,8

-1,3

-2,5

1942

1959

1941

1956

1941

1961

1953

1896

1941

1888

1964

1945

1945
1944

1953

1944

1958

1958

1958

1958

1963

1953

1956

1961

1882

1941

1906

1931

1893

1912

1958
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Vidēja 84 mm 67 mm 62 mm

Maks. 182 mm 144 mm 150 mm

Min. 11 mm 0 mm 4 mm

Vējš
Pārsvara no dienvidrietumiem

un rietumiem

Vid. ātrums: jūrā 7—8 m/sek,

piekrastē 5—6 m/sek,

uz cietzemes 3—4 m/sek.

Vidzemes Centrālajā augstiene

ap 5. IX

Latgales augstienē 8.—10. IX

Zemgales līdzenumā 15.—17. IX

Baltijas jūras piekrastē ap
25. IX

Pērkons 1—2 reizes

Apmākušos dienu skaits 9—10
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OKTOBRIS

S a u es Mēness

Da-

tums
Vārda dienas

lēkts nācija rlets

sa-

tumst
i)
O

lēkts riets

st m st m s st m st m st m st m

P 1

O 2

T 3

C 4

Pt 5

S 6

Sv 7

Zanda, Lāsma

Ilma

Elza

Modra, Francis

Amālija
Monika, Zilgma
Daumants

7 26 13 13 14 18 59 20 21 13 46 20 18 St

7 28 12 55 1856 20 18 14 43 21 04 St

7 30 12 36 18 54 20 15 15 27 22 02 St

7 32 12 18 1851 20 13 16 00 23 10 3
7 35 12 00 18 48 20 10 16 24 — M

7 37 11 42 18 46 20 07 1641 0 23M

7 39 1125 18 43 2005 16 55 1 380

P 8

O 9

T 10

C 11

Pt 12

S 13

Sv 14

Aina, Anete

Elga, Helga
Arvīds, Arvis, Druvis

Monta, Silva, Tince

Valfrīds, Kira

Irma

Minna, Vilhelmīne

7 41 11 07 18 40 20 02 17 07 2 56 0

7 43 10 51 18 38 19 59 17 18 4 15 Z

7 45 10 35 18 35 19 57 17 29 5 35Z

7 47 10 19 18 32 19 54 1742 6 58A

7 49 10 04 18 30 19 52 1757 8 24 @
7 51 9 49 1827 19 49 18 16 9 54 Vr

7 54 9 35 18 25 1947 18 46 11 23 Vr

P 15

O 16

T 17

C 18

Pt 19

S 20

Sv 21

Eda, Hedviga
Daiga
Gaits, Karīna

Rolands, Ronalds

Elīna, Drosma

Leonīds

Urzula

7 56 9 21 18 22 1944 19 27 12 45Vr

7 58 9 08 18 19 19 42 20 26 13 54 D

8 00 8 55 18 17 19 39 21 43 14 44 D

8 02 8 43 18 14 19 37 23 07 15 18 Vz

8 04 8 32 18 12 19 34 — 15 42 C
8 07 8 22 1809 19 32 0 36 1600L

8 09 8 12 1807 19 30 2 04 16 14 L

P 22

O 23

T 24

C 25

Pt 26

S 27

Sv 28

īrisa, Irīda

Daina, Dainis

Renāte, Modrīte

Beāte, Beatrise

Amanda, Kaiva

Lilita, Irita

Ņina, Ninona

8 11 8 02 1804 19 27 3 29 16 26J

8 13 7 54 18 02 19 25 4 54 16 38J

8 15 7 46 1759 19 23 6 17 16 50Sv

8 18 7 39 1757 19 20 7 38 17 04 Sv

8 20 7 32 1754 19 18 9 00 17 22 ©
8 22 7 26 1752 19 16 10 17 1744 Sk

8 24 7 22 1750 19 14 11 30 18 15 Sk

P 29

O 30

T 31

Laimonis

Nadīna

Valts, Rinalds

826 7 17 1747 19 12 1231 1859St

8 29 7 14 17 45 19 10 13 21 19 52 St

8 31 7 11 1743 1908 13 57 20 56M

Saules Saules

apak- maksi-

sējā Uzaust mālais

kulmi- aug-

nācija stums

ļ, Mēness
Saules Die- Ap 4 x pl 2"t
lekl a nas Per. 16. X

„
4

azi
; B a"

Ap. 31. X
„

22
muts rums Fāzes

st m st nu st m st m

1. X

10. X

20. X

30. X

1 13 6 03 30°

11i 6 22 27

1 08 6 43 23

1 07 7 03 19

94° 11 33 3 4. X pl. 13 33

100 1050 f?J>12. X
„ 6 09

108 10 02 C 19. X
„

1 33

114 9 16 #26 X
„

6 17
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7. Skolotāju diena.

14. Vissavienības lauksaimniecības

darbinieku diena.
21. Pārtikas rūpniecības darbinieku

diena.

29. Pirms 55 gadiem (1918) nodibi-

nāta Krievijas Komunistiskā Jau-

natnes Savienība.

1. Pirms 80 gadiem dzimusi latviešu padomju aktrise LPSR Tautas

skatuves māksliniece Anta Klints (1893—1970).
2. Pirms 90 gadiem (1883) nodibināts Latvijas PSR Valsts krievu

drāmas teātris.

10. Pirms 75 gadiem dzimis gleznotājs LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks Francisks Varslavāns (1898—1949).

11. Pirms 125 gadiem dzimis pirmais latviešu aktieris, režisors un

dramaturgs, latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns (1848—1912).
13. 1944. gadā Sarkanā Armija atbrīvo Rīgu no vācu fašistiskajiem

iebrucējiem.
14. Pirms 95 gadiem dzimusi rakstniece Zemgaliešu Biruta (1878—

1906).
15. Pirms 75 gadiem (1898) dzimis keramiķis Andrejs Pormalis.

18. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, viens

no pirmajiem marksisma propagandētājiem Latvijā Jānis Pelūde

(1873—1911).
19. Pirms 75 gadiem dzimusi rakstniece LPSR Nopelniem bagātā

kultūras darbiniece Elīna Zālīte (1898—1955).
20. Pirms 80 gadiem (1893) dzimusi operdziedātāja Milda Brehmane-

Štēngele.
20. Pirms 90 gadiem dzimis skolotājs un novadpētnieks Zelmārs Lanc-

manis (1883—1935).

22. Pirms 85 gadiem dzimis terapeits medicīnas zinātņu doktors,

LPSR ZA korespondētājloceklis, LPSR Nopelniem bagātais ārsts

profesors Jānis Miķelsons (1888—1952).
24. Pirms 100 gadiem dzimusi dziedātāja LPSR Nopelniem bagātā

mākslas darbiniece Malvīne Vīgnere-Grīnberga (1873—1949;
skat. rakstu 260. Ipp ).

26. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, leģen-
dārais kaujinieks Jēkabs Dubelšteins (Jēpis) (1883 —1907).

28. Pirms 70 gadiem dzimis latviešu padomju dzejnieks Jānis Plaudis

(1903—1952),

I

Sls adatalnals, bet piemīlīgais dzīvnieks, šķiet, neprasa nekādus paskaidro-
jumus.
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Maksimālā Minimālā
Da-

tums

Diennakts

vidējā t3

gads gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

men.

8,7
8,5

8,4

8,2
8,0

7,8

7,7

7,5
7,3

7,2

7,0
6,8
6,7

6,5

6,3

6,1

6,0

5,8
5,6

5,5

5,3
5,1

5,0
4.8

4,7
4,5

4,3

4,1

4,0
3,8

3,6

6,2

20,6
19,9

21,5

19,9
20,2

20,2

19,5

19,8
19,5

18,3

18,4

19,5
17,4

18,2

18,9

18,9
18,8

16,4

15,9
15,1
16,6

14,9

15,1
16,2

15,9

12,8
14,9

14,2

13,3

13,3
12,5

21,5

1938

1958

1934

1907

1935

1924

1929

1893

1929

1895

1889

1889

1918

1889

1907

1907

1949

1907

1907

1949

1949

1943

1943

1943

1954

1962

1930

1929

1937

1913

1898

1934

-2,3

-0,4
-1,5

-4,3
-1,9

-4,2

-1,1
— 1,8

-3,9

-5,7
-3.5

-7,4
-5,2

-5,4
-4,4

-5,7

-5,3

-4,4

-6,6
-5.8

-5,2

—7,3
-8,0

-8,2

-8,0

-9,3
-9,5

-8,6

-8,5

—8,3
-7,0

—9,5

1945

1960

1939

1959

1920

1951

1941

1957

1959

1949

1903

1941

1959

1882

1959

1946

1941

1925

1898

1898

1894

1882

1947

1946

1889

1912

1912
1912

1881

1881

1963

1912

Dekāžu \vi īja gaisa te jeratura
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Nokrišņu summa

Liepājā Rīgā Daugav-
pilī

Vidējā 84 mm 61 mm 52 mm

Maks. 191 mm 131 mm 90 mm

Min. 8 mm 12 mm 7 mm

Vējš

Pirmās rudens salnas gaisā
Alūksnes augstienē ap 20. IX

Vidzemes Centrālajā augstienē

ap 30. IX

Zemgales līdzenumā ap 5. X

Kurzemes augstienēs ap 10.—15. X

Baltijas jūras piekrastē ap 20. X

Apmākušos dienu skaits 10—13

Pārsvarā no dienvidiem

Vid. ātrums: jūrā 7—8 m/sek,

piekrastē 6—7 m/sek,

uz cietzemes 4—4,5 m/sek.
Vētras jūrā 5—6 reizes

Pērkons

Relatīvais gaisa mitrums

Jūras piekrastē 77—80%

Augstienēs 80—82%
Pārējā daļā 74—76%

Saules spīdēšanas ilgums Rīgā

Austrumdaļā reizi 5 gados
Rietumdaļā reizi 2 gados

Vidējais 91 stunda

Maks. 131 stunda
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NOVEMBRIS

Da-

tums Vārda dienas

Saules

,., , kulmi- . ,
lekts nāclJa riets

Saules
sa-

tumst
KO

lēkts riets g

Mēness

st m st m s st m st m st m st m

C 1

Pt 2

S 3

Sv 4

Ikars

Vivita, Dzīle

Ērika, Dagnija
Atis, Otomārs, Oto

8 33 13 07 09 17 40 19 06 14 24 22 06M

8 35 7 08 17 38 1904 14 45 23 20M

8 38 7 08 17 36 1902 14 59 — 3
8 40 7 08 17 34 19 00 15 12 0 35O

P 5

O 6

T 7

C 8

Pt 9

S 10

Sv 11

Šarlote

Linards, Leons, Leo

Helma, Lotārs

Aleksandra, Agra
Teodors

Mārtiņš, Mārcis

Ojārs, Nellija

8 42 7 09 17 32 1858 15 24 1 51 Z

8 44 7 11 1729 1856 15 35 3 10Z

846 7 14 17 27 18 55 15 46 4 30 Z

8 49 7 18 17 25 18 53 16 01 5 53A

8 51 7 22 17 23 1851 16 19 7 22 A

8 53 7 28 17 21 18 49 16 43 8 53 $
8 55 7 34 17 19 18 48 17 20 10 21 Vr

P 12

O 13

T 14

C 15

Pt 16

S 17

Sv 18

Kaija, Kornēlija
Eižens, Jevgeņijs
Fricis, Vikentijs
Leopolds
Banga, Glorija
Hugo, Uga, Uģis
Aleksandrs, Doloresa

857 741 17 17 1846 18 14 11 38 D

9 00 7 49 17 15 18 45 19 27 12 38 D

9 02 7 58 17 13 1843 20 52 13 19 Vz

9 04 8 08 17 12 1842 22 23 13 46Vz

9 06 8 18 17 10 1840 23 51 1407L

9 08 8 29 17 08 1839 — 14 21 C
9 10 8 42 17 06 1838 1 18 14 33 J

P 19

O 20

T 21

C 22

Pt 23

S 24

Sv 25

Elizabete, Līze

Anda, Andīna

Zeltīte, Andis

Aldis, Alfons

Zigrīda, Zigfrīda
Velta

Katrīna, Kate

9 13 8 55 1705 18 36 2 42 1445J

9 14 9 09 17 04 1836 4 04 14 57 Sv

9 15 9 23 17 03 1835 5 24 15 11 Sv

9 17 9 39 1702 18 34 6 44 15 27 Sv

9 19 9 55 17 00 18 33 8 02 1548Sk

9 21 10 13 16 59 1832 9 15 16 15 $

9 23 10 31 16 57 18 31 1021 1654St

P 26

O 27

T 28

C 29

Pt 30

Konrāds
Lauris

Rita, Vita, Olita

Ignats
Andrejs, Andris

9 25 10 49 16 56 1830 11 15 17 44 St

927 11 09 1655 1829 11 57 18 45 St

9 29 11 29 16 54 18 28 12 26 1953M

931 11 50 16 52 1827 12 49 21 05 M

9 33 12 11 16 51 18 27 1305 22 190

Saules Saules

apak- maksi-
šējā Uzaust mālais

kulml- aug-
nacija stums

Saules Die- Mēness

lēkta nas Per. 12. XI pl. 18»*

azi- ga- Ap. 28. XI
„

16

muts rums Fāzes

st m st m st m st m

r. xi

10. XI

20. XI

30. XI

1 07 7 07 19°

1 07 7 24 16

1 09 7 42 13

1 12 757 11

115° 9 07 3 3. XI pl. 9 30

121 8 28 ® 10. XI 17 27

126 7 50 C 17. XI
„

9 35

131 7 18 #24. XI
„

22 56
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās revo-

lūcijas 56. gadadiena.
10. Vispasaules jaunatnes diena.
10. Padomju milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Raķešu karaspēka un artilērijas
diena.

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs En-

geiss.

1. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks Eduards Zvirbulis (1883—1916).
3. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis selekcionārs LPSR Nopelniem ba-

gātais zinātnes darbinieks Kārlis Roze.

6. Pirms 80 gadiem dzimis partijas un padomju darbinieks Oto

Millers-Bitnieks (1893—1965).
13. Pirms 30 gadiem (1943) Imanta Sudmaja vadītie pagrīdniekl

sarīkojuši sprādzienu Doma laukumā Rīgā, lai izjauktu fašistu

organizēto mītiņu. —

15. Pirms 90 gadiem dzimis latviešu revolucionārais rakstnieks Li-

nards Laicens (1883—1938).
18. Pirms 85 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

Sarkanās Armijas politdarbinieks Kārlis Janeiis (1888—1943).
18. Pirms 70 gadiem dzimusi latviešu padomju aktrise LPSR Nopel-

niem bagātā skatuves māksliniece Emīlija Bērziņa (1903—1970).
23. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis Padomju Savienības Varonis

Jānis Vilhelms.

23. Pirms 100 gadiem dzimis ārsts un sabiedriskais darbinieks An-

drejs Priedkalns (1873—1923; skat. rakstu 246. Ipp.).
23. Pirms 100 gadiem dzimis pirmais Sarkanās Armijas virspavēl-

nieks Jukums Vācietis (1873—1938; skat. rakstu 249. Ipp.).
24. Pirms 75 gadiem dzimis Padomju Savienības Varonis ģenerālma-

jors Jānis Fogelis (1898—1944).
28. Pirms 100 gadiem dzimis jaunstrāvnieku dzejnieks Zvanpūtis

(Kārlis Vijķers) (1873—1909).

Mūsu spārnotas faunas pārstāvji, kuru skaita palieHnā'nnāa būtu vēlama, tf
pūce un upis.
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Maksimālā Minimālā
Da-

tums
Diennakts

vidējā t°
t° gads gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

mēn.

3.4 12,4

3.2 12,3

3,1 13,0

3.0 13,4
2.8 12,3

2.7 13,0

2.5 13,0
2,4 11,7
2.3 11,0
2.1 10,7

1.9 10,0

1.8 12,0
1.6 11,1

1.4 11,4

1,3 11,2
1,1 10,3

1,0 11,4
0,8 9,6

0,7 9,6
0,5 10,7
0,3 10,5

0,2 9,5

0,0 10,8
0,1 9,9

-0,2 9,9

—0,4 9,4
-0,5 9,6
-0,7 10,5

—0,9 8,7

-1,0 9,8

1.5 13,4

1957

1942

1930

1930

1931

1957

1934

1926

1926

1926

1886

1944

1944

1928

1938

1920

1911

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1906

1906

1940

1940

1934

1950

1913

1930

— 8,4
— 7,1
— 6,7
— 7,9

-13,7
— 9,5

-11,0
— 8,4
-10,0

-12,4

-14,1
-12,1

-11,3

-14,9
— 16,5
-14,5
— 12,2

-12,5

-15,0
-12,2

-13,0
— 16,0
— 13,3
— 16,4

-19,8

—20,5
— 14,8
— 17,0
— 16,8
— 16,5

—20,5

1881

1881

1880

1882

1941

1912

1888

1908

1964

1921

1921

1956

1941

1941

1941

1896

1882

1882

1933

1927

1933

1927

1884

1890

1890

1890

1890

1890

1909

1884

1890

Dekāžu vidēējā gaisa tempperatūra

1. dek.

2. dek.

3. dek.

Rucavā - Jelgavā

3,9° 2,9°
2,6° 1,5°
1,4° 0,1°

Gureļos

0,8°

-0,7°
-2,1°

Rūjiena

1,8°

0,4°
— 1,0°

Daugavpili

2,3°
0,8°

—0,6°
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Relatīvais gaisa mitrums Pērkons

Jūras piekrastē 80—82%

Augstienēs 88—89%

Pārējā daļā 84—87%

Reizi 5—10 gados

Apmākušos dienu skaits 16—19

Migla: austrumdaļā 10 dienas,

pārējā daļā 4—7 dienas.

Saules spīdēšanas ilgums Rigi

Vidējais 35 stundas

Maks. 71 stundu

Min. 14 stundas

Gaisa temperatūra
RIetum- Austrum-

daļa daļā

Vidējā +3° 0°

Maks. +12° +16°
Min. -14° -25°

Odens temperatūra
(mēneša sākumā un beigās)

Upēs 5°, 1°. Ezeros 4°, 0,5°
Rīgas jūras līci:

centrālajā daļā 7,5°, 6°,

piekrastē 6°, 3,5°.

Baltijas jūrā 8,5°, 6,5°
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DECEMBRIS

st m st m s st m st m st m st m

S 1

Sv 2

Arnolds 9 34 13 12 33 16 50 1826 13 19 23 33 0

Meta, Sniedze 9 36 12 56 1649 1825 13 30 — O

P 3

O 4

T 5

C 6

Pt 7

S 8

Sv 9

Raita, Jogita 9 38 13 19 16 48 18 25 13 41 0 49 3

Baiba, Barba 9 40 13 43 16 48 1824 13 52 2 05Z

Sabīne, Sarma 9 41 1408 16 47 18 24 1405 3 26A

Nikolajs, Niklāvs 9 43 14 33 1646 1823 14 20 4 49A

Antonija, Dzirkstīte 9 44 14 58 16 45 1823 14 40 6 17Vr

Gunārs, Vladimirs 9 46 15 24 16 45 1822 15 10 7 47Vr

Sarmīte 9 47 15 51 16 44 18 22 15 55 9 11 D

P 10

O 11
T 12

C 13

Pt 14

S 15

Sv 16

Guna, Judīte 9 49 16 18 16 44 18 22 17 01 10 22 @
Voldemārs, Valdis 9 50 16 45 16 43 18 22 18 23 II 11 Vz

Otīlija, Iveta ■ 9 51 17 13 16 43 18 22 19 57 11 47Vz

Lūcija, Veldze 9 52 17 41 16 43 1822 21 31 12 11 L

Auseklis, Gaisma 9 54 18 10 16 43 1822 23 00 1227L

Johanna, Jana 9 55 18 38 16 42 1822 — 12 41 J

Alvīne 9 56 19 07 16 42 18 22 0 28 12 54 C

P 17

O 18

T 19

C 20

Pt 21

S 22

Sv 23

Hilda, Teiksma 957 1937 1642 1822 151 1305J

Kristaps 9 58 20 06 16 43 1822 3 12 13 18 Sv
Lelde, Sarmis 9 58 20 36 16 43 1822 4 33 13 34 Sv

Arta, Minjona 9 59 21 06 1643 18 23 5 50 13 52Sk

Toms, Saulcerīte 10 00 2135 1643 18 23 7 05 14 18 Sk

Saulvedis 10 01 2205 16 44 18 24 8 13 14 52 St

Viktorija, Balva 10 01 22 35 16 44 18 24 9 11 15 38 St

P 24

O 25

T 26

C 27

Pt 28

S 29

Sv 30

Ādams, Ieva 10 01 23 05 16 45 18 25 9 56 1635 $
Stella, Larisa 10 02 23 35 16 46 18 25 1030 17 41 M

Dainuvīte 10 02 24 05 16 46 18 26 10 55 1853M

Elmārs, Inita 1002 24 35 16 47 18 27 11 12 2006O

Inga, Ivita 10 02 25 04 16 48 18 27 11 27 21 21 0-

Solveiga, Ilgona 10 02 25 34 16 49 18 28 11 39 22 350

Dāvids, Dāvis 10 02 26 03 1650 18 29 11 48 2349 Z

P 31 Silvestrs, Kalvis 1002 26 32 16 51 18 30 11 59 — Z

Saules Saules
~ , n, ...

apak- maksl-
Saules Dle- Mēness

šejā Uzaust mālals
lēkta nas Per- XI1 Pl- !•*

kulmi- aug-
azl" 6«- AP- 26 xn

» •

nācija stums
muts rum3 Fazes
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5. PSRS Konstitūcijas diena.

19. 1906. gadā dzimis PSKP CX Po-

litbiroja loceklis, PSKP CX ģene-
rālsekretārs Leonīds Brežņevs.

22. Enerģētiķu diena.

30. 1922. gadā I Vissavienības Pa-

domju kongress pieņem Deklarā-

ciju un Līgumu par Padomju So-

ciālistisko Republiku Savienības

izveidošanu.

2. Pirms 50 gadiem dzimusi varonīgā sanitāre, Lielā Tēvijas kara

dalībnieceZenta Ozola (1923—1942).
3. Pirms 70 gadiem (1903) dzimis stomatologs medicīnas zinātņu

doktors, LPSR Nopelniem bagātais ārsts, LPSR Nopelniem bagā-
tais zinātnes darbinieks profesors Dominiks Kalvelis.

8. Pirms 100 gadiem dzimis grāmatizdevējs un literāts Ansis Gulbis

(1873—1936).
11. Pirms 90 gadiem dzimis aktieris un režisors Teodors Amtmanis

(1883—1938).
13. Pirms 100 gadiem dzimis krievu padomju dzejnieks, viens no pir-

majiem latviešu literatūras propagandētājiem Krievijā Valērijs

Brjusovs (1873—1924).
16. Pirms 75 gadiem dzimis latviešu padomju rakstnieks Kārlis Fim-

bers (1898—1970).
17. Pirms 55 gadiem (1918) publicēts Latvijas Padomju valdības ma-

nifests par padomju varas proklamēšanu Latvijā.
18. Pirms 75 gadiem dzimis Komunistiskās partijas, padomju >un

militārais darbinieks apakšpulkvedis, LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks Jevgeņijs Meija (1898—1968).

23. Pirms 75 gadiem dzimis metalurgs tehnisko zinātņu doktors,
LPSR ZA korespondētājloceklis, LPSR Nopelniem bagātais zināt-

nes un tehnikas darbinieks Kristaps Neilands (1898 —1960).
24. Pirms 10 gadiem (1963) atklāts LKP XIX kongress.
28. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārais skolotājs un dzejnieks

Antons Salums (1883—1906).
31. Pirms 80 gadiem (1893) dzimis latviešu padomju gleznotājs

LPSR Tautas mākslinieks profesors Konrāds Übāns.

Tāda izskatās aizsargājamo augu sarakstā ieskaitītā īve*
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Maksimālā Minimālā
Da-

tums

Diennakts

vidējā t°
t° gads I* gads

1 -1.1 8,8
2 —1,2 9,0
3 -1,4 9,5
4 -1,5 10,1
5 -1,6 11,5
6 -1,7 .9,9
7 -1,8 8,6
8 -1,9 8,9
9 —2,0 8,7

10 -2,1 8,2
11 -2,2 8,2
12 —2,4 8,2
13 -2,5 6,7
14 —2,6 7,0
15 -2,7 7,6
16 -2,8 8,6
17 -2,9 9,0
18 -3,0 8,2
19 -3,1 9,0
20 -3,2 7,5
21 -3,3 7,1
22 —3,4 6,7
23 -3,5 5,9
24 —3,5 6,2
25 -3,6 6,2
26 —3,7 5,0
27 -3,8 5,6
28 -3,9 6,2
29 —3,9 5,5
30 —4,0 4,9
31 —4,1 5,0

mēn. 2,6 11,5

1953 -15,0 1896

1953 —20,0 1896

1953 —23,0 1902

1947 —21,8 1902
1953 —22,2 1902

1898 —19,8 1959

1898 —23,4 1959

1949 -18,5 1959

1949 —18,9 1942

1949 -19,1 1921

1949 —19,4 1921

1944 -20,7 1955
1944 —24,4 1963

1922 —23,8 1963

1950 -17,4 1907

1950 -20,6 1907

1956 -19,7 1945

1932 —20,8 1963

1936 —18,2 1938

1954 —20,0 1902

1924 —22,5 1902

1936 -21,5 1915
1951 —21,5 1962

1936 —20,6 1892

1910 —22,2 1907

1894 -22,5 1907

1957 —23,4 1907

1957 -21,2 1907

1957 —21,2 1908

1893 —21,0 1900
1893 —23,9 1900

1953 -24,4 1963

Dekāžu vidēējā gaisa temperatūra
Rucavā Jelgavā

1. dek. -0,1° -1,3°
2. dek. -1,0° -2,5°
3. dek, —2,0° -3,6°

i Gurelos Rūjienā Daugavpili

—3,5° —2,4" —2,1°
-4,8° -3,6° -3,6°
-6,0° -4,8° -5,0°

Gaisa temperatūra Odens temperatūra
Rietum- Austrum»

daļā da]ā

Vidējā -1° -5°

Maks. +10° +8°
Min. —22° -32°

(mēneša sākumā un beigās)

Upēs 1°, 0°. Ezeros 0°

Rīgas jūras līcī:

centrālajā da]ā 5°, 2°,
piekrastē 2,5°, 1°.

Baltijas jūra 5°, 3°
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Nokrišņu summa Sniega segas biezums (vidējais)
Liepājā Rīgā Daugav-

pilī

Vidējā 83 mm 50 mm 47 mm

Maks. 162 mm 100 mm 67 mm

Min. 12 mm 11 mm 6 mm

Jūras piekrastē 0—5 cm

Vidzemes Centrālajā augstienē
ap 15 cm

Pārējā daļā mazāks par 10 cm

Vējš Ledus segas izveidošanās (vidēji)
Pārsvarā no dienvidiem

Vid. ātrums: jūrā 8—9 m/sek,

piekrastē 6—8 m/sek,

uz cietzemes 4,5—5,5 m/sek.
Vētras jūrā 5—6 reizes

Ventā 24.—30. XII

Lielupē 10.—20. XII

Daugavā 9.—15. XII

Gaujā 14.—24. XII

Relatīvais gaisa mitrums Saules spīdēšanas ilgums Rīgā

Jūras piekrastē 85—86%

Augstienēs 90—92%

Pārējā da]ā 86—88%

Vidējais 25 stundas

Maks. 50 stundas

Min. 1 stundu

Apmākušos dienu skaits 18—24

Migla: austrumdaļā 6—8 dienas,

pārējā daļā 4—6 dienas.
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pl. 6 8t 52m. Vislielākā fāze būs 0,1, resp., aptumšota būs tikai Mēness

redzamā diametra desmitā daļa.

Gredzenveidīgs Saules aptumsums 24. decembri redzams Amerikā,
Eiropas un Āfrikas rietumu dajā, Atlantijas un Klusajā okeānā. Lat-

vijā nav redzams.

ASTRONOMISKO DATU IZMANTOŠANA

Gaismas uzaušanas (ik pa 10 dienām) un satumšanas (katrai die-

nai) dati noderēs visiem, kas darbā, pārbraucienos vai atpūtā uztu-

ras laukā. Bez tam maijā un jūlijā šie dati rāda balto nakšu sākumu

un beigas.
No 360° atskaitot Saules lēkta azimutu, var aprēķināt arī Saules

rieta azimutu. Abi var noderēt tūristiem.

Stundās, kad Saule ir augstāk par 30°, ir izdevīgi fotografēt ar

krāsaino filmu un sauļoties. Šā laika posma vidu, kad Saule iedarbo-

jas visstiprāk, norāda Saules kulminācijas moments, kurā uzrādīts

arī Saules maksimālais augstums. Rīga un Maskava atrodas 2. laika

joslā, un pēc šīs joslas laika Rīgā Saule kulminē vidēji ap pl.
12Bt 24 mln, bet pēc dekrēta laika, kuru mēs lietojam, ap pl. 13st 24mln

(skat. tabulu).Daugavpilī un Gulbenē Saule kulminē ap 10 minūtēm

agrāk, bet Ventspilī ap 10 minūtēm vēlāk nekā Rīgā. Kad Saule kādā

vietā kulminē, šajā apvidū vietējais patiesais laiks ir 1200. Tātad Rīgai

vietējo laiku var aptuveni aprēķināt, atskaitot no dekrēta laika

lBt 24rain
, Daugavpilij un Gulbenei — lst 14mln

,
Ventspilij — l st 34mln.

Dabas fenoloģiskos novērojumus ir pieņemts pierakstīt pēc vietējā
laika, lai tos varētu salīdzināt. Tabulās uzrādītais Saules apakšējās
kulminācijas laiks atbilst pl. 24°° pēc vietējā laika.

Lai katram dabas draugam būtu vieglāk atrast un apskatīt atse-

višķus zvaigznājus, zvaigznes un planētas, ailē «Mēness ceļš» ir

norādīts, kurā zīmē šajā laikā ir redzams Mēness. Nosaukumu saīsi-

nājumi:

O — Ūdensvīrs Vr — Vērsis L — Lauva Sk — Skorpions
Z — Zivis D — Dvīņi J — Jaunava St — Strēlnieks

A — Auns Vz — Vēzis Sv — Svari M — Mežāzis

Jāņem vērā, ka precesijas dēļ zodiaka zīmes ir aptuveni 2000 gadu
laikā pārvirzījušās blakus esošajā zvaigznājā: Auna zīme — Zivju

zvaigznāja, Zivju zime — Ūdensvīra zvaigznājā utt.

Noliegts medīt Visu mēnesi atļauts medīt

aukirbes

neža baložus
šlokas

nērkaziņas u. c. pur-

va putnus
ūdensputnus
sosis

aļņus, briežus

stirnu āžus un kazas

meža cūkas, lapsas
caunas, vāveres

zaķus

ūdrus, āpšus

rubeņu gaiļus
mežirbes
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Tabulās norādītā Mēness atrašanās vieta ir jāsameklē zvaigžņu
kartē (jebkurā astronomijas grāmatā vai uz šā kalendāra 1970. v. c.

gadu izdevumu pēdējā vāka). Tur, kur šajās dienās ir redzams Mē-

ness, atrodas tabulās norādītā zīme un pa kreisi no tās — arī attie-

cīgais zvaigznājs. Zinot šo vietu, nav grūti pēc tās orientēt zvaigžņu
karti un ar tās palīdzību atrast dažādus zvaigznājus un zvaigznes.

Planētu tabulās ik mēnesi ir norādīts, kurā zvaigznājā novērojama
katra planēta. Lasītājs var vispirms uzmeklēt attiecīgo zvaigznāju,
orientējoties pēc Mēness, kā tikko norādīts, un pēc tam šajā zvaig-

znājā sameklēt planētu, kas lēni maina savu vietu zvaigznājā.

Retāk, toties ērtāk, planētu meklēšanai var izmantot tabulās uzrā-

dītās planētu konjunkcijas ar Mēnesi. Spīdekļu šķietamajā diennakts

kustībā pa labi no austrumiem uz rietumiem Mēness ik nakti manāmi

atpaliek; salīdzinājumā ar citiem spīdekļiem tas virzās aizvien vai-

rāk pa kreisi un bieži paiet planētām garām. Tāpēc dažas dienas

pirms konjunkcijas ar Mēnesi planētas ir meklējamas pa kreisi no

Mēness, bet pēc konjunkcijas tās redzamas pa labi no Mēness. Kon-

junkcijas laikā planēta redzama augstāk par Mēnesi, ja konjunkcija
ir uzrādīta «+» grādos, vai zemāk, ja «—» grādos, bet grādi rāda

leņķattālumu no Mēness līdz planētai. Sā attāluma salīdzināšanai at-

tālums starp Lielo Greizo Ratu abām malējām zvaigznēm, kuru ass

vērsta pret Polārzvaigzni, ir s°, Oriona jostas garums — nepilni
3°, Pegaza kvadrāta malas garums — apt. 14°, Mēness diska vidējais
redzamais diametrs ir ap 0°,5.

Interesanti ir arī novērot Mēnesi perigejā, kad tas ir vistuvāk
Zemei un izskatās lielāks (redzamais diametrs — ap 3340"), un apo-
gejā, kad tas ir vistālāk un izskatās mazāks (ap 2924").

Mēness fāzes:

©jauns Mēness,
3 pirmais ceturksnis,

@ pilns Mēness,
C pēdējais ceturksnis.

Hidrometeoroloģisko datu tabulas ievietotas pēc vairāku lasītāju
ierosinājuma un turpmāk netiks atkārtotas. Tabulas rāda, kādās robe-

žās svārstījušies hidrometeoroloģiskie rādītāji vairākos gadu desmi-

tos. Tās dod orientējošus norādījumus, plānojot izbraukumus ilgākam
laikam, kā arī plānojot dārzsaimniecības darbus un telpu apkuri, bez

tam dod zināmus salīdzinošus pieturas punktus fenoloģiskajiem novē-

rojumiem. Tabulas sastādījis A. Pastors.

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā I. Tožes-un V. Sav-

čenko brošūru «Aug Latvija padomju saimē». Tā veltīta

PSRS nodibināšanas 50. gadadienai un atspoguļo Pa-

domju Latvijas gūtos panākumus un tuvināšanos ar ci-

tām brāļu tautām.
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Vai jūs zināt, ka...

...«Latviskā gada grāmatā» (1797. g.) ir runāts par «zēveļa
lietu» un aprakstīts, ka maija beigās naktī nolijis pērkona lietus un ka

pe|ķes bijušas pārklātas ar dzeltenu pulveri? Taču, pārbaudot šo «zē-

veli», izrādījies, ka tas nav dedzis ar zilu liesmu un ari «zēveja
smaku» nav devis. Runāts arī par «zēveja lietus» izcelsmi: «Redziet,

mīļais Draugs! Tagad visi koki mežos un dārzos ziedu pilni iraid ...»
Turpat arī skaidrots, ka šāds sēra krāsas pulveris var izveidoties no

rudzu ziedputekšņiem un ka sarkans lietus ūdens var rasties no «tā

sarkana ziedu pulvera, no āboļiem, bumbērēm un apsām, un, kas to

labi ne prot, teic, kā asins lietus lijis .. .».

Šādu sēra krāsas pulvera nosēdumu pavasaros peļķēs pēc lietus

izraisa galvenokārt priežu un egļu ziedputekšņi. Tiem ir īpatnēja uz-

būve: ārējais apvalks — eksīna, atdaloties no iekšējā apvalka — in-

tīnas, katram ziedputeksnim izveido divus gaisa maisus, kas sekmē

putekšņu pārnešanu ar vēju lielos attālumos. Par to, ka šādu pa-
rādību varētu izraisīt rudzu ziedputekšņi, jāšaubās: «sēra lietus» pa-
rasti novērojams tikai priežu un egļu ziedēšanas laikā.

... O. Mirbahs «Vēstulēs no Kurzemes un uz Kurzemi Hercoga
Jēkaba valdīšanas gados» (Jelgavā, 1844.) atstāsta Georga Felkerzāma

Kuldīgas pilī vecos papīros atrasto un 1677. gadā rakstītajā vēstulē

pieminēto 1623. gada 4. septembrī Kuldīgā rakstīto ediktu visiem

mācītājiem lūgt dieva žēlastību, lai novērstu nelaimi no zemes un

ļaudīm sakarā ar «asins lietu».

«Kurzemes ģeoloģijā» (Jelgavā, 1873) vēlreiz minēts šis gadījums,
kā arī 1686. gadā pie Tukuma nolijušais «asins lietus», šajā darbā gan
arī dots izskaidrojums un norādīts, ka šādu «asins lietu» izraisa dažā-

das sīkbūtnes — infuzorijas un aļģes.
Liekas, aprakstītajā gadījumā ir darīšana ar sīku aļģi — Haema-

tococcus pluvialis, kuru latviski varētu saukt par lietus hematokoku.

Tā ir sīka (60x50 v.) vienšūnas aļģe ar divām vicām, šūnas satur

sarkanu pigmentu — hematohromu un tāpēc ir sarkanā krāsā. Tās

snaudsporas jeb cistas ir ar biezu apvalku un bieži sastopamas uz

dažādiem akmeņiem v. c. substrātiem, kuru iedobumos vai peļķēs
masveidīgi savairojas pēc siltiem, sevišķi pērkona lietiem, radīdamas

iespaidu, it kā nolijis sarkans «asins lietus».

Nelielās peļķēs šo parādību var izraisīt arī dažas eiglenas, tādas

kā Euglena sanguinea un Euglena haematodes, kuru šūnas satur sar-

kanīgo pigmentu karotīnu.

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā K. Birkmanes un

L. Tabakas brošūru «Latvijas PSR aizsargājamie zied-

augi». Šī bagātīgi ilustrētā brošūra iepazīstina ar vairāk

par simtu aizsargājamo augu sugu, īpašu uzmanību pie-
vēršot to izplatībai un nozīmei.
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E. Špalte

KOKI — INFORMĀCIJAS AVOTS

Mūsu dabas ainavas neatņemama sastāvda|a ir meži,

birzis, apstādījumi gar ceļiem, pie ēkām un atsevišķi ļoti
veci koki, kas parasti sasnieguši arī prāvus izmērus un

tādēļ tiek dēvēti par dižkokiem. Dažas koku sugas noteik-

tos augšanas apstākļos var sasniegt pat vairāku tūkstošu

gadu lielu vecumu. Tā, Kalifornijā, kalnos, tuvu pie aug-

šējās.mežu izplatības robežas, atrastas vairāk nekā 4000

gadu vecas priedes (Pinus aristata). Pirms šo priežu at-

rašanas par pasaules vecākajiem kokiem uzskatīja sekvo-

jas, kuru vecums bija ap 3200 gadu. Gandrīz 2000 gadu
vecumu sasniedz augstu kalnos augošās priedes — Pinus

flexilis. Lapegles Vidussibīrijā «dzīvo» 1000—1200 gadu.
Mūsu republikas dižkoku vecums sniedzas vairākos

gadu simtos un dažkārt tuvojas gadu tūkstotim. Republi-
kas visvecākajam kokam — ozolam, kas aug Tukuma raj.
Kaivē, ir aptuveni 800—1000 gadi, bet Valdemārpils vi-

dusskolas teritorijā augošajai liepai — aptuveni 300 gadi.
Koku lielais vecums neviļus rosina uz pārdomām par to,

cik daudz interesanta varētu pastāstīt šie dzīvie pagātnes
notikumu liecinieki, ja tie prastu runāt.

Pētījumi ir pierādījuši, ka zināmu informāciju no ko-

kiem mēs varam gūt, jo koks, kamēr vien tas aug, «rak-

sta» īpatnēju savas dzīves hronoloģiju. Par šīs hronoloģi-
jas lappusēm uzskatāmi koksnes slāņojumi, kas ik gadus
veidojas, augot kambija šūnām, un kas dažām koku su-

gām, piemēram, priedei, eglei un ozolam, labi saskatāmi

zāģējuma vietās. Veģetācijas sezonas sākumā šīs koku su-

gas veido gaišākas krāsas koksni, kas labi atšķirama no

vasaras otrajā pusē veidotās tumšākās, t. s. vēlīnās kok-

snes. Krāsu atšķirības cēlonis ir agrīnās un vēlīnās kok-

snes uzbūves atšķirības, kas izpaužas galvenokārt šūnu

dobumu lielumā un to sieniņu biezumā (vēlīnās koksnes

šūnas ir ar mazākiem šūfiu dobumiem un biezākām sie-

niņām). Uzmanīgāk aplūkojot gadskārtas, redzams, ka to

platums manāmi svārstās, atsevišķas gadskārtas vai

gadskārtu grupas var būt stipri šaurākas vai platākas par
blakus esošajām, un tāpēc tās redzami izceļas. Kas tad

ir par iemeslu šādām jūtamām gadskārtu platuma izmai-

ņām?
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Galvenie faktori, kas ietekmē gadskārtu platumu, ir

koka novecošanas process, apkārtējās vides, tai skaitā kli-

matisko apstākļu, svārstības, kā arī Saules aktivitātes cikli.

Koka augšana nespēj izraisīt straujas gadskārtu pla-
tuma svārstības. Arī apkārtējās vides ietekme parasti
gadu gaitā paliek līdzsvarota un nav par iemeslu jūtamām

gadskārtu platuma izmaiņām. Turpretī klimatiskie faktori,

piemēram, gaisa temperatūra un nokrišņu daudzums, var

ievērojami mainīties. Koki jutīgi reaģē uz klimatisko ap-

stākļu maiņām, veidojot dažāda platuma gadskārtas. šo

reakciju izmanto pagātnes klimatisko apstākļu pētīšanai,
šim nolūkam sagatavotiem koksnes paraugiem izmēra

gadskārtu platumu. Dažkārt tas var būt ļoti niecīgs, pat
mazāks par 0,1 mm, tāpēc to bieži vien mēra ar precizi-
tāti līdz 0,01 mm. Tad gadskārtu mērījumus apstrādā. To

dara divos posmos. Pirmajā posmā noskaidro gadskārtu
platumu maiņas vispārīgās tendences, kuras nosaka ap-

kārtējās vides un koka novecošanās procesa iedarbība.

Šim nolūkam gadskārtu platumus analītiski vai grafiski
izlīdzina, iegūstot gadskārtu platumu ilggadīgās vidējās

vērtības, kuras sauc par izlīdzinātajām gadskārtām. Ot-

rajā posmā novērtē klimatisko apstākļu ietekmi uz gads-
kārtu veidošanos. To izdara, katra gada faktisko gadskārtu
platumu izsakot procentos pret atbilstošām izlīdzinātajām-
vērtībām. Procentos izteiktos gadskārtu platumus sauc

par gadskārtu platumu indeksiem. Gadskārtu platumu in-

deksu vērtības virs 100 liecina par labvēlīgu klimatisko

apstākļu iespaidu, kā rezultātā gadskārtas faktiskais pla-
tums attiecīgā gadā bijis lielāks par vidējo (izlīdzināto)
vērtību. Turpretī nelabvēlīgu klimatisko apstākļu gados
gadskārtu platumu indeksu vērtības ir mazākas par 100.

Sakārtojot gadskārtu platumu indeksus gadu hronolo-

ģiskā secībā, iegūst dendrohronoloģisko skalu, kas uzska-

tāmi rāda klimatisko apstākļu svārstības laika gaitā, šīs
skalas ir labs palīgs klimatologiem pagātnes klimatisko

apstākļu pētīšanai. Cilvēka roku rakstītas laika apstākļu
hronikas aptver samērā īsu laika posmu (Rīgas meteo-

stacija no 1795. g.), un dabā esošo likumsakarību noskaid-

rošanai ar tām bieži vien nepietiek. Izmantojot dendro-

hronoloģisko skalu sastādīšanai simtgadīgus un pat tūk-

stošgadīgus kokus, iespējams iegūt vērtīgu informāciju
par klimatisko apstākļu maiņu garākā laika posmā. Den-

drohronoloģiskās skalas iespējams turpināt atpakaļ pa-
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gātnē, piesaistot tām seno koksnes paraugu gadskārtu
platumu indeksus. Šī iespēja izriet no dendrohronoloģisko
skalu īpatnības neatkārtot gadskārtu platumu indeksu

kombinācijas. Kokiem, kas auguši līdzīgos apstākļos un

kuriem augšanas laiki daļēji sakrīt, šo kopīgo augšanas
laiku nosaka, atrodot līdzīgus posmus abu paraugu gads-
kārtu platumu indeksu rindās. Tādējādi pie esošām den-

drohronoloģiskajām skalām piesaista senu koku paraugu

pētījumu rezultātus, un šīs skalas turpina atpakaļ.

Sastādītās dendrohronoloģiskās skalas dod iespēju da-

tēt senus koku paraugus un precīzi noteikt to ciršanas

laiku, ja saglabājusies malējā gadskārta, šim nolūkam

pētījamā koka paraugam aprēķina gadskārtu platumu in-

deksus un tos salīdzina ar jau izstrādāto dendrohronolo-

ģisko skalu. lespēja noteikt seno koku augšanas laiku pa-

līdz datēt arheoloģijas, etnogrāfijas un arhitektūras pie-

minekļus, purvu veidošanos, ģeoloģiskos nogulumus un

tajos esošās augu un dzīvnieku atliekas. Dažkārt dendro-

hronoloģisko analīžu secinājumus izmanto arī tiesu prā-
vās. Kā savdabīgs piemērs šajā ziņā minama tiesas prāva
ASV, kad baltie ieceļotāji gribēja atņemt kādai indiāņu

ciltij viņu senās zemes. Dendrohronoloģiskās analīzes se-

cinājums noderēja tiesā par pierādījumu tam, ka senās

indiāņu celtnes būvētas jau pirms balto cilvēku ienākšanas.

lepriekš minētie dendrohronoloģisko skalu izmantošanas

veidi vēl nebūt neaptver visas gadskārtu informācijas iz-

Gadskārtu platumu un indeksu grafiskie attēli:

1 — gadskārtu faktiskais platums, 2 — izlīdzinātais

platums, 3 — platumu indeksi.
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mantošanas iespējas. Ar gadskārtu palīdzību var iegūt zi-

ņas arī par astrofiziskām parādībām un klimatisko ap-

stākļu maiņām pagātnē. Tās savukārt dod iespēju atklāt

dabas procesu cikliskumu un tādējādi sagatavo pamatu

prognozēm, kurām ir zinātniska un praktiska nozīme.

Kā redzams, koki, jo sevišķi lielu vecumu sasniegušie
koki, uzskatāmi par bagātīgas informācijas avotu.

FENOLOĢISKAS ZIŅAS PAR MOSU DZĪVNIEKIEM

Tabulās shematiski attēlotas mūsu pazīstamāko dzīvnieku dzīves

gaitas četros gadalaikos. Lai lasītājs labāk varētu orientēties šajās ta-

bulās, jāpaskaidro, ka mūsu mainīgais klimats spiež stipri izstiept
robežas starp atsevišķiem dzīvnieku dzīves posmiem. Pašu tabulu

apjoms nedod iespēju parādīt pieaugušo un jauno dzīvnieku atšķi-

rīgās gaitas gada ritumā, kā arī uzrādīt visus tos dažus simtus

mugurkaulnieku sugu, kuras mēs varētu ieskaitīt mūsu faunas pamatā.

Ļoti interesanta, izņēmumiem un savdabīgām parādībām bagāta ir

mūsu bezmugurkaulnieku dzīve, kuras cikliskās parādības ceram at-

spoguļot nākamā gada kalendārā.

Fenoloģisko tabulu galvenais uzdevums ir parādīt tās dzīvnieku

uzvedības formas un dzīves ritmus, ar kuriem lasītājs varētu sastap-
ties gluži nejauši vai arī pēc pacietīgiem, ieplānotiem meklējumiem.
Mēs nepretendējam uz tādu precizitāti, lai kāds īpaši pieredzējis spe-
ciālists nevarētu norādīt uz gadījumiem, kad mūsu jau tā slīpās

posmu robežas izrādītos par šaurām. Mēs tikai gribam ievadīt lasītāju
lietas kursā par mūsu dabā sastopamo daudzveidību, atgādinot, ka

meži, lauki un parki jebkurā laikā var dāvāt interesantus atradumus.

Apzīmējumi pie dzīvnieku fenoloģiskajām tabulām:

~2_ ziemošana

—� ceļošana uz vairošanās vietām

«— ce|ošana uz barošanās vai ziemošanas vietām

klejošana

J dziedāšana v tml.

X nārsts, riests, ligzdošanas sākums

O dēšana

(3 mazuļu izšķilšanās, atnešanās

© attīstība ar metamorfozi

-f- augšana, uzbarošanās, parastais dzīves attīstības veids

f
sezona, kad dzīvnieki ir bīstami cilvēkam

( ) ne katru gadu, reti

| | uzturēšanās ārpus mūsu sauszemes un iekšējiem ūdeņiem
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Mūsu pazīstamāko dzīvnieku dzīves cikla ziemas fāze

Latvijas sauszemē un iekšējos ūdeņos
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A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS
PARĀDĪBAS 1970./71. GADA ZIEMĀ

1970./71. gada ziema pieskaitāma pie siltām. Rīgā vidējo negatīvo
diennakts temperatūru summa bija —342°, t. i., līdz ilggadīgai vidē-

jai ziemas temperatūru summai pietrūka —212°. Atgādināsim, ka

iepriekšējā ziemā temperatūru summa bija —834°.

Gaisa temperatūra visos ziemas mēnešos bija virs normas. Nepa-
rasti silts un bez sniega bija janvāris, tajā austrumu rajonos 15—20,
bet rietumu — 22—25 dienas atzīmētas ar atkusni. Arī februārī aus-

trumos bija 7—12, bet rietumos — 15—20 dienas ar diennakts tem-

peratūru virs o°.

Janvāra beigās un februāra sākumā vairākās upēs, piemēram,
Bārtā, Ventā, Lielupē, arī Daugavas lejas galā, sāka iet ledus. Kur-
zemes upes no ledus atbrīvojās pilnīgi. Daugavā augšpus Rīgas pie
«Sarkanā kvadrāta» izveidojās ledus sastrēgums.

Ūdeņi vēlreiz aizsala marta sākumā, kad gaisa temperatūra re-

publikas rietumos pēkšņi noslīdēja līdz —16, —20°, bet austrumos līdz

—25, —28°. Tomēr marta otrajā un trešajā dekādē atkal sākās at-

kušņi; otrreiz ledus Bārtā, Ventā un Lielupē gāja marta pēdējās
dienās.

Lielāki ledus sastrēgumi izveidojās Daugavā pie Pļaviņām un upes
lejas daļā Sausajā Daugavā Ķekavas —Annuškas posmā. Doles salas

rajonā līmeņi cēlās par 5—6 metriem un vairākas vietas applūda.
Daļa Daugavas ūdeņu pa senu ieleju noplūda apkārt Katlakalnam, tā

apejot sastrēgumus pie Annuškas un «Sarkanā kvadrāta».

Vidzemes Centrālajā augstienē interesanta parādība tika novērota

naktī no 15. uz 16. janvāri. Gaisa temperatūra bija nedaudz zem nul-

les, laiks bija miglains, lija ledlietus, t. i., smalkas ledus lodītes —

sasaluši lietus pilieni. 15. janvāra vakarā uz kokiem un priekšmetiem
izveidojās bieza sarmas kārta, bet pēc tam naktī sākās īsta apledo-
šana un atkala. Vietām (Jumurdā) ledus kārtas biezums sasniedza

45 mm. Tika pārrauti telefona un elektrolīniju vadi, Vecpiebalgā pat
lūza telefona stabi un no ledus smaguma koku zari.

Naktī no 23. uz 24. martu Rīgas jūras līcī bija stipra vētra. Zie-

meļu vējš vidēji sasniedza 22 m/sek, bet brāzmās pat 30 m/sek. Vētra

peldošo ledu no līča ziemeļdaļas sadzina dienviddaļā.

A. Pastors

LAIKS PIRMS 150, 100 UN 50 GADIEM

No 1823. gada «Latviešu Avīzēm» redzams, ka ziema pirms 150

gadiem bijusi ļoti auksta.

«No Jēkaba pilsāta ...
No decembra līdz februārim pie mums bez

mitēšanās stipri ir salis. Tai 28. janvar no paša rīta tā laika glāze
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rādīja 30 salnas grādu un turklāt gandrīz ik dienas ass rīta vējš"
pūte.»

«No Rīgas. Par to lielu sala laiku daudz cilvēki pie saviem miesas

locek|iem tapa ievainoti, citi ari pagalam nosaluši.»

Kā ārkārtēja dabas parādība šajā aukstajā ziemā novērots pēr-
kona negaiss.

«Tai 23. februar Kurzemē liels bargs pērkons bijis un no turienes

pār Daugavu uz Vitebsku gubernementu aizgājis, un tur tā kā

Kurzemē daudz skādes darījis. lesākumā pīkst. 10 no rīta bija pulku
zibeņi ar lielu troksni, tad biezi sniga, tad par 20 minūtēm itin

tumšs palika, tad lija stiprs un siltīgs lietus, it īpaši pie Krāslavas.
Pēcāki bij siltīgs laiks par 2 dienām, tad atkal stipri sāka salt.»

Pēc tādas bargas ziemas palu laikā Lielupē pie Jelgavas un Dau-

gavā pie Rīgas bijuši plūdi.
«No Jelgavas. Mūsu Lielupe un tās citas mazākas upes, kas mūsu

klajumā iekš viņas ietek, tagad visas pārplūdušas, un mēs tagad
kā uz salas dzīvojam.»

«No Rīgas. Mūsu Daugavā ledus sāka iet tanī 23. merc. Vakarā

pīkst. 10 ledus gabali, viens uz otru uzgrūzdamies, salauzīja to ledu,
kas vēl ciets pie pilsāta stāvēja un apstājās, bet, jebšu tas brīdis

tikai īss bijis, taču ūdens par 8 pēdām augstāki kāpe.»
Pēc tādas ziemas bijis vēls un auksts pavasaris.
«No Augšzemes. Tie veci ļaudis mūsu starpā nevar iegādāties,

ka tie tādu saltu un nejauku pavasari un tādu lielu barības trūkumu

ir redzējuši. Nedz zemniekiem, nedz kungiem vai siens vai salmi ir.

Pērn gadā ap šo laiku rudzi jau vārpās bija, tagad tikai iesāk zelt.»

No 1873. gada «Latviešu Avīzēm» turpretī redzams, ka pirms 100

gadiem ziema bijusi silta, jo janvāra atkusnī Daugavā gājis ledus

«Pie pašas Rīgas ledus 3. janvārī pēc pusdienas nogājis uz leju
līdz ar visiem laipu dēļiem, atdurties tik dabūjis vairāk pie Podera-

jas cementa fabrikas.»

Pavasaris bijis agrs un ledus iešana ne visai spēcīga.
«Pie Jelgavas Lielupē ledus jau 17. merc pēc pusdienas bij sācis

iet. Ūdens kāpa 5 pēdas, un otrā dienā Lielupe jau bija skaidra.»

«Pie Rīgas 20. merc ledus uz lejas pusi no tilta jau bij aizgājis,
tik vēl stāvēja augšpus tilta aizdambējies, bet to nakti uz 21. merc

sāka arī tas kustēt un iet. Gāja viss labi uz leju. Pie Baltās baznīcas

atkal bij ledus visas Daugavas platumā nodambējies, bet bij tik čau-

gans, tā ka necik ilgi neturējās.»
«No Dinaburgas. Daugavā šopavasar ļoti maz ūdens bija. Ledus

izgāja, Grīvas miesta iedzīvotājiem v. c. nekādu skādi nedarīdams.»

Vasara bija karsta.

«No Kandavas puses. Cauru vasaru sauss un karsts, tā ka zeme

pavisam izkalta un lielās ricās sasprēgā. Ar papuves aršanu un

saecēšanu bij lielu lielais pūliņš. Siena un āboliņa bij papilnam —

to visu labi saņēmām.»
Aprakstot 1873. gada silto ziemu, ievietots arī raksts par agrāko

gadu siltām ziemām.

«Vecu laiku aprakstos ir lasāms, ka 1172. gada ziemā koki no

jauna lapas dabūjuši un putni sākuši perēkļus taisīt. 1289. gadā ne-

maz nebijis ziemas, ziemassvētkos meitenes ar vijolītēm pušķojušās.
1341. gadā mercā koki ziedējuši un maijā bijuši ķirši. 1538. gadā de-

cembrī un janvārī dārzi stāvējuši ziedu pilni, tāpat 1572. un 1588.

gados. 1659. gadā nebijis ne sniega, ne saltuma. 1722. gadā februārī



63

koki ziedējuši. 1780. gadā Pēterburgā 1. janvāri bijuši 8 grādi sil-

tuma.

Ari 1807., 1834. un 1846. gadā gandrīz nemaz nebijis ziemas.»

Laiku pirms 50 gadiem, 1923. gadā, jau varam analizēt pēc dažādo

meteoroloģisko novērojumu materiāliem. No tiem izriet, ka ziema bi-

jusi samērā silta. 26. janvāri pat atzīmēts pērkons.
Pavasaris bijis agrs. Ledus upēs gājis marta trešajā dekādē.

Vasara bijusi mitra, jo nokrišņu summa jūnijā, jūlijā un augustā

bijusi virs normas.

Arī rudenī, sevišķi oktobrī, daudz lijis un pūtuši stipri dienvidrie-
tumu vēji.

Sals iestājies un ledus upēs un ezeros parādījies novembra beigās.

N. Kurzemnieks, Ģ. Kasparsons

MEDĪBU VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI LATVIJAS PSR

Katram medniekam labi jāzina plašie un pamatīgie me-

dību noteikumi. Taču ne tikai īsti mednieki lieto bises. Sur

tur var dzirdēt norībam šāvienu pavisam neparastā vietā

un laikā. Jebkuram dabas draugam ir tiesības un pienā-
kums aizturēt malu medniekus, tāpēc par medību termi-

ņiem lietas kursā jābūt visiem.

Atgādināsim, ka mūsu republikā aizliegts medīt ar kau-

jas un mazkalibra ieročiem, vajāt dzīvniekus, kas nokļu-
vuši nelaimē (pārpeldot ūdeņus, ciešot no bada, dziļa
sniega utt.), lietot jebkāda veida prožektorus, zvēru lama-

tas un patšāvējus.
Kā malu medniecība kvalificējama arī putnu olu vāk-

šana, ligzdu postīšana un vēl ļoti iecienītā savvaļas dzīv-

nieku gūstīšana turēšanai mājās. Niedres un zāli dedzināt

aizliegts no L aprīļa līdz 1. oktobrim. leročus nedrīkst

lietot tuvāk par 100 m pie apdzīvotām vietām, aizliegts
šaut uz medījumu tālāk par 50 m, lai to bezmērķīgi ne-

ievainotu. Katra mednieka pienākums ir iznīcināt faunai
bīstamos bieži sastopamos plēsoņas — klejojošus suņus

un kaķus, kā arī saukt pie atbildības to īpašniekus.
Sniedzot tabulas pie katra mēneša, autoriem gribas dalī-

ties ar lasītāju dažās pārdomās.

Rubeņu un medņu riesti Latvijā apsīkuši tiktāl, ka būtu
laiks pilnīgi aizliegt putnu pavasara medības, kā tas jau
izdarīts ar ūdensputniem, izņemot zosis, kuras sirdsap-
ziņa tomēr prasa pavasaros nešaut. Zosis ir starptautiska
bagātība, un fakts, ka tās Latvijā tikpat kā neligzdo, ne-

būtu iemesls nesaudzēšanai.



Medījamo ūdensputnu sarakstā formāli ieskaitītas gau-

ras un cekuldūkuri. Šie neēdamie putni var vienīgi kairi-

nāt mednieka nevēlamo šaušanas kaislību. Runāt par

gauru un dukuru kaitīgumu ir maz pamata, jo to estētiskā

nozīme daudzkārt pārsniedz mailītēm, auslejām un citām

nevērtīgām zivtelēm nodarītās pārestības. Retais meža

balodis Latvijā arī jau sen vairs nav nekāds medību ob-

jekts.

«Ārpus likuma» pasludinātie dzīvnieki dod tiesības stai-

gāt ar pielādētu bisi jebkurā vietā un laikā. Bet ja nu

mednieka asinis sastingst «kulināri nozīmīga» medījuma
priekšā? Būsim atklāti — tā taču mēdz gadīties. Un kas

tad ir šie «nezvēri»? Noskaidrosim.

Vilks. Dabiskās izlases faktors dižmedījumu faunā. Ci-

tur to tagad pat aklimatizē, bet Latvijā stirnas, kā zi-

nāms, deģenerējas dabisko ienaidnieku, galvenokārt
vilku, trūkuma dēj. Vilkus pie mums var saskaitīt uz pirk-
stiem.

Lūsis. Atlikušie skaistie zvēri vēl veicina dabisko izlasi

mūsu mežu zoocenozēs. Turklāt, atšķirībā no vilka, lūsis

neatstāj mežus, neuzbrūk mājdzīvniekiem, nenogalina «aiz

asinskāres».

Jenotsuns. Šis «pārpratums» mūsu faunā jau
saņēmis nenovēršamo regulācijas faktoru — lapsu kašķi,
taču pret šā dzīvnieka aktīvu izskaušanu, tāpat kā sesku,
kurmju un grauzēju ierobežošanu iebildumu nevaT būt.

Pašreiz pie mums nevēlami savairojušies sīļi, kas posta
sīko putnu ligzdas, bet vistu un zvirbuļu vanagi Latvijā
sastopami skaitā, kas visā Eiropā izrādījies dabiskajai
izlasei nepieciešams un putnu faunai nekaitīgs. Nav pa-
mata ignorēt daudzu autoritatīvu zinātnieku darbu un sek-

mēt vanagu iznīcināšanu, uz kuras rēķina joprojām iet

bojā izmirstošie, estētiski un saimnieciski nozīmīgie pā-
rējo sugu plēsīgie putni, kaut arī par to nogalināšanu pa-
redzēts sods. Arī niedru lijas «kaitīgums» bioloģiski un

statistiski neattaisnojas.
Šie jautājumi tiek apspriesti, un iespējams, ka līdz šā

kalendāra iznākšanai iznīcināmo dzīvnieku saraksts tiks
saīsināts. Tas tomēr nenozīmē, ka «jāšauj, kamēr atļauts».

Bet īstiem medniekiem un visiem dabas draugiem ir

jāsaprot, ka ar vispārējiem lēmumiem vēl nepietiek, ka

katrā mikrorajonā vēl diferencēti ir jāsaudzē vairāk, nekā

prasa vispārējie noteikumi.
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Ģ. Kasparsons

ORGANISMU BIOLOĢISKIE SAKARI

Kas ir dzīvais organisms? Kādi apstākļi vajadzīgi tā ek-

sistencei? Vai dzīvība ir Zemes monopols vai tā iespējama
arī uz citām, varbūt pat netālām planētām? Šie jautājumi
vairāk vai mazāk nodarbinājuši katru. Mūsu raksta mēr-

ķis ir īsumā aplūkot galvenos priekšstatus par apstākļiem,
kādi nepieciešami organismu eksistencei.

Organismu dzīves apstākļus un mijiedarbību pēta mo-

derna zinātne ekoloģija, kas pēdējā laikā iespiežas ļoti
daudzās dzīves nozarēs, galvenokārt sakarā ar dabas aiz-

sardzību un kosmosa apgūšanas progresu.
Pastāv uzskats, ka dzīvības rašanās uz Zemes sākusies

ar to, ka okeāna ūdens tvaiki kosmiskās radiācijas ietekmē

sadalījās un Zemes gravitācijas un centrbēdzes spēku
ietekmē jonosfērā koncentrētais skābeklis izveidoja ozona

slāni — ekrānu, kas norobežoja saviem radītājiem — kos-

miskajiem stariem — ceļu uz Zemes virsmu. Okeānā va-

rēja sākties jauni ķīmiskie procesi, kas noveda pie pirmo
dzīvo būtņu izcelšanās. Radās trīs organismu grupas:

1) augi, kas ir autotrofi organismi (barojas paši), jo
veido savu biomasu no neorganiskām vielām, šajā pro-
cesā asimilējot milzīgu daudzumu enerģijas saules gais-
mas veidā, šis process, kuru pazīstam ar nosaukumu «fo-

tosintēze», rada biomasas izejmateriālu visai dzīvībai uz

mūsu planētas, tādēļ autotrofos augus sauc par biomasas

producentiem (ražotājiem);

2) dzīvnieki, kas ir heterotrofi organismi (pārtiek no ci-

tiem). Dažādi dzīvnieki, pārtiekot gan no augiem, gan no

citiem dzīvniekiem, veido garas savstarpējo barības sa-

karu ķēdes, kurās pa lielākai daļai palielinās dzīvnieku

indivīdu izmēri, bet samazinās to kopīgā biomasa (izņē-
mums ir nelielie dzīvnieki — parazīti un maitēdāji, kas no-

slēdz dzīvnieku barības ķēdes). Dzīvnieki dzīvo uz augu
valstī uzkrātās potenciālās enerģijas rēķina, kuru dzīv-

nieks pārvērš visdažādākajos enerģijas veidos. Tāpēc dzīv-

niekus ekoloģijā sauc par konsumentiem (patērētājiem);
3) zināmas mikroorganismu grupas, arī heterotrofi. Tie

pārtiek no dzīvu vai, galvenokārt, bojā gājušu dzīvnieku

un augu biomasas, līdz galam izmantojot tajā uzkrāto

enerģiju un pārvēršot to atkal par neorganiskām vielām,



tādēļ šos mikroorganismus sauc par reducentiem (ar tiem

nav jāsaprot sīkie, mikroskopiskie augi un dzīvnieki).

Tādējādi nepieciešama visu trīs šo organismu grupu

klātbūtne, lai varētu eksistēt un atjaunoties dzīvība, kurai

visas dabas mērogā raksturīga vielu cirkulācija, tāpat kā

viena organisma mērogā — Vielu maiņa. Turklāt zināms,
ka augi un dzīvnieki ir savstarpēji atkarīgi gāzu maiņā.

Vielu cirkulācijas arēna ir Zemes biosfēra, kas sastāv no

trim slāņiem: atmosfēras (gaisa), hidrosfēras (ūdens) un

litosfēras (augsnes). Ja iedomājamies biosfēras vislielāko

biezumu (vietās, kur okeāna dziļums sasniedz 10—11

km), tad šo dzīvības nesēju apvalku varētu pielīdzināt
gumijas biezuma tiesai ap piepūstu bumbas kameru. Ja

vēl ņemam vērā, ka neviens no organismiem nedzīvo at-

mosfēras augšējos slāņos pastāvīgi (tie šajā «gaisa re-

zervuārā» uzturas tikai īsu laiku, jo visi organismi ir

daudz blīvāki par gaisu), bet fotosintēze — biomasas ra-

žošana ūdenī — iespējama ne dziļāk par 200 m, tad redzam,
ka visas dzīvās dabas eksistence ir atkarīga no apstāk-
ļiem, kas valda pavisam plānā biosfēras slānītī ūdeņu un

auglīgās zemes virskārtā.

Visas Zemes virsmas daļas, kur var eksistēt dzīvas būt-

nes, iedalās lielās un mazās biocenozēs — teritorijās jeb
akvatorijās, kurās dzīvo organismu kopums nodrošina

relatīvi slēgtu vielu cirkulāciju, saņemot no ārienes ener-

ģiju. Bieži dzirdēts par taigas biocenozi, tropisko jūru bio-

cenozēm, bet patstāvīgas dabiskas biocenozēs var eksistēt

arī uz nelielām saliņām vai sīkos ezeriņos, mākslīgas —

akvārijā vai kosmosa kuģī.
Mēs esam pieraduši runāt par dabas līdzsvaru, ar ko

būtu jāsaprot organismu sugu sastāva, skaita un darbī-
bas pastāvīgums kādā biocenozē. īstenībā šīs parādības

iezīmējas ar tik lielu mainību, ka vārds «līdzsvars» būtu

jāpielīdzina daudzu kustīgu priekšmetu balansēšanai uz

cirka ekvilibrista kārts. Organismu mijiedarbība dabā

izpaužas dažādos aspektos, no kuriem šeit pieminēsim ti-

kai visnozīmīgākos, kas uztur biocenozēs kvalitatīvi sta-

bilas, kaut arī kvantitatīvi ļoti mainīgas sugu attiecības.

1) Augu un dzīvnieku attiecības. Augi ir dzīvnieku ba-

rība, elpojamā gaisa atjaunotāji un lielā mērā arī sub-

strāts, pat dzīves vide ar savu mikroklimatu un citām

īpatnībām. Dzīvnieki savukārt bagātina augiem nepiecie-
šamo augsni, izplata ļoti daudzu augu sporas un sēklas,

675*
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apputeksnē ziedus, dažkārt pat nosaka ainavas raksturu.

Piemēram, zāļainās stepes daudzos planētas rajonos ek-

sistē galvenokārt tāpēc, ka dzīvnieki nograuž jaunos ko-

ciņus un krūmus, šai rakstiņā nav vietas uzskaitīt kaut

daļu no dzīvnieku un augu savstarpējām pielāgotībām. At-

cerēsimies, ka ļoti daudzas dzīvnieku sugas, it īpaši bagā-
tajā kukaiņu klasē, ir saistītas katra ar savu vienu augu

sugu. Ūdeņos milzīga loma ir sīkajiem dzīvniekiem (gal-
venokārt vēžveidīgajiem), kas pārveido mikroskopisko
aļģu milzīgo biomasu lielākiem dzīvniekiem (zivīm, va-

ļiem un tālāk citiem) izmantojamās eksistences formās.

2) Plēsēju un upuru attiecības. Tās veido biocenozēs

vielu cirkulācijas ķēžu trešo un dažkārt arī daudzus tālā-

kos posmus. Vārds «upuri» daudziem liksies neierasts, bet

tas ir ekoloģijā vispārpieņemts īsuma dēļ. Plēsējus mēs

esam pieraduši uzskatīt par dzīvniekiem, kas uzbrūk ci-

tiem samērā lieliem, sev līdzīgiem dzīvniekiem. īstenībā

skaita dinamikas mijiedarbība, kas ir galvenais plēsēju un

upuru attiecību rezultāts, izpaužas vienādi pie dziedātāj-
putniem un kukaiņiem, planktonēdājām zivīm un sīkajiem

vēžveidīgajiem, vilkiem un zaķiem, pūcēm un pelēm. Daž-

kārt plēsēju sugas regulāri kļūst par upuriem citiem plē-
sējiem. Plēsēju vidū sastopams kanibālisms. Tā ir biolo-

ģiski progresīva parādība, jo grūtos dzīves posmos vai

biocenozēs ar nepilnīgām barības ķēdēm plēsēji saglabā

sugas klātbūtni apvidū ar pilnvērtīgiem kaut arī

mazākā skaitā. Piemēram, plēsīgo putnu mazuļi normālos

apstākļos sargā un aizstāv cits citu, bet badā stiprākie

apēd vājākos — dzīviem palikušajiem barības pietiek, tie

attīstās normāli, un tiek novērsta nepilnvērtīgu īpatņu ra-

šanās, kas varētu pavājināt nākamās paaudzes. Gaujas
attekās, kur dažkārt nav «mierīgo» zivju, bagātīgi attīstās

planktons. Tas dod sākotnējo biomasu līdaku paaudžu

rindai, kuras sekmīgi aug un attīstās uz kanibālisma rē-

ķina, veidojot barības ķēdi vienas sugas ietvaros.

No cilvēka viedokļa plēsēju un upuru attiecībām ir sava

estētiskā puse. To ārējā nepievilcība ir izraisījusi ilgstošu
un gauži aplamu plēsīgo dzīvnieku «sodīšanu», tos bezjē-
dzīgi iznīcinot dažādu ētisku vai utilitāru apsvērumu dēļ
un rezultātā vienmēr izraisot neparedzētas izmaiņas bio-

cenozēs, kas lielākoties novedušas pie tiešiem saimniecis-

kiem zaudējumiem, nerunājot jau par tādu neattaisnojamu

parādību kā veselu sugu izskaušana. Atcerēsimies, ka plē-
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sēju un upuru attiecības ir visnormālākā parādība dzīv-

nieku valstī. Seit galvenās no daudzveidīgajām pielāgo-
tībām ir upuru vairošanās intensitāte, kas pielāgota sugu

ilgstošai eksistencei plēsēju klātbūtnē, un plēsēju baro-

šanās un vairošanās plastiskums, kas dod iespēju aktīvi

reaģēt uz upuru skaita izmaiņām.

Populāri zinātniskā un mācību literatūrā bieži lasāms

par kaitēkju iznīcināšanu, ar ko saprot plēsīgo dzīvnieku

barošanos ar saimnieciski nevēlamiem organismiem. Pa-

stāv uzskats, ka neviena dzīvnieku suga nevar iznīcināt

citu sugu, tādēļ šeit var runāt tikai par skaita ierobežo-

šanu, neļaujot «kaitēkļiem» savairoties bīstamā daudzumā.

Vardu «kaitēkļi» autors labprāt liek pēdiņās, jo, vienkār-

šojot ainavas, cilvēks pats radījis šiem dzīvniekiem ideālu

dzīves telpu un barības bāzi kultivētajos laukos un mežos.

Šādos apstākļos, protams, visiem spēkiem jāsaudzē plēsēji,
kas palīdz uzturēt līdzsvaru starp kultūraugiem un strauji
vairoties spējīgajiem sīkajiem augēdājiem dzīvniekiem.

3) Parazītu un saimnieku attiecības. Parazīti atšķiras
no plēsējiem ar to, ka savus saimniekus (nevis upurus!)
tie izmanto ne vien uzturam, turklāt ilgstoši, bet arī kā

dzīves vidi, kurā tie vairojas jeb pārdzīvo veselas attīstī-

bas stadijas. Tā, lenteņi un spalvgrauži ir īsti parazīti,
bet asinssūcējas blaktis un apaļmutnieki — specializēti
plēsēji. Parazīti sastopami arī augu valstī.

4) Simbioze. Tā ir tāda organismu attiecību forma, kurā

divas vai vairākas sugas (arī plēsēji un to potenciālie
upuri) abpusēji izdevīgi sadzīvo.

Šeit uzskaitītās organismu attiecību pamatformas pieder

pie starpsugu attiecībām. Taču arī iekšsugu attiecībās

daba nodibinājusi noteiktu kārtību, kas nodrošina sugas

pastāvību un mainību, tās izdzīvošanu dažādās bioceno-

zēs. Ar šim attiecībām ekoloģija nodarbojas, pētot populā-
cijas — vienas sugas organismu grupas, kas dzīvo vai nu

zināmā teritorijā, vai zināmu vides apstākļu diapazonā.
Tāda ir dzīvības organizācija uz mūsu planētas. Vai, ce-

rot atrast dzīvību uz citiem kosmosa ķermeņiem, arī būtu

jāmeklē skābekļa un ogļskābās gāzes atmosfēra, mērena

temperatūra un ūdens? Liekas, ka ne. Pilnīgi iespējams, ka

dzīvības izcelsme un ķīmiskā daba var būt arī pavisam
citāda. Taču viens ir skaidrs — vielu cirkulācija, kuru no-

saka daudzveidīgas un sarežģītas organismu attiecības, ir

jebkuras ilgstoši eksistējošas dzīvības pamatnosacījums.
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Ģ. Kasparsons

KAS JĀZINA ŪDEŅU DRAUGIEM

Makšķerēšana un citi sporta zvejas veidi ir daudz popu-

lārāki nekā medniecība, un šeit arī biežāk gadās pārkā-
pumi. Mednieki tiek apmācīti, kārto eksāmenus, sporto ko-

lektīvi, bet makšķernieks savas gaitas sāk ar vienkāršākā

inventāra iegādi un tūlīt pat var gluži nezinot kļūt par

likuma pārkāpēju. Ne visu, ko pārdod, ir atļauts lietot

individuālajiem makšķerniekiem.

Ļoti lielā tirāžā izdotie «Norādījumi sporta un amatieru

zvejai» jau ir izsīkuši, bez tam tajos nereti tiek izdarītas

izmaiņas, tādēļ zivju kārotājiem ieteicams ar tiem iepazī-
ties visu sporta biedrību, Mednieku un makšķernieku vai

Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības nodaļās vai

zivju aizsardzības inspekcijās. Rīgā informāciju var iegūt

pārvaldes «Baltribvod» zivju aizsardzības daļā (telefons
213827).

Pašus galvenos principus, kas jāievēro makšķerniekiem,
varam īsumā uzrādīt arī mūsu kalendārā.

Nedrīkst lietot vairāk kā 3 parastas makšķeres, katru

ar 3 āķiem, vai 5 gruntsmakšķeres (katrai 2 āķi), vai 5

ūdas.

Nedrīkst spiningot un velcēt no laivas, kas iet ar mo-

toru.

Aizliegts lietot žibuļus un mākslīgu ēsmu ar pārāk lie-

liem āķiem (attālums no žubura līdz kātiņam nedrīkst pār-

sniegt 15 mm vienžubura un 7 mm — divžuburu un trīs-

žuburuāķiem).
Katrs laikam jau zina, ka makšķerniekiem aizliegts lietot

tīklus, sprāgstvielas, ķimikālijas un elektriskas ierīces,
šaut un durt zivis, kā arī zvejot ar dzīšanu un aizciršanu.

Zemūdens medības atļautas bez elpošanas aparātiem
noteikumos norādītajos ezeros, kuru saraksts var mainī-

ties, tādēļ šā skaistā sporta cienītājiem ieteicams konsul-

tēties par tuvākajiem un ērtākajiem atļautajiem ūdeņiem.
Makšķernieka laivai jābūt reģistrētai, ar labi salasāmu

numuru. To nedrīkst lietot zivju nārstu laikā — no 16.

aprīļa līdz 20. jūnijam.

Aizliegts ķert zivis upju un to pieteku grīvu rajonos un

jūrā iepretī upju grīvām. (1970. gada «Dabas un vēstures

kalendāra» 257. Ipp. ievietots garš lieguma zonu saraksts,
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ar kuru makšķerniekam noteikti jāiepazīstas.) Nekādā ga-

dījumā nedrīkst padoties kārdinājumam makšķerēt vai spi-

ningot zivju koncentrēšanās vietās lejpus aizsprostiem un

spēkstacijām.

lesācējam iepazīšanās ar sporta zvejas noteikumiem

varbūt sagādās zināmu vilšanos. Taču atcerēsimies, ka

makšķernieku skaits nemitīgi pieaug, bet iekšējo ūdeņu

zivju dzīves apstākļi tehnikas un intensīvās saimniecības

ietekmē pasliktinās. Mūsu zivju rūpniecības un aizsardzī-

bas pārvaldes dara daudz, lai ūdeņus bagātinātu ar vēr-

tīgām zivīm, bet šīs pūles dos labus rezultātus tikai tad,

ja zivju bagātību izmantotāji rīkosies maksimāli apzinīgi
un saudzīgi.

P. Ziediņš

LAŠU SAGLABĀŠANA UN IEAUDZĒŠANA lEKŠĒJOS

ŪDEŅOS

Intensīvas ražošanas attīstības un enerģētisko resursu

ekspluatācijas apstākļos rodas dažādu tautsaimniecības

nozaru ekonomisko interešu saskaņošanas problēmas. Kā

rāda pieredze, atrisināt šīs problēmas bez aktīvas, mērķ-

tiecīgas un zinātniski pamatotas iejaukšanās dabas pro-

cesu norisē bieži vien nav iespējams. Vispirms tas attie-

cas uz apstākļiem, kas jārada, lai nodrošinātu derīgo augu

un dzīvnieku saglabāšanos un normālu attīstību. Tātad

jautājums skar kā ihtiofaunas saglabāšanu kopumā, tā arī

atsevišķu sugu zivju krājumu saglabāšanas problēmas.
Laša (Salmo salar L.) dzīves ciklā izšķir divas fāzes.

Nārsts, ikru inkubācija, mazuļu attīstība un barošanās

līdz I—3 gadu vecumam notiek upēs. Pēc t. s. soltifikāci-

jas procesa, kura laikā lašu mazulis fizioloģiski sagatavo-

jas dzīvei sālsūdenī, mazulis — smolts līdz ar pēdējiem
palu ūdeņiem dodas uz jūru. Jūras dzīves fāze turpinās
apm. I—s gadus. Sajā laikā lasis barojas ar brētliņām un

reņģēm un, tā kā barības krājumi ir bagātīgi, aug ļoti
ātri.

Galvenās lašu barošanās un uzturēšanās vietas atrodas

Baltijas jūras dienviddaļā un dienvidrietumdaļā. Vidēji

pēc 1—3Jūrā pavadītiem gadiem laši atgriežas uz nārstu
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dzimtajā pusē. Pēc nārsta strauji paaugstinās lašu dabīgā
mirstība: uz nārstu atkārtoti ierodas ap 10% lašu, trešo-

reiz nārsto ne vairāk kā 1% lašu.

■ Ik gadus Baltijas jūrā, līčos un upēs visas Baltijas val-

stis nozvejo 20—40 tūkst, centneru lašu. Lielākā daļa šo

valstu lašus zvejo galvenokārt jūrā. Zvejas tehnikai un ra-

žošanai strauji pilnveidojoties, parastos kaprona tīklus

aizstāj ievērojami efektīvākie neilona zvejas rīki; vienlai-

kus pieaug zvejas intensitāte. Līdz ar to aizvien paaugsti-
nās nozveja. Pie mums lašus zvejo tikai nārsta migrāciju
laikā upēs un to grīvu rajonos, bet jūrā lašu zveja praktiski
vēl nav noorganizēta. Pārējās valstis, sevišķi Dānija, VFR

un Polija, kurām vispār nav kaut cik piemērotu lašu upju,
zvejo tikai jūrā, zvejo ļoti intensīvi un ar labiem panāku-
miem. Mūsu republikas īpatsvars Padomju Savienības

kopīgajā Baltijas lašu nozvejā ir apm. 80%, pie tam ne-

apstrīdami pieaug šīs vadošās lomas nostiprināšanās ten-

dence: lašu nozveja stabilizēsies samērā augstā līmenī.

Pirmā vieta, bez šaubām, pienākas mūsu lielākajai upei —

Daugavai: kopā ar grīvas rajonu tā dod 50% visas no-

zvejas.
Nozvejas apjoms samērā objektīvi raksturo arī katras

upes īpatsvaru lašu krājumu atjaunošanā. Tātad Daugava
nodrošina vismaz 50% ikgadējā lašu krājuma papildinā-
juma.

Kā zināms, aizvien intensīvāk tiek izmantoti Daugavas
hidroenerģētiskie resursi: 1973. gadā paredzēts uzcelt jau
trešo hidroelektrostacijas aizsprostu uz Daugavas — Rī-

gas HES Doles salas rajonā. Šis rajons izrādījās vispie-
mērotākais HES celtniecībai, bet tas ir arī praktiski vienī-

gais lielais caurceļotāju un puscaurceļotāju zivju (lašu,
nēģu, vimbu v. c.) nārsta rajons Daugavas lejtecē.

Novērtējot radušos situāciju no ekonomiskā viedokļa,
HES celtniecība ir izdevīgāks un nozīmīgāks pasākums
nekā zivju nārsta rajona saglabāšana. Tāpēc, sākot ar

1973. gadu, visas nārsta vietas Daugavā būs pilnīgi iznī-

cinātas, tiks likvidēta iespēja dabīgi atjaunoties vismaz

50% ikgadējā lašu krājuma papildinājuma.
Vienlaicīgi ar HES aizsprostu celtniecību pieaug ener-

ģijas patērētāju uzņēmumu iespējas kāpināt ražošanu, līdz

ar to strauji palielinās daļēji attīrīto notekūdeņu iepludi-
nāšana upēs. Šā iemesla dēļ nopietns stāvoklis līdz šim

izveidojies gan tikai Lielupes baseinā (Lielupē, lecavā,
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Cilvēks palīdz dabai — daba

atlīdzina cilvēkam

Svētē, Misā), tomēr tas neveicina lašu krājumu atjauno-
šanas apstākļu uzlabošanos nevienā upē.

Ventā, Gaujā un Salacā lašu nārsta vietas vēl atrodas

vairāk vai mazāk apmierinošā stāvoklī, tomēr pasīvai pie-

ejai nav pamata — mazajiem lasēniem kaut kas ir jāēd,
bet saglabājušos upju rajonu barības resursi vairs nevar

pilnīgi nodrošināt pat pašreizējo lašu mazuļu skaitu. Vie-

nam lašu mazulim nepieciešams vismaz 1 m 2liels medību

rajons ar noteiktiem apstākļiem tajā (barības bāze, strau-

mes ātrums, dziļums, grunts raksturs v. c). Izrādās, ka

šādu piemērotu rajonu mūsu upēs nepietiek, turklāt to

platība aizvien samazinās gan ūdens piesārņošanas, gan

plaši izvērsto meliorācijas, gan hidrotehnisko darbu re-

zultātā.

Ar katru gadu vairāk tiek apgrūtināta pieaugušo lašu

migrācija, sevišķi iekļūšana mūsu lašu upēs. Strauji papla-
šinās ostas upju grīvās, pieaug šo rajonu piesārņotība. Me-

liorācijas darbu rezultātā ir mainījies upju noteces režīms,
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tāpēc no augusta līdz oktobrim upēs saglabājas zems

ūdens līmenis. Tas viss negatīvi ietekmē lašu vaislinieku

nārsta migrāciju intensitāti.

Tātad lašu resursu saglabāšanas jautājums ir aktuāls

un prasa tūlītēju un efektīvu iejaukšanos.
Kas un kā jādara un tiek darīts, lai stāvokli uzlabotu?

Vispirms, protams, jārūpējas par lašu mazuļiem, jo to

eksistences apstākļi apdraudēti visvairāk. Ja lašu krā-

jumu atražošanas dabīgās iespējas pamazām izsīkst, tās

jāaizstāj ar mākslīgām. Šo darbu veic Baltijas baseina

zivju aizsardzības pārvaldes zivju audzētavas sadarbībā

ar Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības institūtu.

Sākot ar 1965. gadu, pārvaldes zivju audzētavas sāka

audzēt lašu mazuļus līdz smolta stadijai, t. i., līdz tādam

vecumam, kad lašu mazulis, ielaists upē, tūlīt dodas uz

jūru, tātad savu upes dzīves fāzi jau nodzīvojis zivju
audzētavā. Salīdzinājumā ar apstākļiem upē, kas gadu
no gada pasliktinās, lašu mazuļu dzīves apstākļi audzēta-

vās nepārtraukti uzlabojas, jo pamazām pilnveidojas to

audzēšanas biotehnika.

Lai kompensētu zaudējumus, kas zivsaimniecībai noda-

rīti Rīgas HES celtniecības rezultātā, 1970. gadā tika no-

dota ekspluatācijā jauna Salacas zivju audzētava ar pro-

jektēto jaudu 300 tūkstošu lašu mazuļu (1 —2 gadu vecu,

smolta stadijā) gadā.

Izmantojot jaunākos sasniegumus lašu ikru inkubācijā,
mazuļu paaudzēšanā un barošanā, republikas zivju audzē-

tavas ar katru gadu kāpina izaudzēto smoltu daudzumu.

Audzētavās izaudzētajiem lašu mazuļiem pirms to izlai-

šanas upē nogriež taukspuru (mazu rudimentāru spuriņu
starp muguras un astes spuru), tā vairs neataug, un šādi

iezīmētos lašus viegli atšķirt no dabīgā nārsta rezultātā

izaugušajiem. Pēc šīs pazīmes uzskaita arī visus vaisli-

niekus, kas pēc I—31 —3 gadiem atgriežas kā pieauguši, 7—

12 kg smagi laši.

Par to, cik perspektīva un efektīva ir lašu mazuļu
audzēšana zivju audzētavās līdz smolta stadijai, liecina

kaut vai 1971. gada uzskaites rezultāti. Ihtiologiem izde-

vās uzskaitīt 4857 pieaugušos lašus (nosvērt, izmērīt, no-

teikt vecumu). 2070 no tiem izrādījās ar nogrieztām tauk-

spurām. Tātad jau pašreiz 42,7% visas lašu nozvejas re-

publikā bāzējas uz zivju audzētavu rūpīgā un grūtā darba

rezultātiem.



75

Salacas lašu audzētavas ceha iekšskats

Līdz devītās piecgades beigām paredzēts pabeigt veco

zivju audzētavu rekonstrukciju. Pēc rekonstrukcijas visu

četru republikas lašu mazuļu audzētavu kopīgā jauda sa-

sniegs 1 300000 lašu mazuļu gadā. Saskaņā ar izstrādāta-

jiem normatīviem, šāds lašu mazuļu daudzums nodrošinās

7800—8000 centneru lašu nozveju gadā, t. i., apmēram
5—7 reizes vairāk nekā pašreiz.

Vienlaicīgi ir izstrādāts un jau tiek īstenots pasākumu
komplekss, kas ievērojamā mērā veicinās arī lašu krājumu
dabīgajam atjaunošanās procesam nepieciešamo apstākļu
uzlabošanos. Stingri tiek reglamentētas lašu zvejas vietas

un laiki perspektīvākajās lašu upēs, piemēram, Salacā

noteikts lašu rezervāta režīms. Lai daļēji saglabātu Dau-

gavas lašus, Rīgas HES aizsprostā būvē speciālu sarežģī-
tas konstrukcijas zivju ceļu, pa kuru laši un citas zivis

varēs nokļūt ūdenskrātuvē un tālāk — Ogres upē. Ogrē
izbūvē mākslīgas nārsta vietas, lai nodrošinātu šo zivju
dabīgajam nārstam apstākļus.

Apsverot visus «par» un «pret», ar gandarījumu jāse-
cina, ka lašu nākotne nav tik bezcerīga, kā liekas. Lai arī

veicamo un vēl tikai iecerēto pasākumu realizēšana sais-

tīta ar lielu darbu un līdzekļu patēriņu, pieredze rāda, ka

šie pasākumi ir perspektīvi un vistuvākajā nākotnē sagai-
dāms ievērojams lašu resursu pieaugums.
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Mūsu pazīstamāko dzīvnieku dzīves cikla pavasara fāze

Latvijas sauszemē un iekšējos ūdeņos
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A. Zirnītis

DZĪVĀS DABAS SEZONĀLĀ ATTĪSTĪBAS GAITA

Gan kultūraugu, gan brīvdabas augu fenoloģisko novē-

rojumu materiāli ievērojami papildina meteoroloģisko no-

vērojumu datus par atsevišķiem meteoroloģiskajiem ele-

mentiem un kompleksā ar tiem labi raksturo atsevišķu
vietu un rajonu klimatiskos apstākļus. Sāds materiālu

komplekss dod iespēju izprast un atklāt vietējās īpatnības

un savdabības, izceļ atsevišķu vietu mezoklimatiskās un

mikroklimatiskās īpatnības, kas var būt noderīgas dažādu

tautas saimniecības nozaru un it īpaši lauksaimniecības

praksē. Tikai iespējami pilnīgāk izmantojot katra lauka

īpatnības, t. i., ārējās vides apstākļus, var iegūt iespējami

augstākas ražas.

Meteoroloģiskos novērojumus izdara speciālās meteo-

roloģiskajās stacijās regulāri katru dienu noteiktos laikos.

Sie novērojumi ir precīzi, bez jebkādas subjektīvas ietek-

mes, jo pierakstīts tiek tas, ko rāda aparāti. Apkopojot šādā

veidā iegūtos datus, gūstam zināmu priekšstatu par me-

teoroloģiskajiem apstākļiem kādā vietā un tās tuvākajā

apkārtnē gan atsevišķos gados, gan ilggadīgā griezumā,
ka-s raksturo vietas klimatu.

Turpretī fenoloģiskajiem novērojumiem nav vajadzīgi
nekādi aparāti, tie ir masveidīgi, jo paši novērošanas ob-

jekti atrodas dabā un to ir daudz. Tie redzami katru dienu,
un labi konstatējams, kādas izmaiņas notiek augu attīstī-

bas gaitā. Tikai nepieciešams šīs izmaiņas atzīmēt, pie-
rakstot datumu, kad attiecīgajam augam sākusies novē-

rotā attīstības fāze. Šādus novērojumus var izdarīt katrs,
kuram ir kaut neliela interese par dzīvo dabu.

Apkopojot šādu fenoloģisko novērojumu materiālus no

daudzām vietām un daudziem gadiem, kļūst labi pārska-
tāma dzīvās dabas sezonālā gaita noteiktā teritorijā.

Dzīvās dabas attīstības gada ciklam ir ciešs sakars ar

vietas meteoroloģiskajiem apstākļiem, un dzīvais augs ar

saviem attīstības fāzu momentiem kā spogulī rāda kādas

vietas klimatiskos apstākļus.
Tabulā ļoti konspektīvi parādīta dzīvās dabas attīstības

ilggadīgā gaita dažās raksturīgākās vietās Latvijas PSR

teritorijā. Tajā pirmo reizi apkopoti novērojumu dati par

41 gadu garu laikposmu (no 1926. līdz 1966. gadam).
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A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS
PARĀDĪBAS 1971. GADA PAVASARĪ

Lai gan pavasaris sākās agri — ledus upēs izgāja jau martā —,

tomēr aprīlī un maijā laiks bija nepastāvīgs, karstas dienas mijās
ar aukstām naktīm. Piemēram, 18. maijā Stendē bija +33°, bet naktī

no 23. uz 24. maiju Vecpiebalgā —4°.

Lija neparasti reti, bet nokrišņu daudzums atsevišķās lietus gāz-
mās bija ļoti liels. Piemēram, 27. maijā Stendē trijās stundās nolija
82 mm, bet diennaktī —

v 93 mm (divas mēneša normas). Odens strau-

mes vietām noskaloja ceļa uzbērumu, nodarīja zaudējumus meliorā-

cijas sistēmām, vairāk nekā 300 ha platībā izskaloja lauksaimniecības

kultūras, Stendes selekcijas stacijas rajonā izskaloja iestādītos kar-

tupeļus. Arī Aucē tajā pašā laikā nolija 79 mm, bija pērkona negaiss,

pēc kura 10 minūtes turpinājās krusa ar graudiem līdz 6 mm dia-

metrā.

Tomēr 1971. gadā pavasarī saulaino dienu skaits bija ļoti liels —

ievērojami virs normas. Nelielie palu ūdeņi noskrēja ātri, un jau
maijā sākās vasaras mazūdens sezona.

Rīgas jūras līča dienviddaļa jau marta beigās bija brīva no ledus.

Tomēr līča ziemeļdaļā rets klejojošs ledus vēl saglabājās līdz aprīļa

beigām.

I. Zariņš

VĒROJUMI UZ SKUDRU TACIŅAS

Tikko bija nolijis ražens lietus. Salacas upes krastos

no koku zariem vēl pilēja lāses, daudzās vietās pa zemi

līkumoja sīkas urdziņas, bet meža iemītnieki jau līda ārā

no savām paslēptuvēm, tuvāk saules siltajiem stariem. Uz

kādas taciņas parādījās sarkanās skudras.

Tās tuvojās no liela pūžņa puses un tālāk pāri ieapaļam
klajumam virzījās uz priežu jaunaudzīti. Sapratu jau pir-

majā mirklī: esmu nokjuvis pie čaklo meža darbinieku

satiksmes maģistrāles. Jo vairāk attālinājās melnā tūce

un zem kokiem kļuva gaišāks, jo straujāka kļuva kustība

uz taciņas. It kā vienojušās tikai viņām vienīgajām sapro-

tamā norunā, skudras devās uz jaunaudzīti.

Gāju līdztekus taciņai un skatījos. Varbūt ieraudzīšu

ko neparastu? Un tiešām! Pēkšņi priekšā kaut kas paspī-
dēja. Kad piegāju tuvāk, kļuva redzams lietus izveidots

prāvs strautiņš, kas šķērsoja kukaiņu iemīļoto taciņu. Da-

žas sekundes valdīja apjukums. Bet tad likās, ka kukainīši



kaut kā «paziņojuši» par negadījumu skudru pūznim, Jo
no turienes steigšus traucās palīgi.

Taciņa ņirbēt ņirb. Tāda rosība, kādu es nekad nespētu
iedomāties. Vēl dažas minūtes satrauktie kukainīši tekalē

no vienas vietas uz otru, iemērc ūdenī ūsiņas, bet to pašu
brīdi atraujas atpakaļ. Skudras skrien cita citai klāt, de-

dzīgi «apspriežas», pēc tam vairākas drosminieces laižas

peldus, cenzdamās tikt pāri negaidītajam šķērslim. Tomēr

veltīgi. Straume nes tās sāņus un skalo projām.
Kukainīši šaudās gar ūdens malu gan pa labi, gan pa

kreisi. Izmēģina te šur, te tur. Pārejas tomēr nav. Bei-

dzot — gandrīz neticami — skudras pieķeras cita pie citas

un ieslīd ūdenī. Izveidojas vairākus centimetrus gara ķē-
dīte. Straume šo dzīvo pavedienu gan pasviež sāņus, bet

tikai uz brīdi. Pamazām rūsganā, elastīgā ķēdīte kļūst aiz-

vien garāka un beidzot aizsniedz strautiņa pretējo krastu.

Šķērslis ir pārvarēts. Ķēdīte, kuru veido neskaitāmas

skudras, iztaisnojas, nostiepjas un pārvēršas par savda-

bīgu konveijera lentu, kas šūpojas spožajā straumē. Saķē-
rušās izturīgā virknē, simtiem un tūkstošiem skudru do-

das uz pretējo krastu. Bet no turienes pa šo pašu dzīvo

tiltiņu ņiprās strādnieces atkal mēro ceļu atpakaļ, velkot
līdzi smagus medījumus, kā arī būvmateriālus — sīksīku

zaru kritaliņas un dažādus citus atradumus.

Tā turpinās ilgāku laiku.

Paiet minūtes, varbūt pat stunda, bet skudras joprojām
strādā. Paveros uz nelielo strautiņu — susē. Tas nozīmē,
ka drīz tiltiņš vairs nebūs vajadzīgs. Ūdens aiztecēs, sa-

sūksies zemē, un nekas vairs neaizšķērsos skudrām ceļu.
Skudras pieradušas strādāt visādos, apstākļos. Tās nespēj
kavēt pat neparasti un negaidīti sarežģījumi. Centīgās
meža iemītnieces dara savu lielo darbu, palīdzot mums,

cilvēkiem, aizsargāt dabu.

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā tematisku krājumu

«Psiholoģija un reliģija». Tas. veltīts ateistiskās audzinā-

šanas psiholoģiskajām problēmām. Visiem, kas interesējas

par tām, grāmata palīdzēs celt ateistiskās audzināšanas

efektivitāti.
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J. Kronītis

SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DAUDZUMA

PALIELINĀŠANAS IESPĒJAS

Savvaļas zīdītāji un putni ir dabas ainavas neatņemama
sastāvdaļa, tāpēc sabiedrībā, diskutējot par dabas aizsar-

dzību, bieži izvirzās jautājums par savvaļas dzīvnieku sa-

glabāšanas un pavairošanas nepieciešamību. Šajā sakarā

nereti izskan prasības aizliegt atsevišķu dzīvnieku sugu

medības, pastiprināt atsevišķu dabas objektu aizsardzību

utt. Neapšaubot šādu prasību izvirzītāju labo gribu, dau-

dzos gadījumos pret tām tomēr ir jāiebilst, jo šiem pasā-
kumiem vien gaidīto panākumu nebūs vai arī tie būs prak-
tiski nenozīmīgi.

Saskaņā ar bioloģijas pamatlikumu visi dzīvie orga-

nismi un vide, kurā tie mīt, veido nedalāmu vienību. At-

sevišķas dzīvnieku sugas var pastāvēt un vairoties tikai

tad, ja vides apstākļi atbilst attiecīgajai dzīvnieku sugai
un dzīvnieku daudzumam, pie tam šai atbilstībai ir jāsa-
glabājas visos gadalaikos.

Galvenie vides faktori, kas nosaka tās atbilstību attie-

cīgajai dzīvnieku sugai, ir barības bāze un patvēruma
iespējas. Pie tam abiem šiem faktoriem jāapmierina dzīv-

nieku vajadzības visu gadu. Ja viens no šiem fakto-

riem kādā no gadalaikiem ir nepietiekamā apjomā, tad

dzīvnieku skaitu attiecīgajā teritorijā nosaka t. s. mini-

muma noteikums, citiem vārdiem — tas vides faktors,
kura ir vismazāk. Piemēram, ja attiecīgajā teritorijā va-

sarā barības pietiek 100 stirnām, bet ziemā — tikai 10

dzīvniekiem, tad konkrētajos apstākļos, raugoties no barī-

bas viedokļa vien, normāli eksistēt var tikai 10 stirnas.

Ja stirnu skaitu grib palielināt, ir jārūpējas par dzīvnieku

regulāru piebarošanu ziemā.

Līdzīgi iedarbojas arī patvēruma elements. Ja attiecī-

gajā teritorijā nav biezu egļu audžu, kur stirnām patver-
ties ziemā, un nav uzbūvēts pietiekami daudz nojumju
stirnu patvērumam dziļa sniega apstākļos, praktiski jūta-
mus rezultātus nedos arī piebarošana ar sausu barību. Ar

sniegu pieputinātās lapu koku audzēs dziļās ziemās stir-

nas nespēj atkašņāt sev barībai absolūti nepieciešamos

ogulājus un viršus, kā arī ir spiestas gulēt uz sniega,
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tādēļ inficējas ar zarnu parazītiem un masveidā aiziet

bojā. Saglabājas parasti tikai tie dzīvnieki, galvenokārt

veselīgākās vidējā vecuma stirnas, kuriem ziemā pietiek
visu veidu barības un ir nodrošināts arī patvērums.

Līdzīgs stāvoklis ir ar laukirbēm, par kurām vairākās

vietās rūpējas skolēni un mednieki. Ja teritorijā, kur mīt

laukirbes, nav skuju koku jaunaudžu puduru, eglīšu dzīv-

žogu un nav ierīkotas nojumes patvērumam ziemā, lauk-

irbju skaits nebūs sevišķi liels, kaut arī vasarā putniem
būs pieticis barības un ziemā tie tiks piebaroti.

Patvērums mūsu republikas apstākļos nepieciešams arī

plaši pazīstamajam lauku un krūmāju iemītniekam — pe-

lēkajam zaķim. So medību saimniecībā visai nozīmīgo
dzīvnieku skaits mūsu republikā jau vairākus gadus prak-
tiski nepalielinās galvenokārt tāpēc, ka zaķu mazuļu dzim-

šanas laikā un pirmajā mazuļu dzīves posmā tiem trūkst

patvēruma. Zaķu mātīte vietu bērnu dzemdēšanai

izvēlas nevis mežā vai biezos krūmos, bet gan samērā

klajās ar vecu zāli klātās platībās, dažreiz zem atsevišķi

augoša koka vai krūma. Visbiežāk zaķu migas atrodas

sausās vietās nelielos, klajos purviņos lauku vidū, aiz-

zēlušās atmatās, ežmalās un tamlīdzīgās vietās, dažreiz

pat augļu dārzos netālu no dzīvojamām ēkām.

Plašo meliorācijas un krūmāju likvidēšanas darbu rezul-

tātā pelēko zaķu migām vispiemērotākās platības mūsu

republikas laukos lielākoties ir pārvērstas par tīrumiem un

kultivētām pļavām, tādēļ uz pelēko zaķu skaita praktiski

nozīmīgu palielināšanos nav cerību, ja netiks veikti spe-

ciāli ar lauksaimniecības darbiniekiem saskaņoti pasākumi

zaķu mītņu jautājuma labvēlīgai atrisināšanai.

Mītņu jautājums ir viens no svarīgākajiem, kas jārisina,
cenšoties palielināt savvaļas dzīvnieku skaitu. Tas dau-

dzos gadījumos ir pat svarīgāks par dzīvnieku piebaroša-

nas jautājumu.

Laukirbju skaita palielināšanas interesēs ieteicams

stingri ievērot lauksaimniecībā lietojamo minerālmēslu un

indīgo ķimikāliju glabāšanas un lietošanas noteikumus,

lai putni reizē ar barību neuzņemtu arī indīgas vielas.

leteicams nepieļaut pārspīlējumus herbicīdu un citu in-

dīgu vielu lietošanā lauksaimniecībā. Anglijā veiktajos pē-

tījumos noskaidrots, ka laukirbju cāļi lielā skaitā nobei-

dzas tādēļ, ka to barībā trūkst posmkāju kukaiņu — zāģ-
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lapseņu, lapgraužu, skudru v. c., jo tos iznīcinājuši gal-
venokārt herbicīdi.

Lai palielinātu pelēko zaķu skaitu, medniekiem un da-

bas draugiem ieteicams vienoties ar lauksaimniecības dar-

biniekiem par nelielu mazvērtīgāko zemes gabaliņu vai

joslu atstāšanu atmatā zaķu mītņu vajadzībām.

Līdzīgi var veicināt arī citu savvaļas dzīvnieku (zīdī-
tāju, putnu) skaita palielināšanos, tikai obligāti nokārto-

jot mītņu un barības bāzes jautājumu.

Ja attiecīgajai dzīvnieku sugai ir nodrošinātas mītnes

un barības bāze visam gadam, tad, nodrošinot pienācīgo
apsardzību, var cerēt uz dzīvnieku skaita palielināšanos
dabiskā ikgadējā pieauguma apjomā. Paredzot savvaļas
dzīvnieku ikgadējo pieaugumu, jāpatur prātā, ka dažādu

nelabvēlīgu faktoru (aukstuma, mitruma, slimību, plēsoņu

v. c.) ietekmē zināma daļa dzīvnieku mazuļu aiziet bojā
jau pirmajās savas dzīves dienās, nedēļās vai mēnešos.

Tāpēc, plānojot savvaļas dzīvnieku pieaugumu, par reālo

parasti pieņem nevis dzīvnieku bioloģisko, bet gan saim-

niecisko pieaugumu.

Pēc P. Jurgensona (1966. g.) savāktajiem datiem, nozī-

mīgāko savvaļas zīdītāju un putnu sugu vidējo ikgadējo
bioloģisko un saimniecisko pieaugumu raksturo šādi dati

(procentos no pieaugušo dzīvnieku skaita):

Pieaugums

Suga
bioloģiskais saimnieciskais

Alnis

Briedis

Stirna

Meža cūka

Lapsa
Ūdrs
Meža cauna

Upju bebrs

Pelēkais zaķis
Baltais zaķis

Savva|as pīle
Mednis

Rubenis
Mežirbe

Laukirbe

25—30

12—21

20—35

40—60

75—76

18—20

40—50

10—15

50—70

36—113

300—400

150—250

200—300

100—200

100—200

10-16

4— 14

10—15

10—15

40—50

10—15

25—30

5— 10

25—30

30—50

150—200

75—125

100—150

50—100

50—100-
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Ļoti liela ietekme uz savvaļas dzīvnieku pieaugumu ir

arī meteoroloģiskajiem apstākļiem. Gados, kad pavasarī
ir stipras salnas un vasarā ilgstoši lietus periodi, aiziet

bojā 80—85% zaķēnu. Ja jūnija pirmajā pusē gaisa vidējā

temperatūra ir zem 4-10° C un nokrišņu vairāk par

80 mm, nobeidzas 80—90% laukirbju cāļu. Vietās, kur

dzīvniekiem ir labas dabiskās mītnes, nobeigušos mazuļu
procents parasti ir ievērojami mazāks. Mazāks tas ir arī

tur, kur lauksaimniecībā mazāk lieto indīgos preparātus.

Taču, cenšoties palielināt savvaļas dzīvnieku daudzumu,
arvien jāievēro, ka tam jābūt tādam, lai nenodarītu prak-
tiski jūtamus zaudējumus lauksaimniecībai, mežsaimnie-

cībai un zivsaimniecībai. Savvaļas dzīvnieku skaita palie-
lināšanas pasākumiem jābūt saskaņotiem ar minēto tau-

tas saimniecības nozaru interesēm, panākot lietderīgu
kompromisu.

Šādas savstarpēji saskaņotas rīcības paraugus var at-

rast vairākās tautas demokrātijas valstīs. Piemēram, Ce-

hoslovakijas, Bulgārijas, Rumānijas un Vācijas Demokrā-

tiskās Republikas mednieki un dabas draugi, vienojoties
ar lauksaimniecības uzņēmumiem, ir panākuši, ka lauku

darbu mehanizācijas un ķīmisko līdzekļu pielietošanas

pasākumi nenodara jūtamu ļaunumu savvaļas dzīvnie-

kiem. Siena, labības un citas ražas novākšanas un aug-

snes apstrādāšanas agregātiem priekšā piestiprina dažā-

das ierīces, kas dzīvniekus aizbaida; lauku gabalu apstrādi
sāk nevis no perifērijas, bet no vidus, krūmus iznīcina ar

ķimikālijām, kurām piejauktas asi smaržojošas vielas, un

to dara gadalaikā, kad savvaļas dzīvnieku krūmājos ir

vismazāk, pie tam iepriekš aizbaidot tos no krūmājiem;
nodibināta stingta kārtība, kas nepieļauj sēklu kodināšanu

ar palielinātām indīgo preparātu devām, nepieļauj ari

sēklu paviršu ieecēšanu augsnē, vaļēju minerālmēslu gla-
bāšanu kaudzēs uz lauka v. c.

Vienojoties ar lauksaimniekiem, Vairākās no minētajām
valstīm lauku vidū ierīko dzīvnieku patvēruma joslas.

Veiktie pasākumi pēdējos gados ir izrādījušies efektīvi.

Piemēram, pelēko zaķu saimnieciskais pieaugums Cehoslo-

vakijā ir 50—70%, bet Rumānijā un VDR — pat 100%.

Šo valstu pieredze varētu noderēt arī Latvijā, pielāgo-

jot pasākumus teritorijas un katras saimniecības īpat-
nībām.
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Dzīvās dabas attīstības ilggadīgā gaita dažās raksturīgākās vietās

1971. gada vasaras

Parādības

Rucavas un Bārtas

apkaimē

.....
agrā- vēlā

vlde J* kais kai;

Jelg vas ap aimē

vēlā-

kais Vidēji
agrā-
kais

vēlā-

kais

Sāka ziedēt rudzi 17. VI 29. V

1937
2. VII

1936
20. VII

1947

14. VII

1957
28. VI

1948

23. VI

1937

2. VII

1935

30. VI

1955
28. VII

1955
16. VIII

1956

8. VIII

1955
5. VIII

1929

5. VIII

1929

8. VIII

1955

13. VI 2. VI

1934

24. VI

1936

2. VII

1934

9. VII
1934

28. VI

1948

30. VI

1934

28. VI
1948

26. VI

1955

23. VII
1955

24. VII
1951

4. VIII
1960

24. VII

1958
21. VI

1932
30. VII

1955

Sāka ziedēt liepas 15. VII j 8. VII

Saka ziedēt kartupeli 3.VIIII 15. VII

Sāka nogatavoties ērkšķogas 21. VII 17. VII

Sāka nogatavoties jāņogas 15. VII II. VII

Sāka nogatavoties upenes 16. VII 13. VII

Sāka nogatavoties ķirši 1. VIII
skāb.

17. VII
sald.

Vietas

nosaukums
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3. Priekule
4. Aizpute
5. Pope
6. Stende

7. Penkule

8. Dobele

12. Code

15. Madliena
16. Nereta

20. Zvidziena
21. Lejasciems

22. Atašiene
23. Subate

24. Daugavpils
26. Rēzekne

27. Gaigalava
28. Šķaune
29. Malnava

30. Viļaka

14. VI

28. VI

16. VI

15. VI

8. VI

15. VI

9. VI

12. VI
26. VI

26.V!

9. VI

4. VI

14. VI

15. VI
31. V

25. VI

17. VI
9. VI

10. VI

2. VII

23. VI

18. VI

27. VI

10. VII

25. VI

13. VI

24. VI

20. VI

31. V

31. V

•30. V

28. V

30. V

12. VI

31. V

14. VI

26. VI

12. VI

18. VI

12. VI

16. VII
28. VI

29. VI

23. VI

27. VI

15. VII

27. VI

27. VI

3. VI

20. V

31. V

13. VI

2. VI

6, VI
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fenoloģiskās parādības

Vējav is un G

pkaimē
reļu Rūjienas apk imē

Sile ies un I

iils apk
augav-
limē

vidēji
agrā-
kais

vēlā-

kais vjdējl
agrā-
kais

vēlā-
kais vidēji

agrā-
kais

vēlā-
kais

20. VI 10. VI
1934

29. VI
1936

7. VII

1931

20. VII
1947
6. VII

1948
8. VII

1927

31. VII

1935

10.VII
1955

2. VIII
1955

20. VIII
1956

20. VIII

1955
2. VIII

1955
7. VIII

1932

25. VIII

1928

19. VI 4. VI
1930

2. VII

1948
11. VII

1930

10. VII

1937

1. VII

1936

3. VII

1934
5. VII

1936

30. VI
1955

IIIA'I
1955

6. VIII

1955

20. VII!

1955
31. VII

1955
30. VII

1955
4. VIII

1955.

15. VI 3. VI
1937

1. VII

1936

28. VI
1934

1. VII

1934
28. VI

1950
30. VI

1950
2. VII

1937

27. VI
1955

27. VII
1955

10. VII
1956

18. VII

1965
28. VII

1955
7. VIII

1965
6. VIII

1958

14. VII 12. VII 10. VII

25. VII 27. VII 23. VII

3. VIII 27. VII 14. VII

16. VII 12. VII 9. VII

17. VII 16. VII 12. VII

18. VIII
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10. VI 14. VII

18. VII

12. VII

20. VII

25. VII 10. VIII 27. VII 25. VII

26. VII

26. VII

30. VII

2. VII 2. VIII 22. VII 15. VII 24. VII

10. VI

15. VI 20. VII 10. VIII 15. VII 20. VII5. VIII

14. VI

8. VI

11. VI

24. VI

24. VI

15. VII

9. VII

12. VII

19. VII

9. VII

10. VII

4. VII

24. VII
23. VII

31. VII

30. VII

8. VII

15. VII

19. VII
25. VII

28. VII

30. VII

25. VII
20. VII

1. VIII

17. VI
6. VI

10. VI

14. VII

8. VII

14. VII

20. VII

16. VII
5. VIII

4. VIII

30. VII

6. VII

28. VI

23. VII

16. VII
25. VII

20. VII

31. VII

15. VII

10. VIII

29. VI
10. VII
25. VII

15. VII

30. VII
15.VII 28. VI 20. VII

30. VII

20. VI 20. VIIi 31. VII
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Mūsu pazīstamāko dzīvnieku dzīves cikla rudens fāze

Latvijas sauszemē un iekšējos ūdeņos



91

A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS
PARĀDĪBAS 1971. GADA VASARĀ

Vasaras temperatūra bija virs normas, turpretī nokrišņi bija zem

normas. Pēdējās salnas atzīmētas jūnija pirmajā dekādē.

Sakarā ar sauso un silto laiku upēs ievērojami samazinājās notece,
un, piemēram, augustā Daugavas caurplūdums bija 40% no normas,

Gaujas — ap 30%, bet Lielupes tikai 20% no parastā. Daži mazāki

strauti izsīka pavisam.
Atsevišķās vietās tomēr tika novērotas intensīvas lietus gāzmas

ar negaisu un krusu. 23. jūnijā Zaķos 1,5 stundās nolija 40 mm, 16.

jūlijā Aucē diennaktī — 80,8 mm, 31. jūlijā Jaunpiebalgā 20 minūšu

laikā ap 30 mm, L augustā Neretā 2,5 stundās — 66 mm, 2. augustā

Apē 1 stundā — 73,4 mm, 5 augustā Ludzā 4,5 stundās — 51,6 mm,

bet Krapē 5 minūtēs krusa deva 25 mm nokrišņu. Gandrīz visos šajos
gadījumos lietus laikā bija pērkona negaiss ar stipriem vējiem un

biežu krusu.

Sevišķi stiprs vējš lietus laikā bija Aucē 16. jūlijā, kad brāzmās

tas sasniedza ātrumu 28 m/sek. Tika nolauzti telefona stabi, pārrauti
elektrolīniju vadi.

īslaicīga stipra vētra Latgales augstienē bija 15. augustā, kad

Rāznas ezera apkārtnē vēja brāzmas sasniedza ātrumu 35 m/sek. Kau-
natas apkārtnē šķūņiem tika nocelti jumti, nolauzti telefona un elek-

trolīniju stabi.

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā autoru kolektīva sa-

rakstīto grāmatu «Tautsaimniecībā derīgo augu selekcija

un agrotehnika». Tā domāta galvenokārt agrotehnisko me-

tožu pilnveidošanai un tautsaimniecībā izmantojamo augu

introdukcijai un uzlabošanai. Krājumā izmantota LPSR

ZA Botāniskā dārza un Bioloģijas institūta līdzstrādnieku

pieredze šajā virzienā.

...bagātīgi ilustrētu grāmatu «Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Botāniskais dārzs». Sis kolektīvais darbs iepaj

zīstina lasītājus ar Botāniskā dārza tapšanu un attīstības

gaitu 15 gados.

... H. Mihelsona un I. Vilkās brošūru «Mākslīgās putnu

ligzdošanas vietas». Autori dod padomus, kā pareizi izga-

tavojami un izvietojami būrīši dārzos, parkos un mežos

ligzdojošiem dobumperētājiem, kā kopjami būrīši un no-

vērojami putni.
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Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā I. Krauzes, M. Be-

ķera un J. Jakobsona brošūru «Karotīns». Tajā apskatīts

jautājums par A vitamīna provitamīna karotīna dažādām

formām, to pārvēršanos A vitamīnā, fizioloģisko nozīmi

un izplatību dabā. Aprakstīts, kā iegūst karotinoīdus lauk-

saimniecībā, mežrūpniecībā, tehniskajā mikrobioloģijā, kā

tos izlieto lopkopībā, pārtikas rūpniecībā un medicīnā.

...
G. Liepiņa brošūru «Ūdens cilvēka dzīvē», kas do-

māta visiem dabas draugiem.

...
I. Sproģes un A. Sproģa brošūru «ESM lauksaimnie-

cības plānošanā». Tā domāta lauksaimniecības darbinie-

kiem, kuriem nav speciālu zināšanu par ekonomiski ma-

temātiskajām metodēm, bet kuri vēlas iepazīties ar šīm

metodēm un to pielietošanu lauksaimniecībā.

...kārtējo, XV, rakstu krājumu «Jaunākais mežsaimnie-

cībā». Tajā iztirzātas galvenokārt meža selekcijas, izman-

tošanas un hidromeliorācijas problēmas. Atsevišķi raksti

iepazīstina ar meža izstrādes mehānismiem un paņēmie-

niem, koku za|ās masas apjoma noteikšanu un izmanto-

šanu un sīkkoksnes pārstrādi.

...
I. Dāvidsones albumu «Dekoratīvā skulptūra Latvi-

jas PSR parkos un dārzos». Tas sniedz pārskatu par parku
un dārzu plānošanas principu vēsturisko attīstību, par
dekoratīvās tēlniecības interesantākajiem piemēriem Lat-

vijā. Ilustratīvais materiāls ir daudzveidīgs un estētiski

audzinošs.

...kolektīvo darbu «Padomju Latvijas lauki: darbs un

dzīve», kurā aplūkoti dažādi Latvijas PSR lauku dzīves

aspekti padomju varas laikā, parādīti lauku darbaļaužu
sasniegumi pēdējo gadu laikā, lauku apgāde ar tehniku un

tās apgūšana, kolhozu ciematu izveide, kā arī kultūrizglī-
tības darbs kolhozos un padomju saimniecībās.

... apcerējumu krājumu «Zemnieks, muiža un pilsēta».
Lielākā daļa rakstu veltīti Baltijas agrārajai vēsturei, kā

arī kapitālistiskā ražošanas veida elementu attīstībai Lat-

vijas lauksaimniecībā XIX gadsimtā.
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Ģ. Kasparsons

KAD DZĪVNIEKI IR AGRESĪVI?

«Vai viņš kož?» — šo jautājumu no Rīgas Zooloģiskā
dārza apmeklētājiem var dzirdēt ik dienas desmitiem

reižu. «Kad ir bīstami iet pa mežu?» vaicā daudzi. «Kuri

no mūsu dzīvniekiem uzbrūk cilvēkam?» jautās tie, kas

jau kaut cik pazīst dabu. Neskaitāmas reizes esmu dzirdē-

jis par «pilnīgi droši zināmiem» gadījumiem, kad lūsis vai

vilks Latvijā saplosījis cilvēku, tikai vēl neviens man nav

nosaucis «saplosītā» vārdu un uzvārdu. Vēl neviens.

Arī filmās un rakstos par cilvēkiem un dabu bieži tiek

pārspīlēta to cilvēku «varonība», kuriem it kā iznākusi

divkauja ar savvaļas zvēriem. Manuprāt, laiks ieviest šajā

jautājumā zināmu skaidrību, jo tādi daiļdarbi kaitē dabas

aizsardzībai.

Pieredzējuši mednieki un naturālisti apgalvo, ka Latvijā
nav cilvēkam bīstamu zvēru. Speciālisti, kas redzējuši vi-

sas pasaules dabu, stāsta, ka pat jebkuros džungļos piela-
vīties klāt plēsoņam vai čūskai ir grūts uzdevums.

Mūsdienās ap 50% gadījumu, kad dzīvnieki nonāvējuši

cilvēkus, gulstas uz dažādo tropu joslas krokodilu sirds-

apziņas. No atlikušajiem 50% jāatskaita nost karstajās
zemēs lielā skaitā dzīvojošo mudžošo rāpuļu un posmkāju
(čūsku, skorpionu v. c.) upuri, kuru visvairāk gadās In-

dijā un Brazīlijā, galvenokārt bērni. Nākamo vietu laikam

ieņem stipri pārspīlētās haizivju briesmas (tās ir tiešām

nopietnas tikai dažos zemeslodes rajonos), citu zivju, pie-

mēram, piraiju, barakudu v. c, kā arī indīgo ūdens bez-

mugurkaulnieku «konflikti» ar cilvēkiem. Oficiāli paziņots,
ka Indijā caurmērā ap 1000 cilvēku gadā krīt par upuri tī-

ģeriem.

No šī ļoti paviršā uzskaitījuma laikam katram kļūs
skaidrs, ka mūsu vēsajā Latvijā liktenīgi cilvēku konflikti

ar dzīvniekiem var būt tikai reti gadījumi. Turklāt ne vien-

mēr tā ir dzīvnieku vaina.

Dzīvniekus padara agresīvus, t. i., mudina aktīvi uz-

brukt citiem dzīvniekiem un arī cilvēkiem, šādi instinkti:

1) barības iegūšanas instinkts,

2) teritoriālās uzvedības instinkts,

3) dzimuma instinkts un ar to saistītās cikliskās uzve-

dības formas,



95

4) pēcnācēju saglabāšanas, resp., aizsardzības, in-

stinkts.

Nolūkā iegūt barību cilvēkam uzbrūk galvenokārt rela-

tīvi zemu attīstīti dzīvnieki, piemēram, krokodili, kas medī

visu ūdenī sastopamo, vai dažas zivju sugas, kurām jeb-
kura dzīvnieka, dažkārt īpaši cilvēka ķermeņa vai asiņu
smarža ūdenī izraisa ārkārtīgi spēcīgu barošanās, t. i., uz-

brukuma reakciju. Ožas kairinājuma apskurbināti, šie

dzīvnieki netaupa pat viens otru. īpašu lomu šajā grupā

spēlē «cilvēkēdāji» tīģeri, lāči v. c. zvēri, kuriem šāda ag-

resivitātes forma izskaidrojama ar individuālo, dzīves ap-

stākļu un gadījuma pieredzes izraisītu specializāciju.
Bieži mēs šādu uzvedību neatšķiram no teritorijas aiz-

sargāšanas instinktā. Bet ir taču zināms, ka pat paklau-

sīgākais suns var sakost savu saimnieku, ja tas iedomā-

sies rīkoties pa viņa būdu vai guļvietu.

Savvaļas dzīvnieki parasti svešas, teritoriāli nekonku-

rējošas (barības vai mitekļa ziņā) sugas pārstāvim, arī

cilvēkam, ļauj paiet garām, neuzrādot savu dzīves vietu,
tādēļ teritorijas aizsardzība cilvēku tikpat kā neskar.

Tiesa, dažkārt bērni žēlojušies, ka tos saknābušas kaijas,
bet bradāt pa kaiju koloniju tiešām nevienam nav atļauts.

Daudzajiem stāstiem par plēsīgiem putniem un pūcēm, kas

centušies cilvēku notriekt no koka vai klints, lai to «no-

sistu un pēc tam saplosītu», pamatā ir vienkārši ligzdas
apkārtnes izmisīga aizsardzība. Šajā gadījumā mēs ne-

drīkstam putniem neko pārmest — viņu aizsargāšanās ir

bioloģiski pamatota, turklāt plēsīgie putni gandrīz nekad

nelieto pret cilvēku spēku.

Pilnīgas aplamības ir visi no senas literatūras aizgūtie
stāsti par plēsīgiem putniem, kas aiznesuši bērnus vai pat

pusaudžus. Atcerēsimies, ka lielākie no šiem putniem sver

4—lo kg un divkāršu svaru pacelt pat nemēģina. Turklāt

cilvēks — vertikāli staigājoša būtne, liels vai mazs, jau
sen kļuvis par briesmas iemiesojošu siluetu, kuru visi

dzīvnieki pazīst iztālēm un kuram tie griež ceļu. Šajā ziņā

nav spēku samēra. Ērglis viegli tiek galā ar stepes vilku,
kas stiprāks par cilvēku, bet nekad neuzbruks cilvēkam.

Daudz biežāk «pārpratumi» rodas, kad dzīvnieki nonāk

dzimuma instinkta varā. Daudziem ikgadējais vairošanās

rituāls ir saistīts ar riesta cīņām, un, meklējot pretinieku,
satrauktie tēviņi negriež ceļu ne dzīviem, ne nedzīviem

priekšmetiem. Brieži un aļņi bada kokus, uzbrūk automo-
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bijiem, var kļūt bīstami arī sēņotājiem, kaut gan cilvēka

priekšā lielākoties attopas. Pat tādi šķietami nevarīgi
dzīvnieki kā medņu gaiļi, riesta trakumā neatraduši cita

pretinieka, ir nikni uzbrukuši mednieka vai tūrista mugur-

somai, nepievēršot nekādu uzmanību tās īpašniekam, kas

ar ne mazāku azartu lēkā apkārt, aizrautīgi fotografēdams
apskurbušā putna izdarības.

Riesta laiks visiem dzīvniekiem ir ierobežots, iekļauts
noteiktā gada ciklā, un vietas, kur šajā laikā nav vēlams

pastaigāties, parasti ir jau iepriekš zināmas.

Ļoti spēcīgs instinkts visiem augstākajiem dzīvniekiem

ir pēcnācēju aizsardzība. Pēc savas bioloģiskās un psiho-
loģiskās nozīmes tas jau tuvojas dzīvības aizsardzībai.

Un tomēr visuvarenā cilvēka priekšā bieži paliek lielu, spē-

cīgu dzīvnieku mazuļi, kuru vecāki neuzdrošinās tuvoties,
lai tos pasargātu no mums. Laikam gan visvaronīgākās
šajā ziņā ir meža cūkas. Veci mednieki un naturālisti

iesaka savlaicīgi paiet nost no ceļa, kad nāk meža cūka

ar saviem sivēniem, kā arī paslēpt fotoaparātus Un citus

priekšmetus, kas gādīgajai mātei varētu izraisīt kādas

aizdomas. Šāda sastapšanās ir gandrīz vienīgā, kas pie
mums jāuzskata par nopietni bīstamu. Pašreiz no ziemeļ-
austrumiem pie mums pamazām atgriežas brūnie lāči. Cik

zināms, šie dzīvnieki pret cilvēkiem ievēro «bruņotas nei-

tralitātes» politiku.

Dzīvnieku dabiskā agresivitāte, kā redzam, pie mums

tikai ārkārtīgi retos gadījumos noved pie vērā ņemamām
nepatikšanām. Daudz biežāk ar nagiem un zobiem iznāk

saskarties tad, kad dzīvnieki aizstāvas. Un šeit rodas pār-
pratumi. Tautas teiciens «izvelc suni no ūdens — viņš tev

iekož rokā» gadsimtiem ilgi noderējis par nepateicības apzī-

mējumu, taču šā teiciena izgudrotājs nav padomājis, kā

dzīvnieks nokļuvis nelaimē un ko pārcietis. Kad dzīvnieks

ir briesmās, tā psihi pārņem varenais pašaizsardzības in-

stinkts, kas, sastopoties ar cilvēku, apdzēš spēju analizēt

mūsu rīcības detaļas. Daudzi ir lasījuši vai paši lietojuši

salīdzinājumu «kā kaktā iedzīta žurka», bet tikai retais

ir redzējis, ar kādu neticamu spēku šis. mazais dzīvnieks

aizstāvas, nonācis bezizejas stāvoklī. Kas zina, cik pama-

tīgi spēj iekost mazā pelīte vai ūdensvaboles kāpurs, ne-

labprāt ņem tos rokā, bet visbriesmīgākie nelaimes gadī-
jumi visā pasaulē notikuši sadursmēs ar ievainotiem zvē-

riem.
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Visos agresivitātes gadījumos dzīvnieki «patur vērā»

savas fiziskās iespējas un risku. Jūtot neapšaubāmu pār-
spēku vai tiešas briesmas savai dzīvībai, tie vienmēr pa-

met kaujas lauku, dažkārt pat atstājot ienaidniekam savus

mazuļus. Aizsargājoties tiešās dzīvības briesmās, visi

«bremzējošie» faktori apdziest, un dzīvnieks spēj attīstīt

neticamu spēku un neatlaidību. Tieši ievainoti, lamatās

nokļuvuši vai citādi nelaimīgi padarīti dzīvnieki visbiežāk

nonāk kontaktā ar nejaušu garāmgājēju, un te nu rodas

nostāsti par dzīvnieku «niknumu un ļaunumu».

Patiesības labad jāpiebilst, ka dzīvnieki bez aktīvās aiz-

sardzības pielieto arī pasīvo ar tās trim pakāpēm — bēg-
šanu, slēpšanos un sastingšanu. Pēdējā gadījumā mēs pa-

rasti sakām, ka dzīvnieks izliekas par beigtu. Pēc neilga
laika šoka stāvoklis izbeidzas un «beigtais» vai «slimais»

dzīvnieks ar negaidītu sparu atbrīvojas no mūsu klāt-

būtnes.

Dzīvniekiem daba ļoti labi iemācījusi likumu, ka labākā

aizstāvēšanās ir pretuzbrukums. No šejienes rodas aplami

secinājumi, ka, piemēram, odzes uzbrūkot cilvēkiem un pat

«ilgi» vajājot tos. Sadursmes cēloni — nejaušu pieskā-
rienu ar kāju vai tml. cilvēks vienkārši nav pamanījis. Bē-

gošs ienaidnieks atbrīvo dzīvnieku no aizsardzības re-

fleksa, un tas dažkārt «atceras», ka nu ir īstā reize papla-
šināt savu brīvo teritoriju vai citādi ļaut vaļu agresivitā-
tei. Laikam gan katrs no mums pēc pieredzes ar nikniem

suņiem zina, cik strauji mūsu izturēšanās spēj mainīt

dzīvnieka uzbrukuma tieksmes pret bēgšanu un otrādi.

Likums «nebēgt, nepiegriezt vērību, vislabāk uzbrukt»

jāpatur vērā visās sadursmēs ar uzbrūkošiem dzīvniekiem.

Ļoti daudz traģikomisku un arī īsti traģisku gadījumu
saistīti ar cilvēku tieksmi vākt un «pieradināt» savvaļas
dzīvniekus. Ik gadus ļoti daudz jaunu alnīšu, ātirnēnu un

un neskaitāmi savvaļas putnu mazuļi nokļūst cilvēku mā-

jās, kur tos iesprosto kaut kādos būceņos un baro ar visu,

kas pagadās, bieži pat nezinot, pie kādas sugas pieder sa-

gūstītais «mīlulis». Dzīvniekus vāc aiz visdažādākajiem

ieganstiem — apmaldījies, ievainots, pamests, nebarots,
lai gan lielākoties mazuļa vecāki atrodas turpat tuvumā,

tikai prot veiklāk slēpties; dažkārt putni pat metas ar

nagiem virsū savu mazuļu «glābējam».
Pēc neilga laika izrādās, ka jaukais dzīvnieciņš ēd, pie
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tam Joti daudz, un ari gaida, lai iztīrītu viņa būceni, vē-

lams, vairāk reižu dienā. Ja labi padomā — savvaļas zvēri

un putni dzīvo vairākus desmitus gadu, nekāda labuma

savam «gādniekam» neatnes, bet meža pūcei, piemēram,

vajag no 5 līdz 20 pelēm vai vardēm katru dienu, ar tīru

ga{u (bez kauliņiem un vilnas) to barot nevar. Stirnu tu-

rēt būtu vieglāk, sevišķi lauku mājās, bet ko darīt, ja
esam to atvākuši uz pilsētu, ceturtā stāva dzīvoklī? Bet,

galvenais, dzīvniekam augot, cilvēka interese par to sāk

zust. Izrādās, ka esam rīkojušies nepareizi, neesam domā-

juši par savvaļas dzīvnieka likteni. Ar ko pamatojama
tāda, teiksim droši, masveidīga, pilnīgi neprātīga rīcība?

Izrādās, ka visu dzīvnieku mazuļiem, kas bauda vecāku

rūpes, ir raksturīgas īpatnības «sejas» izteiksmē (strups

deguntiņš, plata mute, lielas acis, izvirzīta piere). Sīs

īpatnības, kas piemīt gan putnu mazuļiem, gan zvērēniem,

gan arī cilvēka bērniem, ir dabisks kairinātājs, kas izraisa

«vecāku gādības» jūtas. Un mēs tam netiekam pāri. «Vien-

kāršais» instinkts nejauj mums analizēt savas iespējas un

rīcības sekas. Bet, kad dzīvnieks paaugas, tā izteiksme mai-

nās un tas kļūst mums vienaldzīgs. Tā, piemēram, no mīļa-

jiem incīšiem rodas klejojošu savvaļas kaķu armijas. Tā

rodas aļņi, kas aizsprosto ceļu gājējiem vai braucējiem, ar

visnopietnākajiem draudiem pieprasot «muitu» sviestmai-

zes vai cita uzkožamā veidā. Gūstā uzaugušie dzīvnieki,

sevišķi plēsīgie, dabā vairs nevar normāli eksistēt, jo iegūt
barību tiem jāmācās no saviem vecākiem. Tagad tie par
barības gādātāju uzskata cilvēku, no kura nebaidās un

kuram katrā laikā tuvojas ar savām pretenzijām.
Bet ja nu bijušais «mīlulītis» ir buks vai aļņu bullis,

tad auru laikā sadursme ar tādu dzīvnieku var kļūt likte-

nīga ne vien nejaušam garāmgājējam, bet pat gādīgajam
saimniekam.

Gūstā uzaudzētie dzīvnieki vislabāk nododami Zooloģis-

kajam dārzam (tur to ik gadus salasās papilnam, lielākā

daļa jau neveseli nepareizas turēšanas dēļ), bet to iz-

laišana savvaļā citiem draud ar bojāeju, citus padara ļoti
bīstamus cilvēkiem.

Atcerēsimies galveno: dzīvnieku valstī mēs esam vairs

tikai viesi, bet labam, saprātīgam viesim nevienā namā

briesmas nedraud.

Dzīvnieku dzīves gada gaitas tabulās ir norādīts, kad

tie ir agresīvi.
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Mūsu pazīstamāko dzīvnieku dzīves cikla vasaras fāze

Latvijas sauszemē un iekšējos ūdeņos
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Dzīvās dabas attīstības ilggadīgā gaita

A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS

PARĀDĪBAS 1971. GADA RUDENĪ

Ja septembri pieskaitām pie rudens mēnešiem, tad pirmais kamanu

ce|š, kā 7. septembrī rakstīja «Cīņa», bija vērojams pusceļā no Baus-

kas uz Rīgu jau 5. septembrī, kad negaisa laikā pēc loti intensiva

lietus krusa noklāja šoseju un zemi ar baltu segu.

Septembra pirmajā dekādē atzīmētas arī pirmās salnas (Gulbenē,
Skrīveros, Bauskā v. c).

Tomēr visumā laika apstākli rudens lauku darbu veikšanai sep-

tembrī un oktobrī bija labvēlīgi.
1971. gada rudenim bija raksturīgs ļoti nepastāvīgs laiks, krasas

temperatūras un nokrišņu maiņas. Ja oktobrī šie elementi vēl bija nor-

mas robežās, tad novembrī, kas sākās ar lietu, mēneša otrajā pusē
temperatūra nokrita līdz —20, —24° un atsevišķās vietās, piemēram,

Saldū, Skrīveros, pārsniedza ilggadīgo minimālo temperatūru šai se-

zonai. Novembra otrajā pusē vietām (Kurzemes un Vidzemes aug-

stienēs) sniega sega sasniedza 15—20 cm biezumu. Tomēr jau mēneša

beigās un decembrī, kad atkal iestājās ļoti silts laiks, sniegs nokusa.

Decembrī nokrišņi jau nāca lietus veidā. s

Novembrī ezeri pārklājās ar ledus segu, arī upes lēnos posmos aiz-

sala, bet straujumos veidojās vižņi. Sevišķi intensīvi un samērā ilgi
vižņu iešana un krāšanās bija vērojama Daugavas vidusdaļā augšpus

Pļaviņām un lejasdaļā — augšpus Rīgas. Tāpēc posmā no Jēkabpils
līdz Pļaviņām un Sausajā Daugavā pie Rīgas sastājās lielas vižņu

un ledus masas. Vietām ledus krāvumi sasniedza 2 un 3 m augstumu.

Rucavas un Bārtas
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dažās raksturīgākās vietās Latvijas PSR rudeni

1971. gada rudenim bija raksturīgas ari stipras vētras un bieži uz-

plūdi jūras piekrastē, piemēram, Rīgas ostā. Jau 23. oktobrī, kad rie-

tumu vēju stiprums sasniedza 10 balles, ūdens līmenis Rīgā pārsnie-
dza +130 cm atzīmi', bet, tā kā tas bija ļoti īsu laiku, tad lielāki

applūdumi nepaspēja izveidoties. Tuvu +1 m atzīmei līmenis bija
5., 11. un 17. novembrī.

Sevišķi bieži vētras atkārtojās decembrī. 8. datumā Ventspilī vēja
ātrums brāzmās sasniedza 34 m/sek, pie tam vienlaicīgi arī sniga.
Ostas noliktavām nocēla jumtus, plašā apkārtnē tika bojātas telefona

un elektrolīnijas. Ūdens līmenis cēlās līdz +1 'm atzīmei.

Stipra, ilgstoša vētra plosījās 22. decembrī. Vairākas hidrometeoro-

loģiskās stacijas, sevišķi republikas zieme]os, atzīmēja, ka vēja vidē-

jais ātrums ir 27 m/sek, brāzmās — līdz 34 m/sek. Āri šī vētra bija
saistīta ar sniegu. Vairākās vietās ziemeļu un austrumu rajonos pār-
trūka telefona sakari, iedzīvotāji palika bez gaismas, mežos vietām

tika nogāzti koki. Uzplūdu līmenis Rīgā atkal sasniedza 130 cm at-

zīmi.

Cikloniska darbība turpinājās, un pēc 2 dienām, 24. decembrī, vēja
ātrums Baltijas jūrā brāzmās atkal pārsniedza 30 m/sek. Piekrastē un

upju grīvās veidojās jauns uzplūdu vilnis
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Ārija Elksne

Tavs daiļums, Latvija, nav pilsētās,
Es esmu redzējusi skaistākas par tavām,

Bet, liekas, nav nekur uz zemes šās

Ne tādu birztalu, ne tādu lazdu gravu ...

Tu vienmēr sirdi spēj man atkausēt

Ar savu pīpeņu un kumelīšu smaidiem,
Gar tavām upēm sirmi kārkli sēd,
Kā makšķernieki lielo lomu gaidot.

Un egļu mežu klusums smaržīgais,
Un priežu silu velves tālskanīgās ...

Es jūtu, kā pa naktīm atplūst gaiss
No turienes līdz maniem logiem Rīgā.

Un, kad starp bērziem Gaujas zilgme mirdz

Un baltus mākoņus nes saulei garām vēji,
Es savus senčus tencinu no sirds,
Ka iieši tevi viņi izvēlējās.
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LĪDZSVARA SAGLABĀŠANA DABĀ

V. Krūmiņš

SAUDZĪGU ATTIEKSMI PRET DABU

PILSĒTU CELTNIECĪBĀ!

(LDPAB Rīgas nodaļas pieredze)

1919. gadā pēc V. I. Ļeņina ierosmes un saskaņā ar

viņa parakstīto lēmumu Volgas deltā pie Astrahaņas izvei-

doja pirmo padomju dabas rezervātu. Sakarā ar šā re-

zervāta 40. gadadienu Astrahaņas apgabala jaunieši savā

aicinājumā mūsu zemes jaunatnei rakstīja: «Par piemēru
visiem mums vienmēr būs Vladimirs Iļjičs Ļeņins. Mīlēt

dabu, saudzēt to, vairot tās bagātības — lūk, kam jākļūst
par mūsu devīzi. Par ļeņinisku attieksmi pret dabu, dārgie
biedri!» *

Ar to visā mūsu zemē sākās jo plaša kustība, kas virzīta

uz to, lai dabas izmantošanas un aizsardzības darbs bal-

stītos uz zinātniskiem pamatiem, lai tas nodrošinātu da-

bas resursu racionālu izmantošanu, atjaunošanu un bieži

vien arī vairošanu. Izprast dabas izmantošanu tieši tā, šā

jēdziena visplašākajā nozīmē, mūs māca V. I. Ļeņina teo-

rētiskie norādījumi un praktiskā darbība padomju varas

pastāvēšanas sākumā.

Ļeņiniskie principi bija un arī šodien ir noteicošie visā

dabas izmantošanas darbā, kuru vada Komunistiskā par-

tija. Straujā zinātnes un tehnikas attīstība, rūpniecības
centru un pilsētu paplašināšanās, mūsu valsts ekonomi-

kas augšupejas milzīgais vēriens — tas viss ne tikai ne-

mazina, bet, gluži otrādi, palielina nepieciešamību stingri
ievērot ļeņirtiskos dabas aizsardzības un izmantošanas

principus.

Tādēļ arī devītās piecgades direktīvās paredzēts izstrā-

dāt dabas aizsardzības zinātniskos pamatus.
PSKP XXIV kongresā L. Brežņevs īpašu uzmanību pie-

vērsa pašiem aktuālākajiem dabas aizsardzības uzdevu-

miem. «Veicot pasākumus zinātnes un tehnikas progresa

paātrināšanai, jādara viss, lai vienlaikus būtu arī saim-

nieciska attieksme pret dabas resursiem, lai šis progress
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neizraisītu bīstamu gaisa un ūdens piesārņošanu, kā arī

zemes noplicināšanu.» L. Brežņevs arī uzsvēra, ka «Par-

tija vēl stingrāk prasa, lai plānošanas un saimnieciskās

iestādes un projektēšanas organizācijas, visi mūsu kadri,
projektējot un ceļot jaunus uzņēmumus un uzlabojot pa-
stāvošo uzņēmumu darbu, ievērotu dabas aizsardzības ap-
svērumus».

Skaidrs, ka šo uzdevumu izpilde tagad īpaši aktuāla ir

lielpilsētas apstākļos.
Cilvēka eksistencei nepieciešamā dabīgā vide pilsētā

kā kvantitatīvi, tā kvalitatīvi ir ievērojami nabadzīgāka
nekā provincē. Mūsu apstākļos-tas lielā mērā vēl ir man-

tojums no pagātnes, kad pilsētas veidojās bez pārdomāta
plāna, pat haotiski. Pilsētu un jo sevišķi lielpilsētu strauja
paplašināšanās ir mūslaiku zinātniskās un tehniskās re-

volūcijas likumsakarīga parādība. Daži padomju zināt-

nieki lēš, ka ap 2000. gadu lielpilsētās dzīvos turpat 60%

pasaules iedzīvotāju.
Te jāuzsver, ka mūsu sociālistiskajā valstī ir visas

iespējas pilsētu jaunos rajonus plānot un celt, maksimāli

ievērojot modernās zinātnes atziņas par dabīgās vides

saglabāšanu un uzlabošanu. To jau apstiprina mūsu pil-
sētu (arī Rīgas) jaunceltņu rajonu veidošanas prakse pē-
dējos gados. Visumā Rīgas nomalēs nesen celto dzīvojamo

un zinātnisko institūtu namu kompleksu izvietojums prin-

cipiāli atšķiras no vecajiem, pēc vienas shēmas tapušajiem

pilsētas rajoniem. Te nav vairs namu sablīvējuma, celt-

niecības gaitā saglabāti stādījumi. Daudzos gadījumos
pilsēta augot ne tikai nav postījusi dzīvo dabu, bet pat

ievērojami bagātinājusi to ar jauniem zālieniem, kokiem

un košuma krūmājiem (Ķengaraga, Juglas masīvos).
Plaša dažādu nozaru zinātnieku un sabiedrības iesaistī-

šana jauno pilsētas masīvu plānošanā un labiekārtošana

ir svarīgs visa pilsētu jauncelsmes darba priekšnoteikums.
Tas izvirza īpašus uzdevumus arī Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības pilsētu nodaļām, kurām vajadzētu
būt iniciatorēm zinātnieku un plašākas sabiedrības iesais-

tīšanā šo jautājumu apspriešanā.

Pārējo mūsu republikas pilsētu biedrības nodaļas var

interesēt darbs, kuru dabas aizsardzībā veic biedrības or-

ganizācijas Rīgas pilsētā.
Atmosfēras gaisa aizsardzībā un bagātināšanā pilsētās

sevišķa nozīme ir apstādījumiem. Rīgu dēvē par dārzu
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pilsētu. Tās 253 km2 lielajā teritorijā ir 18 parku un vai-

rāk par simtu nozīmīgāku skvēru. Ja pieskaita klāt pilsē-
tas nomalēs esošos mežus, alejas un atsevišķi augošos
kokus, Rīgas pilsētas apstādījumu kopplatība tuvojas pā-
ris tūkstošiem hektāru, t. i., uz katru pilsētas iedzīvotāju
ir turpat 30 m 2 stādījumu. Tāds rādītājs Rīgu ierindo

mūsu zemes un arī pasaules pilsētu vidū izcilā vietā.

Parkus un skvērus Rīgā kopj un uzrauga pilsētas Dārzu

un parku trests. Tomēr visu stādījumu kopšana, atjauno-
šana un paplašināšana trestam vien nav pa spēkam.

Tāpēc LDPAB pilsētas valde un rajonu noda|as ik ga-
dus aktīvi piedalās sabiedrisku konkursu organizēšanā, lai

ievērojami paplašinātu zaļos stādījumus uzņēmumu,
iestāžu un dzīvojamo namu teritorijās.

Visumā biedrības pilsētas nodaļas apzaļumošanas kon-

kursu organizēšanā saņem aktīvu atbalstu no savu rajonu
izpildu komitejām, skolām, daudzām rūpnīcām un namu

pārvaldēm. Jo sevišķi te jāatzīmē tādas rūpnīcas kā Ek-

sperimentālā tehnoloģisko rīku rūpnīca Ļeņina rajonā un

Mūzikas instrumentu rūpnīca Maskavas rajonā.
Jau pirms dažiem gadiem biedrības pilsētas valde cen-

tās panākt, lai, gatavojoties «mežu dienām», katrā rajonā
būtu izstrādāts perspektīvs nozīmīgāko apstādīšanas
darbu plāns. Šādu plānu trūkums agrāk bija par iemeslu

tam, ka jaunu apstādījumu zonu veidošana pilsētā ievēro-

jami atpalika no celtniecības tempiem. Biedrības pilsētas
valdes pārstāvji piedalījās pilsētas izpildu komitejas rī-

kotajās apspriedēs, kas bija veltītas apzaļumošanas plā-
nošanai. Mūsu ierosinājumi tika atbalstīti un ietverti at-

tiecīgos izpildu komitejas lēmumos. īpaši jāatzīmē LKP

Rīgas pilsētas komitejas un izpildu komitejas 1971. gada
lēmums «Par pasākumiem iedzīvotāju, uzņēmumu un or-

ganizāciju tālākā iesaistīšanā Rīgas pilsētas labiekārto-

šanā». Šis lēmums paredz kompleksi veikt labiekārtoša-

nas — arī apzaļumošanas — pasākumus visu pilsētas
uzņēmumu, iestāžu un dzīvojamo namu teritorijās, iepriekš
sastādot attiecīgus perspektīvos plānus.

Minēto pasākumu organizēšanai visos pilsētas rajonos
izveidoti štābi, kuru priekšgalā ir izpildu komiteju priekš-
sēdētāji un kuros visos bez izņēmuma iesaistīti biedrības

pilsētas valdes un rajonu nodaļu pārstāvji.
Apzaļumošanas konkursa noslēgumā biedrības Maska-

vas rajona nodaļa praktizē veikto darbu skati, kas rezumē
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veikumu un nosaka labāk apzaļumoto uzņēmuma vai sko-

las teritoriju rajonā. Vairākos «Televīzijas panorāmas» si-

žetos bijuši parādīti konkursa pasākumi, labāko rūpnie-
cības uzņēmumu teritorijas, kā arī kritiski materiāli.

Jāatzīst, ka vairākos gadījumos, jau izvēloties zemes

gabalus jaunbūvēm un pašu būvdarbu gaitā tika nevaja-

dzīgi iznīcināti gan atsevišķi koki, gan stādījumu masīvi.

Liela nozīme bija speciālas komisijas izveidošanai, bez

kuras atjaujas pilsētas teritorijā nedrīkst likvidēt vai bo-

jāt ne kokus, ne krūmājus. Pēdējā laikā zaļo stādījumu
aizsardzībai arvien lielāku uzmanību veltī arī rūpniecības

uzņēmumu vadītāji, sevišķi tad, ja uzņēmumi ir biedrības

kolektīvie biedri.

Mēs, piemēram, esam pateicīgi Rīgas lielākās rūpnīcas
VEF direktoram V. Birkenfeldam, kas ar saviem ierosinā-

jumiem palīdzējis biedrības pilsētas valdei.

Pēdējā laikā biedrības Rīgas pilsētas aktīvisti sākuši

nopietni pievērsties piepilsētas zaļās zonas aizsardzībai.

Šai zonai ir milzu nozīme rīdzinieku atpūtā. Tajā katru

vasaru izvietotas desmitiem pilsētas uzņēmumu un iestāžu

atpūtas nometņu. Pārbaudot ap 40 atpūtas nometņu iekār-

tojumu, to teritorijas un tuvāko apkārtni, radās ļoti dažādi

iespaidi. Rūpnīcu VEF, «Darba spars» un «Straume» teri-

torijas arvien bija teicamā stāvoklī. Te ne tikai saglabāta
jau esošā augu valsts, bet ievērojami paplašināti stādī-

jumi. Tomēr ap daudzām atpūtas nometnēm bija vērojami

nopietni zaļās zonas postījumi un dabas aizsardzības no-

teikumu pārkāpumi.
Biedrības pilsētas valde kopā ar arodbiedrību organizā-

cijām sākusi sistemātiski instruēt atpūtas nometņu vadī-

tājus par dabas aizsardzības jautājumiem. Arvien biežāk

biedrības lektori ierodas arī nometnēs un rūpnīcās, veicot

tik ļoti vajadzīgo dabas aizsardzības izskaidrošanas

darbu.

Biedrības pilsētas valdei dabas aizsardzībā jūtami pa-

līdz ap 700 sabiedrisko inspektoru. Maskavas un dažos

citos rajonos dabas aizsardzības sabiedriskajiem inspekto-
riem izveidojies ciešs kontakts ar sabiedriskajiem kārtī-

bas sargiem un arī skolēnu «zaļajām patruļām». «Zaļajās

patruļās» darbojas pāri par pusotra tūkstoša pilsētas sko-

lēnu. Pirms iziešanas patruļā skolēni saņem pēc vienotas

skices izgatavotu emblēmu.

Par aktivitāti un apzinību pateicību pelnījušas 1., 6.,
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11. un 26. vidusskolas un 9. un 42. astoņgadīgas skolas

«zaļās patruļas».

īpaši atzīmējama pilsētas 19. vidusskola, kuras «zaļo
patruļu» dalībnieki dažu gadu laikā veikuši arī nozīmīgus
stādīšanas darbus 84 ha platībā. Pašas skolas teritorijā
izveidoti tiešām priekšzīmīgi apstādījumi.

Pirms dažiem gadiem biedrības pilsētas valde ierosināja
rīkot ikgadēju konkursu starp pilsētas skolām par savva-

ļas putnu aizsardzību un piesaistīšanu pilsētas parkos.
lerosinājumu atbalstīja pilsētas Tautas izglītības nodaļa.
Rezultātā tika izstrādāts konkursa nolikums, pēc kura

konkurss risinās jau trešo gadu. Konkursa rezultāti un uz-

varētāji tiek pasludināti katru gadu martā, atklājot tra-

dicionālās «putnu dienas» Latvijas PSR .Dabas muzejā.
Arvien plašāks kļūst dabas aizsardzības propagandas

darbs. Pie biedrības pilsētas valdes jau gandrīz divus ga-

dus darbojas lektoru grupa. Trīsdesmit šīs grupas dalīb-

nieki — LVU, Zinātņu akadēmijas un citu zinātnisko

iestāžu darbinieki — lasa lekcijas Rīgas uzņēmumos, sko-

lās un iestādēs, nereti izbrauc arī uz provinces rajoniem
un pilsētām. Gada laikā nolasīto lekciju skaits sniedzas

dažos simtos.

Dabas aizsardzības problēmu izskaidrošanā biedrības

pilsētas valdei daudz palīdz Latvijas televīzija un radio.

Biedrības aktīvisti ar televīzijas operatoru atbalstu 1971.

gadā sagatavoja ap 40 televīzijas pārraižu, kas uzska-

tāmi rādīja dabas aizsardzības lielo nozīmi un nepiecieša-
mību. Ņemot vērā televīzijas skatītāju skaitu, kas sniedzas

simtos tūkstošu, turpmāk pārraides par dabu un tās aiz-

sardzību šādai auditorijai plānojamas vēl biežāk.

Ne mazums mūsu biedrības aktīvistu rakstu parādās
pilsētas avīzē «Rīgas Balss».

lepriecina dabas aizsardzības fakultāšu darbība tautas

universitāšu sistēmā. Pirms gada Rīgā darbojās trīs šā-

das fakultātes. Klausītāju un lektoru skaita ziņā pati
plašākā bija Kirova rajona fakultāte. Tā tika rūpīgi or-

ganizēta, sadarbojoties rajona biedrības nodaļas valdei

un Mākslas darbinieku nama vadībai. Jau organizēšanās
laikā bija vērojama liela interese par šo fakultāti, un tajā

nevarēja uzņemt visus, kas gribēja kļūt par klausītājiem.

Lekciju noklausīšanās, kinofilmu demonstrēšana, inte-

resantas ekskursijas — tas viss raksturo fakultātes dar-

bību.



Mūsu biedrības darbs dabas aizsardzībā republikas gal-
vaspilsētā ir vēl sākuma stadijā. Tas tiks izvērsts vēl pla-
šāk. Sava īstā vieta mūsu Dzimtenes skaistās uri bagātās
dabas aizsardzībā jāieņem Rīgas augstskolām, redakciju

un izdevniecību darbiniekiem un jo sevišķi — pedagogiem.
leaudzināt ļeņinisku attieksmi pret dabu un vienlaikus

dziļu mīlestību pret padomju zemi — tas ir mūsu bied-

rības pamatuzdevums. Par savu lielāko sabiedrisko pie-
nākumu to uzskata arī biedrības Rīgas pilsētas aktīvs.

Sērijā «Apvārsnis» izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā

progresīvā vācu zinātnieka un nenogurstošā ceļotāja
B. Gržimeka grāmatu «Četrkājainie austrālieši». Tajā ap-

lūkota Austrālijas daba, dzīvnieku valsts, stāstīts par in-

teresantiem braucieniem, piedzīvojumiem un aborigēniem,
kas joprojām dzīvo kā akmens laikmetā.

...
E. Koljera grāmatu «Trijatā Cilkotinas mežos». Šis

aizraujošais darbs pieder cilvēkam, kas trīsdesmit gadu

kopā ar sievu un dēlu nodzīvoja Kanādas mūžamežos.

... pazīstamā austriešu zoologa K. Lorenča grāmatu
«Viņš sarunājās ar dzīvniekiem, putniem un zivīm». Autors

ļoti aizraujoši stāsta par saviem novērojumiem dzīvnieku

pasaulē.

...
pirmo reizi 1678. gadā izdoto A. O. Ekskvemelina

grāmatu «Amerikas pirāti». Tā ir ne tikai vēsturiskas in-

formācijas avots, bet arī saistoša lasāmviela.

...T. Heijerdāla grāmatu «Ra», kur aprakstīts slavenā

norvēģu zinātnieka un viņa internacionālās komandas

brauciens ar papirusa laivu pāri Atlantijas okeānam.
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A. Melluma

AINAVU AIZSARDZĪBAS PROBLĒMAS

Jēdzienam «ainava» ir daudzējāda nozīme. Visbiežāk ar

to saprot atsevišķus dabas skatus, kurus novērotājs redz

no kādas vietas noteiktos virzienos. Nereti par ainavu

sauc arī plašu apkārtējo vidi, telpu, kurā dzīvo cilvēks.

Beidzot, samērā šaurās speciālistu aprindās minēto jē-
dzienu lieto ģeogrāfiskās ainavas nozīmē, saprotot ar to

ārēji savstarpēji norobežotus un atšķirīgus, bet iekšēji
vienotus nelielus teritoriālus dabas kompleksus, kuros

sadalījusies zemes virsa, nevienmērīgi attīstoties dabas

apstākļiem.

Sāda atšķirīga viena jēdziena izpratne nereti rada pār-

pratumus, pat nesaprašanos starp dažādu nozaru speciā-
listiem un praktiķiem.

Visaktuālākā dabas aizsardzības problēma visā pasaulē
šodien ir jautājums par apkārtējās vides un cilvēka sav-

starpējām attiecībām. Šajā gadījumā apkārtējo vidi sa-

prot plašāk, nekā skaidrots iepriekš, — kā visu dabas ap-

stākļu un cilvēka daudzveidīgās saimnieciskās darbības re-

zultātu kompleksu. Uz šā pamata par ainavām, mūsuprāt,

var saukt kvalitatīvi atšķirīgas apkārtējās vides daļas, ku-

rām raksturīgs noteikts dabas apstākļu kopums, cilvēka

saimnieciskās darbības ietekme, kā arī noteiktas turpmā-
kās attīstības tendences un izmantošanas iespējas.

Latvijā līdz šim ainavu aizsardzība aprobežojās ar

krāšņo, izcilo, raksturīgo ainavu saglabāšanu. Taču ar-

vien nozīmīgāka kļūst ainavu aizsardzības plašāka iz-

pratne, proti, cilvēka saimnieciskajā darbībā izmantojamo
ainavu aizsardzība no neracionālas, pat stihiskas izmanto-

šanas un tās sekām. Citiem vārdiem runājot, tas nozīmē

dabas aizsardzības principu ievērošanu dažādās cilvēka

saimnieciskās darbības sfērās, dabas apstākļu un resursu

racionālu izmantošanu. Tātad ainavu aizsardzība šada

plašā nozīmē ir saistīta ar ekonomiku. Nav šaubu, ka ar

laiku dabas aizsardzības principu dažādās tautas saim-

niecības nozarēs ievēros tāpat, kā šobrīd ievēro ekonomiskā

izdevīguma principu.

Dabiski, ka mēs nevaram runāt par viena vai otra

ainavu aizsardzības uzdevuma izpratnes pareizumu vai
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nepareizumu, jo tās nevis izslēdz, bet gan papildina viena

otru. Taču atkarībā no pašu ainavu izmantošanas veida

aizsardzības, uzdevumu izpratne kļūst noteicošā.

Citu valstu pieredze rāda,- ka konkrētas ainavu aizsar-

dzības un veidošanas programmas izstrādāšanā lietderīgi
ir ievērot to izmantošanu dažādās cilvēka saimnieciskās

darbības sfērās. Katrs ainavas saimnieciskās izmantoša-

nas veids saistās ar noteiktām prasībām pret dabas ap-

stākļiem un resursiem, kā arī rada specifiskas dabas aiz-

sardzības problēmas.
Atkarībā no funkcijām izšķiramas šādas ainavu grupas:

1) aizsargājamās, 2) atpūtas, 3) lauksaimniecības, 4)
mežsaimniecības, 5) pilsētu un ciematu, 6) ceļa joslu un

7) rūpniecības ainavas. .Bez šīm pamatkategorijām ir arī

daudzpusīgi, piemēram,.vienlaikus mežsaimniecībā un at-

pūtā izmantojamas ainavas, kā arī ainavas, kurās kā mo-

zaīkā apvienojas saimnieciski dažādi izmantojamas pla-
tības.

Aizsargājamās ainavas ir pilnīgi izslēgtas no saimnie-

ciskās izmantošanas un kalpo zinātnes, izglītības un

audzināšanas mērķiem, atsevišķos gadījumos arī atpūtai.
Šajā ainavu kategorijā ietilpst rezervāti ar absolūtu aiz-

sardzības režīmu, dažādas nozīmes aizsargjoslas gar

upēm, ūdenskrātuvēm, jūras krastu un ap minerālavotiern,
kurās noteikts lieguma režīms, kā arī daļa kompleksu da-

bas aizsardzības objektu, piemēram, upju ieleju un jūras
krasta posmi, atsevišķi kalni, ezeri ar salām v. tml. Cil-

vēka arvien pieaugošā ietekme uz dabu pat izmaina arī

šos aizsargājamos objektus, vēl jo vairāk tāpēc, ka to lie-

lākā daļa ir arī iecienīti tūrisma un atpūtas objekti. Tāpēc

pēdējos gados liela uzmanība tiek veltīta šo aizsargājamo
objektu uzskaitei un izpētei, kā arī diferencētu aizsardzī-

bas režīmu noteikšanai. Tiek veikti arī pētījumi, lai izda-

lītu jaunas aizsargājamās ainavas.

Atpūtas ainavu izmantošana ir specifiska: tās kalpo gal-
nokārt cilvēka garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, šīs

kategorijas ainavu veidošana sākta ne visai sen, taču

gadu no gada šā procesa tempi pieaug. Pašreiz Latvijā at-

pūtas vajadzībām visintensīvāk izmanto Rīgas jūras līča

piekrasti, zaļās zonas, upju un ezeru krastus un arī me-

žus. Tomēr jāatzīmē, ka atpūtas ainavu veidošana līdz

šim notikusi neregulāri, domājot galvenokārt par atpūt-
nieku īslaicīgām interesēm un nerēķinoties pat ar elemen-
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tārajām dabas aizsardzības prasībām. Turklāt pašreizējās
atpūtas ainavas vairs nespēj apmierināt pieprasījumu, tā-

pēc stihiski tiek apgūtas jaunas. Sakarā ar to ļoti nepiecie-
šams izstrādāt atpūtas teritoriju veidošanas zinātniskos

pamatus, ņemot vērā atsevišķu ainavu dabiskās īpašības,
to noturību pret atpūtnieku slodzi un pašatjaunošanās spē-
jas, kā arī noteikt pieļaujamo slodzi. Atpūtas ainavās lielu

nozīmi iegūst to veidošanas pasākumi, un to galvenais
uzdevums ir panākt pareizu teritorijas organizāciju un arī

dabas aizsardzības prasību ievērošanu.

Latvijas teritorijas lielāko daļu aizņem lauksaimniecī-

bas ainavas, kas kalpo galvenokārt dažāda veida produk-
cijas iegūšanai. Attiecībā uz šīs kategorijas ainavām da-

bas aizsardzības principu ievērošana nozīmē lauksaimnie-

cības zemju racionālu izmantošanu un to ekoloģisko un

tehnoloģisko īpašību uzlabošanu. Pēdējos gados plaši iz-

vērsusies lauku ainavas pārveidošana. Tomēr jāatzīmē, ka

vēl šodien nav izstrādāti lauku ainavu veidošanas zināt-

niskie pamati, tāpēc tās veidojas neregulēti, pat «impul-
sīvi», summējoties atsevišķiem saimnieciskiem, melioratī-

viem un labiekārtošanas pasākumiem, piemēram, saimnie-

cību centru, ciematu un arī atsevišķu ēku celtniecībai, ceļu
būvei un rekonstrukcijai, apstādījumu veidošanai, zemju
kontūru tīkla izmainīšanai meliorācijas objektos un vien-

sētu likvidēšanai. Ņemot vērā to, ka visu saimniecisko un

melioratīvo pasākumu galvenais mērķis ir veidot augsti

produktīvas un estētiski pievilcīgas kultūrainavas, nepie-
ciešams izstrādāt kultūrainavu veidošanas zinātniskos pa-

matus atbilstoši dažādu Latvijas dabas rajonu īpatnībām.

Tālāk, vadoties no šiem vispārējiem principiem, jāsaskaņo
katrā konkrētā ainavā veicamo atsevišķo pasākumu pro-

jektēšanas un izpildes darbi. Tas nozīmē, ka turpmāk kat-

rai saimniecībai būs nepieciešams perspektīvais ainavu

veidošanas plāns.

Mežsaimniecības ainavas, tāpat kā lauksaimniecības

ainavas, kalpo galvenokārt produkcijas ieguvei. Pie tām

pieskaitāmi valsts mežu fonda saimniecisko mežu masīvi.

So mežu apsaimniekošanā lieto Latvijas apstākļiem pie-
mērotu pasākumu sistēmu, kas nodrošina arī to racionālu

izmantošanu un produktivitātes paaugstināšanu. Turpretī
pilnīgi specifiskas problēmas radušās to mežu apsaimnie-
košanā, kurus izmanto kā atpūtas vietas.
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Pilsētu un ciematu ainavas republikas iedzīvotāju lie-

lākajai daļai ir dzīves vide. Šīs kategorijas ainavās sagla-
bājies vismazāk dabisko elementu, atsevišķos gadījumos,
īpaši lielajās pilsētās, stipri mainījušies pat tie elementi,
kās nepieciešami cilvēka eksistencei. Tāpēc šeit dabas aiz-

sardzības galvenais uzdevums ir uzlabot sanitāri higiēnis-
kos apstākļus.

īpatnēju ainavu kategoriju veido ceļu joslas. Tām vis-

pirms ir tīri funkcionāla nozīme. Taču tajā pašā laikā ceļi

iekļaujas apkārtējā lauksaimniecības vai mežsaimniecības

ainavā un dod cilvēkiem iespēju iepazīties ar tām braucot.

Tāpēc lielu nozīmi iegūst ceļa joslas veidošana, gan izce-

ļot un uzlabojot tās estētisko kvalitāti, gan paverot skatu

uz apkārtējām ainavām.

Rūpniecības ainavās novērojama visintensīvākā dabas

resursu izmantošana un arī nevēlamā ietekme uz ainavām.

Šajā ainavu grupā ietilpst derīgo izrakteņu iegūšanas vie-

tas — raktuves (izmantojamās un izmantotās) un rūpnie-
cības uzņēmumi ar to ietekmes zonu. Rūpniecības uzņē-
mumu apkārtnē dabas aizsardzības uzdevums ir pasargāt
cilvēka dzīves vidi no iespējamās piesārņošanas. Šim no-

lūkam kalpo dažādi tehniski pasākumi, kā arī t. s. bufer-

zonu izveidošana, lai mazinātu rūpniecības uzņēmumu
ietekmi uz apkārtējo vidi.

Jāuzsver, ka šodien ainavu, tāpat kā visas dabas aiz-

sardzības uzdevumus vairs nevar izprast šauri. Cilvēka

saimnieciskās darbības intensifikācija visās sfērās gluži
dabiski liek pārnest uzsvaru uz dabas aizsardzības prin-

cipu ievērošanu saimnieciski izmantotajās teritorijās.

P. Sarma

MEŽS — AINAVAS ELEMENTS

Mežs kopā ar vietas reljefu un ūdeņiem ir mūsu dzim-

tenes ainavas neatņemama sastāvdaļa, turklāt tas pieskai-
tāms arī pie ievērojamākajiem dabas resursiem, kuru iz-

mantošana nodrošinājusi cilvēka eksistenci kopš sirmas

senatnes. XIX gs. vidū meži kļuva par nesaudzīgas eks-

pluatācijas objektu, un to platība visā pasaulē strauji sa-
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mazinājās. Mežu vietā nāca līdumi, kas ekstrēmos klima-

tiskajos apstākļos nereti pārvērtās tuksnešos.

Arī Latvijā kapitālisma straujas attīstības perioda sā-

kumā kokmateriāli kļuva par izdevīgu tirgus preci un

mežu platības strauji saruka. Pašreizējo mežu izvietojumu

republikas teritorijā lielā mērā noteica arī līdumu saimnie-

cības gaita. Lauksaimniecības vajadzībām vispirms nolīda

mežus uz auglīgākajām augsnēm, galvenokārt cieto lapu
koku — ošu un ozolu — un jauktos mežus. Dažus gadus
izmantotos līdumus pameta atmatā, līdz tie pamazām aiz-

auga ar bērziem v. c. lapu, vēlāk arī skuju kokiem. Dau-

dzus no tiem no jauna nolīda, un to vietā tagad atrodas

tīrumi. Augšņu pētījuma rāda, ka daudzās vietās, sevišķi
morēnu paugurainēs, pašreizējie meža gabali un puduri
atrodas uz bijušajām līdumu zemēm. Tātad līdumu saim-

niecība bijusi par iemeslu meža masīvu sadrumstalošanai

auglīgāko augšņu rajonos. Līdumu zemkopības neskarti

meža masīvi saglabājušies galvenokārt nabadzīgās smilts

augsnēs un pārliecīgi mitrās vietās.

Mūsu dienās mežs vairs nav tikai koksnes ieguves
avots. Pētījumos noskaidrota un pierādīta meža nozīme

ūdens noteces regulēšanā un augsnes aizsardzībā. Jāat-

zīst, ka pašreizējais mežu izvietojums ir uzskatāms par

labvēlīgu. Meža puduri attīstītas lauksaimniecības apvidos
zināmā mērā veic tādas pašas funkcijas kā lauku aizsar-

dzības joslas. Turklāt morēnu paugurainēs tie bieži vien

palikuši stāvākajās nogāzēs, kas maz piemērotas lauk-

saimniecībai, un tādā kārtā aiztur virsējo noteci, pasargā-
jot augsnes no erozijas.

Meži saglabājušies arī jūras piekrastē, sevišķi kāpu
joslā. Daudzās vietās radīti mākslīgi apmežojumi, lai ap-

turētu «ceļojošās» kāpas un pasargātu smiltis no izpūša-
nas. Šiem mežiem ir sevišķi svarīga nozīme, un tāpēc tie

ieskaitīti augsnes aizsardzības mežos.

Upju krastos, sevišķi augštecēs un gar pietekām, meži

aizkavē virsējo noteci un regulē upju ūdens līmeni.

No mežu aizsardzības funkciju viedokļa sadrumstalotais

mežu izvietojums republikas teritorijā tātad uzskatāms par

izdevīgu.
XX gs. arvien vairāk dažādu kategoriju derīgo zemju

platību tiek apbūvētas, nereti izkropļojot ainavu. Meža

zaļie masīvi arvien attālinās no pilsētām, un cilvēki

spiesti meklēt atpūtu ārpus savām dzīves vietām, tur, kur
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kaut cik saglabājušies dabas elementi. Visi šie apstākļi
bijuši par cēloni tam, ka pēdējā laikā radusies jauna kon-

cepcija par mežu un tā labvēlīgajām funkcijām.

Sevišķi augsti attīstītas rūpniecības zemēs arvien lie-

lāku nozīmi sāk piešķirt meža labvēlīgajām funkcijām un

tādām mežsaimniecības organizācijas formām, kas dod

iespēju pilnīgāk izpausties šīm funkcijām. Sādi uzskati

izskanēja arī Starptautiskās mežu pētīšanas iestāžu savie-

nības (lUFRO) XV kongresā ASV 1971. gada martā, kur

tika iztirzāta mežu daudzpusīga nozīme dažādos aspektos.
Pēdējā laikā arvien biežāk saklausāmas bažas par sekām,

kas rodas, cilvēkam visai radikāli pārveidojot vides ap-

stākļus un izjaucot dabas komponentu savstarpējās attie-

cības. Pārmaiņu dēļ apkārtējā vide sāk ietekmēt cilvēka

labsajūtu un darba spējas. Urbanizācijas procesā pār-
trūkst viņa saites ar dabu, kas nepieciešamas fizisko un

garīgo spēku atjaunošanai. Sakarā ar brīvā laika paga-

rināšanos un fiziskā darba slodzes samazināšanos arvien

aktuālāks kļūst jautājums — kur pavadīt brīvo laiku. Un,

lūk, šajā ziņā mežiem un ūdeņiem, sevišķi piepilsētas zo-

nās, ir nepārvērtējama nozīme kā atpūtas objektiem. Pēdē-

jos gados visā pasaulē ir milzīgi pieaugusi tieksme pava-

dīt brīvos brīžus dabā — mežā.

Padomju Savienībā pastāv sevišķa mežu kategorija, kā-

das nav citās zemēs, — zaļās zonas ap pilsētām un rūp-
niecības centriem. Zaļo zonu mežu platība ir atkarīga no

pilsētas iedzīvotāju skaita un rūpniecības rakstura. Tie pa-

līdz attīrīt pilsētas gaisu un nodrošina iedzīvotāju atpūtas

iespējas. Taču daudzās vietās zaļās zonas mežus jau pār-

slogojis pārmērīgs apmeklētāju pieplūdums un nepiecie-
šami regulējoši pasākumi meža saglabāšanai, sevišķi ap

lielām pilsētām.
Mežu struktūra un izvietojums Eiropas valstu lielākajā

daļā mainās, to platība strauji samazinās galvenokārt at-

karībā no pasaules tirgus konjunktūras. Vērtīgie mežu

masīvi sarūk, un mežu fondam tiek atdotas atmatas, kas

rodas pamesto lauku saimniecību vietā.

Tā kā arī mūsu republikā lauksaimniecība kļūst arvien

intensīvāka, var rasties jautājums, vai nabadzīgās aug-

snes, sevišķi tīrumu masīvu nomalēs, būs piemērotas lauk-

saimniecības vajadzībām un vai nebūs lietderīgāk tās ap-

mežot.
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Latvijas PSR meža pastāvēšana ir droša. Mežainums

sniedzas gandrīz līdz 40%. Pastāv uzskats, ka, ja meža

platība sasniedz aptuveni trešo daļu no teritorijas kop-
platības, tad attīstītā zemē tā uzskatāma par optimālu.
Arī mēs varam droši teikt, ka mežu daudzums un izvieto-

jums republikas teritorijā atzīstams par tautas saimniecī-

bas struktūrai piemērotu un atbilstošu. Turklāt tie pilda
visas derīgās funkcijas. Jāveic tikai nepieciešamie pasā-

kumi, lai tās pilnā mērā varētu izpausties.

Latvijas PSR meži visai smagi cietuši no 1967. un 1969.

gada viesuļvētrām, sevišķi republikas rietumu daļā. Arī

1971. gada rudens vētras nav mežus saudzējušas. Vējgāžu
likvidācija prasījusi lielas pūles, daudz darba ieguldīts
meža atjaunošanā. Jūtami mainījusies meža struktūra,
taču tas stingri turas savās pozīcijās, joprojām ir pieskai-
tāms pie svarīgākajiem mūsu dabas resursiem un piešķir
mūsu republikas ainavām raksturīgus vaibstus.

Ž. Sūna

RĪGAS ZAĻĀ ZONA

Rīgas zaļā zona aptver plašu teritoriju. Tā aiz-

ņem 2807 km2 lielu platību. Šeit, ieskaitot pilsētu,
uz 4,4% republikas teritorijas ir sakoncentrēti 37,6% tās

iedzīvotāju. Zonas mežus veido valsts meža fonda meži,

pilsētu, kolhozu, sovhozu un nedaudzu citu organizāciju
un iestāžu meži, pavisam 147600 ha (ieskaitot purvus).

Teritorijas mežainums ir 39%. Mežus apsaimnieko 16

valsts mežniecības, Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Lab-

ierīcību pārvaldes Dārzu un parku tresta mežaparku
iecirknis un Jūrmalas pilsētas Izpildu komitejas Zaļum-
saimniecības kombināta Jūrmalas pilsētas mežniecība.

Rīgas zaļās zonas teritorijas lielākā daļa atrodas Pie-

jūras zemienes Rīgas smiltāju līdzenuma ģeomorfoloģis-
kajā rajonā, teritorijas ziemeļrietumu daļa Ziemeļkurze-
mes augstienes Talsu—Tukuma paugurainē (Milzukalns)
un dienvidaustrumu daļa Viduslatvijas nolaidenumā (Sa-
kaiņu pilskalns, Riekstukalns un Gorbenko kalns pie Bal-

dones). Rīgas jūras līča piekrasti pavada pludmale. Kāpu

joslā kāpas vietām paceļas 15—20 m augstumā. Rīgas za-

ļās zonas teritorijā kāpas sakārtotas trijās paralēlās jos-
lās: 1) no Dzegužkalna uz rietumiem gar Tīreļpurva zie-
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meļu malu līdz Ložmetējkalnam, 2) Bolderājas kāpas (kas
tagad diemžēl tiek noraktas) un kāpu grēda Lielupes la-

bajā krastā un 3) jaunākā kāpu grēda Rīgas jūras līča

krastā. Eoliskie jeb vēja nogulumi iekšzemes kāpu veidā

sastopami arī attālāk no Rīgas jūras līča krasta — ap

Garkalni, kā arī Tumšupes un Zaķu mežniecībās.

Rīgas zaļās zonas teritorija bagāta ūdeņiem. No Plieņ-
ciema līdz Gaujas grīvai 65 km garumā to apskalo
Rīgas jūras līcis. Tās teritoriju šķērso republikas trīs

lielāko upju — Daugavas, Lielupes un Gaujas lejteces,
kas ar savām pietekām to atūdeņo. Zonas teritorijā pavi-
sam 49 upes. Upju kopgarums sasniedz 544 km. Atpūtai
ļoti nozīmīgas lielās upes — Daugava, Gauja un Lielupe,

no vidēji lielajām upēm — Lielā un Mazā Jugla, no ma-

zajām upēm — Tumšupe un Krievupe. Gaujas—Daugavas
kanāls izbūvēts no 1899. līdz 1903. gadam koku pludinā-
šanas vajadzībām, un tas caur Mazo un Lielo Baltezeru

un Ķīšezeru savieno Gauju ar Daugavu; ūdensceļa kop-

garums — 26 km. Buļļupe ir veca Lielupes ieteka Dau-

gavā, tagadējā ieteka jūrā izveidojusies 1755. gadā. Spuņņ-

upe ir Babītes ezera un Lielupes savienojums pie Spuņņ-
ciema (iepretī Valteriem), un tā izveidota 1816. gadā kā

pārrakums.

Rīgas zaļā zona bagāta arī ar ezeriem. Tie galvenokārt
ir jūras piekrastes (jomu) tipa ezeri, un tos plaši izmanto

atpūtai. Zonā atrodas pavisam 58 ezeri ar kopplatību
7400 ha. Sevišķa nozīme atpūtā ir Ķīšezeram, Lielajam un

Mazajam Baltezeram, kā arī Valguma un Beberbeķu
ezeriem. Lielajā Baltezerā atrodas 6 salas, pašā jau-

nākajā un mazākajā — Kaiju salā — vēl nav paspējusi
ieviesties dendroflora. Pirms Gaujas—Daugavas kanāla

izrakšanas ezera ūdens līmenis bijis par 1,8 m augstāks.
Arī Ķīšezerā ir 3 salas. Pie Juglas ezera dienvidu krasta

atrodas dažiem kokiem apaugusī Sudrabsala ar senu no-

cietinājumu — Sudrabkalnu (arheoloģijas piemineklis).
Olaines—Cenas tīrelī atrodas 18 ha lielais Dzērvju ezers

ar daudzām saliņām. Jāatzīmē, ka šajā purvā uzturas

dzērves, kuru skaits iet mazumā. Krievupes mežniecībā,

Buļļukalnu (kāpas) pakājē atrodas 2,8 ha lielais Buļļ-

ezers, kas ir dabas aizsardzības objekts; tam nav ne iete-

kas, ne iztekas, un tajā atrodams rets augs — ūdeņu lobē-

lija (Lobelia dortmanna L.). Babītes ezeram ir liela no-

zīme kā pīļu medību un makšķerēšanas vietai. Tā krastos



119

ir trīs laivu bāzes. Ezers ir dabas aizsardzības objekts.

Kaņiera ezera ūdens līmenis pēc slūžu izbūves 1965. gadā
pie Starpiņupītes iztekas pacelts no 1,30 m līdz 2 m virs

Baltijas jūras ūdens līmeņa. LPSR Mežsaimniecības un

mežrūpniecības ministrija izmanto ezeru ūdensputnu pa-
vairošanai un zivsaimniecības vajadzībām. Tajā ir 8 da-

bīgas salas un pīļu ligzdošanas apstākļu uzlabošanai ierī-

kotas 5 mākslīgai salas.

Gandrīz trīs ceturtdaļas Rīgas zaļās zonas mežu sa-

stāda priede (72%). Sevišķi liels īpatsvars priedei ir Dau-

gavas labajā krastā — starp Daugavu un Gauju, Rīgas
mežrūpniecības saimniecības mežniecībās (91%). Egļu
audžu ir tikai 6%, vairāk egļu aug Talsu —Tukuma paugu-
rainēs dienvidaustrumu daļā — Valguma mežniecībā, kā

arī Viduslatvijas nolaidenuma dienvidrietumu daļā —

Zaķu mežniecībā. Jāatzīmē, ka Rīgas mežaparku iecirkni

nav nevienas egļu audzes. No lapu kokiem visizplatītā-
kais ir bērzs (18,5%). Tas visvairāk sastopams Piejūras
zemienē abpus Lielupei — Pienavas, Klīves un Daibes

mežniecībās. Melnalkšņu audžu ir tikai 3%, visvairāk Mi-

sas mežniecībā. Maz ir cieto lapu koku — ošu un ozolu.

Ošu audžu ir tikai 91 ha — ap Ķemeriem, Pienavas un

Valguma mežniecībā. Ozolu audžu ir 18 ha — Ķemeru
mežniecībā un Mangaļu mežniecībā ziemeļos no Ķīš-
ezera — Ozolkalnā. Sausie meži sastāda vairāk nekā pusi
no Rīgas zaļās zonas mežu kopplatības (54%). Visizpla-
tītākais meža augšanas apstākļu tips ir mētrājs (20%),

sevišķi neatpaliek sils (19%), daudz arī damakšņu (14%).
Vislielāko vecumu Rīgas zaļās zonas mežos sasniedz

priežu audzes — 240—260 gadu (XIII vecuma klase).
Tāda vecuma priežu audzes sastopamas Rīgas jūras līča

piekrastes kāpās un Gorbenko kalnā pie Baldones.
Zonas teritorijā atrodas vairāk nekā 24 000 ha purvu,

kas sastāda 16% no meža fonda platības. Purvi pieder pie
augsto jeb sūnu purvu tipa, tikai Olaines—Cenas tīrelis

daļēji ir arī pārejas purvs. Purvos lielākoties aug zemas

purva priedītes, retumis tie ir klaji, vietām daudz purvu

ezeru un akaču. Purvos aug dzērvenes. Purvi ir savdabīgs
un nozīmīgs dabas ainavas elements Rīgas zaļās zonas

teritorijā.

Atpūtas mežu neatņemama sastāvdaļa ir fauna. Atpūt-
nieka sastapšanās ar dzīvniekiem klusā pastaigā pa mežu

un putnu dziesmas, sevišķi pavasarī, izraisa dziļu emo-
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Bebru apgrauztas apses Valguma ezerakrastā

cionālu pārdzīvojumu. Rīgas zaļās zonas mežos savairo-

jies daudz aļņu — 6 aļņi uz vienu tūkstoti ha meža. Vie-

tām tie nodara mežsaimniecībai zaudējumus, iznīcinot

priežu meža kultūras. Zaķu skaits nav liels, visvairāk to ir

Valguma un Pienavas mežniecībās. Meža cūku skaitam

ir tendence pieaugt.
Bebri dzīvo Slocenes upes krastos Valguma un

Ķemeru mežniecībā. Bebriem ir tendence izplatīties tālāk

Valguma ezerā, Slocenē augšpus Valguma ezera un Slo-

cenes pietekā Skujupītē. Teritorija ap Slocenes upi, kur

uzturas bebri, ir dabas piemineklis (liegums), un bebri

ir aizsargājami dzīvnieki. Sastopami arī ūdri un caunas.

Lapsu nav daudz. Āpši vairāk dzīvo paugurainos rajonos,
kur piemērotāki apstākļi alu rakšanai (Baldones mež-

niecībā). Izplatīta ir vāvere, sevišķi Jūrmalas un Rī-

gas pilsētas mežaparku mežos. Medņu skaits kā visā re-

Moricsala ieskaitīta aizsargājamos dabas objektos, lai par to priecātos
tūkstošiem tūristu.

Z. Sūnas krāsu foto
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publikā, tā arī Rīgas zaļās zonas mežos samazinās. Pava-

sara rītos rubināšana visbiežāk dzirdama Olaines un Tī-

reļa mežniecības purvos. Nereti klusās atpūtas cienītāji

sastop mežirbi. Laukirbju skaits strauji samazinās. Sa-

mērā daudz sastopamas pūces, kas ligzdo koku dobumos

un iznīcina daudz peļu. Lielākā pūce — ūpis — konsta-

tēta tikai Ķemeru mežniecībā. Zaļās zonas ūdeņos uztu-

ras pīles, sevišķi Babītes un Kaņiera ezerā. Bez meža

pīles (mercenes) sastopams krīklis, prīkšķe, platknābis,
brūnkaklis, cekulpīle, mazāk citas pīles. Paugurknābja

gulbis 30. gados ieceļojis Latvijā no dienvidiem un perē
Babītes un Kaņiera ezerā. Zosis sastopamas agros pava-

saros un rudeņos kā caurceļotājas Babītes ezerā un Tī-

reļpurvā.

Rīgas-zaļās zonas teritorijā atrodas vairāki dabas pie-

minekļi un citi objekti, kas interesē atpūtniekus un tūris-

tus. No kāpām atzīmējams kāpu amfiteātris Vidzemes jūr-
malā starp Kalngales un Garciema stacijām 190 ha pla-

tībā, ar maksimālo augstumu 27,6 m virs jūras līmeņa.

Vaļņveida kāpa atrodas Vecākos, Vecdaugavas labajā

krastā; tās platība ir 14 ha, augstums — 14—15 m virs

jūras līmeņa. Netālu no Lielupes grīvas atrodas 122 ha

lielā Raga kāpa, kas veido 800 m garu un 12—17 m aug-

stu asimetrisku valni. Pa Krāču kalnu kāpas grēdu iet

Jūrmalas—Kalnciema šoseja. Kāpas pakāje iezīmē senās

Litorīnas jūras krasta līniju. Krāču kalnu kopīgais ga-

rums sasniedz 9 km. Augstākais punkts paceļas 23 m virs

apkārtējiem purvu masīviem, kur atrodas latviešu strēl-

nieku brāļu kapi. No citiem ģeoloģiskajiem objektiem atzī-

mējams Milzukalns, kas sasniedz 119 m augstumu virs

jūras līmeņa un ir iecienīta slēpošanas vieta; tas ir ari

arheoloģijas piemineklis — pilskalns. Lāčupītes krastā

kreisā krasta palienē, ziemeļrietumos no Klapkalnciema,
atrodas Valguma dendrārijs, kuru stādījuši LPSR Dārzko-

pības un biškopības biedrības biedri tēvs un dēls A. Med-

nis un I. Mednis un A. Rožkalns. Baldones «Rozītēs» aplū-
kojams dendrārijs, kuru 30. gados stādījis botāniķis Latvijas
PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Pauls Gale-

nieks. Dendrārijā aug70 svešzemju kokaugu sugu pārstāvji.
Rīgas zaļās zonas teritorijā aug vairāki veci koki, īpaši

ozoli, kuru vecumu vērtē uz 400—500 gadu un kuru ap-
kārtmērs krūšaugstumā svārstās no 4 līdz 6,5 m. Pa vie-

nam dižozolam aug Ķīšezera ziemeļaustrumu krastā pie
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Trešās Juglas ainava veiksmīgi iekomponēts Velnezers ar ap-
kārtējām priedēm

Ozolkalna, Juglas ezera ziemeļaustrumu krastā pie Mā-

šēnu attekas un pie Bābelītes ezera. Pa diviem veciem ozo-

liem aug Dubultos, Slokas ielā 65, un Slokā, Kosmonautu

ielā. Biķernieku mežā aug veca priede, kuras apkārtmērs
sasniedz 3,02 m un vecums ap 200 gadu. Pazīstamā Olai-

nes priede, kurai 4 m augstumā pašpotēšanās ceļā pieau-
dzis egles zars, jau sasniegusi ap 30 cm caurmēru. Val-

guma mežniecībā ir divas īves atradnes. Rīgas apkārtnes
mežos sastopama reta un dekoratīva parastās egles
forma — čūsku egle (Picea abies f. virgata) Tumšupes
mežniecībā un mežā pie Bulduru dārzkopības sovhoztehni-

kuma. Ķemeru parkā aug un dabiski atjaunojas šķeltlapu
baltalksnis (Alnus incana f. laciniata). Dubultu mežā

dārznieks J. Andersons ieaudzējis rododendrus (Rhodo-
dendron catawbiense), kas ražo sēklas un dabiski atjau-
nojas.

Ļoti liela nozīme cilvēka veselības saglabāšanā ir vides

sanitāri higiēniskajām īpašībām. Attīstoties rūpniecībai
un transportam, atmosfērā iekļūst aizvien vairāk veselībai

kaitīgo vielu — gaiss tiek piesārņots, sevišķi ar tvana

gāzi. Rīgas apkārtnes priežu mežu gaiss ir stipri mazāk

piesārņots. Rīgas zaļās zonas ūdeņus daļēji piesārņojuši

rūpniecības un mājsaimniecības notekūdeņi. Tīrs ūdens ir
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Gaujā, stipri piesārņots Lielupē, sevišķi lejpus Slokas. Jā-

atzīmē, ka dabiskajām ūdenstilpnēm piemīt ūdeņu biolo-

ģiskās pašattīrīšanās spēja, kurai ir ļoti liela nozīme.

Ainava ir vide, telpa, kur uzturas cilvēks un ko tas uz-

tver vizuāli. Ainavu veido vides elementi — meži, lauki,

ūdeņi, reljefa elementi, kā arī celtņu kompleksi. Mežs,
koku un krūmu grupas, kā arī atsevišķi koki ir nozīmīgi
ainavu elementi ar.estētisku vērtību. Tāpēc ainava ir jā-

sargā, jākopj un jāveido.
Darbaļaudis plaši izmanto atpūtai zaļo zonu mežus.

Meža apmeklētības intensitāti nosaka trīs faktori — satik-

smes ērtības, meža raksturs un ūdeņi (ezeri, upes, plud-
male). Rīgas zaļo zonu pirmām kārtām izmanto klusās

atpūtas cienītāji, tad sēņotāji, seko ogotāji, kuru dau-

dzums atsevišķos gados var mainīties atkarībā no sēņu

un ogu ražas, slēpotāji, makšķernieki un žibulētāji.

Rīgas zaļās zonas mežos izvietotas daudzas atpūtas no-

metnes, kuras sauc arī par telšu pilsētiņām. Nometņu te-

ritorijā stipri jūtama cilvēka negatīvā ietekme uz mežu —

mežs tiek pielūžņots, zemsega izbradāta, cieš paauga un

pamežs, pasliktinās tā estētiskās un sanitāri higiēniskās
īpašības.

Nelabvēlīgā antropogēnā ietekme sevišķi izpaužas vie-

tās, kur ir liels cilvēku pieplūdums — Jūrmalas pilsētas

mežos, Rīgas mežaparku iecirknī, mežos gar Rīgas jūras
līci Vidzemes un Kurzemes piekrastē. Kā liecina pētījumi
mežā pie Lielupes un Bulduru stacijām, pēdējos nepilnos
20 gados atsevišķās vietās ir gandrīz pilnīgi iznīcināta

meža zemsega un jau 41% koku lielākā vai mazākā mērā

atkailinātas virsējās saknes.

Kas jādara, lai Rīgas zaļās zonas mežus saglabātu» un

Rīgas darbaļaudīm nodrošinātu labu un veselīgu atpūtu?
Jāveic plašs dabas aizsardzības propagandas darbs sko-

lās un sabiedrībā, jāizvērš tautas universitāšu darbs da-

bas aizsardzībā. Mežu apsaimniekotājiem uzmanīgi jā-
seko mežu stāvoklim un vajadzības gadījumā jāiejaucas
ar attiecīgiem meža aizsardzības un mežsaimnieciskajiem

pasākumiem; atpūtas vietās jāveic zināmi teritorijas uzla-

bošanas pasākumi (skat. rakstu 1972. g. «Dabas un vēs-

tures kalendāra» 135. Ipp.). Lai nodrošinātu Rīgas darba-

ļaužu atpūtu, nav pieļaujama tālāka Rīgas zaļās zonas

meža platību nodošana apbūvei, sevišķi Piejūras dabas

parkā (starp Vecākiem un Carnikavu).
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I. Dulbe

MELIORĀCIJA UN AINAVA

Visapkārt cilvēkam atrodas daba — visa dzīvā avots,
bez kura nav iedomājama arī cilvēka dzīve. Tāpēc, lai

cik augsti attīstīta būtu ražošana un cik lieli tehnikas

sasniegumi, mūs nevar atstāt vienaldzīgus jautājums, kā

mes ar savu saimniecisko darbību ietekmējam dabu.

Padomju valstī dabas aizsardzībā un tās resursu racio-

nālā izmantošanā paveikts milzu darbs. Pieņemti vairāki

likumi un lēmumi, nodibināti speciāli valsts orgāni dabas

resursu racionālai izmantošanai un aizsardzībai, piemē-
ram, valsts zonālās ūdens resursu izmantošanas un aiz-

sardzības inspekcijas, veikts liels darbs purvu un pārpur-
voto zemju nosusināšanā, sauso zemju apūdeņošanā, kūd-

ras bagātību ieguvē tautsaimniecības vajadzībām, kā arī

zivju saglabāšanā un pavairošanā un daudz citu pasā-
kumu.

Liels ieguldijums dabas ainavu saglabāšanā ir 1970.

gadā pieņemtie Padomju Savienības un savienoto repub-
liku ūdeņu likumdošanas pamati. Balstoties uz tiem, pa-

gājušajā gadā tika izstrādāts un apstiprināts Republikas
ūdeņu kodekss.

Lauksaimnieciskās ražošanas pamats ir zeme. Rūpes

par tās uzlabošanu un auglības palielināšanu, par augstu

zemkopības kultūru ir visas padomju tautas rūpes.

Augsta zemkopības kultūra ietver sevī daudzu pasā-
kumu kompleksu, kas balstās uz jaunākajiem zinātnes sa-

sniegumiem un pirmrindas pieredzi. Viena no svarīgāka-

jām šā kompleksa sastāvdaļām ir meliorācija. Tā kopā ar

pareizu agrotehniku nodrošina augsnes maksimālo aug-

lību, augstas un stabilas ražas, t. i., dabas resursu papla-
šinātu atražošanu.

Meliorācijas attīstības pamatā šodien ir 1966. gadā pie-

ņemtais PSKP un PSRS Ministru Padomes lēmums, kas

paredz dažādu meliorācijas pasākumu kompleksu radi-

kālai zemes uzlabošanai — pārlieku mitro un pārpurvoto

zemju nosusināšanu, sauso zemju apūdeņošanu, kultūrteh-

niskos pasākumus un nosusināto zemju apgūšanu, skābo

augšņu kaļķošanu, pļavu un ganību uzlabošanu, dīķu un

ūdenskrātuvju ierīkošanu un citus pasākumus, kas gan-
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drīz visi lielāka vai mazāka merā ir saistīti ar dabas pār-
veidošanu.

Ar meliorācijas palīdzību iedarbojoties uz nelabvēlīgiem
dabas faktoriem, tiek mainīts pastāvošais līdzsvars starp
dažādiem dabas faktoriem un veidotas jaunas attiecības

un savstarpējās iedarbības režīmi.

Visa padomju tauta ir ieinteresēta, lai, realizējot melio-

rācijas pasākumus,, netiktu bojāts dabas skaistums. Melio-

ratīvās būvniecības gaitā mūsu dabas ainavas radikāli

mainās. Nosusinot purvus, uzlabojas apvidus vispārējais
sanitārais stāvoklis, purvi un krūmāji pārvēršas par kul-

tivētām pļavām, ganībām vai druvām, kas ne tikvien dod

materiālu labumu, bet ari padara skaistāku ainavu un līdz

ar to sagādā cilvēkam estētisku baudījumu.
Cik vien iespējams, jārūpējas arī par to, lai meliorācija

neiznīcinātu cilvēkam derīgos augus un dzīvniekus, tajā
skaitā dzērvenes, vēžus un zivis. Melioratoriem pamatoti

pārmet, ka, nosusinot augstos sūnu purvus, tiek iznīcināti

tādi vērtīgi purva augi kā dzērvenes, kaut gan patlaban
un arī tuvākā nākotnē sūnu purvus plašos apmēros neno-

susinās un dzērveņu augšanas vietas tādējādi netiks se-

višķi skartas. Lai kompensētu nodarītos zaudējumus, ir

uzsākti darbi dzērveņu mākslīgā kultivēšanā. Tā, piemē-

ram, Latvijas Valsts meliorācijas projektēšanas institūts

izstrādājis dzērveņu audzēšanas plantācijas projektu. Dra-

biņu purvā pie Kalnciema, kurš agrāk tika izmantots pa-
kaišu kūdras ieguvei, 4 ha lielā plantācijā tiks iestādītas

dzērvenes. Šī platība pieaugs līdz 7 ha. Stādus sagatavos
LLA dārzkopības katedra. Ja šī eksperimentālā plantācija

attaisnosies, izmantos arī citus dzērveņu audzēšanai pie-
mērotus purvus. Tas ir viens no piemēriem, kā ar pārdo-
mātu un saskaņotu darbību var gūt vairākus labumus.

Viens no melioratoru uzdevumiem un pienākumiem, me-

liorācijas darbos likvidējot krūmus un mazvērtīgas kok-

audzes, ir saudzēt un saglabāt skaistus vecu koku pudu-
rus un birzis, kā arī atsevišķi augošus vecus un vērtīgus
kokus, veidot arī jaunas skaistas dabas ainavas.

Meliorācijas darbu rezultātā veidojas jaunas, sociālistis-

kajai lauksaimniecībai raksturīgas ainavas. Nav nolie-

dzams, ka nereti šie darbi tiek veikti nepietiekami lietpra-
tīgi. Dažkārt tiek tulkots formāli 1965. gada valdības lē-

mums «Par pasākumiem, kas veicami, lai likvidētu atpali-
cību kultūrtehniskajos darbos, nosusinot zemes republikas
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kolhozos un padomju saimniecībās, veicot meliorācijas pa-
sākumus un kultūrtehniskos darbus», saskaņā ar kuru aiz-

liegts atstāt nosusināmajās platībās atsevišķus kokus vai

koku grupas, kuriem nav nozīmes dabas aizsardzībā.

Dažviet rajonu lauksaimniecības pārvaldes un saimnie-

cību vadītāji, atsaucoties uz šo lēmumu, kategoriski pie-
prasa novākt vecos ozolus, gatves un izcilus kokus, kaut

gan meliorācijas projektos paredzēts tos saglabāt. Ir ga-

dījumi, kad saimniecību vadītāji rīkojas patvaļīgi, bez

mežu transformēšanas atļaujas nocērtot meža audzes, ku-

ras projektos bija paredzēts saglabāt. Šāda patvaļīga
mežu ciršana un projektētāju nostādīšana notikušu faktu

priekšā ir jāizbeidz. Pirms nocērt koku, jāpadomā, ka tas

izdarāms vienā mirklī, bet koks aug desmitiem un simtiem

gadu.

Parasti lauksaimniecības orgāni pieprasa nocirst kokus,
aizbildinoties, ka ap tiem izveidojoties nezāļu perēkļi un

ka lauki grūti apstrādājami. Vai attiecīgie speciālisti ir

padomājuši par to, ka laukus daudz vairāk izraibina tele-

fona un elektrības līniju stabi, tajā skaitā tie, kurus ierok

pašas saimniecības? Taču tos neviens necērt un nedomā

cirst.

Liela nozīme dabas ainavu veidošanā ir arī tam apstāk-
lim, ka melioratori arvien vairāk nodarbojas ar bijušo
dzirnezeru vai citu ūdenskrātuvju saglabāšanu, atjauno-
šanu un jaunu veidošanu. Sevišķi tagad, kad mūsu repub-
likā ne tikai nosusina zemes, bet arvien vairāk projektē un

būvē objektus, kur nodrošināta divpusēja mitruma regulē-
šana. Pie tam meliorācijas projektēšanas darbos iesaistās

ainavu arhitekti, kas rūpējas ne tikai par ūdenskrātuvju

praktiskumu, bet paredz projektos arī apkārtnes labiekār-

tošanu, lai topošā ūdenskrātuve pēc iespējas labāk iekļau-
tos jaunajā dabas ainavā. Tiek domāts par to, lai jaunvei-
dotajās ūdenskrātuvēs varētu audzēt zivis, ierīkot peldēta-
vas, laivu piestātnes, lai tā būtu vieta, kur darbaļaudīm

pēc dienas darba atpūsties un rast estētisku baudījumu.
Sociālistisks nākotnes ciemats nav iedomājams bez ūdens-

krātuvēm.

Nesenā pagātnē dabas ainavas negatīvi ietekmēja me-

lioratoru atstātās celmu un krūmu kaudzes, tā sauktie

«melioratoru pieminekļi». Tam nu ir pienācis gals. Eks-

pluatācijā objekti jānodod bez celmu un krūmu kaudzēm.
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Ko tad vajadzētu darīt? Te atbilde var būt tikai viena:

veicot meliorācijas darbus, kur un cik vien iespējams, jā-

saglabā, jāpilnveido un jāpadara skaistākas mūsu dabas

ainavas. Jālikvidē krūmi, krūmāji un visi mazvērtīgākie
koki ceļu un grāvju malās un citās vietās, saudzējot un

saglabājot atsevišķi augošus vecus un vērtīgus kokus,
skaistus koku pudurus un birzis, kā arī bez izņēmuma
visus kokus vai koku pudurus ar vēsturisku un dabaszināt-

nisku nozīmi. Klajākās vietās jāsaglabā arī koku puduri
un rindas, kas var noderēt kā aizsargi pret vēja eroziju.
Kategoriski aizliedzama koku ciršana upju krastos, lai

novērstu krastu eroziju.
Meliorācijas speciālistiem saziņā ar Latvijas PSR Da-

bas un pieminekļu aizsardzības biedrības rajonu nodaļām,
lauksaimniecības pārvaldēm un nepieciešamības gadījumā
ar mežrūpniecības saimniecībām, veicot izmeklēšanas dar-

bus, jānosaka saudzējamie koki vai koku puduri un pro-

jektos jāparedz saglabāt tos kā saudzējamus dabas ob-

jektus, vajadzības gadījumā noformējot to ieskaitīšanu

rajona nozīmes dabas pieminekļos.
Visām ieinteresētajām ministrijām un resoriem vaja-

dzētu kopīgi izstrādāt mūsu republikai vienotus dabas

ainavu saglabāšanas un veidošanas norādījumus, kas būtu

saistoši ainavu arhitektiem un projektēšanas organizāci-
jām, sastādot projektus, kuros paredzēts izmainīt dabas

ainavu.

Vairāk domāsim par apkārtni, kurā dzīvojam mēs un

kurā būs jādzīvo nākamajām paaudzēm!

A. Pope

AR MELIORĀCIJU SAISTĪTIE

DABAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMI

Meliorācija ir dažādu tehnisku pasākumu sistēma, kuras

mērķis ir uzlabot cilvēka eksistencei nepiemērotus dabas

apstākļus. Galvenais no šiem pasākumiem parasti ir pla-
tību ūdens režīma izmainīšana, mūsu republikā — liekā

ūdens aizvadīšana, lai nodrošinātu labvēlīgākus mitruma

apstākļus laukiem, mežiem v. c. zemēm. Pašreiz gan Lat-

vijā strauji pieaug arī apūdeņošanas pasākumu īpatsvars,
taču līdz šim veikto meliorācijas pasākumu pamats mūsu

republikā ir bijis un arī būs zemju nosusināšana.
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Vai meliorācija ietekmē dabu? Protams, jo tas taču ir

meliorācijas mērķis un uzdevums. Pie tam kopumā šī

ietekme neapšaubāmi ir pozitīva.
Meliorācija, tāpat kā citi lieli dabas pārveidošanas pa-

sākumi, var būt saistīta ar negatīvām blakusparādībām.
Taču jāņem vērā, ka ļoti bieži parādības nav iespējams
izvērtēt viennozīmīgi, nav iespējams noteikt, vai tās ir

pozitīvas vai negatīvas. Tas, kas vienai tautas saimniecības

nozarei rada zaudējumus, otrai var dot papildu peļņu. Vēl

sarežģītāk ir novērtēt tādus procesus, kas rada materiālu

ieguvumu, iznīcinot dabas skaistumu, estētisko momentu,
kuru vēl neesam iemācījušies aprēķināt rubļos.

Tiek veikti pētījumi un pasākumi, lai mazinātu dažādu

blakusparādību negatīvo ietekmi.

Apskatot konkrētu nevēlamo parādību, ļoti svarīgi ir

atšķirt, vai tā ir neizbēgama nosusināšanas pavadone vai

arī projektēšanas vai melioratīvās būvniecības gaitā radu-

sies kļūda, īsāk — brāķis. Pie otrās grupas pieskaitāmas
arī tās negatīvās parādības, kurām par iemeslu ir kļūdas
meliorācijas darbu projektēšanā. Kā piemēru var minēt

diezgan daudzus Latvijas ezerus, kuriem pazemināts līme-

nis vai kuri galīgi nolaisti, lai nosusinātu apkārtējās ze-

mes. Šie nepareizie un tagad jau pilnīgi atmestie projek-
tēšanas paņēmieni blakus nosusinātajiem hektāriem bijušo
ezeru vietās radīja jaunus purvus un nodarīja zaudējumus

republikas ūdeņu fondam, kura tautsaimnieciskā nozīme

tolaik netika pareizi novērtēta. Tā notika ar Madonas ra-

jona Lauteres ezeru un Rēzeknes rajona Losu ezeru, kas

pašlaik tiek atjaunots.

Jāņem vērā arī, ka lielākajā daļā tālāk aplūkoto parā-
dību meliorācijas ietekmi tīrā veidā grūti izdalīt, jo uz

dabas apstākļiem parasti iedarbojušies vēl citi faktori —

mežu platību izmaiņas, agrotehniskie pasākumi, klimata

svārstības, ūdens ņemšana un notekūdeņu novadīšana,
cilvēku un mehānismu skaita palielināšanās v. c.

Vai nosusināšana izraisījusi vispārēju
gruntsūdens līmeņa pazemināšanos nošu»

sinātajiem masīviem pieguļošajās zemēs?

Zinātniskie pētījumi un praktiskie novērojumi ļauj atbildēt

uz šo jautājumu apstiprinoši. Praktiski šī parādība izpau-
žas kā seklāko aku izsīkšana, kas novērojama vairākos re-

publikas rajonos. Negatīva nosusināšanas blakusparā-
dība? Jā. Taču šeit nevar iztikt bez divām piebildēm. Pirm-
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kārt, bez nosusināšanas šeit darbojas vēl citi faktori, pie-

mēram, ūdens patēriņa palielināšanās un aku aizsērēšana.

Lopu skaits pagaidu fermā trīskāršojies, taču aka palikusi
tā pati vecā un nevar vairs nodrošināt vajadzīgo ūdens

daudzumu. Otrkārt, nosusināšanas ietekme izplatās tikai

uz augšējiem gruntsūdeņiem, un seklu aku izsīkšana no

sanitārā viedokļa būtu tikai apsveicama. Protams, šāda

parādība sagādā nopietnas grūtības, kas tiek novērstas ar

strauju dziļo urbto "aku skaita palielināšanu un lauku

iedzīvotāju pārcelšanu no viensētām uz labiekārtotiem cie-

matiem ar centralizētu ūdens apgādi.

Vai nosusināšana izraisījusi upju note-

ces samazināšanos un mazo upju izsīk-

šanu? Pētījumi dažādās zemēs, kā arī vienā un tajā

pašā zemē, pat apgabalā nedod viennozīmīgu atbildi uz šo

sarežģīto jautājumu. Jāpiebilst, ka upju noteci sevišķi

stipri ietekmē citi iepriekš minētie cilvēka iedarbības veidi,
kā arī klimata svārstības. Nenoliedzami, ka daudzas Lat-

vijas mazās upes, piemēram, Lielupes sīkās pietekas, mūsu

dienās ir nabagākas ar ūdeni nekā pirms dažiem gad-
simtiem. Taču šajā laikā izcirsti to krastos augošie meži,

nepārtraukti pilnveidota agrotehnika, palielinājies ūdens

patēriņš. Nosusināšanai šajos gadījumos ir tikai otršķirīga
nozīme.

No pretrunīgajiem pētījumu rezultātiem var izdarīt se-

cinājumu, kuram rodas aizvien vairāk piekritēju: nosusi-

nāšana visumā nesamazina upju noteci un neveicina mazo

upju izsīkšanu. Tomēr atsevišķā grupā jāizdala regulētās

upes, t. i., upes, kuras padziļinātas, iztaisnotas un kurām

mākslīgi palielināts kritums. Šeit samērā bieži vērojama

upju izsīkšana vasaras mazūdens periodos. Upju regulē-
šana var būt saistīta ar vēl citām negatīvām parādībām,
tādēļ šie pasākumi nopietni jāpārdomā. Lai iejauktos upes

dzīvē, nepieciešama ļoti rūpīga visu iespējamo seku ana-

līze. Diemžēl Latvijā jau ir tādas mazās upes, kuru regu-
lēšanas darbus var ieskaitīt grupā «brāķis».

Vai nosusināšana izmaina upju režīmu

un palielina pavasara plūdu briesmas? At-

ceroties plašos melioratīvos pasākumus Lubānas zemienē,

jautājums šķiet paradoksāls. Tieši ar meliorāciju šeit plū-
diem atkarotas milzīgas platības! Taču jautājums ir sarež-

ģītāks, nekā šķiet pirmajā brīdī.
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Nosusināšana palielina upju caurteci pavasara plūdu
laikā. Viens no galvenajiem nosusināšanas uzdevumiem

mūsu klimata zonā ir ātrāk aizvadīt no laukiem lieko

ūdeni, radīt iespējas agrāk sākt lauku darbus, lai maksi-

māli izmantotu samērā īso veģetācijas sezonu. No drenē-

tajām platībām un polderu sistēmām ūdens noplūst daudz

straujāk, nekā tas notiktu dabīgos apstākļos.

Šo ūdeni uztver regulētas un dambjiem ierobežotas

upes, kas neļauj tam plaši izplūst. Upe savā ceļā uz jūru
uzņem aizvien vairāk pavasara straumju, caurtece palie-
linās. Rezultātā pieaug plūdu briesmas tajos lejteces pos-

mos, kur krasti zemi un neiedambēti. Piemēram, turpinot

plašos nosusināšanas darbus Zemgales līdzenumā, jūtami

pieaugs pavasara caurtece Lielupes lejtecē. Radīsies nepie-
ciešamība šeit veikt papildu krastu nostiprināšanas un

pretplūdu pasākumus, kas jau tiek izstrādāti.

Vai nosusināšana samazina zivju bagā-
tības? Zināmā mērā jā. Nerunājot par jau minēto, tagad
pārtraukto .ezeru iznīcināšanu, negatīvu iespaidu atstāj
upju regulēšana, kas saistīta ar sēkļu un ūdenszāļu likvi-

dēšanu. Rezultātā pasliktinās zivju nārsta un barošanās

apstākļi. Veicot citus ar meliorāciju saistītus hidrotehnis-

kos darbus, piemēram, ierīkojot aizsprostus, slūžas vai krit-

ņus laistīšanas v. c. vajadzībām, tiek stipri ierobežota vai

pat pārtraukta zivju migrācija uz nārsta vietām. Nevar

nepiebilst, ka zaudējumus zivsaimniecībai mūsu tehnikas

straujās attīstības laikmetā nodara gandrīz vai visas

tautas saimniecības nozares, sevišķi piesārņojot virszemes

ūdeņus. Saglabāt dabiskos zivju nārstošanas apstākļus,
reizē būtiski nepazeminot daudzu tautas saimniecības no-

zaru darbības efektivitāti, lielākajā daļā iekšējo ūdens

objektu nebūs iespējams. Zivsaimniecībai nākotnē, mūsu-

prāt, jāorientējas uz zivju bagātību mākslīgu atjaunošanu

un vairošanu.

Vai nosusināšana nepadarīs nabagāku
mūsu floru un faunu, neiznīcinās derīgus

purva augus un ūdensputnus? Teorētiski tādi

draudi tiešām pastāv. Nosusinot visus purvus, varētu iz-

zust, piemēram, tāds derīgs augs kā dzērvenes. Regulējot

un attīrot aizaugušus ūdens objektus, tiek izpostītas

ūdensputnu ligzdošanai piemērotas vietas un apdraudēta
to eksistence. Taču šāds stāvoklis nekad netiks pieļauts,
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un jau tiek plānoti attiecīgi pasākumi (sīkāk par to —

I. Dulbes rakstā).

Nerunājot par floras un faunas saglabāšanu zinātnis-

kiem nolūkiem rezervātos vai paredzētajā Gaujas nacio-

nālajā parkā (kurā tiks iekļauts arī prāvais Sudas purvs),
derīgu augu un dzīvnieku audzēšanu iespējams stimulēt

arī mākslīgi radītos apstākļos. Jau veikti pirmie pasākumi

mākslīgā dzērveņu kultivēšanā. Regulējot un attīrot Ba-

bītes ezeru, tiks mākslīgi izveidotas zemas saliņas ūdens-

putnu ligzdošanai.
Meliorācija sekmīgi pilda savu lielo uzdevumu — rada

materiālo bāzi mūsu labklājības celšanai. Kā katru liela

mēroga pasākumu to pavada dažādas subjektīva un ob-

jektīva rakstura blakusparādības. Speciālistu uzdevums

ir nepieļaut tās negatīvās parādības, no kurām iespējams

izvairīties, un paredzēt pasākumus objektīvi neizbēgamu

parādību seku likvidēšanai.

J. Kronītis

PAR KAITĪGIEM UZSKATĪTIE NE VIENMĒR

IR KAITĪGI

Jau sirmā senatnē, tikko cilvēks bija iemācījies pagata-
vot un lietot primitīvākos ieročus aizsardzībai pret plēsī-
giem zvēriem un ar šiem ieročiem iegūt pārtikai savvaļas

dzīvniekus, viņš pamanīja, ka pārtikas bāzes izmantošanā

viņam ir konkurenti. Vilki medīja un apēda vairākus zāl-

ēdājus, kas bija ļoti derīgi cilvēka pārtikai. Arī lāči pie-
veica un notiesāja dažādus savvaļas zīdītājus, izēda

no bišu apdzīvotiem koku dobumiem, tādējādi samazinot

cilvēka potenciālo pārtikas bāzi. Ērgļi un vanagi medīja

putnus, kurus cilvēks labprāt būtu nomedījis savām va-

jadzībām.

Pirmatnējais cilvēks sāka uzskatīt visus plēsīgos dzīv-

niekus par kaitīgiem un iznīcināmiem. Turpmāk kaitīgo

kategorijā ieskaitīja grauzējus un zālēdājus, kas gan pār-
tika no augu barības, bet apēda arī tādus augus vai to

augļus, kurus arī cilvēks izmantoja pārtikai vai citām vaja-
dzībām. Vēlāk «nežēlastībā krita» vairākas kukaiņu su-

gas, kas kaut kādā veidā kaitēja cilvēkam. Pēdīgi pie-
nāca kārta augiem — arī daļa no tiem nokļuva kaitīgo un

tāpēc iznīcināmo kategorijā.
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Jebkura dzīva organisma pieskailīšanaī pie «kaitīgo»
kategorijas jau kopš sendienām ir bijis tikai viens kritē-

rijs — vai šis organisms ir cilvēka konkurents dabas balvu

izmantošanā vai nav, pienācīgi nenovērtējot šā organisma
darbību kopumā un tā pozitīvo lomu dabā un cilvēka saim-

niecībā.

Dzīvie organismi vēl pirms nedaudziem gadiem gandrīz
visā pasaulē tika šķiroti kaitīgajos un derīgajos. Šādas

pieejas rezultātā daudzās zemēs un tautās ir nostiprinā-

jušies uzskati, ka kaitīgi ir visi plēsīgie zīdītāji, visi putni,
kuriem līks knābis un asi nagi, kā arī čūskas.

Tikai nesen uzskati par visu dzīvo organismu dalīšanu

derīgajos un kaitīgajos sāka mainīties. Patlaban, patei-
coties jaunākajiem pētījumiem un dabas aizsardzības or*

ganizāciju aktivitātei, līdzšinējos maldīgos uzskatus pa-

mazām atmet.

Izrādās, ka pasaulē nav cilvēkam absolūti kaitīgu vai

absolūti derīgu dzīvnieku, bet abi šie jēdzieni ir relatīvi.

Visiem šķietami kaitīgiem dzīvniekiem dabā ir arī zināma

pozitīva loma, un šķietami derīgie dzīvnieki var pārvēr-
sties kaitīgos, ja konkrētos apstākļos tie pārmērīgi savai-

rojas.

Šķietami absolūti kaitīgu dzīvnieku pilnīgai iznīcināša-

nai vairākos gadījumos ir bijušas kļūmīgas sekas. Rak-

sturīgs piemērs šajā ziņā ir vilks. Vilkus iznīcina visās

zemēs ar visiem iespējamiem līdzekļiem jau daudzus ga-

dus, un daudzās valstīs vilki jau sen vairs nav sastopami.
Taču izrādās, ka zemēs, kur vilku nav, vairākas savvaļas
dzīvnieku sugas degradējas, pastiprināti slimo un sasto-

pami daudzi slikti attīstījušies dzīvnieki, kas dod arī slik-

tus pēcnācējus.

Lai šādas parādības novērstu, vairāku zemju zinātnieki

ieteic ņemt palīgā vilkus. Birmingemas (Anglijā) universi-

tātes profesors B. Geps ieteic Skotijā ievest vilkus, lūšus

un Amerikas brūnos lāčus, uzskatot šo pasākumu par reā-

lāko stipri degradējušos stirnu populāciju uzlabošanai. Po-

lijā vilkus paredz saglabāt, nosakot tiem medīšanas termi-

ņus. Cehoslovakijā jau konstatēta vilku labvēlīga ietekme

uz briežu attīstību, Zviedrijā — lūšu pozitīva ietekme uz

stirnu kvalitāti.

Neliels vilku skaits atzīts par lietderīgu arī Padomju

Savienības ziemeļos — Taimiras pussalā ziemeļbriežu
audzēšanas apgabalos,
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Vairākos gadījumos ir apstiprinājusies arī šķietami kai-

tīgu plēsīgo putnu pozitīvā loma. Piemēram, Norvēģijas
tundrā bija daudz balto irbju, bet tur mita arī vistu va-

nagi. Uzskatot vistu vanagu par absolūti kaitīgu, med-

nieki to pilnīgi iznīcināja. Gaidītā irbju skaita palielināša-
nās bija manāma tikai dažus gadus. Pēc tam irbes sāka

slimot un gandrīz pilnīgi iznīka. Zinātnieki noskaidroja, ka

irbju iznīkšanas īstais cēlonis ir vistu vanaga kā dabiskās

izlases faktora iznīcināšana. Kad vistu vanagi bija spe-
ciāli iepirkti, ievesti un palaisti minētajā apvidū, atjauno-
jās agrākais balto irbju skaits.

Bez tam jāpatur prātā, ka visi plēsēji (kā zīdītāji, tā

putni) nogalina un saplosa galvenokārt slimos, vārgos,
detektīvos dzīvniekus.

Tā kā cilvēkam parasti nav iespējams veikt savvaļas
dzīvnieku selekcijas darbu, bet bez selekcijas sugas de-

gradācija ir neizbēgama, savvaļas dzīvnieku selekcijas
darbā ir lietderīgi iesaistīt plēsējus, regulējot plēsīgo zīdī-

tāju un putnu skaitu ar tādu aprēķinu, lai tie neiznīcinātu

pārējos savvaļas dzīvniekus praktiski nozīmīgā daudzumā.

Plēsēji nekad neiznīcina kādu dzīvnieku sugu pilnīgi, jo
to dzīvnieki nespēj izdarīt. Atsevišķas dzīvnieku sugas

pasaulē tiek pilnīgi iznīcinātas vienīgi cilvēka nesaprātī-

gas rīcības rezultātā.

Pēc Fitera (1958. g.) datiem, pasaulē pilnīgi iznīcinātas

109 zīdītāju sugas, 44 putnu sugas un 43 pasugas, no tām

pēdējos piecdesmit gados vien — 40 zīdītāju sugas. Tas ir

liels, neatsverams zaudējums cilvēcei.

Daudzos gadījumos cilvēks nerīkojas saprātīgi arī ar

sīkākajiem mūsu planētas iemītniekiem — kukaiņiem.

Ja cilvēkam nevēlamo kukaiņu vai to kāpuru savairo-

jas par daudz, cilvēks mežos un laukos izsmidzina indīgus
ķīmiskus preparātus, kas kaitēkļus nobeidz. Dažreiz cil-

vēks ir spiests kopā ar kaitēkļiem iznīcināt arī paša ar

pūlēm izaudzētos augus. Cilvēks neskopojas ar izdevu-

miem, lieto visiznīcinošākos līdzekļus, taču līdz šim nav

bijis spējīgs pilnīgi iznīdēt nevienu no kukaiņu sugām, ku-

ras uzskata par kaitīgām, jo dzīvi palikušie kukaiņi no-

kļūst izdevīgākos apstākļos un pastiprināti vairojas.

levērojamais entomologs Steinhauss uzskata, ka no līdz

šim zināmajām kukaiņu sugām 99% ir cilvēkam nekaitīgi
vai arī derīgi. Arī tie tiek iznīcināti kopā ar «kaitēkļiem».
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Līdz šim cilvēks ir pētījis galvenokārt kukaiņu kaitī-

gumu, taču pēdējos gados veiktie pētījumi norāda uz dau-
dzu kukaiņu ievērojamu derīgumu. Visiem, piemēram, zi-

nāmas bišu indes, ka arī bišu māšu pieniņa dziednieciskās

īpašības.
Ir tāds termins «līdzsvars dabā». To bieži vien iztulko

nepareizi, saprotot tā, ka cilvēks nedrīkst radikāli iejauk-
ties dabas saimniecībā, ka daba visu prot izdarīt labāk

nekā cilvēks.

Protams, tā nav. Cilvēks spēj pārveidot dabu savās in-

teresēs, un tas ir jādara, tikai nedrīkst iznīcināt nevienu

dzīvnieku vai augu sugu pilnīgi, jo tie visi dabā ir vaja-
dzīgi.

Daudzu dzīvnieku un augu loma dabā un nozīme cil-

vēka dzīvē vai nu vēl nav zināma, vai arī ir zināma tikai

daļēji. Tāpēc nav pamata tos šķirot absolūti kaitīgajos un

absolūti derīgajos, jo kaitīgums un derīgums ir relatīvi un

atkarīgi no konkrētiem apstākļiem.

Z. Lindberga

GAISS UN CILVĒKS

Gaiss ir tā dabiskā vide, ārpus kuras nav iespējama
cilvēka organisma fizioloģiskā darbība. Ja bez barības

var nodzīvot ilgāk par mēnesi, tad; izbeidzoties gaisa pie-

plūdumam, 2—3 minūtēs izbeidzas arī organisma dzīvības

norises.

Gaisa ķīmiskajam sastāvam ir ļoti liela nozīme cilvēka

dzīvības norisēs. Cilvēks izvada caur plaušām apmēram
13 m 3 gaisa diennaktī. leelpojot daļa gaisa skābekļa no

alveolām pāriet asinīs, bet izelpojot no organisma tiek iz-

vadīta ogļskābā gāze. Rezultātā izelpotajā gaisā ir mazāk

skābekļa, bet daudz vairāk ogļskābās gāzes nekā ieelpo-
tajā gaisā (skat. tabulu).

Atmosfērā skābeklis ir pastāvīgi noteiktā daudzumā.

Skābekļa daudzums jūras krastā, kalnos, laukos un pilsē-
tās ir vienāds, svārstības ir tikai no 0,1 līdz 0,2%. Kā vie-

nam no skābekļa avotiem milzīga nozīme ir apstādīju-
miem.

Skābeklis rodas arī atmosfēras augstākajos slāņos, ūde-

nim sadaloties īsviļņu ultravioletās radiācijas ietekmē.

Ogļskābās gāzes daudzums gaisā ir 0,03—0,04%. Pie-
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leelpotā un izelpotā gaisa ķīmiskais sastāvs

audzis cilvēks guļot izelpo 10 1 ogļskābās gāzes stundā,

bet kustoties — 22 1 stundā. Ja veic smagu fizisko darbu,
izelpotās ogjskābās gāzes daudzums sasniedz 50—100 1

stundā.

Ogjskābo gāzi izdala arī dzīvnieki un augi, bez tam tā

rodas visur tur, kur notiek rūgšanas, pūšanas v. c. procesi.
Un tomēr ogļskābās gāzes daudzums gaisā nemainās. Tas

izskaidrojams ar to, ka zajie augi saules gaismā asimilē

ogļskābo gāzi un notiek fotosintēze, kur gaisā tiek izda-

līts skābeklis:

C0
2+ H2o—*0

2 + HCOH

Uz laukiem gaisā ir 0,03%, bet lielās pilsētās, kur daudz

rūpnīcu, — 0,04% ogļskābās gāzes.
Slāpekja un citu inerto gāzu gaisā ir apmēram 79%, un

pie normāla gaisa spiediena tās uz cilvēka organismu ne-

iedarbojas.
Gaisā var būt arī ozons, kas rodas, pērkona laikā izlādē-

joties elektrībai, ultravioletās radiācijas iedarbības rezul-

tātā, pie lielām ūdens masām, kur iztvaiko ūdens, un kar-

stā laikā skuju koku mežos, kad sasilst un iztvaiko sveķi.
Ozons ir ļoti aktīvs. Tas ātri savienojas ar organiskām
vielām un līdz ar to izzūd no atmosfēras gaisa. Ja atmo-

sfēras gaisā ir ozons, tad gaisu varam saukt par tīru. Pil-

sētās gaiss ir ļoti netīrs, jo satur daudz piemaisījumu, tādēļ
ozons tajā atrodams tikai dažas sekundes pēc pērkona.

Apdzīvotās vietās, īpaši lielās pilsētās un rūpniecības

centros, atmosfēras gaiss tiek piesārņots ar dažādām vie-

lām. Visbiežāk gaisā kā piemaisījumu atrod sēra diok-

sīdu — S02.

Sēra dioksīds rodas visur, kur dedzina ak-

meņogles vai degakmeni. Sēra dioksīds jau nelielās kon-

centrācijās (0,8 mg/m3
) negatīvi iedarbojas uz augiem;

sevišķi jutīgi ir skuju koki, tie var iet bojā. Kā piemēru
var minēt S02

iedarbību uz Mežaparka priedēm Rīgā. Mc-

Gaisa sastāvdaļas
Ieelpota gaisa

sastāvs

tilpuma %%

Izelpotā gaisa
sastāvs

tilpuma %%

Skābeklis

Slāpeklis
Ogjskābā gāze
Argons, neons u. c.

20,95

78,08

0,03—0,04
0,94

15,4—16,0

78,26

3,4—4,7
0,94
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žaparkā, sevišķi tajā daļā, kas atradās tuvāk bijušajai Rī-

gas superfosfāta rūpnīcai, daudz priežu jau nokaltušas

un bojātas. Lai aizpildītu radušos tukšumu, to vieta

stāda ātri augošu lapu koku šķirnes.
Sēra dioksīds negatīvi iedarbojas arī uz cilvēka orga-

nismu. Tas kairina acu un augšējo elpošanas ceļu gļot-
ādu, izraisot to iekaisumu.

Arī tvana gāzi CO mūsu dienās uzskata par pastāvīgu

piemaisījumu gaisā, īpaši pilsētās. Tvana gāze izdalās,

sadegot kurināmajam. Ļoti daudz CO ir automobiļu iz-

plūdes gāzēs. Tvana gāze var kļūt par saindēšanās cē-

loni. Tā ir 200 reižu aktīvāka par skābekli. Caur elpošanas
orgāniem iekļuvusi asinīs, CO izspiež skābekli no hemo-

globīna un saista to. Veidojas karboksihemoglobīns. Re-

zultātā organisma audi nesaņem pietiekamā daudzumā

skābekli un cieš skābekļa badu. Sevišķi jutīgas pret skā-

bekļa trūkumu ir centrālās nervu sistēmas šūnas, tādēļ
saindēšanās simptomi ir stipras galvas sāpes, reiboņi,
troksnis ausīs, slikta dūša, adinamija. Smagākos saindēša-

nās gadījumos cilvēks zaudē samaņu un var nomirt. Mak-

simālā pieļaujamā vienreizējā CO koncentrācija ir6mg/m3
,

pieļaujamā vidējā diennakts koncentrācija — 1 mg/m3
.

Bez minētajām vielām dažas rūpnīcas, īpaši ķīmiskās

rūpnīcas, izsviež gaisā vēl citas kaitīgas vielas, piemēram,

hloru, fluora savienojumus, sērskābes tvaikus, slāpekļa
oksīdus v. c.

Gaisā pastāvīgi atrodas putekļi — no 0,01 mg/m3 līdz

vairākiem desmitiem miligramu 1 m 3 gaisa. Ir zināms,

ka uz 1 km2
zemes virsmas katru gadu nosēžas apmēram

70 g kosmisko putekļu. Putekļi atmosfērā var rasties arī

no augsnes, kur to neklāj akmeņi, asfalts vai zāle. Mazā-

kais vējš vai cita kustība paceļ augsnes putekļus gaisā.
Galvenais putekļu avots ir rūpnīcas, kas izdala ļoti

daudz dūmu. Sadedzinot akmeņogles, rodas peļni. Viena

tonna akmeņogļu sadegot dod 200 kg pelnu. No šā dau-

dzuma 60% izdalās gaisā. Pelnu sastāvā var būt līdz 20%
brīvā silīcija dioksīda (Sio2), kas kaitīgs cilvēka plau-
šām.

Velnakmens Abavas senlejā

O. Bērensa krāsu foto
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Ja gaisā ir daudz putekļu, tie adsorbē un izkliedē

gaismu, tādēļ pilsētās apgaismojums ir par 25—41% vā-

jāks neka ārpus pilsētas.
Svarīgi zināt, ka gaisa putekļi visvairāk adsorbē sau-

les spektra īsviļņu daļu — ultravioletos starus.

Putekļi negatīvi ietekmē cilvēka organismu: cilvēks ne-

var dziļi elpot, un pasliktinās plaušu ventilācija. Tas ir
viens no elpošanas orgānu saslimšanas cēloņiem. Putekļu
daļiņas, nosēžoties uz augšējo elpošanas ceļu gļotādas,
kairina to un izraisa iekaisumus.

Ja putekļu sastāvā ir Sio2,
tad tādi putekļi, nonākuši

plaušas, rada specifiskas izmaiņas — silikozi. Plaušās iz-

veidoļas saistaudu mezgliņi, un sākas plaušu darbības

traucējumi.
Vēl jāatzīmē, ka dūmu sastāvā ir kvēpi un sveķi, kas

arī iedarbojas kaitīgi uz cilvēka organismu. Jau XVIII gs.

beigās un XIX gs. sākumā tika novērota skursteņslauķu

profesionālā saslimšana ar ļaundabīgo audzēju. Zinātnieki

atklāja, ka ļaundabīgo audzēju izraisa kvēpu sastāvā

ietilpstošie sveķi.
Pētījumi dažādās pilsētās rāda, ka gaisa putekļos var

būt 2—8% sveķu, bet sveķos ir 0,005 —0,01% benzpirena.
Tieši benzpirens ir kancerogēna viela.

Gaisa sanitārā aizsardzība ir viens no svarīgākajiem
pasākumiem pilsētas iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabo-

šanā. Padomju Savienībā šo jautājumu uzskata par ļoti
aktuālu.

Pasākumi cīņā pret gaisa piesārņošanu ietver plānošanu,
sanitāri tehniskus un tehnoloģiskus pasākumus. Plānoša-

nas pasākumiem cīņā par gaisa tīrību ir ļoti liela nozīme.

Galvenais ir, lai rūpnīcas atrastos tālāk no dzīvojamām
ēkām. Starp rūpnīcām un dzīvojamām ēkām jāiekārto sa-

nitārās aizsardzības zonas ar apstādījumiem. So zonu pla-
tums ir atkarīgs no tā, kādas kaitīgas-vielas izdala rūpnī-
cas: sanitārās aizsardzības joslas pie kaitīgām rūpnīcām
nedrīkst būt šaurākas par 1000 m, pie mazkaitīgām rūpnī-
cām — par 50 m.

Ceļot rūpnīcu, jāņem vērā valdošo vēju virzieni. Vecās

rūpnīcas bija izvietotas arī Rīgas dzīvojamos kvartālos,
tuvu pie dzīvojamām ēkām. Ja vecās rūpnīcas izdala kaitī-

gas vielas un nepatīkamas smakas, šīs rūpnīcas ir jāslēdz
un jāpārvieto ārpus pilsētas. Tā, Rīgā jau slēgta jumta

papes rūpnīca, superfosfāta rūpnīca un kaulu pārstrādes
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rūpnīca. Tuvākajā laikā uz Olaini pārcels visas farmacei-

tiskās rūpnīcas. Ar laiku tiks pārceltas arī citas rūpnīcas.
Sanitāri tehnisko un tehnoloģisko pasākumu realizēšana

samazina kaitīgo vielu daudzumu gaisā. Starp citu, ir pa-

redzēts izmainīt akmeņogļu sadedzināšanas procesu un

uzlabot krāšņu ekspluatāciju. Liela nozīme ir arī augstiem

skursteņiem, jo tie veicina dūmu un citu vielu izkliedēšanu

atmosfērā. Lai mazāk piesārņotu gaisu, putekļu un citu

vielu uztveršanai rūpnīcās izmanto dažādas ierīces —

ciklonus, mitros skruberus, elektriskos filtrus, absorbcijas
kameras v. c. Sanitāri epidemioloģiskās stacijas neapstip-
rina projektu, ja tajā nav paredzēti aizsargpasākumi pret
dūmu, kaitīgo gāzu un citu indīgo vielu izlaišanu gaisā.
Šīm vajadzībām rūpnīcas paredz savos budžetos attiecī-

gas summas. Sanitāri epidemioloģisko staciju darbinieki

sistemātiski kontrolē atmosfēras gaisa tīrību apdzīvotās
vietās, kontrolē, vai tiek pareizi ekspluatētas ierīces, kas

domātas kaitīgo vielu uztveršanai.

Kā redzam, Padomju Savienībā ir izstrādāta un tiek īs-

tenota vesela pasākumu sistēma, lai pasargātu gaisu no

piesārņošanas. Tas viss norāda uz valdības un veselības

aizsardzības iestāžu gādību par iedzīvotāju veselību.

V. Stelle

SAUDZĒSIM LIELOS LAUKAKMEŅUS!

Izzūdot pēdējam apledojumam, plašā teritorijā palika
ledāja un tā kušanas ūdeņu nogulumi ar daudziem lauk-

akmeņiem. Dažāda lieluma magmatisko un metamorfo

iežu laukakmeņi atrodami arī Latvijā, kaut gan atsevišķos

republikas rajonos tie vairāk vai mazāk pārklāti ar jau-
nākiem nogulumiem. Dažādajos pēcledus laikmeta ģeolo-

ģiskajos procesos notikusi arī laukakmeņu koncentrācija,

piemēram, dažās vietās jūras piekrastē un upju ielejās.

Pārmērīgs laukakmeņu daudzums vienmēr ir bijis ievē-

rojams šķērslis intensīvai lauku apstrādei, tāpēc tīrumu

attīrīšana no akmeņiem atsevišķos rajonos arī pašlaik ir

ļoti aktuāla problēma. Lielie laukakmeņi reizēm nopietni
kavē arī meliorācijas darbus un celtniecību. Šā iemesla

dēļ tie nereti tiek iznīcināti.

Plaši izplatītie, samērā viegli pieejamie un izturīgie
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Laukakmeņi Kurzemes jūrmalā pie Mērsraga

laukakmeņi jau sen kļuvuši par lielisku būvmateriālu. To

izmantošana joprojām turpinās.
Lielie laukakmeņi savas krāsas un struktūras dēļ ir pie-

mērots materiāls tēlniecībai.

No tikko sacītā izriet, ka laukakmeņi pie mums tiek ne-

pārtraukti izmantoti. Ja attiecībā uz nelielajiem laukakme-

ņiem mēs nekādas būtiskas pārmaiņas pagaidām nejūtam,
tad lielāku eksemplāru likvidēšanas sekas ir viegli pama-
nāmas. Lielo laukakmeņu uzskaite liecina, ka ar tiem

mūsu republika pārbagāta nav. Līdz 1971. gada decem-

brim reģistrēto laukakmeņu republikā bija nedaudz vairāk

par 700. (Uzskaitē tiek ņemti visi laukakmeņi, kuru iz-

mērs vienā virzienā sasniedz 2 m.)
lerīkojot ceļus, grāvjus vai būvlaukumus, reizēm atrok

ļoti lielus akmeņus, kuru svars rēķināms vairākos desmi-

tos tonnu. Attiecīgu mehānismu trūkuma dēļ šie akmens
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milži bieži vien tiek iznīcināti. Bet tieši šie laukakmeņi,
kas gulējuši zemē un nav cietuši no atmosfēras iedarbības,
ir vispiemērotākie tēlniecībai.

Ko darīt ar laukakmeņiem? Kā tos saglabāt un visra-

cionālāk izmantot? Saprotams, ka iesāktā lielo laukak-

meņu uzskaite būtu jāturpina, turklāt laukakmeņi pēc sa-

vas nozīmes būtu iedalāmi vairākās grupās.
Pirmajā grupā būtu ietilpināmi visi saudzējamie

laukakmeņi — akmeņi ar izcilu ainavisku vērtību, akmeņi
ar zinātnisku nozīmi, piemēram, ar raksturīgu mineralo-

ģiski retrogrāfisko sastāvu, labiem kristāliem, ledāja dar-

bības rezultātā izveidotām skrambām un noslīpētām vir-

smām (tā saucamie fasetlaukakmeņi), no jūras ar ledu iz-

bīdīti laukakmeņi, akmeņi ar senām iecirstām zīmēm vai

akmeņi, kas saistīti ar vēsturiskiem un revolucionāriem

notikumiem, kā arī ar teikām un nostāstiem, tāpat akmeņu

grēdas, kas pilda zināmas funkcijas, piemēram, sargā
krastus no izskalošanas v. tml.

Kur tas iespējams, skolu mikrorajonos būtu lietderīgi
kādu lielāku laukakmeni ieskaitīt rajona nozīmes dabas

pieminekļos, kurus varētu izmantot mācību vajadzībām.
Arī šos akmeņus varētu iekļaut šajā grupā.

Otrajā grupā būtu iekļaujami laukakmeņi, kuriem

ir īpaša vērtība. Tie ir laukakmeņi, kas varētu tikt izman-

toti tēlniecībā un arhitektūrā.

Trešajā grupā varētu ietilpināt tos laukakmeņus,
kas izmantojami kā būvakmeņi celtniecībā vai vērtīgs

šķembu materiāls betona izgatavošanai un ceļu būvnie-

cībai.

Katram lielajam laukakmenim pagaidām nevar pielikt
klāt uzrakstu ar norādi, ka tas ir saudzējams. Šimbrīžam

jāpaļaujas tikai uz to cilvēku apzinīgumu, kuriem kaut

kādā veidā iznāk saskare ar akmeņiem.
Gribas vēlreiz atgādināt, ka lielie akmeņi ir mūsu da-

bas krāšņums un neatņemama Latvijas ainavu sastāv-

daļa. To skaits ar katru gadu samazinās, bet no jauna
neviens klāt nerodas. Bezatbildīgi izlietojot laukakmeņu

krājumus, var gadīties, ka nākamās paaudzes varēs aplū-
kot tos tikai muzejos.
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REDAKCIJAS KOLĒĢIJAS PIEZĪME

Sociālistiskā -Darba Varonis profesors F. Petrovs izsakās, ka «ne-

ieaudzinot mīlestību uz dabu agrā bērnībā un nesniedzot bērniem

zināšanas šajā nozarē, mēs nevarēsim atrisināt dabas aizsardzības un

dabas bagātību racionālas izmantošanas uzdevumus».

Mūsu darba rezultātus šajā virzienā varbūt vislabāk raksturo pašu
skolēnu domas par dabas aizsardzību. Redakcijas kolēģija ir izvēlē-

jusies vienu no sacerējumiem, kurus uzrakstījuši skolēni — jauno
ģeologu pulciņa neklātienes grupas dalībnieki. Pulciņš darbojas Lat-

vijas PSR Dabas muzeja un Latvijas PSR Dabas un pieminekju
aizsardzības biedrības vadībā.

A. Zaņķe

SKOLĒNA DOMAS PAR SAUDZĪGU ATTIEKSMI

PRET DABU PĀRGĀJIENA LAIKĀ

Agrā rīta stundā, atstājusi aiz sevis nometni, mežā

ieslīd cilvēku virtene. Apsūnojušas egles mijas ar bērzu

un priežu jaunaudzēm, līdz mūsu priekšā paveras saulains

klajums — izcirtums. Ir jau uzņemts virziens, kad vadī-

tājs pēkšņi liek visiem apstāties. Nelielā iedobītē redzam

saplakušu zaļu stādiņu, kuram kāds nejauši uzminis virsū.

Paveramies apkārt. Cik tālu vien acs spēj saskatīt uz vi-

sām pusēm — līdz pat meža sienai spurojas mazas eglī-
tes. Arī mēs tādas tikām stādījuši, lai vairotu meža bagā-
tības.

Tālāk ejam jau lēnāk, toties neviens stādiņš vairs ne-

dabū ciest. Otrpus izcirtumam mežs kļūst skrajāks, un

mēs izretojamies, lai vāktu paraugus. Skaļš sauciens

vēstī par atradumu — lielu sēņu apmetni. Tās mums pašā
laikā, iznāks pusdienas. Uzmanīgi griežam cepurītes, jo
citu gadu arī gribēsies sēņu, bet, kur sēņu hifas izpostītas,
tās tur vairs neaugs. Meža pļaviņā ierīkojam vietu uguns-

kuram. Norokam velēnu, ar kuru apliekam uguns vietu.

Malkai sagādājam sausos zarus, kuru tuvumā nav ma-

zums. Pēc pusdienām uguni izdzēšam un vietu apliekam
ar velēnām. Drīz uzduramies milzīgai sausu zariņu un kri-

talu kaudzei. Tas ir skudru pūznis, kura saimnieces ir lie-

lās skudras — meža sanitāres. Ne velti skudras tā godina,
jo tās iznīcina augu kaitēkļus, bet visbiežāk — to kāpu-
rus.
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Esam iztraucējuši ne vienu vien meža iemītnieku. Sa-

traukti žadzinādamas, no koka uz koku pārlido melnbal-

tās žagatas. Egles galotnē uzspurdz rudā kuplaste. Augstu
gaisā jau labu laiku planē kāds milzīgs putns, bet lielā

augstuma dēļ nevaram pateikt, kas tas ir. Kaut kur dziļāk
mežā dzirdama dzeņa kalšana. Sīko dziedātāju balsis pašā
dienas vidū nav dzirdamas, jo tie patvērušies kaut kur vē-

sumā. Pārlūkojam vietas, kur ziemā stirnām ierīkot baro-

tavas. Tad mūsu viesi būs ne tikai stirnas, bet arī zaķi,
irbes un meža cūkas. No meža izejam upītes krastā uz

baltām klintīm, kas patiesībā izrādās smilšu krauja. Ska-

ties, kur gribi, pretī rēgojas iegriezti un ieskrāpēti ini-

ciāļi, vārdi, pat veseli teikumi. Lietisks pierādījums tam,
ka šīs klintis iecienījuši ekskursanti. Bet kas notiktu, ja
katrs gribētu atstāt kaut pa vienai zīmei? Vai katrs

tīkotu paņemt sev pa gabaliņam no kāda skaista minerāla.

Tad cilvēkiem vairs nebūtu ko apskatīt, nebūtu vairs iecie-

nīto atpūtas vietu. Ja katrā pārgājienā tiks aplauzīti koki

un krūmi, piedrazota apmešanās vieta, kā šodien vēl bieži

notiek, citiem būs sabojāta katra patika atpūsties. Vēl šo-

dien mūsu vidū ir arī tādi, kas tīšuprāt izposta putnu lig-
zdas, sava prieka pēc nogalina dzīvniekus. Ja mums ne-

būs putnu, arī plēsīgo, tad vispirms cietīs augu valsts,
kurai nežēlīgi uzbruks kaitēkļu armija.

Z. Stūrmane

DABAS AIZSARDZĪBA UN SKOLU JAUNATNE

Mācību un au.dzināšanas darbā skolotāji izmanto visda-

žādākās darba formas un metodes, lai skolēni saprastu,
ka mīlestība uz dzimto dabu un reizē ar to pastāvīgas rū-

pes par tās skaistumu un bagātību vairošanu ir katra pil-

soņa patriotisks pienākums. Skolēni jāaudzina tā, lai da-

bas aizsardzība kļūtu viņiem par dzīves nepieciešamību,
lai viņi, būdami pieauguši, neatkarīgi no izvēlētās speciali-
tātes sargātu dabas bagātības un dotu savu ieguldījumu
dzimtās zemes krāšņuma veidošanā.

Mīlestībai uz dabu, saudzīgai attieksmei pret to jābūt ik-

viena pioniera un komjaunieša, zēna un meitenes uzvedības

un kultūras attīstības līmeņa rādītājam. Šajā sakarā

padomju skolai izvirzīti divi svarīgi uzdevumi: audzināt

skolēnos mīlestību un saudzīgu attieksmi pret dabu un
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iesaistīt skolēnus praktiskos pasākumos, kuru mērķis ir

vairot un saglabāt dabas bagātības.
Šā darba efektivitāte ir atkarīga no tā, kā tiek iepazīta

daba un cik labi skolēni pazīst dabu. Nevar mīlēt un sar-

gāt to, ko nepazīst, tāpēc pirmais noteikums, lai šo mērķi

sasniegtu, ir mācību procesa cieša saikne ar dabu.

Jaunā paaudze jāmāca tā, lai tā izprastu dabu kā vie-

notu veselumu, lai saskatītu cilvēka un dabas vienotību.

levērojamais padomju pedagogs V. Suhomļinskis savā

laikā rakstīja: «Dabas pētīšana nedrīkst aprobežoties ar

to, ka mazais cilvēks, kuram atveras acis uz pasauli, redz

sakni, stublāju, lapas un domā par šo auga daļu saistību.

Kad viņam atveras acis uz pasauli, viņam jāredz un jā-

saprot, kur ir mūsu dzīves sakne, no kā atkarīgs, ka uz

galda ir maize un sviests, gaļa un piens, ka mēs elpojam

svaigu gaisu un karstā vasaras dienā peldamies upē.»
Pamatzināšanas par dabas procesiem, organismu dzī-

ves norisēm, to nozīmi dabā un cilvēka dzīvē skolēni gūst
bioloģijas priekšmetu stundās. Dabas aizsardzības ele-

menti ietverti dabas zinātņu, bioloģijas un ģeogrāfijas mā-

cību programmās. Literatūras stundās skolēniem māca

mīlēt dzimtenes dabu, tās skaistumu. Pats par sevi sapro-

tams, ka skolēnu estētisko audzināšanu nedrīkst atraut no

audzināšanas mīlestībā pret dzimtenes dabu. Tomēr vi-

sumā mācību programmas un grāmatas neatspoguļo da-

bas aizsardzības jautājumus pietiekami pilnīgi.
Dabas aizsardzības uzdevumu izpratni padziļina pareizi

organizēts ārpusklases darbs — gan augu un dzīvnieku

valsts novērošana naturālistu pulciņa nodarbībās un sko-

las dzīvās dabas stūrītī, gan darbs mācību un izmēģinā-
jumu laukā, gan novērojumi pārgājienu un ekskursiju
laikā.

Fenoloģiskie novērojumi ir sevišķi efektīvs dabas izzi-

nāšanas līdzeklis. Tie ir pa spēkam jebkura vecuma skolē-

nam, darbam nav nepieciešamas sarežģītas iekārtas.

Dabas zinātņu disciplīnas skolās, it īpaši pilsētas sko-

lās, nereti māca atrauti no dabas. Tāpēc jāizmanto jeb-
kura iespēja, kad iznāk sastapties ar dabu, — tradicionālo

rudens un pavasara pārgājienu laikā, bērniem atrodoties

pionieru nometnēs — un jāpalīdz skolēniem dabū izprast.

Nozīmīgu vietu skolu dabas aizsardzības darbā ieņem
tematiskie pārgājieni un ekskursijas, kas veltītas dzimtās

dabas iepazīšanai un māca redzēt un saprast skaisto sev
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apkārt. Ekskursija nav interesanta atpūta vien — tā ļoti

palīdz mācību un audzināšanas darbā. Pārgājienu un ek-

skursiju plānošanā ievēro skolēnu vecuma īpatnības, pa-

kāpeniski organizējot tās sarežģītākas. Pārgājieni sākas

ar tuvākās apkārtnes iepazīšanu, nākamajā posmā plāno

ekskursijas uz tālākiem objektiem. Pārgājienu un ekskur-

siju laikā skolēni izpilda zināmus uzdevumus dabas no-

vērošanā, piemēram, apraksta un mēra dabas objektus,
atzīmē objektu atrašanās vietas kartē, vāc nepieciešamā-
kās kolekcijas un herbārijus.

Katram no mums jābūt priekšstatam par cilvēka rīcību

un izturēšanos dabā. Skolēnus ar šīm normām iepazīstina
ekskursiju un pārgājienu laikā, prasot stingri ievērot no-

teikumus apmešanās vietās, atgādinot par mežu sargāšanu
no uguns, par makšķerēšanas noteikumiem," riekstu un ogu
ievākšanas termiņiem.

Tādējādi skolēni tiek iesaistīti ari vietējās floras un

faunas aizsardzības praktiskajā darbā.

Vispārēju atzinību guvuši dažādi mūsu pasākumi da-

bas aizsardzībā. Putnu dienām un dārzu dienām, tematis-

kajiem vakariem un pēcpusdienām un citiem masu pasā-
kumiem audzinoša nozīme būs tikai tad, ja skolēni būs to

aktīvi līdzdalībnieki.

Pareiza attieksme pret dabu bērnos veidosies tikai tad,
ja tā būs konkrēta darba rezultāts. Tas, kas pats iestādījis
kociņu, nekad to nelauzīs, tas, kas pats pagatavojis un

izkāris būrīti vai barotavu, nekad nepostīs putna ligzdu.
«Putnu dienu»rīkošana skolās kļuvusi par tradīciju. Tās

rīko, lai izraisītu skolēnos interesi par putniem, paplaši-
nātu viņu zināšanas par putnu dzīvi, tāpēc vajadzētu
censties darbu ar katru gadu daudzveidot un padziļināt.
Piemēram, vienā gadā vairāk pēta un novēro vienu putnu
sugu, nākamajā gadā «putnu dienas» saista ar citas su-

gas novērošanu.

Lauku skolu skolēni rūpējas arī par meža dzīvniekiem.
Sadarbībā ar Mednieku un makšķernieku biedrību jaunie
dabas draugi ziemā baro zvērus ar pašu sagādātu papild-
barību — kacenkāpostiem, sienu, zaru slotiņām. Atseviš-

ķas republikas skolas palīdz zivju aizsardzībā uņ pavai-
rošana.

Mežu un dārzu dienās skolēni katru gadu iestāda diez-
daudz kociņu un košuma krūmu. Taču lielākā nelaime

ir tā, ka aizmirst rūpēties par to tālāko kopšanu. Kā rāda
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prakse, kociņu stādīšanu vēlamāk uzticēt vecāko klašu

skolēniem, kas šo darbu var paveikt labāk. Taču tradīcija,
ka kociņus stāda vecāko klašu skolēni kopā ar pirmklas-
niekiem un mazie rūpējas par to kopšanu, kamēr mācās

skolā, dotu vairāk labuma. Savākt koku un krūmu sēklas,
kas nepieciešamas jaunu stādu izaudzēšanai, ir pa spēkam
katram skolēnam, un, veicot šo darbu, izpaužas bērnu rū-

pes par mūsu zaļās rotas nākotni.

Par daudzu KPFSR skolu skolēnu pastāvīgu pienākumu

kļuvuši šefība par noteiktiem mežu kvartāliem. Mūsu re-

publikā skolēnu mežniecības gan nav organizētas, tomēr

zināmu darbu skolu jaunatne veic gan meža kultūru stā-

dīšanā, gan kopšanā.

Skolēnu praktiskais darbs dabas aizsardzībā izpaužas
arī savas skolas, dzimtā ciemata vai saimniecības terito-

rijas izdaiļošanā un labiekārtošanā. Konkursi, kurus orga-

nizē šajā sakarībā, sekmē apkārtnes apzaļumošanu, veicina

jaunu apstādījumu izveidošanu. Sevišķi plaši šis darbs no-

ritēja iepriekšējos gados, kad vairāki svarīgi notikumi gan

valsts, gan skolu dzīvē deva ierosmi piemiņas parku,
dārzu un aleju stādīšanai.

Skolēnu «zaļo patruļu» — dabas bagātību sargātāju un

vairotāju — organizēšanās process atbilstoši nolikumam

republikas skolās visumā ir beidzies. Tur, kur komjaunat-
nes un pionieru organizācijas aktīvj iekļāvušās dabas aiz-

sardzības pasākumos, aktīvi un regulāri darbojas arī «za-

ļās patruļas». Patruļu darba nozīme celtos, ja LPSR Da-

bas un pieminekļu aizsardzības biedrības rajonu nodaļas
un sabiedriskie dabas aizsardzības inspektori uzņemtos
šefību par tām un piedalītos to reidos un dežūrās.

Dabas aizsardzības- ideju propagandēšanai skolās rīko

dabas aizsardzībai veltītas pēcpusdienas un tematiskus

vakarus, organizē izstādes, konkursus, viktorīnas, vietējās

radiopārraides un skolēnu lektorijus. Izdod tematiskas sie-

nas avīzes un biļetenus, noformē uzskatāmo aģitāciju. Šī

mērķa sasniegšanā daudz var palīdzēt arī mūsu rakst-

nieki, mākslinieki, zinātnieki un dabas draugi, ierodoties

skolās un runājot ar bērniem par dabu un tās saudzēšanu.

lepazīstot dzimtenes dabu, vairojot tās bagātības un

krāšņumu, jaunā paaudze veido sevī ļeņinisku attieksmi

pret dabu. Republikas skolu darba pieredze liecina, ka sko-

lēni, kas tieši piedalījušies dabas aizsardzības darbā, ne-

kad nekļūst dabas postītāji.



REDAKCIJAS KOLĒĢIJAS PIEZĪME

Līdzās dabas iepazīšanai un aktīvai līdzdalībai dabas aizsardzības

pasākumos, tajā skaitā tuvāko aizsargājamo objektu uzraudzīšanā

(iesūtot ziņojumus par postīšanas gadījumiem LPSR Dabas un pie-
minekļu aizsardzības biedrības prezidijam vai biedrības rajona noda-

ļai), skolu ģeogrāfijas v. c. pulciņi ir aicināti piedalīties arī aktīvā

dabas bagātību pētīšanas darbā. Saskaņā ar LPSR MP Ģeoloģijas

pārvaldes, LPSR Izglītības ministrijas un LĻKJS CX biroja lēmumu

republikā tika noorganizēti skolu jaunatnes ģeoloģiskie pārgājieni
ar uzdevumu uzmeklēt jaunas derīgo izrakteņu atradnes tautas saim-

niecības vajadzībām, kā arī reģistrēt avotus un laukakmeņus, uzmeklēt

jaunus ģeoloģiskus dabas pieminekļus un paleontoloģiskus atradumus,
kas var kalpot zinātnei. Par panākumiem šajos pārgājienos dažu

skolu pulciņi un atsevišķi skolēni saņēma LĻKJS CX goda rakstus un

Ģeoloģijas pārvaldes balvasf Tāpat kā visā Padomju Savienībā, ari

mūsu republikā šie pārgājieni turpinās. Instrukcija ievietota «Skolo-

tāju Avīzes» 1970. gada 17. jūnija numurā, 3. Ipp. Vajadzīgās priekš-
zināšanas skolēni var gūt LPSR Dabas muzeja ģeoloģijas nodaļā
Rīgā, K. Barona ielā 4 (tel. 213291), kur darbojas arī jauno ģeologu
pulciņš ar neklātienes grupu. Turpat jāiesūta pieteikumi par atklāju-
miem.

Skolu jauno naturālistu v. c. pulciņi var kalpot zinātnei, vācot zi-

ņas par reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku atrašanās vietām,
kā arī par izmaiņām aizsargājamo dabas objektu teritorijās. Ziņas
iesūtāmas LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībai Rīgā,
Kalnciema ielā 30 (tel. 615340),
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DABAS PĒTNIECĪBA

Ģ. Kasparsons

JAUNAS MUGURKAULNIEKU SUGAS LATVIJĀ

Pēc kara Latvijā milzu soļiem gājuši uz priekšu zoolo-

ģiskie pētījumi. Arī pati daba nestāv uz vietas. Mainās

ainavas, mainās dzīvnieku areāli, turpinās sugu izplatī-
šanās. Saimnieciskos nolūkos dažādas sugas tiek ievies-

tas mākslīgi. Mūsu mugurkaulnieku faunā bez vecajiem

«pamatiedzīvotājiem» tagad sastopam arī kādreizējus re-

tumus, kas kļuvuši par stabiliem Latvijas iemītniekiem, un

no jauna ieviesušās sugas. Sniegsim īsu pārskatu par šiem

dzīvniekiem.

Zivis. Mūsu ihtiofaunas izmaiņas saistās galvenokārt
ar saimnieciski vērtīgu sugu aklimatizāciju. Sis darbs jo-

projām iet plašumā, tādēļ pieminēsim tikai tās sugas, kas

jau vairāk vai mazāk nostabilizējušās.

Steri ete (Acipenser ruthenus) ielaista mūsu ūdeņos
50. gados. Izveidojusies nārsta vieta Daugavā pie Doles,
kur vēl nesen sastaptas ļoti lielas zivis. Diemžēl mazuļus

neatbaida mūsu jūras niecīgais sāļums, un tie izklī-

duši pa visu Baltijas baseinu, tādējādi Latvijā būtisks

sterletu pieaugums nav manāms.

Sibīrijas store (Acipenser baeri) un krievu

store (.4. gtildenstaedti) .
Pēdējos gados vairākās vietās

(galvenokārt Latgalē) slēgtos ezeros uzbarošanai izlaisti

Latvijā inkubēti mazuļi. Šīs zivis saldūdeņos nenārsto.

Repsis (Coregonus albula) jau senāk bija atrodams

mūsu dziļākajos ezeros. Tagad šo zivju krājumi krietni

papildināti, ceļot to saimniecisko nozīmi.

Pelede (Coregonus peled) tiek audzēta no ievestiem

ikriem un ielaista slēgtos ezeros un dīķos. Rušona ezerā

pirmo reizi izdevies konstatēt, ka šī vērtīgā zivs pie mums

regulāri nārsto.

Sīga (Coregonus lavaretus) no dažādām vietām

ievesta ikru veidā, kurus Latvijā jau diezgan sen inkubē

un izlaiž lielākos ezeros. Izmanto arī dažādu pasugu hib-

rīdus.
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Krievu store

Repsis

Pelede

Sīga

Abinieki. Atrasta vēl viena vieta, kur sastopams ļoti re-

tais sarkanvēdera ugunskrupis (Bombina botn-

bina), — «Ilgas» apkārtne Daugavpils rajonā pie Baltkrie-

vijas robežas, starp Sitas un Riču ezeriem. Nelielā terito-
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rijā šis dzīvnieks te sastopams ļoti bieži, citur apkārtne
tā nav. Dzīvo stāvošos ūdeņos kopā ar tritoniem. Intere-

santi, ka šeit trūkst šajos apvidos visai parasto zalkšu.

Varbūt tam par iemeslu ir ugunskrupja indīgās gļotas, kas

var izraisīt pat iekaisumus uz rokām.

Putni. Intensīvie putnu ekoloģijas un migrācijas pētī-

jumi ir devuši daudz jaunu, interesantu ziņu par sugām,
kas parādās vai izplatās mūsu republikā. Vispārējais or-

nitofaunas attīstības virziens ir tāds, ka pie mums jopro-

jām pieaug no austrumiem nākošās faunas elementu

skaits, bet pa migrāciju ceļiem — gar jūras piekrastēm —

gan arvien biežāk parādās, gan apmetas ligzdot un pat
iespiežas iekšzemē Rietumeiropas sugas un daži «ziemeļ-
nieki».

Cistiks (Cepphus grylle) trešo reizi kopš 1802. g.
atrasts Papes jūrmalā 1970. g. rudenī ar Somijas gre-
dzenu.

Alks (Aka torda) redzēts Salacgrīvā 1962. gadā.

Cistiks

Alks
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Jūras kraukļi (Phalac-
rocorax carbo) samērā regulāri
konstatēti rudens caurceļošanas
sezonās jūrmalā. 1963. g. jūlija

beigās un augusta sākumā Liel-

auces ezerā uzturējās pāris ar

5 jauniem putniem. Ligzdošana
šeit nebija novērota.

01 uš a jeb su 11 a (Sula
bassana) sastapta kā maldu

viesis Latvijā vienu reizi 1958. g.

un divas reizes 1960. gadā.
Baltspārnu zīriņš

(Chlidonias leucoptera) pirmo
reizi ligzdojot atrasts 1956. g.

Liepājas ezerā un 1957. g. Lu-

bānā. 1963. g. pāris apmetās

Engures ezerā.

Dzeltenknābja zīriņš

(tulkojumā no krievu vai., Ster-

na sandvicensis) konstatēts

1962. g. Engures ezerā. Ligzdo-
šana šeit nav notikusi.

Lielā klijkaija (Ster-
corarius skua) pirmo reizi

Latvijā atrasta Babītes ezerā 1967. g. rudenī.

Jūras krauklis

Oluša
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Pelēkā pīle (Anas strepera) 1957. un 1958. g. lig-

zdoja Lubānā un Zvirgzdu ezerā, 1960. g. — Babītē,
1961. g. — arī Rušona ezerā.

Garkaklis (Anas acusta) 1958. g. bija apmeties Tau-

respurvā pie Strenčiem, kopš 1960. g. — arī Engurē.
Melnā pīle (Oidemia nigra) pirmo reizi vasaras

beigās redzēta 1962. g. Engures ezerā, kur 1963. g. tā

ligzdoja.

Cita caurceļotāja pīle

ķerra (Nuroca marila) arī

ligzdoja Engurē 1962. un

1963. gadā.
Gredzenūbele (Strep-

topelia decaocto) izplatās uz

ziemeļaustrumiem gar Balti-

jas piekrastes migrāciju ceļu.

Neregulāri novērota Latvijā

kopš 1962. gada. 1971. g. kon-

statēta Liepājā. Šis putns
labprāt dzīvo pilsētās.

Melna pīle

Gredzenūbele
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Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) pie mums

jau sen uzskatāms par izmirušu sugu, vismaz kā ligzdo-

tājs. 1959. un 1968. g. Engures ezerā novērotas nelielas

šo putnu rudens invāzijas.
Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla)

,

tundras

iemītniece, parasta caurceļotāja, atrasta Latvijā ligzdojam
1960. g. Engurē, 1961. g. — pie Kaņiera ezera.

Ģirlicis, «savvaļas kanārijputniņš» (Serinus seri-

nus), jau sen cenšas izplatīties no Rietumeiropas uz Bal-

tijas ziemeļiem. Ligzdo Jūrmalā kopš 1935. gada. Tagad
ģirliča čivināšanu dzirdam visā piekrastē līdz Skultei

(varbūt arī tālāk), bet Rīgas nomalēs (piem., Mežaparkā)
ģirlicis pēdējos gados konstatēts regulāri.

Somzīlīte (Remiz pendulinus) Baltijas ornitologu
ziņojumos parādās jau sen. Straujš šīs sugas pieplūdums
(ligzdojot!) tiek novērots kopš 1970. g. Engures ezerā. At-

rastās astoņas 1970. gada un divpadsmit iepriekšējo gadu
ligzdas liecina, ka šis putns patiešām stabili ieviesies

mūsu republikā.
Bārdainā zīlīte (Panurus biarmicus) novērota

vairākkārt Kuivižu niedrājā 1960. g. ziemā.

Seivi ķauķis (Locustella luscinioides) ,
kuru lat-

viski varētu saukt par «lakstīgalu ķauķi», pirmo reizi kon-

statēts kā ceļotājs 1970. g. Papē, bet jaunākie novērojumi
liek domāt, ka šis sisinātājķauķis varbūt jau sen ir mūsu

ligzdotāju faunas pārstāvis. Tā dziesma regulāri dzirdēta

Engures ezerā.

Zaļais ķauķītis (Phylloscopus trochiloides) sasto-

pams jau diezgan sen; tēviņi skandina paspalgu dzies-

miņu ceriņos u. c. krūmājos pie visām apdzīvotām vietām,
arī Rīgā, bet droši pierādījumi par ligzdošanu iegūti tikai

1961. gadā (Rušona ezera piekrastē). Dziedošie tēviņi —

ligzdu vietu meklētāji — ir «pionieri» jaunu areāla robežu

meklēšanā, kur dažkārt paliek vieni visu vasaru.

Citi ārkārtīgi reti lapu ķauķīši — dzeltensvītru

{Phijlloscopus inornatus) un Sibīrijas ķauķītis
(Ph. proregulis) konstatēti kā caurceļotāji Papes putnu
migrāciju novērošanas punktā 1967. gadā.

Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros) kā sā-

kotnējs klinšu putns pēc kara bieži ligzdoja Rīgas un Jel-

gavas drupās. Tad tas uz laiku izzuda, bet 60. gados visā

Melnie stārķi mežā pie Baldones.
J. Rožkalna krāsu foto
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Latvijā regulāri parādījās kā pilsētu putns, kas sevišķi

iemīļojis jaunceltnes, kur ligzdo nepabeigtās būvēs, bet

dzied agrās rīta stundās ceļamkrānu, antenu v. c. augstu

izbūvju virsotnēs. Tagad šī suga Latvijas pilsētās jau pa-

rasta. Tās izplatības centrs ir Rietumeiropa.

Zīdītāji. Šie dzīvnieki ir daudz konservatīvāki areālu

maiņas ziņā. Taču būtiskas izmaiņas novērojamas arī pē-

dējos gadu desmitos.

Kļūmīgi aklimatizētais j ēnotsuns (Nudereutes pro-

cyonoides) 50. gados uzrādīja Latvijā apbrīnojamu eko-

loģisko valenci un katastrofāli pieauga skaitā. Taču vēlāk

šis dzīvnieks «atrada» skaita ierobežotāju faktoru, kon-

krēti — lapsu kašķa ērci, kas jau iekļauj jenotsuni zinā-

mās ekoloģiskās robežās. Turpmākas «jenotu briesmas»,

domājams, nebūs grūti novēršamas.

Jenotsuns

Bizamžurka (Ondatra ondatra), kas sava nelielā,

bet ļoti maigā kažociņa dēļ Padomju Savienībā ievesta

aklimatizēšanai no Ziemeļamerikas, strauji izplatījusies
PSRS rietumu rajonos. Latvijā sastopama Latgalē. Auto-

ram ir gadījies novērot, kā bizamžurkas vakara krēslā

pārpeld «robežezerus», Tai ierīkotu apmetnes Latvijas dien-

vidaustrumu ezeru piekrastēs, šie dzīvnieciņi nograuž
ezeru augāju, kā atlīdzību dāvājot mums vērtīgas kažok-
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Bizamžurka

Meža sicista

Meža susuris
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ādas, kuru izmantošana Latvijā vēl nav sākta zvēriņu
mazā skaita dēļ.

Brūnais lācis (Ursus ārdos) atgriežas Latvijas
ziemeļu un austrumu rajonos pirmo reizi kopš senās bar-

bariskās iznīcināšanas. Pekainis sēņotājiem un ogotājiem
nav tieši bīstams, taču, sastopoties ar to, ieteicams ievē-

rot saprātīgu neitralitāti.

No sīkākiem, bet ne mazāk interesantiem dzīvniekiem

jāpiemin meža sicista (Sicista betulina), lēcējpele,
kas vienīgā no savas dzimtas, izrādās, bieži sastopama

«Ilgas» apkārtnē, un meža susuris (Dryomys nite-

dula). Pēdējais «Ilgas» apkārtnē parādījās 1968. gadā,
kad pirms gada šeit bija izvietoti ap 100 putnu būrīšu.

Turpmākajos divos gados meža susuri tā savairojās, ka

varēja uzskatāmi nodemonstrēt savu tieksmi un spējas
izskaust dobumperētājus

v

nelielā apkārtnē, toties ļoti efek-

tīvi. Šā dzīvnieka izplatībai jāseko bioloģiski un ekono-

miski piesardzīgi.

A. Rasiņš

IZMAIŅAS LATVIJAS AUGSTĀKO

AUGU FLORĀ PĒDĒJOS 50 GADOS

Katras teritorijas floras sastāvs nemitīgi mainās. Dažas

sugas, vides apstākļiem kļūstot citādiem, sāk nīkuļot un

pilnīgi iznīkst. Tas notiek, piemēram, klimata izmaiņu vai

arī cilvēka darbības ietekmē, piemēram, kad tiek nocirsti

meži, nosusinātas, applūdinātas vai citādi pārveidotas da-

biskās veģetācijas aizņemtās teritorijas. Reti sastopamās

sugas cilvēks var iznīcināt, masveidīgi ievācot tās saim-

nieciskiem nolūkiem, piemēram, lakšus (Allium ursinum

L.) uzturam vai dzegužkurpīti (Cypripedium calceolus

L.) dekoratīviem nolūkiem.

Floras sastāvs pieaug, ja teritorijā tiek ienestas jaunas

sugas (ienesēji — ūdens, vējš, dzīvnieki un jo sevišķi, kā

apzināti, tā neapzināti, arī cilvēks). Sādā kārtā, piemēram,
cilvēks pie mums ienesis pēdējos 50 gados pļavās un ceļ-
malās stipri izplatījušos blīvo skābeni (Rumex confertus

wnid).
Mums zināmās floras saraksts nemitīgi pieaug arī sub-

jektīvu iemeslu, proti, nepietiekami veiktas floras izpētes



156

dēļ, pie kam neviens pētnieks nevar viens pats pilnīgi ap-

zināt floras sastāvu pat tik mazā teritorijā, kāda ir Lat-

vija. Tā pēdējo divdesmit gadu laikā autoram, rūpīgi ap-
skatot attiecīgus biotopus, izdevās atrast Latvijā sagaidā-
mās sugas — birztalu diždadzi (Arctium nemorosum Lej.)
un krastmalu krusteni (Senecio fluviatilis Walir.).

Otrs floras sastāva formālās izmaiņas iemesls ir agrāk
ievāktā herbārija materiāla kritiska analīze, pēc kuras var

atklāties, ka pie vienas sugas vai citas taksonomiskas vie-

nības pieskaitītais augu materiāls faktiski pieder vismaz

pie divām vairāk vai mazāk labi norobežotām sugām vai

citāda rakstura taksoniem. Tā, piemēram, Rīgas apkaimē

jau 1896. gadā savvaļā ievākto vārpaino korinti (Amelan-
chier spicata (Lam.) K. Koch), kuru putni plaši izplatījuši
visā Latvijā, K. Kupfers uzskatīja par Kanādas korinti

(A. canadensis Mcd.), un tikai 40. gados suga identificēta

pareizi.

Atsevišķu sugu izzušanu no attiecīgās teritorijas pa lie-

lākai daļai var konstatēt tikai ilgākā laika posmā. Pašreiz,

piemēram, nav vēl skaidrs, vai Sibīrijas ligulārija (Ligu-
laria sibirica Cass.) vēl sastopama Latvijā, jo pēdējo trīs-

desmit piecu gadu laikā par to nav neviena ziņojuma.
Formāli floras sugu saraksts var samazināties arī tad,

ja attiecīgais augu materiāls ir nepareizi noteikts.

Tālāk ievietotajā sarakstā tiek uzskaitītas visas tās Lat-

vijas augstāko augu floras sugas, kas, sākot ar 1921.gadu,
atrastas Latvijā vai arī publicētas šajā posmā. Sāda sa-

raksta sastādīšanai pēc iespējas kritiski izvērtēts attie-

cīgs dažādu autoru ievākts herbārija materiāls un attie-

cīgā literatūra, ierobežotās telpas dēļ neminot ne pirmat-

radēju, ne publicētāju, bet uzrādot tikai laika ziņā pirmo
atradni (ja tāda zināma), atrašanas gadu un iekavās ar

saīsinājumu «p.» pirmās vai citādi svarīgas publikācijas
gadu. Latvijas florai jaunām vēl nepublicētām sugām pie-
vienots saīsinājums «nepubl.». Pilna gadu transkripcija
dota tikai XIX gs. datiem, bet XX gs. datiem uzrādīti tikai

pēdējie divi cipari (piemēram, 1971. gada vietā rakstīts

71). Visagrākās zināmās atradnes un publikācijas reģis-

trācija dod iespēju izdarīt dažādus statistiskus aprēķinus,
arī aprēķinus floras dinamikas skaidrošanai.

AconUum lasiostomum Rchb. Zelgauska 21 (p. 22).
Agropyron junceum (Jusl.) P. B. Bernātu—Papes jūrmalā 53 (p. 60).



157

Pavediena vairodzene Androsace filiformis
Retz.

Alchemilla vulgaris L. s. 1, (inci. A. hybrida s. 1.). Līdz 1941. gadam
konstatētas 23 sīksugas. Jāatzīmē, ka tajās neietilpst kopsuga (li-
neons) A. arvensis (L.) Scop. (Aphanes arvensis L.), kas nav pie-
minēta «Latvijas mazajā enciklopēdijā» un sastopama Latvijas
rietumdajas tīrumos kā nezāle.

Alyssum desertorum Stapf. Adventīvi Rīgā 26 (p. 27).
Atnbrosia artemisiifolia L. (aut A. elatior L.?). Adv. Salaspilī 66

(nepubl.).
A. psilostachya DC. Rīgā, sākot ar 39 (37?), (p. 49, 54), Ķekavā 66.

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch. Rīgas apkaimē 1896 (p. 46), paš-
reiz plaši izplatījies Latvijā.

Androsace filiformis Retz. Ogresgalā 53 (p. 60),
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Birztalu diždadzis Arctium nemorosum Lej.: a) kopskats,
b) auglis (garums — 8 mm)
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Arctium nemorosum Lej. Siguldā, Gaujas senkrasta nogāzē līdz

2,5 m augsti ziedoši un fruktifieejoši īpatņi 70 (nepubl.).
Artemisia verlotorum Lamotte. Salaspilī 55 (p. 60). Sī Eiropā sporā-

diski sastopamā suga ienākusi no Rietumķīnas, vairojas galvenokārt
veģetatīvi.

Astragalus cicer L. Saulkrastos 56 (adv.?) (p. 60).
A. penduliflorus Lam. Ezernieku apkaimē 67 E. Vimba (nepubl.).
Astrantia major L. Durbes parkā pie Tukuma 37, Tērvetē 54 (57).

Vecā herbārijā E. Vimba atradis 1912. gadā Bukaišos ievāktu

paraugu.

Atriplex calotheca Fr. Liepupes—Ainažu jūrmalā 11 (p. 36).
A. glabriuscula Edmont. Skultes—Salacgrīvas jūrmalā 51 (p. 60).
A. laponica Pojark. Salacgrīvas jūrmalā 53 (p. 60).
A. longipes Drejer. Salacgrīvas—Ainažu jūrmalā 51 (60).
Botruchium simplex Hitchcock. Lapmežciemā 25 (p. 30).
Brassica campestris L. Tīruma nezāle Vidzemē (46, 54).
Calamagrostis purpurea Trin. Tūjā 04 (p. 27).
Callitriche cophocarpa Sendtner (C. polymorpha Lonnr.). Odeņos

(p. 27).

Carex hartmanii Cajand. Grobiņā 07 (p. 39).
C. maekenziesi V. Krecz. Ainažos 38 (p. 38).
C. otrubae Podpera (C. nemorosa Rebent., C. compacta Lam.). Rubā

58 (p. 60).
C. piloša Scop. Naujenē (p. 40).
C. pulchella Lonnr. Olainē 1896, det. 32 (p. 60).
C. siegertiana Uechtr. Vestienā 32 (nepubl.).
Cephalanthera rubra (L.) Rich. Ovīšu jūrmalā 24 (p. 25).
Chenopodium acerifolium Andrz. Smilšainās upmalās 1892 (p. 34).
Cnidium dubium (Schkuhr) Teli. Lubānas klānos 36 (p. 37).

Corispermum leptopterum (Bischoff) lljin (C. sibiricum Rasiņš non

Iljin). Daugavmalas smiltājos, kas pašreiz applūdināti, starp Kok-

nesi un Pļaviņām 53, Liepājas jūrmalā 56 (p. 54, 60).
Cotoneaster integerrimus Mcd. Ventspils apkaimes jūrmalā 30 (p. 60),

Šī ir aizvien vēl vienīgā drošā šīs sugas atradne Latvijā.

Crataegus alemanniensis Cm. (C. orientobalticaCm., Cm.),
Koknesē 53 (p. 71).

C. curvisepata Lindm. Dobelē 1895 (p. 27, 71).
C. heterodonta Pojark. Slīterē 14 (p. 71).
C. lindmanii Hrabet.—Uhr. (C. calycina auct. fl. balt. non Peterm.).

Mēdzē 06 (p. 27, 71).
C. X plagiosepala Pojark. (C. X dunensis Cm.). Sventē 1899 (p. 71).
C. subborealis Cm. (C. X latvica Cm.). Mēdzē 58 (71). lespējams,

ka šis pagaidām vienīgi šeit atrastais augs ir tikai hibrīda skaldī-

šanās produkts.
C. X uhrovae Soo 1965 (C. X curonica Cm. 1971, C. X pseudoxya-

canthae Cm. 1971). Mēdzē 1899 (p. 71).

Crepis mollis (Jacq.) Aschers. Jau pirms 1895. Embūtē un Maz-

dzeldā atrastā suga (p. 1898.) vēl atrasta Garozā 39 (p. 60) un

Ventas malā augšpus Nīgrandes (Vimba 60, nepubl.).
Cuscuta campestris Yuncker. Sākot ar 1924, āboliņa laukos, vēlāk arī

citās kultūrās (p. 54).
Dactylis polygama Horwatowsky (D. aschersoniana Graebner). Ves-

tienā (p. 30).



160

Gludais jānītis Erigeron
politus Fr.: a) kopskats,
b) vīkāllapas, dziedzer-

matiņi

Echinocystis echinata (Mūhlenb.) Britton, Sterns et Poggenb., ada-

tainais dzeloņģurķītis. Ventas krastmalas krūmos lejpus Nīgrandes
vairāki ziedoši un fruktificējoši īpatņi 71. Līdz ar to šī Latvijā kopš
60. gadiem kā krāšņumaugs audzētā un Eiropā no Ziemeļamerikas
ievestā suga atkal nonākusi savā dabiskajā biotopā. Augs izplatās

ar adatainiem ieapaļiem gurķveida augļiem, kuros ir gaisa kameras,

tādēļ tie labi peld ūdenī.

Eleocharis fennica Palla. Papes jūrmalā 53 (p. 60).
E. parvula (R. et Schult.) Link. Kuivižu—Ainažu jūrmalā 53 (p. 60).

Epilobium ūdenocaulon Hausskn. Liepājas un Rīgas apkaimē 18

(P- 26).
£. glandulosum Lehm. Embūtē 1898 (p. 34).
E. rubescens Rydb. Asaros 30 (p. 34).
Equisetum X trachyodon A. Br. Priekuļos 24 (p. 29).

Eragrostis poaeoideš P. B. Olainē 50, Platonē, Rīgā, Juglā (p. 54),
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Sibīrijas salāts Lactuca sibirica (L.)
Benth,

Erigeron politus Fr. Ogrē 52 (p. 60), Salaspilī 66, Rēzeknē 30 (det.
68). Habituāli šī suga stipri atšķirīga ar savu zaraino stublāju no

E. acer L.

Erysimutn durum Presi. Rīgā 49, Vircavā 54 (p. 60).
Euphrasia reuteri Wettst. Latvijā bez tuvāka vietas norādījuma

(p.55).
Festuca arenaria Osbeck. Jūrmalas kāpās (p. 30).
F. Caesia Smith {F. polesica Zapal.). Ventspilī 1895 (p. 27).
Galeopsis bifida Boenn. Jau kopš pagājušā gadsimta Latvijā samērā

bieži sastopama tīruma nezāle (p. 1895, 1954).

Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake (G. quadriradiata auct. non Ruiz et

Pavon). Liepājā 28 (p. 39).
Galium rubioides L. PJaviņas 14 (p. 27).
G. silvaticum L. Stendē 49 (p. 60).

Geraniurn pyrenaicum Burm. fil. Stendē 25 (p. 35).
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(G. rotundifolium L. «Latvijas florā», domājams, uzrādīta k|ūdaini

(57), jo kaimiņteritorijās šī suga nav sastopama, bez tam attēls

«Latvijas florā» daļēji attiecas uz G. pusillum L.).
Glyceria declinata Brēb. Lētīžas krastā Nīgrandē 52 (p. 60).

-Hordelymus europaeus (L.) Jessen cx Harz. Slīterē 21 (p. 24).
Hijdrilla lithuanica (Besser) Daņdy (H. verticillaia (L. fil.) Casparv).

Stropu ez. pie Daugavpils 61 (p. 63).
Juncus atrātus Krocker.-Olainē, Asaros 19—20 (p. 24).
Juncus tenuis Willd. (/. macer S. F. Gray). Ogresgalā 50 (p. 53, 54).

Pašreiz šī no Ziemeļamerikas ieceļojusī nezāle ir izplatījusies Lat-

vijā samērā plaši.
Koeleria grandis Besser (K. polonica Domin). Baltezerā (p. 27).
Lactuca sibirica (L.) Benth. Olainē 54 (p. 60).
Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. Koknesē ap 1920 (p. 27, 32, 46, 54),
Lamium mollucellifolium Fr. Varakļānos 50 (p. 60).
Leonurus quinquelobatus Gilib. (L. cardiaca L. var. villosus (Desf.)

A. et. Gr.). Bieži mēslainēs, sētmalēs v. c, viegli atšķirama no

L. cardiaca L. s. str., kas sastopama tikai Liepājas rajonā (p. 54).
Lepidiu/n campestre (L.) R. Br. Mēslainēs (p. 30) un āboliņa laukos

(p. 36, 54) sastopama nezāle.

L. densiflorum Schrad. (L. apetalum auct. non VVilld.). Pēterniekos

13 (p. 34, 54).

Luzula albida (Hoffm.) DC. (L. luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott).
Strazdes (21) v. c. parkos (p. 24, 54).

Malva excisa Rchb. Prodē 1891 det. 50 (p. 54).
Mālus sulvestris (L.) Mill. ssp. praecox (Pali.) Langenfelds (M. prae-

cox (Pali.) Borkh.). Zemgalē (p. 60, 70).
Melampurum nemorosum L. s. str. Latvijā sastopama suga, piemēram,

Inčukalnā (p. 27, paraugi ievākti pagājušajā gadsimtā).
M. polonicum (Beauv.) Soo. Jumurdā 37 (p. 35, 46).,
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. Rīterē 36 (p. 36).

Myosotis laxa Lehm. (M. baltica Samuelsson). Liepupē 10 (p. 34),

Salacgrīvā 51 (nepubl.).
Najas ftexilis (VVilld.) Rostk. et Schm. Usmas ezerā 30 (p. 31).

Neottianthe cucullata (Rich.) Schlecht. Tērvetē 54 (p. 57).
Odontites litoralis (Fr.) Lange. Daugavgrīvā 1899 (p. 34).
Ophrys insectifera L. emend. Grufb. Kandavā 22 (p. 24).
Oxalis stricta L. (O. stricta L. s. 1. var. dilenii Jacq.). Rīgas dārzu

un parku zālājos, sākot ar 1942 (p. 46). Šī suga labi atšķiras no

Rīgā jau kopš pagājušā gadsimta 20. gadiem mēslainēs un sakņu
dārzos sastopamās O. europaea Jord. (O. stricta auct. fl. latv. non

L.).

Pedicularis sylvatica L. Rucavā 23 (p. 24).
Peucedanum officinale L. Zaķumuižā, adv.? (p. 46). Herbārija eksem-

plāri nav zināmi.

Plantago scopulorum (Fr.) Pavlova. No P. major. L. s. str. pēc sēklu

skaita pogaļās un citām pazīmēm labi atšķirama suga (p. 60).
P. winteri VVirtgen. Svētciema—Ainažu jūrmalā 51 (p. 60).
Poa alpigena Lindm. (P. turfosa Litwino\v). Stopiņos 1896 (p. 27),
P. chaixii Vili. Parkos (p. 30).
P. subcoerulea Smith (P. irrigata Lindm.). Kaugurciemā 1895 (p. 27).

Polygonum aequale Lindm. Rīgā (p. 36).
P. calcatum Lindm. Bulduros 1894 (p. 55),
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1 — Persijas veronikas Veronica persica Poir. pogaļa; 2 — kalnu ve-

ronika Veronica montana Jusl.: a) kopskats, b) zieds, c) pogaļa. Attē-

lus pēc A. Rasina (C. siegertiena K. Starca) herbārija materiāliem zī-

mējusi K. Birkmane.

P. heterophļļllum Lindm. Līdērē (p. 36).
Polugonum linicola Sutulow. Linu laukos kā nezāle (p. 36, 54). Pēdē-

jos gados nezāle kļūst retāka.

P. mite Schrank. Kalnciemā 20 (p. 36).
P. viviparum L. Pociemā 38 (p. 38, 60).
Portulaca oleracea L. Rīgā 42, Platonē 54 (p. 60).
Potentilla bifurca L. Cēsīs 39, Rīgā 46 (p. 46).
P. crantzii (Crantz) Beck. Kandavā 22 (p. 34).
P. subarenaria Borb. Dobelē 01 (p. 34).

Potamogeton nodosus Poir. (P. fluitans Roth p. p). AraiŠu ezerā

(p. 30). Dienvidnieciska suga, sastopama Lietuvā, Polijā v. c.
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Puccinellia reiroftexa (Curt.) Holmberg. Daugavgrīvā 1896 (p. 27)\
Ranunculus nemorosus DC. Kandavā 31 (p. 36).

Rhinanthus apterus (Fr.) Ostenf. (Rh. serotinus (Schonh.) Obornv

ssp. apterus (Fr.) Hyl.). Specifiska ziemas rudzu nezāle, herbārijos
ar 1898 (det. 50), pašreiz tās nozīme samazinājusies (p. 54).

Rosa canina L. s. str. Zebrenē (p. 39).
Rubus arcticus L. Lugažos 18 (p. 38); vēlāk nav atrasta.

Rubus plicatus Weihe et Nees. Rucavā 05 (p. 25, 34).
Rumex confērtus Willd. D no Rīgas 21 (p. 22). Pašreiz šī suga plaši

izplatījusies un vietām kļuvusi par nozīmīgu pļavu un ganību ne-

zaļi (p. 54).

R. pseudonatronatus Borb. Daugavas ielejā 1894 (p. 27).
Ruppia brachypus Gay. Svētciema jūrmalā 51 (p. 53).
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. Valtaiķos 33 (p. 34), Ancē 56

(p. 60), Silciemā 71, Ilūkstes apkaimē (nepubl.).

Scrophuīaria umbrosa Dum. (S. alata Gilib.) Ventas krastmalās augš-
pus un lejpus Kuldīgas 24 (p. 25, 34, 35).

Sedutn sexangutare L. (S. boloniense Loisel.). Saulkrastos 30 (p. 34,

60).

Senecio fluviatilis Wallr. Ogres krastmalā augšpus Ogres 67. Turpat
■ arī šīs sugas krustojums ar S. paludosus L., kura īpatņiem atšķi-

rībā no pēdējās sugas īpatņiem ir nevis iedzeltens, bet sniegbalts
matkauss (nepubl.).

Sisurinchium bermudianum L. (S. angustifotium Mill.). Carnikavā ap

50 (nepubl.), adv.?

Spergula vernalis Willd. Liepājā 17 (p. 36).
Smertia perennis L. Z no Padures 56, citi herbarizēti paraugi pagai-

dām nav zināmi.

Symphytum asperum Lep. Liepupē, Ainažos 11 (p. 54).
Teucrium scordium L. Svitenē 28, Jaunsvirlaukā 33 (p. 36, 61).
Thladianiha dubia Bge. Krāslavā 52 (p. 59) v. c. sakņu dārzos un

sētmalās.

Tofieldia calyculata (L.) VVahlb. Ovīšos 24 (p. 25).
Utricularia ochroleuca Hartm. Mordangas Egļu ezerā 32 (p. 46, 59,

60).

Valerianelladentata (L.) Poli. Nīcā 22 (p. 36).
V. locusta (L.) Laterrade cm. Betcke. Svētciemā 58 (p. 59), Skultē

62.

'Veronica montana Jusl. Slīterē 53 (p. 57, 60).
V. persica Poir. Dārzos jau pirms 1900. g. (Rīgā un Cēsīs), pēc tam

Tukumā 52 un Kūdumā konstatēta, bet florās izlaista nezāle

(p. 60). x

Vicia lathyroides L. Liepājā 1899 un vēlāk, bet florās izlaista suga

(p. 60).

Viola litoralis Spreng. Bigauņciema jūrmalā 53, Melnsila jūrmalā 71

(nepubl.).
Zannichellia palustris L. Daugavgrīvā pirms 1920 (p. 35),
Zizania aguatica L. Babītē, 31 (p. 31, 34, 46, 53).
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L. Gailīte

POSMKĀJU TIPA PĀRSTĀVJI LATVIJAS ORDOVIKA

UN SILŪRA NOGULUMOS

No posmkāju (Arthropoda) tipa dzīvnieku pārakmeņo-
jumiem Latvijā sastopami trilobīti un ostrakodi. To čautu

paliekas atrastas urbumu serdēs (600—1000 m dziļumā)
ordovika un silūra iežos, tātad tie dzīvojuši pirms apm.

500—400 miljoniem gadu. Kā trilobīti, tā ostrakodi ir

dzīvojuši jūras baseina piekrastes — šelfa joslā.
Trilobīti dzīvojuši paleozoja ērā no kembrija līdz

perma periodam, tad izmiruši. Trilobītu apakštipam tuvāk

radniecīgs apakštips ir helicerāti, no kuriem līdz mūsu

dienām saglabājušās, piemēram, zobenastes un skorpioni.
Zināma ārējā līdzība ir arī ar tā paša posmkāju tipa vēž-

veidīgo apakštipā, vēžu klasē, augstāko vēžu apakšklasē,

vienādkāju kārtā ietilpstošo vienādkāju vēzīti — grēvi,
kas reizēm atrodams un aplūkojams jūrmalā.

Trilobīti varēja dzīvot seklos piekrastes ūdeņos un arī

dziļāk jūrā. Tie ir vidēji no 2 līdz 10 cm gari posmkāji,

Trilobīts Flexicalymene
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Trilobīta muguras čaulas uzbūve: A — galvas čaula, B — ķermeņa
čaula, C — astes Čaula.

1 — limbs, 2 — glabela3 — brīvais vaigs, 4 — nekustīgais vaigs, 5 — acs,

6 — pleirālie segmenti, 7 — muguras un astes segmenti.

kuru muguras pārklātas ar čaulu, kas aizsargājusi mīk-

stos iekšējos orgānus no ārējās vides iedarbības. Briesmu

gadījumā daži trilobīti saritinās, pievelkot asti pie galvas,
tādējādi pasargājot arī vēderu. Muguras čaula izskatās

gareniski un šķērsām trīsdaļīga, tādēļ arī tāds nosau-

kums. Gareniski tā iedalās vidējā, nedaudz uz augšu iz-

liektā joslā un plakanākās sānu joslās — pleirās. Šķērsām
tā iedalās samērā sarežģīti veidotā galvas vairogā ar di-

vām acīm, tālāk segmentos sadalītā ķermeņa daļā un as-

tes daļā, kas savienotas ar mīkstiem saistaudiem. Pārak-

meņojumos trilobītu mīkstie iekšējie orgāni, kā arī saist-

audi nav saglabājušies, tādēļ trilobītu paliekas visbiežāk

sastopamas kā čaulu lauskas. Atsevišķi atrodamas as-

tes, ķermeņa segmentu, galvas čaulu daļas un samērā

reti — veselas trilobītu muguras čaulas.

Ostrakodi (gliemeņvēži) pieder pie vēžveidīgo
apakštipa vēžu klases zemāko vēžu apakšklases. Tie dzīvo-

juši no kembrija perioda un dzīvo vēl šodien seklākās jū-
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Ostrakods Klitnphores prie-
kulensis Gailīte, 1971

Ostrakods Hemsiella

latviensis Gailīte, 1967

Ostrakoda Cytherella uzbūve: A1 — antenula jeb pirmā antena, A2 —

antena jeb otrā antena, Mb — mandibula, Mk — maksila, K1 — pirmā
krūšu kāja, K2 — otrā krūšu kāja, F — lecamā dakša jeb furka,

Ms — vāku slēdzējmuskuļu piestiprināšanās vieta.

ras piekrastēs, kur ūdens sāļums ir nedaudz lielāks vai

mazāks par okeāna ūdens sāļumu. Tagad tie sastopami gan
saldūdens baseinu bentosā, gan ļoti plaši atklāto jūru
planktonā un bentosā. Tagadējos Kurzemes iekšējos ūde-

ņos N. Akatova (1959) konstatējusi 16 sugas.
Ostrakodi ir ļoti sīki, galvenokārt līdz 1 mm, retāk 2—

4 mm gari posmkāji, kuru ķermenis ietērpts divvāku čaulā,
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Dažu raksturīgāko trilobītu un ostrakodu ģinšu un sugu atlieku

izplatība Latvijas ordovika un silūra nogulumos

kas savienota ar saistaudiem muguras dajā. Ostrakodam

pārvietojoties, vāki ir atvērti, un no galvas daļas
pārveidotiem ekstremitāšu pāriem priekšpusē ir izvirzīti

divi pāri antenu jeb taustekļu, ar kuriem dažu sugu os-

trakodi rāpo un rokas dūņās, bet citi — airēdamies peld.
Tālāk ir nākamie galvas ekstremitāšu pārveidojumi — pā-
ris mandibulu un pāris maksilu — kājveidīgi žokļi barības

sadrupināšanai. Beidzot ir krūšu daļas ekstremitātes —

divi pāri kāju ar nagveidīgiem galiem iešanai pa grunti
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un kāpšanai pa augiem. Briesmu gadījumā vāki aizveras,

tādējādi aizsargājot ostrakodu mīkstās ķermeņa daļas.
Vāku virsmas ir ļoti daudzveidīgas — gludas vai orna-

mentētas — pārklātas ar dažāda lieluma porām un iedo-

bumiem, dažādas formas izciļņiem, valnīšiem vai adat-

veidīgiem izaugumiem, pēc kuriem var atšķirt sugas. Pa-

teicoties ostrakodu mikroskopiskajiem izmēriem un liela-

jam eksemplāru skaitam, tie urbumu serdēs atrodami lie-

los daudzumos gan kā atsevišķi vāki (lielāku izmēru ek-

semplāri ar ornamentētu virsmu), gan kā veselas čaulas

(gludās, nelielu izmēru sugas).
Ostrakodu un trilobītu sugas laika gaitā ir nomainījušas

viena otru, tādēļ apakšējā, vidējā un augšējā ordovika un

apakšējā un augšējā silūra nogulumos ir atrodamas atšķi-

rīgas raksturīgas ģintis un sugas, no kuru lielā skaita

dažas ir parādītas shēmā.

Atzīmējama ir Latvijas trilobītu un ostrakodu kom-

pleksa kopība ar trilobītiem un ostrakodiem, kas atrasti

Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijās izplatītajos
ordovika nogulumos. Tātad šajos areālos ordovika un si-

lūra periodos iežu nogulsnēšanās laikā ir bijuši līdzīgi bio-

faciālie apstākļi. Seit bijis plašs samērā sekls ordovika un

silūra jūras līcis ar faunas attīstībai ļoti labvēlīgiem ap-

stākļiem, par ko liecina daudz dažādu organismu palieku.
Tā kā katra vecuma iežu slānim atbilst noteikti organismu
pārakmeņojumi, trilobītu un ostrakodu čaulu pētījumi dod

iespēju ne tikai noteikt iežu vecumu urbumos, bet arī izse-

kot iežu slāņkopas izplatībai plašākās teritorijās.
Dažreiz trilobītu pārakmeņojumus var atrast kaļķak-

mens oļos, kas ledus laikmetā atnesti no Ziemeļigaunijas.
ordovika kaļķakmeņiem, bet tiem zinātniskas nozīmes nav.

B. Aleksāne

JAUNS SENO ADATĀDAIŅU PĀRAKMEŅOJUMA
ATRADUMS LATGALĒ

Pagājušā gada «Dabas un vēstures kalendārā» ziņojām par senā

jūras eža pirmatradumu Kurzemē. Nesen paleontoloģe E. Ulste Lu-

dzas dzijā pētījumu urbuma serdēs 661,7 m dziļumā ordovika sistēmas

kaļķakmeņos atradusi dažus seno jūras adatādaiņu eksemplārus. Pār-

akmeņotā dzīvnieka vieta dzīvnieku valstī ir šāda:
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Echinodermata — adatādaiņi
apakštips: Pelmatozoa — piestiprinājušies adatādaiņi
klase: Cvstoidea — pūsleņi, cistoidi
apakšklase: Rhombifera — rombneši

kārta: Caryocystitida
dzimta: Caryocystitidae
ģints: Heliocrinites Eichwald, 1840 — saullilijas
suga: Heliocrinites cf. granatum (Wahlenberg, 1821)

šim jūras iemītniekam ir ieapaļš, elipsoidāls ķermenis ar īsu, tievu

kātiņu abaktinālajā pusē, ar kuru tas var piestiprināties pie jūras

grunts. Ķermeņa pretējās, aktinālās puses centrā atrodas mute. Ķer-
meni sedz no plātnītēm sastāvoša čaula. Plātnītēs ir garenas poru
rindu veidotas rieviņas, kas savukārt veido uz plātnīšu virsmas romb-

veida ornamentu. Atrasto eksemplāru lielums ir 1,5—3 cm caurmērā.

Ģints sastopama ordovika nogulumos Igaunijā (vidējā ordovika

vapakšējos slāņos), Ļeņingradas apgabalā, Zviedrijā, Norvēģijā, An-

glijā, Francijā, Beļģijā, Portugālē, čehoslovakijā, Vācijā, Alžīrijā,
Birmā un Dienvidķīnā. Latgalē atrastā suga ir ļoti līdzīga Zviedrijā
izplatītajai Heliocrinites granatum, kas nav konstatēta Igaunijā.

Cystoidea ir viena no senākajām adatādaiņu klasēm. Tie dzīvoja
jūras bentosā līdzīgi pagājušajā gadā aprakstītajiem jūras ežiem, kas

atšķīrās galvenokārt ar to, ka nebija piestiprinājušies. Pārtika no

bentosā atrodamām mikroskopiskām barības daļiņām.

REDAKCIJAS KOLĒĢIJAS PIEZĪME

Pazīstamais Lejasciema novadpētnieks, PSRS Jūras ģeoloģijas un

ģeofizikas zinātniskās pētniecības institūta Baltijas jūras un Latvijas
ģeoloģijas da|as zinātniskais korespondents, LPSR Dabas un piemi-
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.aekju aizsardzības biedrības Gulbenes nodaļas valdes loceklis J. Ku-
čers atsūtījis ģeologiem vēl vienu interesantu atradumu un lūdz to

komentēt.

V. Stelle

ABINIEKU ATLIEKAS LEDUS LAIKMETA

NOGULUMOS PIE DRUVIENAS

Augu un dzīvnieku atliekām, kuras reizēm atrodam

iežos, ir izcila nozīme nogulumu ģeoloģiskā vecuma un

senās vides dažādo apstākļu noskaidrošanā. Diemžēl ledus

laikmeta nogulumi šādas atliekas satur ļoti maz, tādēļ pat

pirmajā mirklī šķietami mazsvarīgi atradumi var dot vēr-

tīgu izziņas materiālu. Raksturīgs piemērs tam ir sīko

dzīvnieku kaulu atradums pie Druvienas.

Rekonstruējot Rankas —Druvienas ceļu, tika caurrakts

kāds paugurs, kas pēc savas uzbūves atgādināja ķēmu.

Ķēmi, kā zināms, ir īpatnējas izcelsmes pauguri, kuru

veidošanās saistīta ar ledus laikmeta pēdējo posmu, kad

nekustīga ledāja plaisās un tuneļos kušanas ūdeņi sanesa

bagātīgu grants, smilts un māla materiālu, kas, sabrūkot

ledus pārkarēm un jumtam, daudzos gadījumos tika pār-
klāts ar ledāja morēnu. Ledājam galīgi izzūdot, bijušo

iekšpusledāja baseinu vietā palika pauguri, t. s. ķēmi.

Sāda paugura atsegumā pie Druvienas pazīstamais Le-

jasciema novadpētnieks J* Kučers atrada daudz sīku kau-

liņu, kas smilts slāņa augšdaļā zem morēnas segas vei-

doja pat veselu kārtu. Svarīgi atzīmēt, ka smilts hori-

zontā netika atrastas nekādas sekundāru traucējumu pē-
das (slāņa deformācija, dzīvnieku izraktas alas v. c),
kuru rezultātā kauli varēja būt ienesti smiltīs vēlākā laikā.

J. Kučers arī izteica pieņēmumu, ka šie kauliņi varētu

būt piederējuši vardēm, kas savā laikā apdzīvojušas ba-

seinu, kurā vienlaikus uzkrājās smiltis. P. Stučkas LVU

Bioloģijas fakultātes docente A. Redliha, pārbaudot J. Ku-

čera atsūtīto kolekciju, atzinusi, ka kaulu lielāko vairumu

var noteikt, un tie tiešām pieder abiniekiem. Jāatzīmē, ka

šāda veida atradumi apledojumu teritorijās ir ļoti reti.

Pirmajā mirklī varētu domāt, ka atrastas sena ezera

pēdas, kuru savā laikā apdzīvojušas vardes, un jautājumu
varētu uzlūkot par izšķirtu. Bet, kā jau iepriekš noskaidro-

jām, tas taču bija iekšpusledāja ezers, kur dzīves apstāk-

ļiem, kā jau ledāja iekšienē, vajadzēja būt gandrīz arktis-
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Paugurs, kura atrastas abinieku atliekas (garengriezums,
J. Kučera zīm.)

kiem. Zemā ūdens temperatūra, nabadzīgā barības bāze,
baseina noslēgtā forma un ezera relatīvi neilgais pastā-
vēšanas laiks neapšaubāmi bija ievērojams šķērslis, lai

tajā plaši ieviestos augi un dzīvnieki. To parāda fakts, ka

iekšpusledāja ezera nogulumos tikai retos gadījumos ne-

lielā daudzumā var atrast organiskas izcelsmes ieslēgu-
mus.

Bez tam jāņem vērā, ka abinieku ķermeņa temperatūra
vienmēr ir atkarīga no apkārtējās vides temperatūras, un

tieši šis faktors lielā mērā ietekmē varžu izplatību. Tāpēc
vardes nav sastopamas arktiskajā zonā un arī īstajā tun-

drā atrodamas tikai rajonos ar pozitīvas temperatūras
anomāliju, piemēram, Skandināvijas un Kolas pussalas

ziemeļu daļā, kur klimatiskos apstākļus manāmi ietekmē

siltā Golfa straume.

Kā var izskaidrot subfosilo kaulu koncentrāciju Druvie-

nas paugura griezumā? Vai šeit kādā ledus laikmeta

posmā būtu izveidojušies īpaši lokāli apstākļi? Bez pa-

pildu pētījumiem, protams, pilnīgi droši atbildēt vēl nav

iespējams, tomēr dažus minējumus var izteikt.

Visiespējamāk, ka minētais smilts slānis ar abinieku

atliekām ir nevis iekšpusledāja limnoglaciāls veidojums,
bet parasti ezera nogulumi. Ezers, domājams, pastāvējis
vienā no pēdējā apledojuma starpstadiālajiem laika pos-

miem, kad ledājs uz laiku atkāpās no Ziemeļlatvijas terito-

rijas. Jaunā ledāja uzvirzīšanās lielā mērā iznīcināja

iepriekšējos nogulumus, bet atsevišķās vietās tie saglabā-
jās un tika pārklāti ar morēnas segu. Tādā gadījumā pau-

gurs vai pat visa ziemeļaustrumu—dienvidrietumu vir-

zienā orientētā pauguru grupa Druvienas tuvumā ir ne-

vis ķēmi, bet aktīva ledāja veidojumi — drumlini, kas

savā kodolā satur vecākus (starpstadiālus) nogulumus.
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V. Grāvītis

KĀDAS VĒRTĪBAS GLABĀ PALEONTOLOĢISKIE
DABAS PIEMINEKĻI

Ziemeļlatvijas un Dienvidigaunijas upju ieleju klinšai-

nie 'krasti jau sen saistījuši pētnieku uzmanību. Sājos

smilšakmeņos tika atrastas senu organismu atliekas, ku-

ras S. Kutorga un G. Parrots piedēvēja seniem zauriem

v. c. rāpuļiem.
Pie Gaujienas atrada «kaļķakmeņus», kas guļ virsū

smilšakmeņiem un satur «gliemju» nospiedumus. Rietum-

eiropā bija pazīstami ārēji līdzīgie «raibie smilšakmeņi»

un «gliemju kaļķakmeņi», kurus pieskaitīja pie ģeoloģisko
viduslaiku nogulumiem un kuri saistāmi ar seno lielo rā-

puļu plašu izplatību. Šos iežus 1834. gadā izdalīja kā

triasa perioda nogulumus. G. Roze 1837. gadā pieskaitīja

pie tiem arī minētos Vidzemes nogulumus.
Bet ap 1839. gadu K. Panders, H. Asmuss un F. Kven-

stets konstatēja, ka Baltijas smilšakmeņos atrastās atlie-

kas patiesībā pieder senām zivīm. 1839. gadā A. Sedžviks

un R. Murčisons konstatēja, ka Devonšīras grāfistē (An-
glijā) izplatītie smilšakmeņi ir senāki («vecie sarkanie

smilšakmeņi»), un pēc tiem pirmo reizi izdalīja devona pe-
rioda nogulumus, kuriem raksturīga liela seno zivju izpla-
tība. Jau pēc gada paleontologs L. Buhs, atsaucoties uz

Baltijā atrastajām seno zivju atliekām, kā arī rūpīgi iz-

pētījis Gaujienas «kaļķakmeņos» atrastos organismu no-

spiedumus, pirmo reizi konstatēja, ka arī šie nogulumi
pieder devonam. Gaujienas «kaļķakmeņu» (patiesībā dolo-

mītu) starpslānī izplatītie nospiedumi izrādījās jūras or-

ganismu — brahiopodu (pleckāju) suga, kurai L. Buhs

jau 1834. gadā bija devis nosaukumu Terebratula livonica

Buch, 1834 (tagad Ripidiorhgnchus livonicus (Buch)
P. Sartenaer, 1966, skat. attēlu). Tā holotipu (etalona
eksemplāru), kas glabājas Berlīnē, pētījis pazīstamais

beļģu paleontologs P. Sartenērs. Devona nogulumu izpla-
tības apgabals, kas aptver lielāko daļu Latvijas, daļu
Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un piegulošos Krievijas
Federācijas apgabalus, ieguva nosaukumu «Galvenais de-

vona lauks». Tas glabā sevī ne tikai Zemes vēstures un

dzīvo organismu evolūcijas vēstures lappuses, bet veselas

nodaļas, kādas nekur citur pasaulē nav atrodamas. Se-
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Višķi tas attiecas uz rak-

sturīgo «veco sarkano

smilšakmeni» ar bagātu
seno zivju faunu, kas tik

pilnīgos apmēros atrodams

vienīgi Devonšīrā un Bal-

tijā, bet zemes virspusē
redzams atsevišķās vietās.

Pie mums tādas ir galve-
nokārt Gaujas, Salacas

v. c. upju ieleju klinšai-

najos atsegumos. Virkne

zināmu atsegumu līdz ar

tajos atrodamajām seno

zivju atliekām veido vislie-

lākās zinātniskās vērtības,
kādas atrodamas šo upju
ielejās un kurām mēs va-

ram piekļūt, pateicoties šo

upju ārdošajai darbība

Mūsu pienākums ir sagl
bāt šīs vērtības.

Apstākļiem mainoties, ir pakāpeniski izveidojušies va

rāki desmiti atsevišķu atšķirīgu devona slāņu svītu, n

kurām katrai raksturīgi atšķirīgi, īpatnēji organismu kom

pleksi, piemēram, Narvas, Burtnieku, Gaujas, Amatas, Pļ

viņu, Daugavas, Ogres, Amulas v. c. svītas. Katrai no šī

slāņu svītām ir savs stratotips — savs «etalons», rakst

rīga atseguma vieta, pēc kuras tiek arvien precizētas ta

robežas un līdz ar to tai atbilstošā laika posma vie

Zemes vēsturē devona perioda robežās, tāpat arī tai atbi

stošās seno organismu sugas.

Latvijas devona nogulumos ir atrasti vairāki simti d

žādu organismu sugu atlieku. Spriežot pēc atlieku fra

mentiem, dažas pie mums atrastās senās zivis bijušas pa

6 metrus garas (daži paleontologi domā, ka vēl garāka

pat līdz 12 metriem). Tās ir vienas no vislielākajām zivīn

kādas konstatētas Zemes vēsturē. Tomēr no daudzām s

gām līdz šim nav atrasts neviens vesels eksemplārs v

vismaz tik daudz atlieku, lai varētu sastādīt veselu c

semplāru.

Vairāki desmiti Latvijas devona organismu sugu
atklātas pirmo reizi pasaulē. Saskaņā ar 1905. gadā pu

Gaujienā atrastais brahiopods
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licētajiem starptautiskā zoologu kongresa «Zooloģiskās
nomenklatūras starptautiskajiem noteikumiem»mūsu pienā-
kums ir nodrošināt jaunatklāto sugu zinātniskajiem ap-
rakstiem izmantoto pārakmeņojumu etalonu eksemplāru —

holotipu saglabāšanu muzejā atbilstoši noteikumiem (to
dara Latvijas PSR Dabas muzejs), kā arī atradumu vietas

saglabāšanu. Tā ir nepieciešama, lai savāktu no pirmat-
rastuves dublikātus — topotipus — sīkākiem pētījumiem,
lai dažus sazāģētu un slīpētu iekšējās uzbūves izpētes va-

jadzībām, salīdzinātu ar citu muzeju eksemplāriem, lai

pārbaudītu identitāti vai atšķirību no citur atrastajām su-

gām, kā arī lai agrāk izpētītos un vēlāk nozaudētos holo-

tipus atvietotu ar neotipiem.
Devona slāņu svītu stratotipi un organismu sugu topo-

tipu vietas atrodamas galvenokārt dažādu upju krastos.

To izraudzīšana un apzināšana pie mums tikko uzsākta un

ir vistuvākā laika uzdevums. Viens no ievērojamākajiem
objektiem, protams, būs veco dolomītu lauztuvju siena

pie Gaujienas internātskolas, par kuru šai skolai vaja-
dzētu uzņemties šefību. Pagaidām šim izcilajam stratigrā-
fiskajam piemineklim netiek veltīta pienācīga uzmanība,

ja par uzmanību neuzskata lauztuvju izmantošanu tīri

utilitāriem nolūkiem. levērojams ir arī Launagiezis (Er-
maņu klintis) pie Gaujas Līgatnes apkārtnē: tajā atklātas

4 jaunas seno zivju sugas. Bez tam ievērojams ir arī juras
perioda nogulumu atsegums Zaņas ciemā Dienvidkurzemē.

Tā ir viena no divām vietām visā Baltijā, kur bagātīgi at-

rodamas dažādu jūras organismu sugu atliekas — amo-

nīti, belemnīti, brahiopodi, gliemeži, gliemenes. Ap 1936.

gadu tur atrasts pliozaura zobs, bet 1967. gadā — jūras
eža pārakmeņojums. Aizsargājami ir arī daži kvartāra

perioda nogulumu atsegumi ar ledus laikmeta un pēcledus
laikmeta gliemežvākiem.

Paleontoloģiskie dabas pieminekļi glabā unikālas Ze-

mes vēstures lappuses. Tiem ir zinātniska vērtība pasau-
les mērogā, un par to saglabāšanu mēs esam atbildīgi
nākamo zinātnieku paaudžu priekšā.

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klaja latviešu un krievu

valodā «Agronomijas terminu vārdnicu».
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A. Freimanis

KURZEMES NAFTAS lEGULAS UN TO IZCELŠANĀS

(sakara ar to atklāšanas 10 gadu jubileju)

1963. gada 24. jūnijā 6. Adzes urbumā Kuldīgas struk-

tūrā no 827 m dziļuma tika izcelta ar naftu piesātināta
ieža serde. Tas bija pirmais naftas atklājums Latvijā, kas

apstiprināja vecās paaudzes ģeologu domu par iespēju
Kurzemē atrast naftu. Pirmais apraksts par Kuldīgas
naftu ievietots 1965. gada «Dabas un vēstures kalendārā».

Kurzemes ģeotektoniskās struktūras shēma. Ar melnu krāsu iezīmētas

struktūras, kas satur naftu. Apzīmējumus skat. 177. lpp.
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Šodien naftas meklēšanas darbi Latvijā ir pavirzījušies
krietni vien uz priekšu. Kopīgais urbumu skaits sasniedz

135 (skat. shēmu: I—urbumi, 2— griezuma līnija, 3 — lū-

zuma zonas, 4 — slāņu ieguluma dziļuma reljefs). Kul-

dīgas naftas atradnes izpētei un krājumu aprēķināšanai
vien izurba 15 urbumus. Tika konstatēts, ka ģeoloģiskie
naftas krājumi kembrija vecuma smilšakmeņos Kuldīgas
struktūrā sastāda 200 000 t, bet ordovika kaļķakmeņos —

pāri par 600 000 t (precīza aprēķina nav). Lielākais naf-

tas pieteces daudzums urbumā no kembrija vecuma smilš-

akmeņiem sūknējot sastādīja 3 t diennaktī (Adzes 2. izpē-
tes urbumā) un 1 t diennaktī no ordovika kaļķakmeņiem,
bet ar pašteci — 300 litru diennaktī. Vēlāk tika atklātas

arī citas naftas iegulas Kurzemē, tādas kā Bernātu atradne

Liepājas rajonā, Durbes — Liepājas rajonā un Ēdoles —

Kuldīgas rajonā. Šajās atradnēs nafta ir saistīta ar ordo-

vika vecuma kaļķakmeņiem un aleirolītiem.

Tagad konstatēts, ka Latvijas ģeoloģiskā uzbūve nebūt

nav tik vienkārša, kādu mēs to iedomājāmies agrāk.
Jaunie dziļie urbumi deva lielāku skaidrību par mūsu

apvidus ģeoloģisko uzbūvi un vēsturi. Kurzemes ģeoloģis-
kajā griezumā redzams, ka ieži iedalāmi četros struktūras

stāvos (skat. griezuma shēmu).
Pirmo veido pirmskembrija — arhaja un proterozoja ieži.

Līdz ar Somijas, Zviedrijas un Karēlijas iežiem tie pirms
vairāk nekā 570 miljoniem gadu augstas temperatūras un

liela spiediena apstākļos tika sakausēti, sākrokoti un pār-
veidoti par gneisiem un pārtraukti ar magmātisko iežu

intrūzijām.

Otrais struktūras stāvs sāka veidoties pirms apm. 570

miljoniem gadu, noskalojoties un nolīdzinoties iepriekšē-

jam reljefam un no kalnu noskalojumiem veidojoties
venda un kembrija periodu smilšainajiem nogulumiem (at-
bilst «Oldest Red»), un tālāk to veido ordovika un silūra

periodu jūrā nogulsnēto kaļķakmeņu nogulumi. Kaledoni-

jas diastrofiskā (tektonoplutoniskā) cikla laikā pacēlās

Skandināvijas kalni. Šis cikls nobeidzās ar intensīvo Eri-

jas orogēno fāzi pirms apm. 405 milj. gadu. Šīs fāzes tek-

toģenēze, kā redzams, atbalsojusies mūsu apvidū, Aus-

trumeiropas platformas rietumu daļā, veidojot tektonisku

lūzumu zonas, kas parādītas griezumā un kartē. Šādos

lūzumos nogulumu iežu slāņi ir pārrauti un pārbīdīti ver-

tikālā virzienā līdz 300 un pat 650 metriem, veidojot gar
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šīm zonām arī veselu virkni dažāda lieluma kupolveidīgu
struktūru. Tātad mūsu teritorija tālā senatnē ir pārdzīvo-

jusi gan zemestrīces, gan kalnu veidošanās procesu at-

skaņas platformas apstākļos.
Trešais struktūras stāvs sāka veidoties, noskalojoties un

nolīdzinoties iepriekšējam reljefam un no Skandināvija?
kalnu apgabala saskalojoties un samērā līdzenās kārtās

uzkrājoties iesarkanajiem devona perioda smilšainajiem

nogulumiem («Old Red»), kuriem tālāk ar zināmiem pār-
traukumiem sekoja karbona un permas periodu atsevišķu
posmu nogulumi. Nepārtrauktu nogulumu uzkrāšanos trau-

cēja sekojošā — hercīniskā diastrofiskā cikla atsevišķo
fāzu tektoģenēzes atbalsis platformā. Šis cikls nobeidzās

ar Urālu un Sudetu pacelšanos ģeosinklinālēs un nelielu,
samērā lēzenu kroku un plaisu veidošanos, kas vietām re-

dzamas mūsu devona dolomītu slāņos.

Ceturtais struktūras stāvs seko Pfalcas orogēnajai fāzei

(pirms apm. 230 milj. g.), sākas ar iepriekšējo nogulumu
virsmas nevienmērīgu noskalošanu un triasa perioda

iesarkanajiem smilšaini mālainajiem nogulumiem (atbilst
«New Red») un turpinās ar juras un krīta periodu nogu-
lumiem, šajā laikā apvidus tektoniskais plāns ir mainījies,
galvenā iegrimšana un biezāku, visumā horizontālu nogu-
lumu uzkrāšanās notikusi no Rietumlietuvas tālāk Polijas
zemē, bet Dienvidkurzemē ienākuši tikai samērā plāni senā

baseina malas nogulumu slāņi. Pēdējo nogulumu segu
veido samērā ļoti īsā kvartāra perioda ledāju un pēcledus
laikmeta nogulumi.

No zemes virsas visu šo likumsakarību novērot nav

iespējams. Tā atklāta ar dažādu ģeofizikālo metožu un

urbumu palīdzību. Daudzās lūzumu zonas un zemes ga-
rozas krokojumi redzami ģeoloģiskajā griezumā no Ēdoles

uz dienvidiem līdz Rucavai. Naftas atradnes, kā izriet no

šā ģeoloģiskā griezuma, atrodas kupolu augšējā daļā.
Kopumā par Latviju iegūtais ģeoloģiskais materiāls ir

ļoti liels un šodien vēl grūti aptverams. Vispusīgi pētot
dziļos urbumus, ir izdevies iegūt interesantus datus par
zemes siltumu Latvijā, par pazemes ūdeņiem un iespēju iz-

mantot tos dziedniecībā un ķīmiskajā rūpniecībā, par gā-
zes sastāvu, stratigrāfiju, litoloģiju un daudzām citām

ģeoloģijas nozarēm. Tomēr visvērtīgākais atklājums ir

pati nafta. Kembrija vecuma iežos atklātā nafta ir visve-

cākā Eiropā, un tas apgāza uzskatu, ka nafta tad vēl ne-
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varēja veidoties. Vēlāk kembrija nafta tika atklāta Lietuvā

(pie Klaipēdas), Kaļiņingradas apgabalā (Krasnoborskā,
Ušakovskā un citur), kā arī Polijas ziemeļos. (Agrāk nekā

pie mums kaimiņu zemēs bija atrasta tikai ordovika naf-

ta.) Tātad Kuldīgas struktūrā atrastā kembrija nafta bija
tos vajadzīgais impulss, kas iezīmēja pavērsienu naftas

meklēšanā kembrija iežos arī citās teritorijās un noveda

pie rūpnieciskas naftas atklāšanas (pagaidām gan tikai

Kaļiņingradas apgabalā).
Par naftas izcelšanos Latvijā un visā Baltijā vienota

uzskata nav. Pieturoties pie veidošanās organiskās teori-

jas, nafta ir veidojusies Baltijas sineklīzes (sena iegri-
muma un nogulumiežu uzkrāšanās apgabala) dziļākajās
daļās, kur nogulumiežu biezums sasniedz 4km. Tādi rajoni
atrodas Polijas ziemeļos un piegulošajā Baltijas jūras ap-

gabalā. No šiem visdziļākajiem baseina apgabaliem ģeo-
statiskā spiediena rezultātā nafta kopā ar citiem fluīdiem

ir migrējusi uz perifēriju. Šādas migrācijas ceļā ar naftu

tiek piepildītas kupolveida struktūras, tādēļ ka šeit naftai

sava īpatnējā svara dēļ ir iespēja nostāties. Uzskata, ka

vislielākās naftas atradnes veidojas struktūrās, kas atro-

das tuvāk naftas veidošanās apgabalam (visdziļākajai ba-

seina daļai), sakarā ar to, ka tajās «aizķeras» visvairāk

naftas. Migrācijas ceļā fluīdi pastāvīgi zaudē naftu, kas

noved pie tā, ka zināmā attālumā no veidošanās apgabala
naftas atradnes vairs nevar veidoties. Ja aplūkojam Lat-

vijas teritoriju no šā viedokļa, tad atrast rūpnieciski iz-

mantojamas atradnes būs grūti. Bet domāt, ka visa nafta

varēja migrēt tikai no baseina dziļākajām daļām, būtu

pilnīgi nepareizi. Tās lielās lūzumu zonas, kas dažādos

virzienos šķērso visu Baltijas sineklīzi, noteikti neļāva
naftai nokļūt Latvijas teritorijā, jo ekranizēja fluīdu plūs-
mu. Latvijas naftas atradņu veidošanās cēloņi jāmeklē

tepat. Jādomā, ka kembrija smilšakmeņos nafta nokļuvusi
no ordovika iežiem. Tādas iespējas veidojas lūzumu zonās,
kurās, atsevišķiem blokiem grimstot, ordovika ieži nonāk

kontaktā ar kembrija iežiem un naftai ir iespēja pārtecēt.
Latvijas rietumu daļā gar Baltijas jūru' gandrīz visās iz-

celtajās struktūrās ordovika ieži satur vairāk vai mazāk

naftas. Nav izslēgts arī cits variants — ka nafta ir veido-

jusies ne vienā vien dziļākajā Baltijas sineklīzes daļā, bet
vairākās. Tāds veidošanās rajons varētu būt Liepājas
ieplaka. Tās lielākā daļa atrodas zem Baltijas jūras, un
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tikai Pāvilostas un Piltenes rajonā daļa šīs ieplakas aiz-

ņem sauszemi. Tādā gadījumā naftas atradnes Latvijas
rietumu daļā ir saistītas ar ogļūdeņražu ģenerāciju tieši

šajā rajonā un rūpnieciskas naftas meklēšanas perspektī-
vas saistās ar šelfa zonu gar visu piekrasti. Lai precizētu
visus minētos variantus, ir vajadzīgi urbumi Baltijas jūrā,
kas tad galīgi noskaidros ar naftas veidošanos saistītos

jautājumus.

F. Ošis

LATVIJAS NAFTAS SASTĀVS

1966. gadā Latvijas naftas sastāvu sāka pētīt Rīgas Politehniskā

institūta Ķīmijas fakultātes vispārējās ķīmijas tehnoloģijas katedra.

Latvijas nafta ir tumši brūns samērā viskozs šķidrums ar aromā-

tisku smaržu. Tā viegli uzliesmo un deg ar nedaudz kūpošu liesmu.

Tumšo krāsu naftai piešķir t. s. sveķainās asfaltvielas (lielmolekulārie
savienojumi), kurās savienojumā ar oglekli un ūdeņradi ir sērs, slā-

peklis un skābeklis. No Latvijas naftas sastāva izdalīti cietie para-
fīni, asfaltēni, parafīna rindas, aromātiskās rindas un naftēnu rindas

ogļūdeņraži. Naftā ir vēl arī citi ogļūdeņražu savienojumi ar sarežģītu
molekulas uzbūvi, tāpēc naftas sastāva pētīšana ir ilgs un darbietil-

pīgs uzdevums. Ir praktiski neiespējami izdalīt ķīmiski tīras vielas
tādu savienojumu lielā skaita dēļ, kuriem ļoti līdzīgas viršanas tem-

peratūras.

Latvijas naftas sastāva pētīšanai lietota destilācija grupu frak-

cijās, jo naftas sastāva pētīšanā šī metode tiek pielietota visbiežāk.

Pēc šā paņēmiena naftas iesvaru, kas atbrīvots no ūdens un ūdens

emulsijas, destilē, pārtvaicējot līdz 200° C pie atmosfēras spiediena un

virs 200° C lielā vakuumā, uztverot atsevišķos traukos t. s. grupu

frakcijas. Tiešās destilācijas ceļā pārdestilē un pēta tos produktus, kas

nodalāmi no naftas līdz 350° C temperatūrai. Augstākā temperatūrā
lielmolekulārie savienojumi sāk sadalīties un tāpēc nav iegūstami
destilēti, kas pilnīgi brīvi no skaldproduktiem. legūtie destilāti ir pil-
nīgi bezkrāsaini vai viegli krāsoti, ar īpatnēju, katrai grupai rakstu-

rīgu smaržu. Ikvienai destilāta grupai nosaka daudzumu, blīvumu,

gaismas refrakcijas laušanas koeficientu, viskozitāti, oglekļa (C),
ūdeņraža (H), sēra (S) un slāpekļa (N) saturu katrā grupā, nosaka

vidējo molekulmasu, parafīna, aromātisko un naftēnu savienojumu
daudzumu svara procentos. Destilētiem, kas pārtvaicējas virs 200° C,

pēc īpašām metodēm (refrakcijas, blīvuma un molekulmasas) aprēķina
aromātisko, naftēnu un parafīnu savienojumu daudzumu grupā un vi-

dējo ciklu skaitu katrā grupā. Te vēl var atzīmēt, ka visas pētītās
Latvijas naftas pēc izcelsmes pieskaitāmas pie ģeoloģiski vecākajām.
Tās ir ar mazu sēra (S) saturu un pieder pie augstvērtīgām parafīnu-
naftēnu sveķainajām naftām ar nelielu aromātisko ogļūdeņražu sa-

turu. Nelielā daudzuma dēļ Latvijas nafta visvairāk piemērota izman-

tošanai ķīmiskajā rūpniecībā par izejvielu, izdalot šķīdinātājus un citus
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Dažu terciāra naftas frakciju adsorbcijas spektrogramma
infrasarkano staru joslā (pēc J. Proskurjakovas). Redzama

spektra līkne ar aizēnojumu joslām. Uz vertikāles — aizēno-

juma %, uz horizontāles — ultravioleto staru viļņu garums
mikronos. Augšā — savienojumu grupas, kas izraisa aizēno-

jumus

produktus, kurus var izlietot organiskajā tehnoloģijā vai arī bioķī-
miskajā pārstrādē. 1. un 2. tabulā uzrādīti raksturīgākie vienas (ordo-

vika) naftas un tās grupu frakciju sastāvi, kas nodestilēti līdz 350° C

temperatūrai. Tāpat parādīta šīs naftas adsorbcijas spektra līkne in-

frasarkanā spektra joslā no 2000 līdz 700 cm
-1

.

Sī līkne raksturo

dažādu ogļūdeņražu grupu saturu naftā. Visām pētītajām Latvijas
naftām šīs līknes ir ļoti līdzīgas.

REDAKCIJAS KOLĒĢIJAS PIEZĪME

No kādām daļiņām sastāv Kurzemes nafta, un kā zinātnieki to

noskaidro?

Lai cienījamie zinātnieki mūs atvaino, ka mēs viņu lielā, rūpīgā

un pacietīgā darba rezultātus paskaidrosim vienkāršāk. Aplūkosim
tabulas, kas sākumā liekas sarežģītas.

Lūk, ir noteikts naftas blīvums. Mazāks par vienu. Tātad

nafta peldēs virs ūdens.
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Bet tad naftu pārtvaicē -frakcijās pie dažādām temperatūrām.
Pirmās pārtvaicējas vieglākās, benzīna frakcijas. Tās savāc atse-

višķi. Tad destilē tālāk, atdala petroleju, vieglās solāreļ|as. Tādē-
jādi var uzzināt, cik daudz katras frakcijas iznāk no mūsu naftas.

Tālāk pēta katru frakciju atsevišķi.

Vieglākajām frakcijām blīvums, protams, ir mazāks, sma-

gākajām — lielāks, jo tās sastāv no lielākām un smagākām mole-

kulām.

Katrai frakcijai tiek noteikta arī viskozitāte. Smagās frak-

cijas lejot tek lēnāk (kā medus tek lēnāk par ūdeni), jo lielās mo-

lekulas berzējas un kavē tecēšanu, tādēļ šīm frakcijām viskozitātes

koeficients ir lielāks.

īpašā ierīcē laižot gaismas staru cauri naftas frakcijām, izmēra

gaismas refrakcijas jeb laušanas koeficientu. Ūdenī iegrem-
dēts mietiņš izskatās lauzts, jo ūdenim ir lielāks gaismas laušanas

koeficients nekā gaisam. Smagākajām naftas frakcijām šis koefi-

cients izrādās lielāks nekā vieglākajām. Lielās molekulas tātad

iedarbojas uz gaismas staru vairāk.

Katru frakcijas šķidrumu ķīmiski izanalizē, konstatējot
oglekļa un ūdeņraža saturu un abu šo vielu daudzuma attiecību. No-

saka arī katras frakcijas vidējo molekulmasu.

Visas tās pašas īpašības ir jau iepriekš precīzi noteiktas un iz-

mērītas daudzām ķīmiski tīrām organiskajām vielām. Tagad salīdzi-

not var spriest par to, kādām vielām un ar cik lielām molekulām

vajadzētu atrasties šajās naftas frakcijās.
Tad vēl īpašā ierīcē naftai laiž cauri infrasarkanos starus

ar viļņu garumu no 3 līdz 15 mikroniem (redzamās gaismas viļņu

garums ietilpst 0,1—1 mikrona robežās). Ja to dara ar iepriekš
zināmām, ķīmiski tīrām vielām, tad izrādās, ka katra viela absorbē

kāda noteikta viļņa garuma starus un līdz ar to aizēno atbilstošo
laukumu uz iegūtās spektrogrammas, atstājot tur katra savā vietā

it kā savu «parakstu». Bet naftas infrasarkano staru spektrogram-
mās ir redzami vairāki šādi «paraksti». Tos atstājušas vairākas

vielas, kas ietilpst naftas sastāvā. Pie tam cits «paraksts» aizēno

lielāku, cits mazāku procentu no attiecīgā viļņu garuma staru ko-

pīgās enerģijas. Sarežģītākais ir tas, ka maisījumā vielas it kā

«traucē» viena otrai «parakstīties» un šie «paraksti» tiek pabīdīti
sāņus. Tādēļ šo «parakstu» atšifrēšana prasa sevišķas pūles.

Tālākos visai sarežģītos aprēķinus atstāsim zinātniekiem. Bet re-

zultātā ir noskaidrots, cik daudz kādu grupu organisko savieno-

jumu atrodas katrā mūsu naftas frakcijā (atkal aplūkojam tabulu).
Kā granīta iezis sastāv no vairākiem minerāliem, t. i., no ķīmiskām
vielām — laukšpata, kvarca un vizlas, tā nafta sastāv no vairākām

dabisko organisko savienojumu grupām — alkāniem (parafīniem), cik-

lāniem (naftēniem), arēniem (aromātiskajiem ogļūdeņražiem), kā arī

sveķu un asfaltēnu grupas savienojumiem. Bet, tāpat kā ir dažāda

sastāva laukšpati, tā ir arī, piemēram, dažāda sastāva parafīni — ar

mazākām un lielākām molekulām, un tie ietilpst gan vieglākās, gan
smagākās naftas frakcijās.

Salacas krasti ir ne tikai pievilcīgs tūrisma objekts, bet arī mūsu

zemes ģeoloģiskās vēstures piemineklis.
J. Opmaņa krāsu foto
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Parafīniem ir dažāda garuma taisnas un zarotas oglekļa atomu

ķēdītes ar ūdeņraža atomiem malās. Naftēniem oglekļa atomi veido

piecstūru un sešstūru «bišu šūnas» — gan pa vienai, gan pa vairākām

kopā un vēl ar bārkstīm galos. Arēniem ir sešstūra «bišu šūnas» pa
vienai un vairākām kopā ar nepiesātinātām jeb dubultsaitēm un līdz

ar to ar mazāku ūdeņraža saturu, kā arī ar atzarojumiem.
Katrā no šīm grupām ir gan mazākas un vienkāršākas molekulas,

kas ietilpst vieglākajās frakcijās, gan lielākas un sarežģītākas mole-

kulas, kas ietilpst smagākajās frakcijās. Atliek vēl uzzināt, cik og-
lekļa atomu ietilpst vienā zināmā frakcijā esošajās molekulās, lai

varētu iedomāties, kādas šīs molekulas varētu izskatīties.

Asfaltēniem un sveķiem ir lielas un sarežģītas «bišu šūnas» un

citādu formu kombinācijas no oglekļa, ūdeņraža, sēra, skābekļa un

slāpekļa atomiem.

Visai aptuvenu ieskatu mūsu naftas iekšējā pasaulē palīdz gūt
3. tabula (skat. 188. lpp.).

Trešajai frakcijai, piemēram, vidējā molekulmasa ir 120. Vie-

nam oglekļa atomam atommasa ir 12. Dalīsim: 120:12=10. Tātad

varētu būt vidēji ne vairāk kā 10 oglekļa atomi vienā molekulā,

īstenībā ir jābūt mazāk, jo vēl jāatstāj vieta ūdeņraža atomiem.

Sajā frakcijā uz 85,14 svara % oglekļa iznāk 14,86 svara % ūdeņ-
raža, pārrēķinot proporcionāli būs uz 12% oglekļa 2,1% ūdeņraža.
Tā kā oglek]a atommasa ir 12 un ūdeņraža atommasa ir viens, tad

iznāk, ka šajā frakcijā uz katru oglekļa atomu caurmērā ir divi

ūdeņraža atomi.

Zinot dažādu ķīmiski tīru vielu pārtvaicēšanās jeb viršanas tem-

peratūras, varam aptuveni spriest par svarīgāko naftas sastāvdaļu
molekulu uzbūvi, lai gan tajā ir arī vēl daudz sarežģītākas molekulas.

A. Freimanis

LATVIJAS PAZEMES GĀZU SASTĀVS

Zemi apņem gāzes apvalks, kuru sauc par atmosfēru.

Atmosfēras sastāvs caurmērā ir šāds: skābeklis (O) —

20,99%, slāpeklis (N) — 78,03%, argons (Ar) — 0,94%,
ogļskābā gāze (CO2) — 0,03%, niecīgos daudzumos ūdeņ-
radis (H2) un inertās gāzes — neons (Ne), hēlijs (He),
kriptons (Kr), ksenons (Xc), ozons (03), amonijs (NH4 )
un citas. Bez tam atmosfēra satur ūdens tvaikus un cietas

putekļu daļiņas. Atmosfēras apakšējā robeža ir Zemes

hidrosfēras virsma, bet iežos — pazemes hidrosfēras vir-
sma (pazemes ūdens virsma).

Atmosfēras augšējā robeža atrodas apmēram 1000 km

augstumā. Ikdienā atmosfēru mēs parasti saucam par
gaisu. Kā virszemes, tā arī pazemes ūdeņos atrodas izšķī-
dis gaiss, kura sastāvs pamazām mainās. Rajonos, kur no-

krišņi iesūcas iežos, ūdenī izšķīdušās gāzes sastāvs ir
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ļoti tuvs atmosfēras (gaisa) sastāvam. Ūdeņiem ■cirkulē-

jot zemes iežos (ūdens horizontos), izšķīdušo gāzu maisī-

juma sastāvs pakāpeniski mainās. Vispirms tajā kļūst ma-

zāk skābekļa, kas aktīvi saistās ar organiskām vielām un

minerāliem. Daļēji izmainās arī ogļskābās gāzes saturs,
kura veicina karbonātisko iežu šķīšanu. Līdz ar to izšķī-
dušo gāzu maisījumā pieaug inerto gāzu (slāpekļa, ar-

gona, hēlija un citu) procentuālais saturs. Dziļumā, kur

pazemes ūdeņu cirkulācija ir niecīga vai vispār nav, skā-

beklis no ūdeņos izšķīdušajām gāzēm izzūd pilnīgi.
Visās platformās (Latvijas teritorija iekļaujas Austrum-

eiropas platformā) dziļajos ūdens horizontos izšķīdušo
gāzu sastāvā dominējošās ir t. s. inertās gāzes (slāpeklis,
hēlijs un citas). Pēc vienotas izšķīdušo gāzu klasifikācijas
visi šie ūdeņi ir slāpekļa tipa. Bet ja kādā vietā līdz ar slā-

pekli parādās vairāk metāna (CH 4 ) un citu ogļūdeņ-
ražu, tas nozīmē, ka kaut kur tuvumā ir naftas, gāzes vai

citu organisku vielu atradnes, no kurām šīs gāzes iekļuvu-
šas pazemes ūdeņos.

Sērūdeņradis (H 2S) platformu dziļajos ūdens ho-

rizontos sastopams parasti nelielā daudzumā un samērā

reti paaugstinātās koncentrācijās. Bieži vien sērūdeņradis
paaugstinātās koncentrācijās sastopams naftas vai

gāzu atradņu tuvumā vietās, kur notiek šo ogļūdeņražu

oksidācijas procesi. Tādos gadījumos ūdenī ir izšķīdis
vairāk C02 un NH3 nekā parasti. Ģeologi šo parādību

izmanto, lai spriestu par naftas vai gāzes atradņu ģeoķī-
misko stāvokli. Arī slāpekļa daudzums pazemes ūde-

ņos ir mainīgs, jo bez tā daudzuma, kas tiek ienests kopā
ar gaisu, papildus rodas t. s. biogēnais slāpeklis, kas arī

ir ogļūdeņražu pārveidošanās rezultāts. Tā, piemēram, Kul-

dīgas naftas atradnē 73% visa slāpekļa satura pazemes

ūdeņos sastāda biogēnais slāpeklis. Tāds biogēnā slāpekļa
daudzums liecina, ka naftas krājumi Kuldīgas atradnē ir

bijuši daudz lielāki (tagadējie ģeoloģiskie krājumi kem-

brija un ordovika slāņos sastāda apmēram 1 miljonu

tonnu), bet sakarā ar naftas pārveidošanās procesiem ilgā
laika gaitā stipri samazinājušies.

Interesanta un ļoti nozīmīga ir hēlija un argona

ģeoķīmija pazemes ūdeņos. Argona daudzums gaisā un

pazemes ūdeņos praktiski ir pastāvīgs, bet hēlija dau-

dzums litosfērā palielinās sakarā ar radioaktīvo vielu sair-

šanu. So parādību ģeologi izmanto, lai noteiktu pazemes
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ūdeņu absolūto vecumu. Gaisā He un Ar daudzuma attie-

cība ir relatīvi pastāvīga, bet pazemes hidrosfērā, kā jau
minēts iepriekš, hēlija daudzumam nepārtraukti palielino-
ties, šī attiecība mainās atkarībā no pazemes ūdeņu ve-

cuma (no tā, cik ilgi ūdeņi atradušies pazemē). Uz šā pa-

mata V. Ševčenko un vēlāk A. Kozlovs sastādījuši vienādo-

jumu pazemes ūdens absolūtā vecuma noteikšanai:

He
115 milj. gadu.

T — ūdens vecums (milj. gadu), He — hēlija daudzums

(%),Ar — argona daudzums (%).
(Pēc tālāk aplūkojamās tabulas datiem mūsu dziļajiem pa-

zemes ūdeņiem iznāk ap 200—400 milj. gadu.)
īsā rakstā dabīgo gāzu ģeoķīmiju un lielo nozīmi ģeolo-

ģijā iztirzāt grūti, tādēļ, rezumējot visu teikto, attiecināsim

to uz apstākļiem Latvijā.
Pētījumi dažādu Latvijas rajonu urbumos liecina, ka

pazemes hidrosfēras augšējā daļā izplatītās gāzes ir ba-

gātas ar skābekli un pēc sava sastāva tuvas gaisam. Skā-

bekļa izplatības dziļums — apmēram 600—650 m. Tā ir

t. s. hipergēnā zona, kur notiek intensīvi oksidācijas pro-

cesi (organisko vielu sadalīšanās, minerālu pārveidošana
oksīdos, iežu decementācija utt.). Dziļāk par šo zonu atro-

das katagēnā zona, kurā oksidācijas procesi gandrīz ne-

maz nenotiek, šeit notiek organisko vielu metamorfizācija

(pārveidošana) un gāzēs parādās ogļūdeņraži, amonjaks,
sērūdeņradis, vairāk hēlija, biogēnā slāpekļa un citas

gāzes. Latvijā katagēnā zona aizņem pašus dziļākos (līdz
2000 m) nogulumu iežu slāņus (silūru, ordoviku, kembriju,
daļu proterozoja). Šajā zonā arī atrodas Latvijas nafta un

paaugstinātas hēlija gāzes koncentrācijas (54. urbumā,

Kolkā, hēlija saturs 7,5%, 24. urbumā, pie Gaiķiem Sal-

dus rajonā, hēlija saturs — 8,2%). Lielāks metāna un citu

ogļūdeņražu saturs konstatēts, piemēram, Bernātu 6. iz-

pētes urbumā (22%). Raksturīgais izšķīdušo gāzu maisī-

juma sastāvs pēc svara procentos katagēnajā zonā Latvijā
ir šāds: N2 — 78—98%, C02

— 0,1—2%, CH4 un citi ogļ-
ūdeņraži — 0,1—22%, Ar — 0,2—1,7%, He — 0,4—8,2%;
H2S — pazīmes un citas gāzes.

Šā gāzu maisījuma daudzums pazemes ūdeņos sniedzas

līdz 50 cm
3 vienā litrā.

Latvijas teritorija jāuzskata par perspektīvu hēlija gā-
zes atradņu meklēšanai. Konstatētās paaugstinātās hēlija



koncentrācijas dažos naftas urbumos ļauj cerēt, ka, pētī-

jumus turpinot, ģeologiem izdosies atklāt arī šīs vērtīgās
un ļoti nepieciešamās gāzes atradnes.
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VĒSTURE UN ŠODIENA

J. Jankevics

IEDZĪVOTĀJU MATERIĀLĀS LABKLĀJĪBAS
PIEAUGUMS PADOMJU LATVIJĀ

Rūpes par cilvēku, par viņa labklājību ir Komunistiskās

partijas un Padomju valdības augstākais mērķis. Parti-

jas darbību nosaka tās Programmas mērķis, kas ietverts

formulā: «Visu cilvēka labā, cilvēku labklājībai.» Šim mēr-

ķim kalpo ikviena rinda, ikviena nodaļa PSKP XXIV kon-

gresa Direktīvās par jauno piecgades plānu.
Pirmo reizi padomju ekonomikas vēsturē visas piecga-

des ietvaros patēriņa priekšmetu ražošana savas attīstī-

bas vidējo gada tempu ziņā apsteigs ražošanas līdzekļu
izlaidi. Augšupeja rūpniecībā un lauksaimniecībā rada

reālu ekonomisko pamatu iedzīvotāju materiālās labklā-

jības nemitīgai celšanai. ledzīvotāju dzīves līmeņa kāpinā-
šanas pamatavots ir nacionālais ienākums. 1971.gadā Pa-

domju Latvijā nacionālais ienākums salīdzinājumā ar

1940. gadu pieaudzis 7 reizes un sastāda 4 miljardus

rbļ. Nacionālais ienākums uz vienu iedzīvotāju pieauga no

1188 rbļ. 1965. gadā līdz 1700 rbļ. 1971. gadā. Nacionālā

ienākuma apjoms uz vienu iedzīvotāju Padomju Latvijā
ir viens no augstākajiem pasaulē (1970. gadā uz vienu

iedzīvotāju visā PSRS tas sastādīja 1325 dolārus, Latvijas
PSR — 1749, Zviedrijā — 1820, VFR — 1736, Francijā —

1550, ASV — 2819, Itālijā — 940, Japānā — 1110 dolāru).
Vairāk neka divas trešdaļas nacionāla ienākuma nokļūst
visa sabiedriskā patēriņa fondos. ledzīvotāju ienākumu

galvenā daļa ir viņu darba samaksa — darba alga un

kolhoznieku ienākumi no sabiedriskās saimniecības. Asto-

tajā piecgadē strādnieku un kalpotāju vidējā mēnešalga
palielinājās gandrīz par vienu trešdaļu, bet kolhoznieku

darba samaksa — 1,6 reizes. Strādnieku un kalpotāju mē-

neša vidējā darba alga 1971. gadā sastādīja 130,5 rbļ.,
bet kopā ar izmaksām un atvieglinājumiem no sabiedris-

kajiem fondiem — 182,9 rubļus. Darba alga aug, palielino-
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ties strādājošo kvalifikācijai un darba ražīgumam. Pēdējos

gados partija un valdība izdarījusi vairākas reformas,
kuru rezultātā izglītības, veselības aizsardzības, tirdznie-

cības, sabiedriskās ēdināšanas un komunālās saimniecības

darbiniekiem paaugstināta darba alga. Šis pasākums po-

zitīvi ietekmēja visu iedzīvotāju apkalpošanu attiecīgajās
tautas saimniecības nozarēs. Vispirms sistemātiski tiek pa-

augstinātas algas zemāk atalgotajiem strādājošajiem. Sa-

īsināta darba nedēļa un veikti citi pasākumi, lai palieli-
nātu iedzīvotāju reālos ienākumus.

Latvijas darbaļaudīm daudz dod arī sabiedriskā patē-
riņa fondi, no kuriem tiek nodrošināta bezmaksas ārstē-

šana un izglītība, neatmaksājamas stipendijas studentiem,

pensijas un pabalsti, samaksātie atvaļinājumi, atvieglo-
jumi bērnu uzturēšanā pirmsskolas iestādēs, ārstēšanās un

atpūta sanatorijās un atpūtas namos, valsts izvērstā dzī-

vokļu celtniecība un citi pasākumi. 1971. gadā republikas
iedzīvotāji no sabiedriskajiem patēriņa fondiem tautas iz-

glītībai, veselības aizsardzībai, sociālajai nodrošināšanai

un citiem atvieglojumiem saņēma 820 milj. rbļ. Izmaksas

un atvieglojumi no sabiedriskajiem patēriņa fondiem vidēji
uz vienu republikas iedzīvotāju sastādīja 342 rbļ. Daudz

līdzekļu tiek izlietots pabalstiem daudzbērnu un vientuļa-
jām mātēm, veco iedzīvotāju un invalīdu pansionātu uztu-

rēšanai. 1969. gadā republikā bija 69 pansionāti, kuros

pilnīgā valsts apgādībā dzīvoja 7,8 tūkst, veco cilvēku un

invalīdu. Pensijas 1971. gada beigās saņēma 485 tūkst,

cilvēku (20,1% Latvijas PSR iedzīvotāju), t. i., 11,3 reizes

vairāk nekā 1939. gadā. Ik gadu vairāk nekā 50 tūkst, re-

publikas iedzīvotāju bez maksas vai par daļēju samaksu

atpūšas un uzlabo veselību sanatorijās un atpūtas namos.

Astotajā piecgadē tikai Jūrmalas dziedinātavās ar ceļazī-
mēm veselību uzlabojuši 1 milj. 200 tūkst, cilvēku no vi-

sām Padomju Savienības malām. Par iedzīvotāju materiā-

lās labklājības pieaugumu liecina arī šādi skaitļi: 1970.

gadā uz 100 ģimenēm Padomju Latvijā bija 98 radiouz-

tvērēji, 60 televizori, 36 ledusskapji, 66 veļas mazgājamās
mašīnas, 500 pulksteņi. Visā Padomju Savienībā vidēji uz

katrām simt ģimenēm ir 53 televizori, gandrīz tikpat
daudz veļas mazgājamo mašīnu un 32 ledusskapji. Patla-

ban uz 100 rīdzinieku ģimenēm ir 74 televizori un katras

ģimenes personiskajā lietošanā — radioaparāts.
Lielas izmaiņas lauku darbaļaužu materiālajā labklājībā
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radīja partijas un valdības pasākumi: lauksaimniecības

produktu valsts iepirkuma cenu paaugstināšana, visu ga-
dos veco un darba nespējīgo kolhoznieku pensionēšana
kopš 1965. gada un garantētas darba samaksas noteikšana

kolhozniekiem kopš 1966. gada. Daudzos kolhozos strādā-

jošo mēneša vidējā izpeļņa jau sasniegusi rūpniecības uz-

ņēmumu strādnieku vidējo darba atalgojuma līmeni. Pa-

kāpeniski izlīdzinās atšķirība starp pilsētu un lauku dar-

baļaužu reālajiem ienākumiem.

Par iedzīvotāju materiālās labklājības pieaugumu lie-

cina patēriņa preču iegādes un pakalpojumu apjoma pie-

augums, pārtikas struktūras uzlabošanās un darbaļaužu
ietaupījumu palielināšanās. Mazumtirdzniecības preču ap-

grozība valsts un kooperatīvās tirdzniecības tīklā 1971.

gadā Latvijas PSR sastādīja 2391 milj. rbļ. Mazum-

tirdzniecības fiziskais apjoms (ieskaitot sabiedrisko ēdi-

nāšanu) 1971. gadā salīdzinājumā ar 1940. gadu palieli-

nājies 9,1 reizi. Galveno pārtikas produktu patēriņš uz

vienu republikas iedzīvotāju izmainījies šādi:

piens un piena produkti (pārrēķinot pienā) — no 430 kg
1965. gadā līdz 468 kg 1970. gadā;
gaļa un tauki — no 63 kg 1965: gadā līdz 67 kg 1970.

gadā;
olas — no 149 gab. 1965. gada līdz 194 gab. 1970. gada;
zivis un zivju produkti — no 22 kg 1965. gadā līdz

27,5 kg 1970. gadā;
cukurs — no 40,4 kg 1965. gadā līdz 46,3 kg 1970. gadā;
kartupeļi — no 168 kg 1965. gadā līdz 146 kg 1970.

gadā;

dārzeņi — no 72 kg 1965. gadā līdz 82 kg 1970. gadā;
maizes produkti, putraimi, makaroni (pārrēķinot mil-

tos) — no 132 kg 1965. gadā līdz 110 kg 1970. gadā.
Sadzīves pakalpojumu apjoms (faktiskajās cenās) pie-

audzis no 35,8 milj. rbļ. 1965. gadā līdz 80,4 milj. rbļ. 1971.

gadā. Sadzīves pakalpojumu apjoms vidēji uz vienu

iedzīvotāju 1970. gadā Latvijas PSR sastādīja 30,81 rbļ.

(1. vieta PSRS), vidēji PSRS — 16,39 rbļ., Igaunijas
PSR — 26,32 rbļ., Lietuvas PSR — 21,33 rbļ., Azerbaidžā-

nas PSR — tikai 10,06 rbļ. Astotās piecgades laikā nogul-
dījumi Latvijas PSR krājkasēs pieauga par 374,2 miljo-
niem rubļu. Noguldījumu kopsumma Latvijas PSR krājka-
sēs 1971. gada beigās bija 668,5 milj. rbļ. 1971. gada 1. jū-
lijā Rīgas krājkasēs bija 316000 naudas noguldījumu, kop-
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summā vairāk nekā 208 miljoni rubļu. Naudas glabāšana
krājkasē dod noguldītājiem arī zināmu ienākumu. Tā, pie-

mēram, 1970. gadā mūsu republikas krājkases izmaksāja
noguldītājiem procentos 11,7 miljonus rubļu. Naudas

ietaupījumu glabāšanai krājkasēs ir liela nozīme tautas

saimniecībā. Noguldītos līdzekļus valsts banka izmanto

sociālistiskās saimniecības kredīta pasākumiem, un tas

sekmē mūsu saimniecības un kultūras celtniecības gran-
diozo plānu sekmīgu izpildi.

PSKP XXIV kongresa Direktīvas paredz nodrošināt

paplašinātu tautas patēriņa preču ražošanu. Nacionālais

ienākums palielināsies par 37—40%. Tas dos iespēju pa-

lielināt reālos ienākumus uz katru iedzīvotāju par 30%.

palielināt sabiedriskā patēriņa fondus par 40%. Direktīvās

paredzēts palielināt darba algu strādniekiem un kalpotā-
jiem par 20—22%, bet kolhozniekiem darba samaksu sa-

biedriskajā saimniecībā — par 30—35%.
Latvijas PSR laukos būs jārisina ļoti nozīmīga sociāli

ekonomiska problēma — viensētu likvidēšana un iedzīvo-

tāju pārcelšana uz labiekārtotiem ciematiem, lai tuvinātu

lauku iedzīvotāju dzīves līmeni pilsētu iedzīvotāju dzīves

līmenim. Direktīvas paredz nodrošināt tautas patēriņa
preču valsts mazumtirdzniecības cenu stabilitāti, pazemi-
nāt atsevišķu preču cenas, uzkrājoties šo preču resursiem.

Izstrādāti pasākumi, kas nodrošinās plašu apģērbu un

apavu izvēli, paplašinās tirdzniecības tīklu un pilnveidos
tā darbu, uzlabos lauku iedzīvotāju apgādi ar precēm.
Saskaņā ar tautas reālo ienākumu pieaugumu paredzēts
turpmākajos piecos gados palielināt preču apgrozību par

40%.
Devītās piecgades uzdevumu izpilde veicinās tālāku Pa-

domju Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu.

I. Tože

DAŽAS ZINĀTŅU VĒSTURES PĒTĪJUMU ATTĪSTĪBAS

IEZĪMES MŪSDIENĀS

Mēs dzīvojam laikmetā, kad strauji un acīm redzami

pieaug zinātnes loma sabiedrības dzīvē. Tikpat strauji iz-

vēršas pētījumi par zinātņu vēsturi un to attīstību, radot

interesi visplašākajos sabiedrības slāņos. Uzskatāma lie-

cība tam bija Maskavā 1971. gada augustā notikušais
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XIII Starptautiskais zinātnes vēsturnieku kongress: 41

pasaules valsts zinātnes vēstures pētniekus pārstāvēja vai-

rāk nekā 2000 delegātu. Kongresā ar referātiem piedalījās
arī Latvijas PSR zinātnes vēsturnieki: P. Valeskalns refe-

rēja par zinātnes attīstību Baltijā, L. Reiziņš (kopā ar

A. Miški) par matemātiķi Pīrsu Bolu kā vienu no matemā-

tiskās analīzes kvalitatīvo metožu radītājiem, J. Stradiņš

par Baltijas ķīmiķu farmaceitu tradīcijām un H. Hanzena

par tematu «Pasaules medicīnas vēsture Paula Strādina

Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijās».

Zinātņu vēsture, kā varēja secināt no daudzajiem refe-

rātiem, ziņojumiem un diskusijām, attīstās plašumā un

dziļumā, proti, aptver arvien jaunus vēsturiskus laikme-

tus un nepētītus zinātnes novadus un reizē mēģina aptvert
vēsturisko notikumu iekšējo kopsakarību.

Zinātnes pieaugošais nozīmīgums jebkuras sabiedrības

attīstībā prasa vispirms to pareizi organizēt, plānot, pa-

redzot tālākās attīstības perspektīvu. Pasaules zinātņu

vēsturnieku uzdevums šodien ir izpētīt zinātnes attīstību,

iespējami pilnīgāk izsekot to kā nepārtrauktu un likum-

sakarīgu procesu, lai, pareizi izprotot tagadni, spētu zi-

nātniski paredzēt nākotni.

Pašlaik visā pasaulē šajā jomā ir aptuveni vienāda si-

tuācija — daudz izdarīts faktu savākšanā un aprakstī-

šanā, mazāk teorētiskajā vispārināšanā un vēl mazāk

prognostikā.
Šī parādība novērojama arī mūsu republikā. Latvijas

PSR vadošā organizācija zinātnes un tehnikas vēstures iz-

pētē ir 1958.gadā dibinātā Dabas zinātņu un tehnikas vēs-

turnieku apvienība. Tās priekšsēdētājs ir akadēmiķis
P. Valeskalns, priekšsēdētāja vietnieks ZA korespondētāj-
loceklis J. Stradiņš, sekretārs — vēstures zinātņu kandi-

dāts T. Vilciņš.

Baltijas republiku senās zinātnes tradīcijas, ievērojamu
zinātnieku un atsevišķu zinātnes centru darbība saistījusi
daudzu speciālistu uzmanību. Mūsu republikas zinātņu un

tehnikas vēstures pētnieki ciešā sadarbībā ar kolēģiem no

Igaunijas, Lietuvas, Maskavas un Ļeņingradas publicējas
rakstu krājumos «H3 Hcropnu ecTecTBO3HaHHH h tcxhhkh

npHČajīTHKH». Latvijas PSR veikti pētījumi par atsevišķu
zinātnieku dzīvi un darbu (F. Canderu, T. Grothusu,
P. Bolu, V. Ostvaldu, P. Valdenu, D. Grindeli, F. Blum-

bahu v. c), aizstāvētas disertācijas zinātņu kandidāta un
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doktora grāda iegūšanai, publicētas zinātnisko konferenču

tēzes v. c. materiāli. Izdotas arī vairāku ievērojamu zināt-

nes darbinieku — akadēmiķu J. Endzelīna, P. Strādina,
L. Liepiņas, A. Šmidta, G. Vanaga, J. Bērziņa, K. Bam-

berga, A. Kalniņa, J. Krastiņa, P. Odincova, K. Strazdiņa,
S. Hillera, A. leviņa, K. Plaudes, A. Ozola, R. Pelšes,

P. Valeskalna biobibliogrāfijas.
P. Strādina Medicīnas vēstures muzeja darbinieki savus

pētījumus publicē regulāri iznākošajā krājumā «H3 hcto-

pHH Me/IHU.HHbI».

Arī Latvijas PSR zinātnes centra Zinātņu akadēmijas
vēstures izpētei veltītas vairākas publikācijas: «X jieT pa-
6oTbi HayK JICCP», «Flohckh h otkphthh» un

HayK JIaTBHHCKoft CCP. 1946—1970 rr.».

Taču fundamentāls pētījums par kādas zinātnes nozares

vai visas zinātnes attīstību Latvijā vēl ir nākotnes jautā-

jums. Ņemot vērā Baltijas republiku zinātnes senās tradī-

cijas un straujo zinātnes attīstību mūsdienās, šāds pētī-

jums būtu vietā. Ne velti akadēmiķa P. Valeskalna refe-

rāts par zinātnes attīstību Baltijā izpelnījās kongresa de-

legātu nedalītu interesi.

Kongresā vairākkārt izskanēja apsvērumi par zinātnes

vēstures pētniecības nozīmīgumu, tieši saistot to ar iespēju

programmēt un virzīt zinātnes attīstību. Zinātne attīstās

nemitīgi, tās vēsturi nevar uzskatīt par kādā punktā pa-

beigtu, tāpēc tās pētniekam jāprot saistīt pagātni un ta-

gadni kā divas vienotas izziņas pakāpes. Jāņem vērā visa

attīstības procesa sarežģītība, vienmēr jāpatur acīs saka-

rība starp tā atsevišķiem posmiem. Taču par prognosti-
kas pamatu var noderēt tikai ārkārtīgi precīza visa kon-

krētā procesa pazīmju zināšana.

Šodienas dzīves attīstība, zinātnes un tehnikas progress
ievelk savas līnijas arī zinātņu vēstures pētīšanā. Pētot

zinātnes, tehnikas un ražošanas savstarpējās sakarības,

redzams, ka zinātne mūsdienās apsteidz gan vienu, gan

otru. Jebkurā pētniecības darbā ir tikpat svarīgi ievērot

to ārējo un iekšējo faktoru iedarbību, kuri nosaka zinātnes

attīstību. Periodizējot jauno zinātnes nozari — zinātņu

vēsturi, jāņem vērā abi šie faktori.

Interesants ir jautājums par pētniecības metodēm. Zi-

nātņu vēsturniekiem ir tendence galvenokārt aprakstīt zi-

nātni kā sabiedriskās apziņas formu, sistematizēt faktus

par atklājumiem, pētīt zinātnieku biogrāfijas un zinātnes
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organizācijas. Tā strādā lielākā daļa vēsturnieku, nelieto-

jot kvantitatīvās metodes, parasti koncentrējot uzmanību

uz faktu identifikāciju un aprakstīšanu, dažādu teoriju un

ideju interpretāciju. Pirmā kvantitatīvā pētniecības likum-

sakarība bija zinātnisko publikāciju skaita pieauguma ek-

sponenciālā likuma atrašana. Kaut arī tas ir grūtāk, sa-

režģītāk, taču kvantitatīvo metožu drošāka ieviešana zi-

nātņu vēstures pētījumos ir nepieciešams process.

Šodien, kad zinātne aizvien vairāk pārvēršas par tiešu

ražošanas spēku, zinātnes attīstību pavada tai specifiski

procesi, gan diferenciācija, gan atsevišķu nozaru saplū-
šana. Tas rada zinātnes šauru specializāciju. Zinātnes un

tehnikas revolūcijas attīstība nosaka jaunas zinātnes orga-

nizācijas formas, tādas, kas prasa ievērojamus kapitāl-
ieguldījumus, spēku koncentrēšanu galvenajos - virzienos

un zinātnisko kolektīvu darba koordināciju.
Šī īpatnība nosaka to, ka zinātņu vēsturnieku vidū ir

ne tikai zinātnes vēsturnieki, bet arī citu nozaru speciā-
listi — vēsturnieki, sociologi, filozofi, psihologi, ekono-

misti un pašu konkrēto zinātņu pārstāvji. Tikai ar kopī-

gām pūlēm ir iespējami kvalitatīvi un nozīmīgi pētījumi.

I. Ķadiķe 25
JUBILEJU SAGAIDOT

Divdesmit pieci gadi ir pietiekami garš laika sprīdis, lai

novērtētu kādas organizācijas vai ražošanas objekta dzī-

votspēju un sasniegumus. Divdesmit piecu gadu darba ju-

bileju šogad atzīmē daudzi Latvijas PSR kolhozi — mūsu

sociālistiskās lauksaimniecības svarīgas ražošanas vienī-

bas.

1948. gads palicis kolhozu veidošanās vēsturē kā saga-
tavošanās vienlaidus kolektivizācijai, kas notika nāka-

majā gadā. 1948. gada sākumā Latvijā pastāvēja 76 kolek-

tīvās saimniecības, kurās bija apvienotas 1560 saimniecī-

bas. Katru mēnesi organizējās jauni kolhozi, un gada bei-

gās bija jau ap 900 kolhozu, kā arī 500 iniciatoru grupu.
Ja 1948. gada sākumā bija apriņķi, kuros nebija neviena

kolhoza, tad gada beigās tādu apriņķu vairs nebija. 1948.

gadā jaunās, sociālistiskās saimniecības sekmīgi pabeidza

sēju, organizēja lopu fermas, novāca ražu. 1948. gadā tika
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likti pamati tādām šodien visā republikā labi pazīstamām
saimniecībām kā «Kopdarbība» (Gulbenes raj.), «Lāčplē-
sis» (Ogres raj.), «Kaugurieši» un Ļeņina kolhozs (Val-
mieras raj.), «Priekšzīme» (Bauskas raj.), «Rīts» (Preiļu
raj.) un vesela virkne citu.

Šajā gadā beidza apvienoties arī zvejnieku arteļi, kas

turpmāk ne tikai kopīgi ievāca jūras bagātības, bet arī

apstrādāja zemi.

Padomju Latvijas individuālā zemnieka pāreja uz kolek-

tīvo zemes apsaimniekošanu bija saistīta kā ar lielu psi-

holoģisku lūzumu, tā ar lielu organizatorisku un idejiski

politiskās audzināšanas darbu, kuru veica Latvijas Ko-

munistiskā partija un padomju varas iestādes un organi-
zācijas. Vairākas Latvijas darba zemnieku paaudzes bija
pieradušas pie savas individuālās saimniecības, «sava

kaktiņa, sava stūrīša zemes», lai kādus upurus tā prasīja
no viņa. Jāņem vērā arī tas, ka kolektivizācija notika drīz

pēc Lielā Tēvijas kara, kad lauksaimniecībā vēl bija stipri
jūtami fašistisko okupantu nodarītie zaudējumi. Tāpēc

jauno kolektīvo saimniecību ekonomiskais pamats — ēkas,
lopi un inventārs bija trūcīgs. Daudzu apvienojušos saim-

niecību, kā arī pievienoto valsts zemes fondu zemes bija
noplicinātas un pirmajos gados nenesa strauju ražības kā-

pumu.

Apvienošanos traucēja lauku buržuāzija — budži, kas

mēģināja iebiedēt darba zemnieku un pierādīt, ka kolek-

tīvs darbs lauksaimniecībā nav iespējams. Ja draudi ne-

līdzēja, laida darbā teroru, slepkavoja lauku jaunās dzīves

organizatorus — partorgus un komsorgus, pagastu un

ciemu padomju darbiniekus, MTS un lauksaimniecības

kooperatīvu vadītājus, kolhozu iniciatoru grupu locekļus.
Ja daudzi mūsdienu kolhozi savu vēsturi sāk it kā ar

1950. gadu, tad tas izskaidrojams ar to, ka tajā notika

sīko kolhozu apvienošanās. Tieši tad radās tādas saimnie-

cības, kas īsti spēja izmantot visas lielražošanas priekš-
rocības. Laikam būs maz tādu saimniecību, kuru sastāvā

nebūtu iekļauts kāds no 1948. gadā izveidotajiem kolho-

ziem, tāpēc, atzīmējot 25 gados sasniegto, būtu interesanti

savākt un apkopot vēsturiskos dokumentus — fotogrāfi-
jas, atmiņas utt.

Ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai katrā kolhozā, katrā

ciema padomē varētu novērtēt un atzīmēt savas saimnie-

cības vēsturē tos cilvēkus, kas atdevuši Padomju Latvijas
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lauksaimniecības augšupejai savu darbu. Svētkos katram

kolhozniekam būtu interesanti atcerēties vai uzzināt, uz

kāda ekonomiska pamata sākusi attīstīties viņa saimnie-

cība, kādus līkločus tā izstaigājusi, kamēr gūti tagadējie

panākumi, kas tie bijuši par cilvēkiem, kas pat visgrūtā-

kajos gados turpināja neatlaidīgi un pašaizliedzīgi strā-

dāt.

Atmiņu un fotogrāfiju vākšanai ir liela nozīme ne tikai

atsevišķu kolhozu vēstures, bet visas republikas kolektivi-

zācijas procesa izpētē.

E. Zubova 25
ENGURES IZAUGSME

Apmēram divas stundas ilgs brauciens ar automašīnu

liek apjaust ne visai lielo attālumu no Rīgas līdz Kurze-

mes piekrastes zvejnieku ciemam Engurei. Agrāk šo vietu

pazina maza daļa Latvijas iedzīvotāju. Skolēni mācījās,
ka Engures ezers ir pēc lieluma trešais Latvijā; mednieki

zināja, ka te ir ievērojamas ūdensputnu bagātības, bet

vēsturnieki atcerējās, ka Engure pirms trim gadsimtiem
bijusi diezgan pazīstama osta un ka te pagājušā gadsimta
70. gados atvērta K. Valdemāra organizētā jūrskola.

Šodien Engures vārds aizskanējis pāri Latvijas robe-

žām, taču tas vairs nav tikai vēstures nopelns. Tā ir mūsu

šodiena, mūsu dzīves nemitīgā augšupeja, kas spārno arī

kādreiz neievērojamā zvejniekciema ļaudis un ļauj tiem kā

pilntiesīgiem locekļiem ierindoties visas Padomju ze-

mes darba cilvēku saimē.

Engure nu jau 25 gadus ir zvejnieku kolhoza «Padomju
zvejnieks» centrs. Septiņus ciemus — Klapkalnciemu, Ap-
šuciemu, Plieņciemu, Ķesterciemu, Enguri, Abragciemu un

Bērzciemu — vienā saimniecībā sasaista 35 km garā jūras
līča piekrastes robeža un mazliet tālāk — melnā asfalta

lenta. Septiņu ciemu vīri un sievas — kādreizējie Slokas

un Mērsraga zvejnieku arteļa biedri, 1948. gada 21. marta

kopsapulces iniciatori un dalībnieki — pierādījuši, ka šajā
dienā nodibinātā kopsaimniecība ir dzīvotspējīga un per-

spektīva.
Sis laiks nav bijis viegls. Pieredzētas veiksmes un ne-

veiksmes, un tomēr katrs gads ir vedis uz priekšu, uz

labāku, bagātāku, nākotni.
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Enguriešu osta

Pāršķirstot arhīva materiālus, dažubrīd pat jāpabrīnās,
ar kādiem jautājumiem bijis jānodarbojas pirmās kolhoza

valdes locekļiem un priekšsēdētājam Aleksandram Venter-

zutim, ar kādām grūtībām jāveido kopīgā saimniecība. No-

bēdzinātie tīkli un motori, laivu trūkums, neuzskaitītie

mājlopi un darba disciplīnas pārkāpumi nebūt nebija vie-

nīgie rūpju cēloņi. Bija vēl jānokomplektē kadri, jānostip-
rina palīgnozares, jāatrod telpas darbnīcām un pārvaldei,
jāgādā jauni zvejas rīki un flote, jāizdala sabiedriskā un

kolhoznieku piemājas zeme, jāatbild par valsts plāna iz-

pildi, jāatrisina bezgala daudz līdz tam laikam nebijušu
problēmu.

Un tomēr — cik nabadzīgs liekas «Padomju zvejnieka»

sākums, skatoties no ceturtdaļgadsimta attāluma un salī-

dzinot ar šodienas «Padomju zvejnieku»: 70 motorlaivas

un 35 airu laivas, 1622 reņģu, salaku, brētliņu un mencu

tikli, 2 jūras vadi un 82 luču—butu vadiņi, 3 reņģu murdi

un 13 750 mencu—zušu āķu — ar šādu inventāru darbu

sāka 238 zvejnieki un 200 zvejnieku izpalīdzēs desmit pie-
krastes brigādēs.

8 cilvēku lielais administratīvais un saimnieciskais per-
sonāls (ieskaitot noliktavas pārzini un apkopēju) viegli

iekārtojās divās īrētās istabās kāda kolhoznieka personis-
kajā mājā. Vienīgais cilvēks ar zināšanām un pieredzi bija
galvenais grāmatvedis. Vajadzību bija bezgala daudz.

Karā nopostītajā Klapkalnciemā daudziem trūka pajumtes,
tie lūdza atjaunot kokzāģētavas iekārtu. Apšuciemā gaidīja,
lai atved un uzmontē lielo transformatoru, ierīko tik ļoti

nepieciešamo veikalu, Plieņciema liellopu fermai draudēja

iegrūt vecais jumts, trūka darbnīcas flotes remontiem,
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Bērzciemā un Abragciemā gaidīja ievelkam elektrības lī-

niju, trūka telefona sakaru, trūka transporta ...
Taču zvej-

nieki strādāja un pirmo trīs ceturkšņus garā darba gada
nozvejas plānu izpildīja par 117%. Jaunais kolhozs no-

deva valstij 6462 centnerus zivju un ieguva tik ļoti nepie-
ciešamos naudas līdzekļus. Liels bija kolhoznieku prieks

par iegādāto pagaidām vienīgo smago automašīnu un tikko

noorganizētajām, primitīvajām, bet vajadzīgajām darbnī-

cām un darvas tecinātavu. 1949. gada nozvejas uzdevums

tika izpildīts līdz Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
32. gadadienai. Šis gads noslēdzās ne tikai ar kolhoznieku

skaita pieaugumu, bet arī ar lielām pārmaiņām kolhoza

pārvaldes darbā. Ar 1949. gada 25. novembri par «Pa-

domju zvejnieka.» valdes priekšsēdētāju sāka strādāt Jē-

kabs Stūrītis — bijušais Doles zvejnieku kolhoza «Vienī-

bas spēks» valdes priekšsēdētājs.
Bez šaubām, sākotnējās grūtības uz saviem pleciem bija

iznesuši jaunā saimnieka priekšgājēji, taču aizvien pieau-

gošais saimniecības apjoms izvirzīja vēl atbildīgākus mēr-

ķus. Turpmākie gadi iezīmējās ar vietējiem apstākļiem ne-

parastiem celtniecības tempiem. Tika uzbūvēta kolhoza

pārvaldes ēka «Mierkalnos», kapitāli izremontēts zvejnieku

klubs Apšuciemā, uzcelta liela zivju tarošanas ēka Bērz-

ciemā, liela tīklu noliktava Engurē utt.

Trešajam «Padomju zvejnieka» valdes priekšsēdētājam
Jānim Kalnpuram, kas pārņēma kolhoza vadību 1968.

gada 29. februārī, nebija viegli īsā laikā iepazīt saimnie-

cību, iedziļināties visdažādākajos jautājumos un problē-

mās, kuras izvirzīja darba specifika un apjoms. Divdes-

mit pastāvēšanas gados Engures zvejnieku kopsaimniecī-
bas izaugsme neapšaubāmi bija bijusi strauja, pār-

maiņas milzīgas. To varēja teikt ne tikai par ciemu, sevišķi

Engures, ārējo izskatu vien. Lielas pārmaiņas bija noti-

kušas arī zvejnieku darbā. Aizvien vairāk bija jādomā

par jaunas, lieljaudas flotes iegādi, jauniem zvejas rīkiem,

zvejas tehniku, zvejas rajoniem, kvalificētiem kadriem
...

Radās vajadzība pēc labiekārtotas zvejas ostas Engurē,

pēc lielas, modernas mehāniskās darbnīcas ...
Jā, mantojums, kuru saņēma jaunievēlētā valde un tās

priekšsēdētājs, nebija mazs, un tomēr tas bija uzskatāms

tikai par samērā stabilu pamatu, pakāpienu ceļā uz jau-
niem sasniegumiem.

Tagad veco, savu laiku nokalpojušo koka kuģu vietā
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Zvejnieku kolhoza «Padomju zvejnieks» valdes ēka

iegādāti jauni zvejas traleri, tāljūru ekspedīcijas VZST

un VZT kuģi, kuru komandas daudzreiz vilkušas lomus

ne tikai Ziemeļjūrā, bet arī Atlantijā, tālajā Džordža

sēklī, un tagad apgūst zvejas vietas Āfrikas piekrastes

ūdeņos. Kolhoza ražošanas un vadības darbā tiek iesaistīti

aizvien vairāk speciālistu. Nostabilizēti peļņas nesēji kol-

hozam ir zivju apstrādes cehi Apšuciemā, En-

gurē un Bērzciemā, kā arī dārzniecības kombināts Engurē.
Un tas, ka perspektīvajos plānos atkal paredzēts uzcelt

jaunas daudzdzīvokļu mājas strādājošajiem, jaunu vidus-

skolu, iekārtot modernu kolhoza pārvaldes ēku, izveidot

Engures ciemu pēc republikas arhitektu konkursa projekta,
ka katrā kopsapulcē valdes priekšsēdētājs var atskaitīties

par paveiktiem darbiem, ekspluatācijā nodotiem objektiem,
izdarītiem uzlabojumiem un jauninājumiem, kā arī sniegt
konkrētus norādījumus par turpmākajiem uzdevumiem un

mērķiem, tas viss ir nepārprotams apliecinājums, ka par

«Padomju zvejnieka» augšupeju tiek domāts nemitīgi.

P. Bauģis 70
SOCIĀLISTISKĀ DARBA VARONIS

EDGARS KAULIŅŠ

«Kolhozi un sovhozi Latvijas ainavā ievelk arvien jau-
nus vaibstus. Mūsu acs jau pieradusi pie plašām druvām,
lielām lopkopības fermām, labības kaltēm, mehāniskajām
darbnīcām un garāžām. Vienīgais, kas vēl atgādina vecos



14 - 275 201

laikus, ir izkaisītās viensētas. Taču

arī tās pamazām tuvākajos pāris
desmit gados izzudīs mūsu ska-

tam,» saka Ogres rajona kolhoza

«Lāčplēsis» priekšsēdētājs Sociā-

listiskā Darba Varonis Edgars
Kauliņš savā autobiogrāfiskajā
grāmatā «Kad migla krīt...». Un

viens no redzamākajiem Latvi-

jas lauku sociālistiskās ainavas

veidotājiem ir pats Edgars Kau-

liņš, kas kolhozu «Lāčplēsis» va-

da kopš tā nodibināšanas dienas.

Sociālistiskā Darba Varonim

Edgaram Kauliņam 1973.

gada 26. aprīlī aprit 70 gadi. Viņa I
dzīves gaitas sākušās Pāles pa-

gastā.

Partija Edgaru Kauliņu pēc

demobilizācijas no Sarkanās Armijas 1945. gadā nosū

uz vienu no atbildīgākajiem tautas saimniecības sek

riem — uz laukiem strādāt par partorgu un gatavot augs
lauksaimniecības kolektivizācijai. Tā Edgars Kauliņš n

kļūst Lielvārdē, kur, kā pats saka, atrod sev otru dzim

pusi.

Edgaram Kauliņam šis darbs ir jauns un neierasts, be

viņš ķeras pie tā ar komunista sirdsdegsmi un lielu atbi

dības sajūtu. Vārdos jaunais partorgs ir paskops, toti

vairāk rosās starp ļaudīm, organizē un rosina viņus ko

krētiem darbiem, arī pats labprāt pieliek plecu, kur t

nepieciešams. Drīz vien viņš iegūst uzticību, cieņu v

autoritāti.

1948. gada vasarā Lielvārdes pagastā nodibinās pirmā
kolhozs — «Lāčplēsis». Par tā priekšsēdētāju jaunie ko

hoznieki izraugās sava pagasta partorgu — Edgaru Ka

liņu. Tas ir liels cilvēku uzticības apliecinājums, un E(

gars Kauliņš to pieņem.
lestrādāt kolhoza plēsumu nebija viegls darbs, īpaš

tāpēc, ka zeme nebija paspējusi sadziedēt kara cirst

brūces, tās auglība bija zema, lauksaimniecības tehni

trūcīga. Un tomēr «Lāčplēsis» sekmīgi pārvarēja vis

grūtības, izvērsa un nostiprināja kolhozā daudznoza

saimniecību, gadu no gada kļuva ekonomiski arvien sp
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cīgāks. Kur meklējama burvju atslēdziņa, kas «Lāčplēsim»
atvēra durvis uz ekonomiskās attīstības stabilajām

šupvedošajām kāpnēm? Kur glabājas tāda atslēdziņa, to

nezina arī «Lāčplēša» ļaudis. Viņi savus panākumus iz-

skaidro ar to, ka allaž un it visur jutuši gādīga saimnieka

roku, kas vienlīdz labi pratusi rūpēties gan par zemi, gan;

tās kopējiem. Tas palīdzējis apvienot un saliedēt cilvēkus

kopīgam darbam, kas spējis pārcilāt kalnus — noārdīt ve-

cās individuālās zemnieku saimniecības un to vietā uzcelt

modernu sociālistisku lielsaimniecību. Šā lielā darba

priekšgalā kopš tā sākuma atrodas Edgars Kauliņš, cil-

vēks, kura vērienīgais lauksaimniecības darbinieka un or-

ganizatora talants spējis uzplaukt vienīgi padomju ap-

stākļos.

Domājot par Edgaru Kauliņu, allaž prātā nāk viena

no retajām vaļas dienām, kad Edgars Kauliņš varēja ļau-
ties atpūtai. Mēs sēdējām laivā un Rumbiņas grīvā mak-

šķerējām. Aizmirsis pludiņu, Edgars Kauliņš domīgi vē-

roja Lielvārdes parka simtgadīgos kokus un klusi ieru-

nājās:
— Cik te skaisti. Gribētos, kaut visur tā izskatītos.

Tas bija viss, ko viņš pateica, bet man šie nedaudzie

vārdi atsauca atmiņā «Lāčplēša» laukus, kolhoza ciematu,
Andreja Pumpura muzeju. «Lāčplēša» druvās ass cirvis

sen. izskaudis krūmus, bet saudzīgi saglabājis birztalas

un dekoratīvos kokus. Un kolhoza ciemata izvietojums gar

Daugavas krastu! Kur gan izraudzīt vēl skaistāku vietu

cilvēku mājokļiem? Bet Andreja Pumpura muzejs, kas

iecerēts ne vien kā rakstnieka piemiņas saglabātājs, bet

arī kā lielvārdiešu revolucionārās cīņas vēstures ataino-

tājs? Visapkārt jūtama gādīga saimnieka roka, kas sau-

dzē dabas košumu un Vēstures lieciniekus.

Partija un valdība augstu novērtējusi Edgara Kauliņa
darbu, piešķirot viņam Sociālistiskā Darba Varoņa nosau-

kumu un apbalvojot viņu ar diviem Ļeņina ordeņiem, Ok-
tobra revolūcijas un Darba Sarkanā Karoga ordeni.

Kolhozs «Lāčplēsis» kā zaļoksnējs ozols laidis dziļas
saknes Daugavas krastā. No sirds novēlam tā dibinātājam
un ilggadīgajam, nenogurstošajam vadītājam, kolhozu

celtniecības veterānam Edgaram Kauliņam vēl daudzus

raženus, saulainus darba gadus.
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J. Lujāns 30
SPĀRNOTIE ĻAUDIS

1973. gadā aprit 30 gadi, kopš izveidots 1. latviešu bumbvedēju
aviācijas pulks.

Karš latviešu lidotāju 24. eskadriļu pārsteidza Gulbenē, kur viņi

vietējā aerodromā veica treniņa lidojumus.
Nakti no 1941. gada 28. uz 29. jūniju 24. atsevišķās Latvijas- aviā-

cijas eskadriļas lidotājiem un mehāniķiem tika dota pavēle atstāt

Gulbeni un evakuēties uz austrumiem.

Lidotāji sakāpa septiņās SV-5 tipa lidmašīnās un naktī pacēlās
gaisā, lai lidotu pāri Idricai uz Veļikije Lūkiem. Lidojums noritēja

sekmīgi, un mašīnas sasniedza mērķi. Tur tās neuzkavējās ilgi, jo sa-

ņēma jaunu pavēli — lidot uz Rževu. Te lidmašīnas pārņēma aero-

droma vadība, bet pašus lidotājus nosūtīja uz Maskavu un sadalīja
pa dažādām aviācijas daļām un bāzēm.

Aviācijas mehāniķi no Gulbenes atkāpās automašīnās. 24. eskadriļa
beidza pastāvēt. Daudzi tehniķi un lidotāji brīvprātīgi iestājās 201.

latviešu strēlnieku divīzijā un piedalījās kaujās pie Maskavas un

Staraja Rūsas.

Pieredzes bagātie lidotāji Nikolajs Vulfs un Jānis Bergins, kuri

pirms kara bija strādājuši Baltijas teritoriālajā Civilās gaisa flotes

pārvaldē, karam sākoties, jau pildīja Sarkanās Armijas pavēlniecības
uzdevumus.

Bijušie lidotāji nevarēja aizmirst savu eskadriļu. Kapteinis E. Jē-

kabsons vairākkārt rakstīja Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi-

dija priekšsēdētājam A. Kirhenšteinam, LKP CX sekretāram J. Kaln-
bērziņam un Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam
V. Lācim, lai tie palīdz atjaunot eskadriļu.

Beidzot lidotāju lūgumu ievēroja. Virspavēlniecība deva pavēli
saformēt 24. eskadriļu no jauna.

Eskadriļas pamatsastāvā iekļāva bijušos lidotājus un tehnisko per-

sonālu no 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas un atsevišķām
aviācijas daļām. Eskadriļas komplektēšanu sāka Ivanovā. Eskadriļu
noorganizēja ātri, un tā sastāvēja no 10 ekipāžām, kas dalījās 3 pos-
mos. Par posmu vadītājiem iecēla vec. leitn. V. Stromani, vec. leitn.

A. Imšu un jaun. leitn. A. Batkovski, par eskadriļas komandieri —

majoru K. Ķiršu, par viņa vietnieku politiskajā darbā — vec. leitn.

A. Baidiņu. Inženiertehnisko dienestu uzdeva vadīt vec. tehn. leitn.

N. Ivanovam, bet eskadriļas štāba priekšnieka uzdevumus uzticēja

majoram J. Nurkusam.

Partijas pirmorganizācijas sapulcē partijas birojā ievēlēja K. Ķiršu,
A. Baidiņu, A. Imšu, Voldemāru un Vilhelmu Ozoliņus. Par biroja
sekretāru ievēlēja lidotāju vec. leitn. A. Imšu, par viņa vietnieku lido-

tāju leitn. Voldemāru Ozoliņu. Tajā pašā laikā izveidoja arī komjau-
natnes organizāciju, par kuras sekretāru ievēlēja stūrmani jaunāko
leitn. P. Elvihu. Eskadriļas ārsta pienākumus uzņēmās J. Ceplis, bet

staršinas pienākumus — B. Alšvangs.
1943. gada 15. martā eskadriļa sāka treniņlidojumus. Tie noritēja

sekmīgi.
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1. latviešu aviācijas Rē-

zeknes pulka komandieris

apakšpulkvedis K. Kiršs

Pulka štāba priekšnieks apakš-

pulkvedis J. Nurkuss

Ivanovā ieradās arvien jauni lidotāji, mehāniķi un aviācijas spe-
ciālisti.

Uzņemt tos eskadriļā vairs nevarēja, tāpēc noorganizēja 1. latviešu

bumbvedēju aviācijas pulku. Tika saņemta jauna tehnika — lidmašī-

nas PO-2. Tās bija visiem pazīstamās izlūkošanas, sakaru un sanitā-

rās lidmašīnas, domātas nakts lidojumiem, bruņotas ar bumbu me-

šanas iekārtām un ātršāvējiem ložmetējiem.
Vēlāk zem- plākšņiem tika iekārtoti speciāli balsti un lidmašīnas

varēja apbruņot arī ar reaktīvajiem šāviņiem.
Pulku sadalīja 3 eskadriļās: 1. eskadriļu komandēja majors V. Štro-

manis, 2. — majors K. Sproģis, 3. — majors E. Jēkabsons.

1943. gada 25. septembrī pulka lidmašīnas atvadoties apmeta loku

virs viesmīlīgās Ivanovas un aizlidoja uz Ziemeļrietumu fronti, kur

pulks tika iedalīts 6. gaisa armijas 242. aviācijas divīzijā.
28. septembrī lidmašīnas ieradās Bikovas sādžas aerodromā, kas

atradās pārdesmit kilometru uz dienvidrietumiemno Demjanskas. Dau-

dziem lidotajiem šis frontes sektors bija pazīstams no 1942. gada
vasaras kaujām, kad latviešu strēlnieku daļas cīnījās pie Tuganovas,
Simanovas un Radovas.

Bikovas aerodromu savā laikā bija iekārtojuši fašisti. Tagad aero-

droma rietumu malā zem eglēm tika paslēptas mūsu lidmašīnas. Vaja-
dzēja maskēties, jo ik brīdi varēja uzlidot ienaidnieks. Aerodroma ze-

nītaizsardzība bija vāja, tāpēc uz lidmašīnām atstāja kaujas gatavībā
ložmetējus.
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1. eskadriļas komandiera

vietnieks kapteinis A. Bat-

kovskis

2 eskadriļas komandieris

majors F. Sproģis

Sajā laikā no divīzijas mūsu pulkam tika piekomandēts stūrmanis

P. Rollers, kas bija veicis jau ap 400 kaujas lidojumu. Mūsu lido-

tāji daudz guva no viņa kauju pieredzes.

Vajadzēja pierast pie frontes un kaujas apstākļiem. Pulks bieži

saņēma uzdevumu izkaisīt uzsaukumus un aģitācijas lapiņas ienaid-

nieka pirmo līniju ierakumos; naktī no 8. uz 9. oktobri piecas lat-

viešu un deviņas 661. aviācijas pulka ekipāžas saņēma pavēli bom-

bardēt līmeņa ezerā Psižas upes grīvā stāvošo ienaidnieka flotili.

Lidotāji kilometra augstumā šķērsoja frontes līniju. Varēja labi

redzēt, kura puse šauj, kur plīst lielgabalu lādiņi, kur notiek kājnieku
kaujas. Vispirms tika nomestas apgaismošanas bumbas, tad sākās

bombardēšana. Pirmās uzspridzināja degvielas noliktavas. Debesīs

pacēlās dūmi un liesmas. Degošs benzīna strauts plūda uz ezeru un

apņēma kuterus. Fašistu kuterus, kas mēģināja bēgt, ar lielgabalu
uguni sagaidīja mūsu ezera flotiles kuģi. Pirmais kaujas uzdevums

bija izpildīts teicami un bez zaudējumiem.
1944. gada L janvāri pulku ieskaitīja 313. Bežicas divīzijā, un šīs

slavenās kaujas vienības sastāvā pulks piedalījās daudzās kaujās, arī

kaujās par Padomju Latvijas atbrīvošanu.

Lidotāji arvien vairāk norūdījās un apguva pieredzi. Bieži naktīs

pulka lidotāji veica 50—60 kaujas lidojumus un sekmīgi bombardēja
ienaidnieku, daudz palīdzot kājnieku dalām, kas cīnījās par- Novoso-

koļņiku, Novorževas un citu apdzīvotu vietu atbrīvošanu.



206

1944. gada 3. martā bija paredzēts uz-

lidojums stipri nocietinātajai Mogiļnas
sādžai. Tās aizsardzībai fašisti bija uz-

stādījuši lēnajai lidmašīnai PO-2 sevišķi
bīstamos ātršāvējus «erlikonus». Uzdevu-

mu varēja veikt ar šķēpeļu un ārdoša-

jām fugasu bumbām. leročnieki nesa un

vēla 50 un 100 kg smagās bumbas un pa
diviem cēla un āķēja zem plākšņiem.
Bumba nedrīkstēja norauties pirms laika.

Mazākā paviršība degļa ieskrūvēšanā un

nostādīšanā varēja būt par iemeslu lid-

mašīnas bojāejai.
• Katrai lidmašīnai piekāra bumbas kop-
svarā ap 250 kg, kā vēlējās lidotāji, lai

gan norma bija 200 kg.
Virs Mogiļnas šāviens trāpīja Imšas

vadīto lidmašīnu. Spēcīgs trieciens skāra

lidotāja kreiso roku, un tā zaudēja spēku.
Sejā sitās benzīna lāses, benzīna smaka

apgrūtināja elpošanu.
«Saša, Saša!» sauca Imša. «Surčilov,

dzirdi, pārņem vadību!»

Stūrmanis A. Surčilovs pārņēma lid-

mašīnas vadību. Benzīns strauji tecēja no

tvertnēm, bet motors vēl darbojās. Abi

lidotāji drudžaini domāja vienu domu:

kaut tikai varētu tikt pāri frontes līnijai.
Imšam bija pāršauta delna, no tās plūda asinis. Ar zobiem atplēsis

individuālo paketi, viņš kaut kā pārsēja ievainojumu. Sajā brīdī viņi

slīdēja pāri frontes līnijai. Motors nosprauslojās un apstājās. Lidma-

šīna bija spiesta laisties lejā. Pazibēja tumšie egļu gali. Priekšā bija
sniegots klajumiņš. Imša ar labo roku satvēra stūri un prasmīgi no-

sēdināja lidmašīnu.

No piepūles un lielā asins zaudējuma viņš sabruka sēdeklī. Stūr-

manis Surčilovs ar grūtībām izvilka Imšu no kabīnes, un, iedami cauri

mīnu laukiem, abi tomērpalika dzīvi.

Lidotājam Imšam gan nebija lemts sagaidīt uzvaras dienu. Kopā
ar mehāniķi E. Galviņu viņš gāja bojā Latvijā, izpildot kaujas uz-

devumu.

Fašisti no Idricas aerodroma bombardēja Veļikije Lūkus, tāpēc lat-

viešu lidotājiem tika uzdots viņus bloķēt. Lai šo uzdevumu veiktu,

bombardēt Idricas aerodromu lidoja viss pulks. Jau pēc pirmajiem

uzlidojumiem dega benzīna tvertnes, lidmašīnu novietnes, noliktavas

un bunkuri. Kāda bumba bija trāpījusi lidotāju blindāžu. Bombardēta

tika arī stacija un ešeloni. Aerodroms izgāja no ierindas uz ilgu
laiku.

Tomēr arī pulks cieta pirmos zaudējumus. No kaujas neatgriezās

leitnants E. Briedis ar stūrmani A. Zeltovu un lidotājs A. Bogomirovs
ar stūrmani H. Hodžajevu.

levainots bija lidotājs jaunākais leitnants N. Vulfs, kura lidmašīnai

bija 41 trāpījums.
1944. gadā naktī uz i. maiju no kaujas lidojuma neatgriezās pulka

3. eskadrijas komandie-

ris majors E. Jākobsons
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mīlulis lidotājs M. Jankevics ar stūrmani V. Kožemjakinu. Kā pie-

miņa pulkā palika viņa nelielais akordeons, kuru uzlūkojot mēs atce-

rējāmies tā īpašnieku. Kur šie varonīgie jaunieši (Jankevics, starp

citu, bija pulka pirmais komsorgs) aizgāja bojā, neviens vēl šobalt-

dien nezina.

Pulks piedalījās Rēzeknes atbrīvošanā. Tas grāva ienaidnieka no-

cietinājumus, bombardēja dzelzceļa staciju, traucējot fašistiem atkāp-
ties. Par kaujas nopelniem pulkam piešķīra goda nosaukumu «1. Rē-

zeknes latviešu nakts bumbvedēju aviācijas pulks».
Pacēlušies no Vadakstes lidlauka, 1945. gada ziemā pulka lidotāji

bombardēja Blīdenes, Auces un Brocēnu nocietinājumus, tā palīdzot
virzīties uz priekšu latviešu strēlnieku divīzijām. Vairākas reizes viņi
bombardēja arī Vāni un Ventspils ostu.

Kādu nakti no kaujas lidojuma neatgriezās lidotājs vecākais leit-

nants V. Ozoliņš ar stūrmani kapteini E. Kroni. Citu_ ekipāžu lido-

tāji stāstīja, ka kaut kur pie Auces ezera gaisā degusi kāda lidmašīna.

Kur īsti gājuši bojā lidotāji, nav zināms. Te talkā varētu nākt no-

vadpētnieki un mūsu kalendāra lasītāji, noskaidrojot kritušo varoņu
atdusas vietas.

Mūsu pulka lidotāji kara gados veica vairāk nekā 6000 kaujas lido-

jumu, nometa vairāk nekā 1000 tonnu bumbu, izkaisīja ap 1,5 miljo-
nus aģitācijas lapiņu. Tika iznīcinātas 39 ienaidnieka lidmašīnas, 534

automašīnas ar kravu un karaspēku, uzspridzinātas 17 munīcijas un

degvielas noliktavas, trīs tilti, sniegta palīdzība partizāņiem, grautas
ienaidnieka nocietinājumu joslas.

J. Paeglis

«KOMUNISTISKĀS PARTIJAS MANIFESTS» LATVIJĀ

1890. gada 1. maijā «Komunistiskās partijas manifesta»

priekšvārdā ceturtajam vācu izdevumam F. Engelss rakstīja:
««Manifesta» vēsture zināmā mērā atspogu|o laikmetīgās
strādnieku kustības vēsturi kopš 1848. gada. Patlaban tas

ir neapšaubāmi visizplatītākais, visinternacionālākais

darbs visā sociālistiskajā literatūrā, daudzu miljonu visu

zemju strādnieku, no Sibīrijas līdz Kalifornijai, kopīgā
programma.» Kad F. Engelss rakstīja šos vārdus, Latvijā
«Komunistiskās partijas manifests» tikai sāka izplatīties.
Kopš «Manifesta» iznākšanas bija pagājuši 42 gadi; tas

bija tulkots gandrīz visās lielāko Eiropas tautu valodās.

Tikai krievu valodā vien šajā laikā mums zināmi, ieskaitot

hektografētos, 7 izdevumi.

Ar «Komunistiskās partijas manifestu» Latvijas progre-
sīvā inteliģence un strādnieki vēl pirms tā iznākšanas

latviešu valodā iepazinās citās valodās. Pirmās ziņas par
«Manifestu» Latvijā atrodam arhīvu materiālos, kas attie-

cas uz 1889. gadu, kad tas lasīts Rīgas Politehniskā insti-
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tūta audzēkņu organizētajos pulciņos. XIX gs. 90. gados
tā izplatības loks kļuva arvien plašāks. «Komunistiskās

partijas manifestu» atrodam gan progresīvās demokrātis-

kās inteliģences kustības — Jaunās strāvas — darbinieku

studētās literatūras klāstā, gan Tērbatas universitātes stu-

dentu lasītajā literatūrā. To lasīja Rīgas Politehniskā in-

stitūta studenti, par to interesējās Rīgas un Liepājas
strādnieku pulciņu dalībnieki un Kuldīgas skolotāju semi-

nāra audzēkņi. Sajā laikā Latvijā izplatījās K. Marksa un

F. Engelsa «Komunistiskās partijas manifesta» izdevumi

vācu, krievu, poļu un ebreju valodās.

XIX gs. 90. gados parādījās pirmie «Komunistiskās par-

tijas manifesta» izklāstu publicējumi latviešu valodā. Pie-

mēram, 1892. gadā Tērbatas latviešu studentu rakstu krā-

juma «Pūrs» 2. burtnīcā A. Dauges rakstā «Vēstures

likumi», aplūkojot šķiru cīņu, saīsināti atstāstīta «Komu-
nistiskās partijas manifesta» ļ. nodaļa «Buržuji un pro-
letārieši».

«Manifesta» pirmie tulkojumi latviešu valodā saistīti

ar ievērojamā teorētiķa un pirmā marksisma popularizē-
tāja Latvijā F. Roziņa vārdu. Ir ziņas, ka F. Roziņš, studē-
dams Tērbatā, lasījis marksisma pamatlicēju darbus un

pārtulkojis no vācu valodas «Komunistiskās partijas ma-

nifestu», kas, pavairots ar hektogrāfu, 1894. gadā izplatīts
arī Latvijā. (Līdz šim neviens šā publicējuma eksemplārs
nav atrasts.) Jaunstrāvnieku aresta laikā pie Liepājas
ģimnāzijas audzēkņa J. Māķena atrasta burtnīca ar «Ma-

nifesta» tulkojumu latviešu valodā. Mūsu vēstures litera-

tūrā izteiktas domas, ka «Manifests» pirmo reizi latviešu
valodā pārtulkots Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā,
taču dokumentu liecību par to nav.

Tomēr plašākai marksisma popularizēšanai Latvijā bija
nepieciešams «Komunistiskās partijas manifesta» izde-

vums latviešu valodā. Pēc Jaunās strāvas sagrāves 1897.

gadā izdot to Latvijā nebija iespējams, tādēļ Latvijas so-

ciāldemokrātiskajā kustībā galvenā loma bija ārzemēs

publicētajai literatūrai. Visplašāk to organizēja uz Rietum-

eiropu emigrējušie jaunstrāvnieki. Par pirmo marksisma

pamatlicēju darbu, ar kuru vajadzētu iepazīstināt latviešu

sociāldemokrātus, F. Roziņš uzskatīja K. Marksa un

F. Engelsa «Komunistiskās partijas manifestu». Tā kā

F. Roziņam Anglijā nebija Tērbatā pārtulkotā «Mani-

festa», to vajadzēja pārtulkot no jauna.
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«Komunistiskās partijas
manifests» latviešu valodā

F. Roziņa tulkojumā Vakar-

eiropas Latviešu sociāldemo-

krātu savienības izdevumā

iznāca Londonā 1900. gadā
3000 eksemplāru tirāžā. Au-

tori šā izdevuma titullapā

nav uzrādīti, dots tikai no-

saukums «Komunistu mani-

fests». Bez vācu izdevumu
1872., 1883. un 1890. gada
priekšvārdiem latviešu izde-

vumā bija ievietots arī speci-
āli šim izdevumam uzrakstī-

tais K. Kautska priekšvārds
««Komunistu manifesta» no-

zīme». 1900. gada latviešu

izdevumā dots pilnīgs autoru

teksts, kas visumā pareizi at-

veido marksisma pamatlicēju
domas. Lai gan K. Marksa

un F. Engelsa «Komunistis-

kās partijas manifests» Lat- I

vijā bija jāizplata nelegāli,
tomēr kopā ar citu nelegālo
literatūru to lielā daudzumā ieveda Latvijā un lasīja
vien sociāldemokrātiskajās organizācijās lielākajos rū

niecības centros, bet arī lauku rajonos. Pirmajam «Man

festa» latviešu izdevumam bija Jiela nozīme atsevišķu pu

ciņu saliedēšanā, vienotas sociāldemokrātiskas partija
izveidošanā un tās programmas izstrādāšanā.

Nākamais «Komunistiskās partijas manifesta» izc

vums latviešu valodā iznāca 1905.—1907. gada revolūcija
dienās. 1905. gada vidū LSDSP legālā izdevniecība «Pr

gress», kuru vadīja K. Pētersons, sagatavoja jaunu «Man

festa» izdevumu latviešu valodā, bet tā paša gada

augustā cenzors M. Remiķis to aizliedza iespiest. 190

gada beigās pēc iepriekšējās cenzūras atcelšanas «Kom
nistiskās partijas manifests» iznāca legāli ar nosaukum

«Komunistu manifests». Tāpat kā šā darba pirmajā izc

vumā, arī te autori nav minēti. īstenībā 1905. gadā pub
cēlais «Komunistiskās partijas manifests» ir pirmā, 190

«Komunistiskās partijas ma-

nifesta» pirmais izdevums

latviešu valodā



210

gada izdevuma, pārdrukājums, kurā labotas dažas tulko-

juma neprecizitātes. Atšķirībā no iepriekšējā šajā izde-

vumā ievietots vēl G. Pļehanova raksts «Šķiru cīņas mā-

cības pirmās fāzes» (priekšvārds «Komunistiskās parti-

jas manifesta» otrajam krievu izdevumam).
1907. gadā «Komunistiskās partijas manifesta» 1. no-

daļa «Buržuji un proletārieši» citā tulkojumā publicēta arī

legālajā žurnālā «Auseklis» ar nosaukumu «Kārļa Marksa

un Fridriha Engelsa «Vēstures filozofija»». Te dots pilnīgs

pirmās nodaļas teksts, kurā precīzāk kā iepriekšējos publi-

cējumos atveidotas autoru domas. Spriežot pēc nosau-

kuma, tas tulkots no 1905. gada izdevniecības «Molot» le-

gālā krievu publicējuma ar nosaukumu «Vēstures filozo-

fija». Tulkojumam acīmredzot izmantots arī kāds no vācu

izdevumiem, jo vairāki termini doti arī vācu valodā. Visti-

camāk, ka legālā izdevuma nosaukums ievietots, lai no-

vērstu cenzūras uzmanību.

Reakcijas laikā, kas sekoja 1905.—1907. gada revolūci-

jai, «Komunistiskās partijas manifesta» latviešu izdevumi

un lielākā daļa krievu izdevumu bija aizliegto grāmatu sa-

rakstos un legāli tos izplatīt vairs nevarēja.
Par spīti ierobežojumiem, «Komunistiskās partijas ma-

nifests» Latvijā tomēr izplatījās. Laikā no 1900. līdz 1917.

gadam bez latviešu izdevumiem masveidā Latvijā izplatī-
jās tā izdevumi citās, sevišķi krievu valodā. Līdz 1905.

gada sākumam tie bija nelegālie, galvenokārt ārzemēs

iespiestie, tajā skaitā arī KSDSP izdevumi. 1905.—1907.

gada revolūcijas laikā Krievijā iznāca 15 «Komunistiskās

partijas manifesta» izdevumi 10 dažādos tulkojumos, 1905.

gadā — 9 izdevumi ar cenzūras atjauju; visi tie ir vairāk

vai mazāk saīsināti. Labākie no revolūcijas laika publi-
cējumiem ir 6 «Komunistiskās partijas manifesta» izde-

vumi, kas iznāca 1905. gada beigās pēc iepriekšējās cen-

zūras atcelšanas un 1906. gadā; tie ir ievērojami labāki

un pilnīgāki par iepriekšējiem legālajiem izdevumiem.

Legāli Krievijā izdotais «Komunistiskās partijas mani-

fests» Latvijā izplatījās nesalīdzināmi plašāk ne vien ne-

legālajās partijas organizācijās — to pārdeva arī grā-
matu veikalos un izplatīja bibliotēkās. Piemēram, Latvijā
dažādā eksemplāru skaitā šajā laikā atrasti KSDSP 1904.

un 1905. gada izdevumi (Pēterburgā un Zenēvā), kā arī

vairāki legāli 1905. gada izdevumi.

14 gadus pēc otrā izdevuma 1919. gadā Padomju Lat-
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vijā legāli iznāca «Komunistiskās partijas manifesta» tre-

šais izdevums latviešu valodā. To laida klajā LKP izdev-

niecība «Cīņa» 1919. gada pirmajā pusē anonīmi ar no-

saukumu «Komunistu manifests». Šā publicējuma pamatā

tāpat bija 1900. gada Londonas izdevums. Bez autoru

priekšvārdiem 1872., 1883. un 1890. gada vācu izdevu-

miem, K. Kautska un G. Pļehanova priekšvārdiem šis pub-

licējums vēl bija papildināts ar K. Kautska priekšvārdu

astotajam vācu izdevumam.

Pēc tam kad 1920. gada 13. janvārī Padomju Latvijas
valdība izbeidza savu darbību, LKP Latvijā varēja darbo-

ties tikai pagrīdē. Arī šajā laikā «Komunistiskās partijas
manifests» bija viens no galvenajiem teorētiskajiem dar-

biem komunistu un visu progresīvo spēku cīņā par pa-

domju varas atjaunošanu Latvijā. Lai gan neviens no tri-

jiem latviešu izdevumiem buržuāziskajā Latvijā aizliegto

grāmatu sarakstos netika minēts, tomēr «Manifesta» iz-

platīšana bija ierobežota, bet padomju izdevumi krievu

valodā, sevišķi Marksa—Engelsa—Ļeņina institūta izde-

vumi, bija aizliegti. LKP šajā laikā gatavoja arī citus

«Komunistiskās partijas manifesta» izdevumus latviešu

valodā, bet publicēt tos neizdevās. Piemēram, 20. gadu bei-

gās legālās partijas avīzes «Darbs un Maize» redakcija

gatavoja jaunu, žurnālista A. Sakša tulkotu «Manifesta»

izdevumu, bet arī tas neiznāca.

1933. gadā sakarā ar K. Marksa nāves 50. gadadienu
jaunu «Komunistiskās partijas manifesta» izdevumu ar

vācu, poļu un itāliešu izdevumu priekšvārdiem un vairā-

kiem pielikumiem 20—30 iespiedlokšņu apjomā gatavojās
laist klajā buržuāziskās Latvijas sociāldemokrātiskā par-

tija, tomēr neiznāca arī šis izdevums. Tā buržuāziskajā
Latvijā 20 gadu laikā nebija neviena «Manifesta» izde-

vuma latviešu valodā. Šajā laikā Latvijā izplatījās galve-
nokārt agrākie tā izdevumi ar legālo partijas izdevnie-

cību un to grāmatveikalu starpniecību un nelegāli ievestie

padomju izdevumi.

Tā kā buržuāziskajā Latvijā aizliegto grāmatu sarak-

stos bija galvenokārt Marksa—Engelsa—Ļeņina institūta

sagatavotie «Komunistiskās partijas manifesta» izdevumi,
bibliotēkām bija pieejami tā agrākie — Oktobra revolūci-

jas un pilsoņu kara laika — izdevumi krievu valodā, kas

bieži vien bija labāko nelegālo un legālo iespiedumu pār-
drukājumi. Piemēram, V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas
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fondos glabājas pieci «Komunistiskās partijas manifesta»

izdevumi krievu valodā, kas bibliotēkā ienākuši 20. gadu
vidū un 30. gadu otrajā pusē, tajā skaitā 1917. un 1918.

gadā Pēterburgā izdotie labākā Krievijas pirmās revolū-

cijas laika legālā izdevuma divi pārdrukājumi (P. Orlov-

ska tulkojums) un viens 1903. gadā Ženēvā iespiestā iz-

devuma pārdrukājums (1917., V. Poses tulkojums).
Kvalitatīvi jauns posms K. Marksa un F. Engelsa «Ko-

munistiskās partijas manifesta» izdošanas un izplatīšanas
vēsturē iezīmējās Padomju Latvijā, sevišķi pēc Lielā Tē-

vijas kara, kad darbu sāka LKP CX Partijas vēstures

institūts. Šajā laikā tas izplatījās neierobežoti, uzlabojās
arī tulkojumu kvalitāte. Pirmais šā laika izdevums jaunā

tulkojumā iznāca 1945. gadā. Sakarā ar «Komunistiskās

partijas manifesta» iznākšanas 100. gadadienu 1948. gadā
latviešu valodā publicēti divi izdevumi, viens no tiem ar

paralēlu tekstu vācu valodā. Padomju Latvijā «Komunis-

tiskās partijas manifests» ir viens no izplatītākajiem mar-

ksisma pamatlicēju darbiem latviešu valodā. Atsevišķos iz-

devumos un K. Marksa un F. Engelsa «Darbu izlasē» līdz

1971. gadam tas publicēts 10 reizes 113 000 eksemplāru

koptirāžā.

100
Z. Pelše

J. JANSONA-BRAUNA «DOMU...» SPĒKS UN

NEMIRSTĪBA

Ikviens novads lepojas ar to, ka devis tautai ievēroja-
mus darbiniekus, kas vairojuši savas tautas slavu un da-

rījuši godu dzimtajai pusei. Liepājas rajona un Rāvas ap-
kaimes ļaudis var lepoties ar revolucionārām tradīcijām
un ar savu novadnieku Jani Jansonu-Braunu.

Jau pagājis gadu simts kopš J. Jansona (pseid. Brauns)
dzimšanas (1872). No īsā mūža četrdesmit pieciem gadiem
lielākā daļa atdota aktīvai revolucionārai cīņai darba tau-

tas labā.

J. Jansona sabiedriskā darbība sākās pagājušā gadsimta
90. gados. Vēsturei jau piederēja augošās latviešu buržuā-

zijas progresīvā jaunlatviešu kustība ar tās dedzīgajiem
cīnītājiem K. Valdemāru, Ausekli, K. Biezbārdi, J. Alu-
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nānu, K. Baronu un daudzām citām gaišām galvām, kas

pauda nacionālās atbrīvošanās idejas un neatlaidīgi pra-

sīja nest tautai gara gaismu.
Nostiprinājusi savas ekonomiskās pozīcijas, latviešu

buržuāzija gan vēl joprojām runāja it kā visas tautas in-

teresēs, bet patiesībā aizstāvēja savas šķiras mantiskās

intereses. Nacionālās vienības karogs tika vicināts tādēļ,
lai maldinātu sabiedrisko domu un novērstu strauji augošā
proletariāta uzmanību no šķiru cīņas. Šim nolūkam kal-

poja valdošā buržuāziskā ideoloģija, kas sevišķi izpaudās
daiļliteratūrā. Tajā valdīja atrautība no reālās dzīves, sen-

timentalitāte, pseidotautiskais romantisms jeb tautiskais

epigonisms.
Taču stihiski sev ceļu lauza un latviešu literatūrā jau

pastāvēja arī reālisms brāļu Kaudzīšu, Apsīšu Jēkaba,
Doku Ata, Augusta Deglava, Zeiboltu Jēkaba, Rūdolfa

Blaumaņa, Ādolfa Alunāna un citu rakstnieku daiļradē.
Attīstījās tālāk E. Veidenbauma, J. Paleviča un Pērsieša

kritizētāja reālisma tradīcijas, progresīvais romantisms,
kura spilgtākā pārstāve bija Aspazija.

Apzinīgākie strādnieki un opozicionārā inteliģence at-

bildi uz daudzajiem kapitālistiskās īstenības izvirzītajiem
jautājumiem neatlaidīgi meklēja sociālisma idejās.
P. Stučkas vārdiem izsakoties, 90. gados tās «spiedās pa

visām logu un durvju šķirbām mūsu toreiz tik klusajā
un rāmajā Latvijā».

Cariskās cenzūras drakonisko spaidu apstākļos, kad bez

žēlastības tika apkarots jebkurš brīvāks vārds, ideoloģiskā

cīņa literatūrkritikas laukā iedegās jo spēcīgi.
Arī J. Jansona sabiedriskā darbība sākas ar literatūr-

kritiku. J. Jansonam ir tikai divdesmit gadu, kad viņš,
būdams Maskavas universitātes vēstures un filoloģijas
fakultātes students, saraksta un publicē divus pēc-idejiski
tematiskās ievirzes tuvus apcerējumus ar vienādu nosau-

kumu — «Domas par jaunlaiku literatūru» (1892. un

1893. g.). Tie pirms publicēšanas tiek nolasīti kā referāti.
J. Jansona «Domas ...» turpina un izvērš jau Kaudzīšu

Matīsa un T. Zeiferta aizsākto cīņu par reālismu latviešu

literatūrā. Taču jaunais kritiķis iet daudz tālāk par vi-

ņiem.

Pirmajā apcerējumā J. Jansons, plaši argumentēdams ar

krievu, franču un citu tautu ievērojamāko reālisma teorē-

tiķu un pašu rakstnieku spriedumiem, pirmo reizi latviešu
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literatūrkritikā dod izvērstu reālisma skaidrojumu, noro-

bežo reālismu no naturālisma. Reizē ar reālisma pamatpra-
sību — «tēlot dzīvi viņas varenā patiesībā un īste-

nībā... dzīvi tādu, kāda tā ir» kritiķis izvirza

citus svarīgus reālisma jautājumus. Viņš akcentē prasību
pēc sociāli nozīmīgas tematikas, daiļdarba idejiskas mērķ-
tiecības (tendences) un norāda, ka tā uzdevums ir modi-

nāt cilvēkā cildenas jūtas, mobilizēt viņu aktīvai darbībai.

Par reālistiskas literatūras galveno pētniecības objektu
tiek izvirzīts cilvēks. Lai to parādītu, rakstniekam «pa-

šam jāiejaucas dzīves mirdzīgā, trokšņainā pūlī, ar vislie-

lāko vērību un rūpību jāpētī cilvēks viņa darbībā
...

un

savs ražojums jāceļ uz stingri patiesīga, zinātniska

pamata». Tiek izvirzītas arī šādas svarīgas reālisma prasī-
bas: raksturu tēlojumā ievērot tipizāciju un detaļu preci-

zitāti, atklāt raksturu un dzīves attīstības cēloņsakarības

un kopsakarus ar sociālajiem apstākļiem. Kritiķis jau dod

ievirzi cilvēku uzskatu un tikumu šķiriskā izpratnē. Tiek

akcentēta literatūras sabiedriskā nozīme.

No šo prasību viedokļa J. Jansons aplūko buržuāzijas
kritiķu izslavēto rakstnieku diletantiskos sacerējumus, kas

sarakstīti tautiskā epigonisma garā. Rakstnieki te «iero-

kas savās noputējušās pārakmeņotās teikās un pasakās,
veltīgi pūlēdamies tām iedvest dzīvu garu, un līdz apnik-
šanai cildina un kravā savus «dievu dēlus» un «saules

meitas», savus «ritināj» un «birdināj», savus «kumeliņus»
un «ozoliņus», savus «bāleliņus» un «zeltainītes»». Iznīci-

noši tiek izsmieti arī vācu sentimentālās literatūras

ietekmē sarakstītie sacerējumi ar tukšo jūsmu, nopūtām
un mūžīgo ilgošanos pēc «zeltmataino zelteņu» «zilajām
debesu» vai «zvaigžņu mirdzošajām» acīm. J. Jansons

asi vēršas pret aristokratomāniju, kas izplatījusies lat-

viešu rakstnieku vidū. Ar šo kaiti sasirgušie, pagriezuši
muguru savas tautas dzīvei, «lodā salīkuši gar pilīm».

Nežēlīgi tiek kritizēts seklais humors un tukšie joki dra-

matiskajos darbos. Tomēr šajā pirmajā apcerējumā lat-

viešu reakcionārās literatūras analīzei vēl maza vieta. Tā

dota tikai lielās līnijās.
Toties otrajā apcerējumā J. Jansons izvirzītos jautāju-

mus aplūko saasinātā un politiski padziļinātā ska-

tījumā, plaši citēdams apkarojamo rakstnieku darbus

un tādējādi atmaskodams viņus ar viņu pašu vārdiem.
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Tieši šīs «Domas...» ar milzu spēku saviļņoja un ietek-

mēja tā laika latviešu sabiedrisko dzīvi. Tās pirms 80 ga-
diem 30. augustā plašai auditorijai students J. Jansons

nolasīja Jelgavā vietējās latviešu biedrības rīkotajos t. s.

Kurzemes zemnieku «brīvlaišanas» svētkos. Ar «Do-

mām...» (referāta nosaukums «Par kultūridejām latvju
jaunākā beletristikā») J. Jansons izjauca latviešu buržuā-

zijas iecerēto «cara dāvātās»«brīvlaišanas» saskanīgo sla-

vinājumu. leskanējās griezīga disonanse. Ar šo referātu,
kā saka P. Stučka, no Jelgavas Latviešu biedrības dārza

«atskanēja pirmo reiz — brīvais vārds», J. Jansons «ar

drošu krūti pirmo reiz atklāti sludināja sociālismu», iesā-

kās šīs «jaunās mācības» «uzvaras gājiens», kas «drīz ap-

ņēma visu Latviju». P. Stučka «Domas...» nosauc par de-

gošu lāpu, «ko Jansons iemeta ienaidnieka vēl snaudošos

pulkos».

Reakciju, kuru buržuāzijas reakcionārajās aprindās iz-

raisīja «Domu...» parādīšanās, A. Upīts tēlaini salīdzina

ar negaidītu, pārgalvīgu akmens sviedienu omulīgā varžu

dīķī.

Kas tad tas bija par spēku, kas tā satrauca buržuāzijas
ideologu «varžu dīķi»? Ne jau tikai jauna un talantīga
literatūras kritiķa un teorētiķa prasība pēc reālisma. Nē.

Tās bija marksisma idejas, kas, tajos apstākļos vēl ne

vienmēr skaidri noformulētas, tomēr ar milzīgu pārveido-

jošu spēku lauzās ārā no «Domām...», sagraudamas
iepriekšējās literatūrkritikas šauros apcerošos ietvarus.

Ārpus apcerējuma redzesloka J. Jansons atstāj revolu-

cionāro un demokrātisko literatūru. Par to viņam ne vien-

reiz vien pārmesta tendenciozitāte. Taču J. Jansona no-

lūks nav sniegt «Domās ...» vispusīgu latviešu literatūras

stāvokļa novērtējumu. Kritiķis tikai nedaudz pakavējas pie
Apsīšu Jēkaba pozitīvā reālistiskā devuma un ar cieņu
izsakās par to. Viņa kritikas ierocis notēmēts pret reakcio-

nārajām parādībām latviešu literatūrā. Visu laiku kritikas

krustugunīs paliek buržuāzijas «labāko famīliju» «rakst-

nieku» J. Lautenbaha-Jūsmiņa, Jausmiņu Voldemāra,
Lapskalnu Andreja, Pavasaru Jāņa, E. Zeibota un citu

tamlīdzīgu literātu salkanas mīlestības, erotisma, žūpības,
tukšu joku, iedomības un citāda veida gara nabadzības

piesātinātie diletantisma šedevri, pseidotautiskie vai sen-

timentālie sacerējumi.
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Kritiku saņem arī autoritātes — R. Blaumanis, A. Alu-

nāns un citi demokrātiski rakstnieki par to, ka savos dar-

bos pieļāvuši kādu no apkarojamām parādībām.
J. Jansona asā kritika jeb, A. Upīša vārdiem izsakoties,

viņa «satīras veseris» faktiski iznīcināja buržuāzisko izvēr-

tētāju apjūsmoto literatūru, kuru viņi raksturoja kā «visas

tautas dzīves atspoguļotāju».
Reakcionārā buržuāziskā tautiskuma, «tautas kopības»

idejas, dažādu morālu kategoriju vietā J. Jansons kā gal-
venos sabiedrības attīstības virzītājspēkus uzrādaekonomis-

kos apstākļus, šķiru cīņu.
Gluži mūsdienīgs skanējums ir J. Jansona toreiz izvir-

zītajām prasībām: «...mēs vēlamies redzēt tautas dzīvi

visā viņas dziļumā un plašumā, mēs gribētum iepazīties
ar tēlojamo personu īsto dabu, viņu iekšējo gara dzīvi,
mums bez tam jāredz, kā viņas rīkojas un rosās kā atka-

rīgas no savas apkārtnes, no tautsaimnieciskiem apstāk-
ļiem, pēc iespējas mums jāizjūt un jāizmana ekonomiskie

likumi, kuri loka un valda šo plašo, dažādo dzīvi.»

Aktuāli sabiedriski politiskie un estētiskie jautājumi
J. Jansona «Domās...» aplūkoti ciešā kopsakarā. Pie-

mēram, atsegdams mietpilsonisku pieeju sievietes tēloju-

mam, viņš augstu paceļ sievietes emancipācijas jautājumu.
Aplūkodams sacerējumos senatnes fetišizāciju, viltus pat-
riotismu un tautiskumu, abstraktās latvietības nemitīgo
cildinājumu, pašslavināšanos un pilnīgu bezdarbību tau-

tas progresa labā, kritiķis atklāj šādas parādības šķirisko
cilmi, parāda, ka tie ir «mūsu vadoņi nākamībā», ka tā ir

«mūsu omolīgā, egoistiskā buržuāzija savos pirmos daudz-

apsološos dīgļos», dod ievirzi arī pareizā tautiskuma iz-

pratnē un uzrāda nacionālisma ideoloģijas kaitīgos aiz-

metņus.
J. Jansona pieeja ideoloģijas jautājumiem «Domās ...»

ir šķiriska. Kritiķa simpātijas ir «zemāko šķiru» pusē.
Viņš runā arī par to, ka «jāsalauž sadzīves apstākļi», lai

trūcīgie varētu dzīvot cilvēcīgi, skaidri norāda, ka prole-
tariāts ir tā šķira, kas nes savās rokās nākotnes atslēgas.
So pārliecību J. Jansons jau kā marksists droši un ar lielu

optimismu aizstāv «Domu...» teorētiskajā tālākattīstī-

jumā — gadu vēlāk publicētajā pretrakstā buržuāzijas uz-

brukumiem «Mūsu vecai paaudzei» (1894).
Ar «Domām .. .» J. Jansons iekļāvās spēcīgāko Jaunās

strāvas revolucionāro cīnītāju pulkā, palīdzēdams attīrīt
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nārajām idejām, marksismam. «Domas ...» deva spēcīgu
ievirzi jaunajā marksistiskajā literatūrkritikā un tieši

ietekmēja visu turpmāko latviešu progresīvās literatūras

attīstības procesu.

J. Jansona-Brauna «Domas par jaunlaiku literatūru» ir

nozīmīgs darbs ne tikai latviešu marksistiskās literatūrkri-

tikas sākotnē. Arī šodien ir aktuāla «Domās ...» izteiktā

prasība pēc idejiski augstvērtīgas un mākslinieciskas li-

teratūras, pēc raksturu un cilvēku attiecību tēlojuma ciešā

kopsakarā ar sabiedrības ekonomiskajiem likumiem, izvir-

zītā tautiskuma problēma un citi jautājumi, kurus risinā-

jis J. Jansons-Brauns.

Tāpat kā citi nozīmīgākie J. Jansona-Brauna literatūr-

kritikas darbi, arī «Domas .. .» runā ar lasītāju no jauniem,
padomju izdevumiem — «Latviešu literatūras kritika»

(1956 —1962) un jubilejas izlases «Literatūra un laik-

mets» (1972).
Jaunā kritiķu audze no «Domām ...» var ne tikai iepa-

zīt estētiskās domas un kritikas vēsturi, bet arī mācīties

argumentācijas plašumu un satīriski publicistiskā stila

meistarību. «Sī mazā, plānā grāmatiņa,» kā norāda

A. Upīts, «ir viens no mūsu rakstniecības smagākajiem,
neizkustināmiem stūra akmeņiem.»

100
Dz. Paeglīte

D. BUNDŽA UN VIŅA REDIĢĒTAIS «AUSEKLIS»

1973. gadā aprit 75 gadi, kopš Bostonā sāka iznākt

«Auseklis» — pirmais sociālistiskais mēnešraksts latviešu

valodā, un 100 gadi, kopš dzimis šā laikraksta pirmais
redaktors Dāvids Bundža.

Viens no revolucionārajiem jaunstrāvniekiem un viens

no pirmajiem marksistisko strādnieku pulciņu dibinātājiem
Jelgavā un Rīgā — Dāvids Bundža dzimis 1873. gada 10.

aprīlī Jelgavas apriņķī rokpeļņa ģimenē. Ganu gaitas,
mazā puiša pienākumi — tā bija Dāvida Bundžas bērnība,
lai gan zēns bija ļoti apdāvināts un kāri lasīja visu, ko

vien varēja dabūt. Pēc Lielvircavas pagasta skolas beig-
šanas, strādādams par kalpu, Dāvids cītīgi nodevās paš-
mācībai, lai varētu eksternātā pabeigt reālskolu. Cik daudz

J5 — 275 217
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gribas un uzņēmības vajadzēja
Dāvidam, lai pēc diviem neveik-

smīgiem mēģinājumiem no jauna

ķertos pie grāmatām un gatavotos
eksāmeniem, kad piedevām vēl

smagā krāvēja darbā vajadzēja

nopelnīt eksistences līdzekļus!
Pēc eksāmena nokārtošanas

D. Bundža sāka strādāt Jelgavā
tiesu izmeklētāja kancelejā. Jel-

gavā tolaik ritēja spraiga sabied-

riskā dzīve — darbojās jaunstrāv-
nieku pulciņš, notika sanāksmes

un debates par politiku, ekono-

miku, mākslu un citiem jautāju-
miem. D. Bundža kopā ar citiem

jauniešiem īrēja divas istabiņas,
kurās glabājās pulciņa bibliotēka

un notika sanāksmes.

1896. gada pavasarī D. Bundža pārcēlās uz dzīvi Rīgā,
sāka strādāt «Dienas Lapā» par tiesu referentu. Viņš bieži

izvēlējās saviem rakstiem tās prāvas, kurās izskatīja
strādnieku prasības darba devējiem, kā arī tādas, kas at-

klāja muižnieku ekspluatatorisko rīcību.

D. Bundža dedzīgi atbalstīja P. Stučkas un F. Roziņa
marksistiskos uzskatus. D. Bundža ar lielu degsmi izvērsa

sociāldemokrātisko ideju propagandu arī Rīgas strād-

nieku vidū un, kā liecina laikabiedri, bija viens no strād-

nieku nelegālo pulciņu organizētājiem un vadītājiem Rīgā.
A. Birkerts atmiņās par D. Bundžu (publicētas P. Bir-

kerta grāmatā «Dzīve un daiļrade») stāsta par kādu strād-

nieku pulciņa sanāksmi, kur D. Bundža referējis par
streiku. Runājis viņš bez konspekta un piezīmēm, izceļot
streika ekonomisko un politisko nozīmi strādnieku šķiras
cīņā. Kādā citā sanāksmē D. Bundža iztirzājis Erfurtes

programmu. Strādnieki klausījušies viņa referātus ar ār-

kārtīgu interesi.

1896. gada beigās varas iestādes sāka izsekot aktīvākos

jaunstrāvniekus. Nebija šaubu, ka viens no pirmajiem upu-

riem būs Dāvids Bundža, tāpēc biedri ieteica viņam kopā
ar H. Pungu doties uz ārzemēm. Pārgājuši Vācijas ro-

bežu, abi bēgļi devās uz Freiburgu Saksijā, kur tolaik stu-

dēja E. Skubiķis. Ar tā starpniecību D. Bundža satikās ar
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vācu sociāldemokrātiem Hamburgā. Te viņam radās

iespēja piedalīties kādā masu sapulcē, kurā runāja A. Bē-

belis un K. Lībknehts. Ar vācu biedru atbalstu D. Bundža

nokļuva Londonā, kur saistījās ar poļu sociālistu partijas
biedriem. Varēja sākt domāt par spiestuvi nelegālās litera-

tūras iespiešanai latviešu valodā. Taču no Rīgas pienāca
satraucošas ziņas par biedru arestiem, un solītie līdzekļi

spiestuves ierīkošanai netika saņemti. Pēc ierašanās Lon-

donā D. Bundža sāka slimot. Ārsti konstatēja tuberkulozi.

Ar biedru gādību viņu ievietoja kādā Londonas slimnīcā,
kur viņš manāmi atlaba. Veselības uzlabošanai bija nepie-
ciešams aizbraukt no Anglijas. leradies Amerikā, Bostonā,
D. Bundža apmetās pie A. Rolava un, juzdamies ievēro-

jami labāk, sāka strādāt mākslīgā marmora fabrikā. Darbs

bija smags un veselībai kaitīgs. Daudz labāki darba ap-

stākļi nebija arī elektrisko vadu apaudu fabrikā, kur pēc
tam pārgāja strādāt D. Bundža. Visu savu brīvo laiku un

daļu savas algas viņš ziedoja propagandas darbam. Ar

latviešu emigrantu palīdzību izdevās nodibināt sociālis-

tisku mēnešrakstu «Auseklis», kura pirmais numurs iz-

nāca 1898. gada aprīlī. Tā izdevējs bija A. Raufmanis

Klīvlendā, kuram piederēja maza spiestuvīte.
C. Kravens, viens no latviešu emigrantiem, savā 1935.

gadā uzrakstītajā autobiogrāfijā, kas glabājas LKP CX

Partijas vēstures institūta partijas arhīvā, stāsta par ne-

izmērojamo pašaizliedzību, ar kādu strādājis gan D. Bun-

dža, gan A. Raufmanis, lai izdotu «Ausekli». lesūtītie raksti

nereti bija vāji, tos vajadzēja rediģēt un reizēm uzrakstīt

pat no jauna. A. Raufmanis bija rūpīgs un čakls iespie-
dējs, bet vājš literārais darbinieks. Tā lielāko darba sma-

gumu uz saviem pleciem iznesa D. Bundža.

«Ausekļa» prospektā uzsvērts, ka mēnešraksta mērķis
ir «ar visiem spēkiem kalpot to ļaužu interesēm, kuri vis-

vairāk cieš no kapitāla jūga». «Auseklis» aicināja strād-
nieku šķiru mācīties, jo «savstarpējā biedrošanās un zi-

nību izplatīšana strādniekos ir tā klints, kas sadrupinās
veco pasauli, kura stāv vaļēja kapa malā».

«Auseklī» tika publicēti raksti par teorētiskiem jautā-
jumiem, nozīmīgākajiem politiskajiem notikumiem un da-

žādu zemju strādnieku kustību.

«Ausekļa» 1898. gada 8. numurā tika publicēta informā-

cija par Krievijas sociāldemokrātu pirmo nelegālo sanāk-

smi, kurā izveidoja Krievijas sociāldemokrātisko strād-
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nieku partiju, — par KSDSP I kongresu. «Ausekļa» nāka-

majos numuros publicēja arī KSDSP manifestu, kurā uz-

svērts, ka «politiskā brīvība iekarojama proletāriešiem pa-

šiem», ka «strādnieku šķirai jāņem uz saviem spēcīgiem
kamiešiem politiskās brīvības cīņa».

Sakarā ar KSDSP I kongresu D. Bundža «Ausekļa» 2.

numurā rakstīja: «Būtu lieki attēlot un apliecināt jūtas,
kādas pārņem katru patiesu brīvības un cilvēcības cīnī-

tāju, apsveicot mūsu krievu brāļu jauno cīņas armiju. Ce-

rēsim, ka tepat durvju priekšā tā diena, kur arī latviešu

proletariāta brigāde cīnīsies šās armijas rindās pret Eiro-

pas žandarmu.»

D. Bundža ne tikai rediģēja laikrakstu, bet rakstīja arī

pats. Vienkārši un saprotami viņš izskaidroja lasītājiem
elementāras politekonomijas problēmas rakstā «Prece».

Aprakstot studentu nemierus Pēterburgas augstskolās,
D. Bundža uzsvēra, ka «inteliģentu nemieriem nav cerēto

panākumu», jo, «cīnoties pret carismu, nepieciešami jā-
balstās uz tādas sabiedriskās šķiras interesēm, kura grib
un spēj gāzt absolūtismu

...

Un vienīgā šķira, kura cīnās

pret katru varmācību un reakcionāru spaidu ...
tā ir strād-

nieku šķira, proletārieši.»
Bet kāds ir inteliģences uzdevums? «Modināt un iz-

audzināt šajā armijā šķiras apziņu
...,

pabalstīt sociālo

strādnieku kustību, lūk, tas darāms revolucionāriem stu-

dentiem, ja viņi negrib turpināt vēja kulstīšanu.»

D. Bundža rakstīja arī par Liepājas strādnieku panāku-
miem streikos, par strādnieku beztiesīgo stāvokli un fabri-

kantu patvaļu.

Rakstā «Krievu strādnieki un streiks» D. Bundža aiz-

stāvēja proletariāta hegemonijas ideju gaidāmajā revolū-

cijā.

«Auseklim» bija ievērojama loma Amerikā dzīvojošo lat-

viešu emigrantu apvienošanā. 1898. gada 30. maijā tika

izveidota Latviešu sociāldemokrātu savienība.

«Ausekli» D. Bundža sūtīja uz Latviju. Par to savās

atmiņās, kas publicētas krājumā «Proletāriskā revolū-

cija Latvijā» (Maskavā, M924), rakstīja jaunstrāvnieks
K. Šulcs (Statists). 1901. gada pavasarī ar dažiem

«Ausekļa» numuriem iepazinās arī Penkules pagasta sko-

las skolēni J. Ozols, R. Šiliņš un citi, par ko savā 1932.

gadā sarakstītajā autobiogrāfijā runā revolucionārās kus-

tības dalībnieks J. Ozols (Anglis).
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Bez avīžu rakstiem un uzsaukumiem D. Bundža uzrak-

stīja arī brošūru «Katra strādnieka ievērībai», kurā viņš

parāda strādnieku un kapitālistu pretrunas, aicina uz ap-

zinīgu šķiru cīņu. Brošūru caurstrāvo proletāriskā inter-

nacionālisma ideja.
D. Bundžas veselības stāvoklis pasliktinājās, un 1900.

gada aprīlī viņš bija spiests aiziet no redaktora darba.

Par «Ausekļa» redaktoru sāka strādāt viņa palīgs
Jānis Kundziņš. D. Bundža nolēma atgriezties Eiropā un

1900. gada septembrī ieradās Cīrihē. Biedri sagādāja vi-

ņam iespēju ārstēties slimnīcās, bet glābt viņa dzīvību

toreizējos apstākļos nebija ārstu spēkos. D. Bundža no-

mira 1901. gada 4. janvārī.
D. Bundžas dibinātais «Auseklis» beidza iznākt 1901.

gada rudenī.

Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvojošie latviešu revo-

lucionārie emigranti vēl Šodien saudzīgi glabā «Ausekli».

1970. gada vasarā «Ausekļa» 1899. gada 12. numuru uz

Rīgu atveda Eduards Mauriņš. Tagad šis oriģināls gla-
bājas LKP CX Partijas vēstures institūta bibliotēkā, kur

līdz šim bija tikai «Ausekļa» fotokopijas.
Institūta bibliotēkā glabājas arī cits rets izdevums, kas

saistīts ar D. Bundžu. Tas ir 1902. gadā Londonā iznāku-

šais «Dzejoļu krājums, izdots Dāvida Bundžas piemiņai»,
kurā ievietota D. Bundžas biogrāfija un revolucionārie

dzejoļi.
D. Bundža mira pāragrā nāvē, taču strādnieku šķirā dzī-

voja un vairojās viņa paustās sociālisma idejas, kas va-

dīja strādnieku šķiru cauri triju revolūciju ugunīm un no-

veda pie sociālistiskās revolūcijas uzvaras mūsu zemē.

G. Pupa 100
DZIESMĀS AIZSKAN TAUTAS MŪŽS

Dziesma mūsu tautai, liekas, bijusi jau šūpulī ielikta.

Un jau senatnē, tautas dziesmas sacerot, tā pratusi no-

vērtēt kopīgu dziedāšanu:

Dziedam divi, dziedam divi,
Neiet šurpu, neiet turpu;

Kad dziedāja liela pulka,
Kā līgot nolīgoja.
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Meitiņas, pulkā dziedādamas, «ērģelēt ērģelēja», bet

kāda pat varējusi sadziedāt «ar trijiem novadiem».

Kordziedāšanas aizdzieti tātad meklējami tālu pagātnē,
vēl pirms kristietības ieviešanas Latvijā. Derētu atcerēties

Līgo svētku, kāzu paražu, budēļu jeb ķekatu nozīmi lat-

viešu dziesmas un dziedāšanas attīstībā. Var saskatīt zinā-

mas paralēles starp dziesmu teicējiem senatnē un kordi-

riģentiem jaunākos laikos.

Par tautas dziesmu daudzbalsību liecina rakstītas ziņas
no XVI gadsimta. Taču īsti profesionāla daudzbalsība Lat-

vijā aizsākās tikai 1843. gadā, kad Valmieras skolotāju
semināra audzēkņi sava pedagoga Jāņa Cimzes vadībā

ielauzījās kordziedāšanā.

Sākumā dziedāja vienīgi garīgās dziesmas, kas, starp

citu, latviešu tautai vienmēr bijušas svešas. Katoļu laikos

baznīcas latīnisko liturģiju tauta nesaprata; luterāniskās

baznīcas sastingušās mūzikas formas iesakņojās lēni. Tā-

dēļ blakus garīgām dziesmām «cimzieši» ieskandināja arī

laicīgās.
Gan garīgās, gan laicīgās — «mākslas dziesmas», kā

tās toreiz sauca, bija sveštautiešu sacerētas, jo latviešu

profesionālās mūzikas tad vēl nebija. Kādu laiku izlīdzē-

jās, latviskojot šo dziesmu tekstus. Pašmāju tautas

dziesmu melodiju vākšanu un apdarināšanu sāka vēlāk.

Pirmie latviešu mūzikas kultūras pasākumi norisinājās
vēsturiski un sociāli mezglotā laika posmā. Dzimtbūšanu

Baltijas guberņās atcēla jau 1817.—1819. gados. Taču feo-

dālie un, it īpaši, nacionālie spaidi saglabājās. Vēl pagā-

jušā gadsimta vidū populārs bija teiciens, ka Latvija esot

«debesis muižniekiem, paradīze mācītājiem, zelta bedre ār-

zemniekiem, bet tīrā elle — iedzimtajiem».

Vācu muižniecība un buržuāzija joprojām bija Latvijas
likteņu lēmējas. Viņu rokās atradās zeme, muižas, lielākie

rūpniecības uzņēmumi, pilsētu pašpārvaldes. Vācu kun-

giem kā dadzis acī bija viss latviskais. Viņi radīja mītu,

ka latviešu nācijas neesot, tātad nevarot būt arī latviešu

kultūras.

Bet vācu kungi maldījās. Bija pienācis latviešu nacionā-

lās atmodas laikmets. XIX gs. 60. gados līdz ar zemnieku

ierobežojumu atcelšanu pastiprinājās laucinieku ieplūšana

Rīgā un citās pilsētās. Pieauga proletariāts. Veidojās bur-

žuāzija. Sākās šķiru noslāņošanās. Laukos šis process no-
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ritēja lenāk, taču arī tur varēja samanīt jaunā laikmeta

dvesmu.

Lai remdētu ilgas pēc pilntiesīgas sabiedriskās dzīves

un patstāvīgas kultūras, latvieši pulcējās koros. Bieži

vien koru mēģinājumos līdzās dziesmām skanēja kvēlas

runas pret apspiedējiem.

Diemžēl nav zināms, kam jāpateicas par dziesmu svētku

ideju. Latvijā to izplatīja J. Cimze un viņa audzēkņi.

J. Cimze bija studējis Vācijā, kur pirmie laicīgie, galve-
nokārt vīru, kori radās pagājušā gadsimta sākumā. Tajā

pašā laikā Vācijā notika pirmie dziesmu svētki. Tur gūtie
iespaidi droši vien būs pamudinājuši J. Cimzi iedibināt

dziesmu svētkus arī pie mums, Latvijā.

1864. gada Jāņos Kroņvircavas Vilkpēdās kāda Jelgavas
skolotāja vadībā notika koncerts ar sešu koru piedalīša-

nos. Koncerta programmā ievērojama vieta bija ierādīta

latviešu tautas dziesmām.

Sarosījās vācu baroni un mācītāji. Viņi labi saprata, ka

dziesma kļūst par cīņas ieroci. Bija jāatrod iztapīgi pakal-
piņi, kas īstenotu viņu, kungu, gribu. Un tādi atradās. Pie-

mēram, J. Cimzes audzēknis, Dikļu mācītājs un rakstnieks

Juris Neikens, kas 1864. gada Vasarsvētkos Dikļu mācītāj-
muižas birzē sarīkoja dziesmu dienu. Tajā piedalījās
6 kori. Dziedāja tikai garīgās dziesmas, turklāt vācu va-

lodā. Baroni, protams, bija apmierināti. Mācītāji arī. Bet

tauta apzinājās, ka ne jau vienmēr būs jādzied nīstajā
vācu mēlē, un turpināja dziedāt. Paies laiks, nobriedīs

spēki, tad varēs brīvi skandināt arī latviešu dziesmas.

Dziesmu dienas J. Neikens sarīkoja vēl 1865. gadā
Bauņu muižā un 1866. gadā Rūjienā. Līdzīgi pasākumi
notika arī citās Vidzemes pilsētās.

Kurzemnieki negribēja atpalikt. 1870. gadā mācītājs,
latviešu valodas un etnogrāfijas pētnieks Augusts Bīlen-

šteins noorganizēja dziesmu dienu Dobelē. Viņš parūpējās,
lai programmā pārsvarā būtu garīgās dziesmas. Taču Do-

beles dziesmu diena kļuva par pašu masveidīgāko pirms

pirmajiem vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. 200

dziedātāju priekšnesumus noklausījās apmēram 8000 cil-

vēku.
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Visi iepriekš minētie pasākumi kā sīki strautiņi satecēja
vienā straumē, kuru mēdz saukt par dziesmu svētku kus-

tību. Dzimusi tautas sirdī, pārrāvusi tumsonības un ap-

spiestības aizsprostus, tā plūda pretim pirmajiem vispārē-

jiem latviešu dziesmu svētkiem. 1869. gadā jau bija noti-

kuši pirmie vispārējie igauņu dziesmu svētki. Nu bija pie-
nākusi latviešu kārta.

Kustību sekmēja tā saukto jaunlatviešu darbība. J. Alu-

nāns, Auseklis, K. Barons, Kronvalda Atis, A. Pumpurs,
K. Valdemārs un citi progresīvākie latviešu buržuāziskās

inteliģences pārstāvji dedzīgi iestājās par nacionālo at-

brīvošanos. Viņi uzskatīja, ka latvieši ir spējīgi radīt paši

savu kultūru. Jaunlatviešu uzskati iedvesmoja daudzus

skolotājus un kordiriģentus. Pēc Kronvalda Ata vēsturis-

kās runas Turaidas skolotāju konferencē 1869. gadā akti-

vizējās tautas dziesmu vākšana. Pirmie ienācās J. Cimzes

darba augļi: 1872. gaclā tika izdotas viņa sakārtotā krā-

juma «Dziesmu rota» pirmās divas burtnīcas — «Dārza

puķes» un «Lauku puķes».
Beidzot latvieši saņēma profesionālu, lai gan — no šo-

dienas viedokļa — mākslinieciski apstrīdamu kordziesmu

krājumu. Vērtīgākais šā krājuma pavisam astoņās burtnī-

cās ir «Lauku puķes» — latviešu tautas dziesmu apdares.
Pirmā vaga latviešu profesionālajā mūzikā bija iedzīta.

1868. gadā turīgākajiem Rīgas jaunlatviešiem izdevās

nodibināt Rīgas Latviešu biedrību. Dibināšanas aprakstā,
kuru iemūrēja biedrības ēkas pamatos, teikts, ka jaunās

organizācijas mērķis esot aicināt latviešus uz «zinātnības

darbiem, runām, derīgu rakstu apgādāšanu ...
dziedāšanu

un viesīgu saiešanos». Savas darbības sākumā Rīgas Lat-

viešu biedrība aizrautīgi risināja latviešu kultūras un iz-

glītības jautājumus, uzstājās pret vācu muižnieku un mā-

cītāju privilēģijām. Svarīga vieta biedrības dzīvē bija kor-

dziedāšanai. Jau 1868. gada martā Rīgas Latviešu biedrī-

bas teātra pirmais režisors, «cimzietis» Jūlijs Purāts Jāņa
baznīcā sarīkoja koncertu, kuru uzskata par pirmo lat-

viešu koncertu Rīgā. Jaunā latviešu sabiedriskā organi-
zācija visnotaļ veicināja arī dziesmu svētku domas no-

briedināšanu.

Tiesa, dziesmu svētku sagatavošanu nevadīja idejiskie
motīvi vien. Tie mijās ar Rīgas Latviešu biedrības praktis-
kajām interesēm. Ar dziesmu svētku palīdzību tā cerēja
uzlabot savu materiālo stāvokli.
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Ieejas biļete uz dziesmu karu Viestur

dārzā

Tikmēr dziesmu svētku kustība bija pārņēmusi visu Lat-

viju. Malu malās, visvairāk gan Vidzemē, notika koru mē-

ģinājumi un vietējas uzstāšanās.

«Šie uzticīgie un censīgie dziedātāju kori,» īsi pirms pir-

majiem dziesmu svētkiem rakstīja Kronvalda Atis, «ar sa-

viem dedzīgiem vadoņiem virzinās savus soļus uz veco

Rīgu tur tautai liecību dot, ka viņu darbošanās nav vis

«nieki», kā diemžēl apmulsināti ļaudis mēdz runāt. Viņi

pierādīs, ka laika gars, kas arī mūs modinājis, paģēr, lai

cilvēks cilvēku, draudze draudzi, tauta tautu, cienā, godā
turēdami, cits no cita to mācās un pieņem, kas labs un

paturams.»
Un tad pienāca lielā, ilgi gaidītā diena. 1873. gada 8.

jūlijā Rīgas Latviešu biedrības namā atklāja pirmos vis-

pārējos latviešu dziesmu svētkus. Tos ievadīja garīgs kon-

certs Doma baznīcā. 10. jūlija vakarā Ķeizardārzā (ta-
gad. Viesturdārzā) izskanēja laicīgo dziesmu koncerts,
bet 11. jūlija pēcpusdienā turpat notika dziesmu karš.

Visgrandiozāko iespaidu, pēc laikabiedru liecībām, esot

atstājis svētku gājiens uz koncerta vietu Ķeizardārzā. Pie

Rīgas Latviešu biedrības nama pulcējās visi svētku dalīb-

nieki un vairāki tūkstoši skatītāju. Kori un orķestris uzga-

vilēja svētku karoga «Līgo» iznešanai (tagad šis karogs

glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā). Sastā-

jušies rindā — katrā pa četri, dziedātāji ar saviem vado-

ņiem (diriģentiem) sāka gājienu uz svētku vietu.
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Pirmo vispārējo dziesmu svētku virsdiri-

ģenti J. Bētiņš un I. Zīle

Kolonnas priekšgalā jāja žandarmi — oficiālās varas

pārstāvji. Aiz tiem nāca orķestris. Tad augstu paceltu
nesa Rīgas Latviešu biedrības karogu, kam sekoja bied-

rības priekšnieks arhitekts Jānis Baumanis, runas vīri un

goda viesi. Tālāk nesa svētku karogu, aiz kura soļoja
svētku komiteja, virsdiriģenti Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle

un beidzot — dziedātāju pulki ar saviem diriģentiem. Ko-

lonnu noslēdza latviešu studenti, kuriem bija jārūpējas par
kārtību. Nevarēja taču zināt, ko par gājienu teiks vā-

cieši — toreizējie Rīgas saimnieki. Daži zeļļi nesekmīgi
mēģināja noraut svētku karogu, neizpalika arī pa dzēlīgai
piezīmei, sak, ko tie bauri te Rīgā meklē. Bet pat vācieši

bija spiesti respektēt gājiena organizētību, izjust latviešu

tautas pašlepnumu.

Starp svētku dalībniekiem bija arī Auseklis, 17 gadu ve-

cais Jurjānu Andrejs, brāļi Kaudzītes, Kronvalda Atis,
A. Pumpurs, K. Valdemārs, skolotāja Vītola ģimene ar

desmitgadīgo dēlu Jāzepu...
Svētkos piedalījās 45 kori ar 1003 dziedātājiem.

No laicīgā koncerta programmā ietvertajām 16 dzies-

mām 12 bija latviešu autoru darbi: 2 Baumaņu Kārļa ori-

ģināldziesmas, kāda tagad jau aizmirsta J. Neilanda

dziesma un 9 Jāņa un Dāvida Cimžu tautas dziesmu ap-

dares, kuru nozīme nav zudusi līdz pat mūsu dienām.

Dziesmu karā uzvarēja Mazsalacas vīru koris, izpelnoties

pirmo godalgu — sudraba liru.

To dienu notikumus izjusti un tēlaini atspoguļojis
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Auseklis savā rakstā «Par dziedāšanu pie latviešiem»:

«Lepnās Rīgas vārti atvērās, viņas palodās pacēlās,

un — nievātā tauta caur tiem iegāja. Rīga nodimdēja, Mā-

ras baznīca notrīcēja, un Ķeizardārzs pārvērtās dziesmu

ezerā.»

Augstu, neparasti augstu uzbangoja pirmie vispārējie
latviešu dziesmu svētki. Taču spraigajā gaisotnē radās

arī turpmāko konfliktu aizmetņi.
Svētku atvadu mielasta laikā tika teikts daudz runu.

J. Cimze pateicās vāciešiem par viņu «palīdzību» latviešu

kultūras attīstībā. A. Bīlenšteins, gluži kā savā laikā Ve-

cais Stenders, nosauca latviešu tautas dziesmas par «bērnu

dziesmām». Abiem runātājiem atcirta Kronvalda Atis, ap-

galvodams, ka tieši 600 gadu nievātās un apspiestās tau-

tas dziesmas palīdzējušas latviešiem palikt dzīviem un sa-

glabāt nacionālo pašcieņu. Vāciešiem tur nav nekādu no-

pelnu.
Kā redzam, īstas vienprātības nebija jau pirmajos dzies-

mu svētkos. Nākamo dziesmu svētku ceļi sarežģījās vēl

vairāk.

Visai maziezīmīgi bija otrie vispārējie dziesmu svētki

(1880. g.), turpretim par mākslinieciski augstvērtīgu pa-
rādību izvērtās trešie vispārējie dziesmu svētki (1888. g.),
kuru programmā bija iekļauti Jurjānu Andreja un Jāzepa
Vītola jaundarbi. Pirmoreiz dziesmu svētkos piedalījās lat-

viešu profesionālie atskaņotājmākslinieki. Sie svētki iezī-

mēja arī latviešu tautas tērpu renesanses sākumu.

Blakus šiem momentiem nevarēja nepamanīt kraso šķiru
noslāņošanos un kapitālisma pretrunu saasināšanos. Ārēji
likās, ka it visi latvieši pulcējas zem «tautisko centienu»

karoga. Bet ne jau visiem pietika vietas zem tā. Uzkrājusi
krietnus materiālos līdzekļus, latviešu buržuāzija nošķīrās
no vienkāršās darba tautas. Jaunlatviešu kustība ievirzījās
šauri nacionālistiskā gultnē. Rīgas Latviešu biedrība pār-
vērtās par mantīgo slāņu centru. Ciešāk savilkās krievu

carisma žņaugi.
Bet tad Latvijas sabiedriskajā dzīvē parādījās svaigi,

progresīvi spēki — jaunstrāvnieki, cilvēki, kas

ticēja sociālisma mācībai. Viņu uzskati ietekmēja arī

dziesmu svētku kustību. Interesanti atzīmēt, ka Pēterbur-

gas Arrīgas (kādas toreizējās Rīgas priekšpilsētas no-

saukums) dziedāšanas biedrības priekšnieks 1890., 1891. un

1893. gadā bija Pēteris Stučka, 1894. gadā — Jānis Pliek-
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«Padomju Latvijā skaļi dzied cīruļi...»

sāns (Rainis). Taču buržuāzija joprojām tiecās izmantot

dziesmu svētkus savas ideoloģijas propagandai.
Visspilgtāk tas izpaudās piekto vispārējo dziesmu

svētku sagatavošanā. Aizbildinoties ar krievu—japāņu

karu, Rīgas latviešu biedrība noraidīja Pēterburgas Arrī-

gas dziedāšanas biedrības lūgumu atļaut tai organizēt šos

kārtējos dziesmu svētkus. Nesaskaņas piekto dziesmu

svētku jautājumā ieilga.
Jaunu, revolucionāro cīņu laikmetu Latvijā iejundija

1905. gads. Mokoši smagi bija pārdzīvot revolūcijas sakāvi

un tai sekojošo reakciju.
Piektie vispārējie dziesmu svētki varēja notikt tikai 1910.

gadā. To sarīkošanu uzņēmās latviešu lielburžuāzija.
Rūgtu likteni tiem pareģoja Emīls Melngailis savā bro-

šūrā «Svētnīcu vai balagānu»: «Ne tie būs kādi īsti svētki,
ne tur būs tauta.»

Piektie dziesmu svētki spēja piesaistīt klausītāju uzma-

nību, tikai pateicoties Jurjānu Andreja, Jāzepa Vītola,
Emīla Melngaiļa, Emīla Dārziņa un Alfrēda Kalniņa brī-

nišķīgajām kordziesmām.
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Programmas nozīmīguma ziņā bagāti bija sestie

dziesmu svētki, kas notika jau buržuāziskās Latvijas laikā

1926. gadā. Tie sniedza plašu ieskatu latviešu kordziesmas

attīstībā, apliecināja profesionālās mūzikas izaugsmi.
Turpmākie buržuāziskās Latvijas dziesmu svētki — sep-

tītie (1931. g.) un astotie (1933. g.) pamazām kļuva ar-

vien tendenciozāki, kamēr noveda līdz nekautrīgam Ul-

maņa fašistiskā režīma slavinājumam devītajos dziesmu

svētkos 1938. gadā. Fašistiskais režīms iznīcināja jau tā

necilo organizatorisko formu demokrātismu. Likvidēja arī

buržuāziskās Latvijas laikā dibināto Dziesmu svētku bied-

rību. Ilūzija par vispārējiem tautas svētkiem izgaisa.
No jauna dziesmu svētku ideja atdzima Padomju Lat-

vijā. Vienīgi padomju varas apstākļos tā varēja piepildīt
savu īsteno sūtību — saglabāt un vairot tautas kultūras

tradīcijas, paust tautas masu centienus pēc mākslas.

Padomju Latvijas dziesmu svētki ir masveidīgi šā vārda

patiesajā nozīmē. Tie demonstrē visas tautas gribu, nevis,
kā agrāk, atsevišķu šķiru savtīgās intereses.

Latviešu padomju dziesmu svētki notikuši jau seškārt:

1948., 1950., 1955., 1960. un 1970. gadā. Šai laikā nemi-

tīgi augusi latviešu kora kultūra. Daudz skaistu, skanīgu
dziesmu sacerējuši mūsu komponisti. Tagad mēs skandi-

nām ne tikai latviešu, bet arī brālīgo padomju republiku
un sociālistisko valstu tautu dziesmas. Sakuplojis kordiri-

ģentu pulks. Krāšņi uzplaukuši tautas talanti. Padomju
Latvijas dziesmu svētkos savu mākslu ievijuši dejotāji,
kuru soļi neļauj aprimt mūsu tautas deju ritmiem.

Koks aug lēni. Katrs gads ievelk tā stumbrā laika zīmi.

Un tikai pēc tām mēs nosakām koka vecumu, stiprumu un

lietderīgumu. Mūsu tautai šādas laika zīmes ir arī dziesmu

svētki.

Šogad mēs atzīmējam latviešu dziesmu svētku simt-

gadi. Reizē tā ir arī mūsu kordziesmas, mūsu profesionā-
lās mūzikas simtgade — vesels laikmets latviešu tautas

kultūras vēsturē.

Laikmeta grieži nav saudzējuši mūsu zemīti. Dziļas
brūces cirtuši abi pasaules kari. Neskaitāmas dzīvības

ziedotas dzimtenes, darba tautas brīvībai, bet aizvien vēl

dzīvs ir «dziesmu gars», kuru «Beverīnas dziedonī» cildi-

nājuši Auseklis un Jāzeps Vītols.

Dziesmā cilvēks izdzied savu mūžu. Kopīgās dziesmās

aizskan tautas mūžs.
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V. Krūze 100

PIRMĀ VISPĀRĒJĀ LATVIEŠU SKOLOTĀJU

KONFERENCE

Pagājušā gadsimta 70. gados Vidzemē un Kurzemē eko-

nomiskajā un sabiedriski politiskajā dzīvē noteicošā loma

vēl arvien piederēja vācu muižniekiem. Vācu baroni kopa

ar mācītājiem centās turēt latviešu zemniekus savā varā,

ekspluatēja viņus un kavēja latviešu skolas un kultūras at-

tīstību. Sie kaklakungi, kas gadsimtiem ilgi bija verdzi-

nājuši iekaroto zemju iedzīvotājus, 60. un 70. gados saka

pastiprinātu latviešu un igauņu pārvācošanu, cenšoties ari

skolas padarīt vāciskas.

Cara valdība un Krievijas sabiedriskās aprindas šaja
laikā sāka veltīt Baltijai arvien lielāku uzmanību. Ari

latviešu buržuāziskās inteliģences progresīvākā daja sim-

patizēja atsevišķiem valdības un krievu sabiedrības mēģi-
nājumiem iejaukties Baltijas lietās, lai ierobežotu vācu

valdošo aprindu lielo varu saimnieciskajā un sabiedriskajā
dzīvē. Šie iemesli pamudināja vācu muižniekus un mācītā-

jus atļaut dažas lokālas skolotāju sapulces stingrā mācītāju
uzraudzībā un vadībā, lai izmantotu tās vācu valdošo

šķiru skolu politikas realizēšanai, skolotāju pakļaušanai
baznīcai un bērnu audzināšanai pazemībā. Līdz ar to sko-

lotāju sapulču mērķis bija tikai ievākt ziņas par to, vai

visiem skolēniem ir bībeles, cik ilgā laikā bērniem var

iemācīt katķismu v. tml. Tajās garīdznieki sludināja, ka

skolai jāpakļaujas baznīcai un skolotājam jābūt baznīcas

kalpam un tās mācības paudējam. Skolotāju konferencēm

tika izvirzīts mērķis kalpot latviešu pārvācošanas poli-
tikai.

Progresīvākā latviešu buržuāziskās inteliģences daļa

nevēlējās samierināties ar mērķiem, kurus skolai, skolotā-

jiem un skolotāju sapulcēm izvirzīja vācu baroni un mā-

cītāji. Visumā mērenu uzskatu paudējs «Baltijas Vēstne-

sis» kādā no saviem numuriem izteica tam laikam diezgan
radikālu domu, ka «... skolas, kā baznīcas kalpones bū-

damas, nevar zelt, ne arī derīgi izplatīt apgaismošanu
starp ļaudīm, ka skolas laukam tikpat priekš sevis jāpa-
stāv kā baznīcas laukam». Turpat bija piebilde: «...vi-

sur, kur skolas vēl stāv vai stāvējušas zem baznīcas, ļau-
dis ir muļķi vai māņticīgi.»
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Tie skolotāji, kas piekrita šādiem uzskatiem, kaut arī

toreizējos apstākļos nevarēja un neuzdrošinājās runāt par

to atklāti, atbalstīja pirmo vispārējo- dziesmu svētku or-

ganizēšanu, vienlaicīgi prasot atļauju sasaukt arī vispā-

rēju tautskolotāju konferenci. Lieli nopelni skolotāju kon-

ferences organizēšanā bija valodniekam, publicistam un

pedagogam Kronvalda Atim. Ar dziesmu svētkiem saistītā

vispārējā sabiedriskā pacēluma apstākļos izdevās saņemt

atļauju pirmās vispārējās skolotāju konferences sasaukša-

nai, kaut arī vāciskās skolu virsvaldes tam pretojās.
Pirmā vispārējā latviešu skolotāju konference notika no

1873. gada 9. līdz 10. jūlijam. Konferences darbu vadīja
Kronvalda Atis. Oficiālajā programmā bija paredzēti jau-

tājumi par dziedāšanas mācīšanu, bērnu fizisko un garīgo
attīstību un mācību grāmatu sagatavošanu. Vispirms ap-

sprieda jautājumu par skolas grāmatu sagatavošanu, atzī-

mējot, ka atbilstošu skolas grāmatu trūkuma dēļ rodas

kļūdas mācīšanas darbā. Kronvalda Atis uzsvēra, ka tikai

vienotiem spēkiem skolotāji var veicināt labu mācību grā-
matu izveidi un ka viņiem pašiem aktīvi jāpiedalās šajā
darbā. Bez tam apsprieda ortogrāfijas jautājumu. Arī šajā

jautājumā galvenais referents bija Kronvalda Atis, kas

ierosināja atmest nevajadzīgo līdzskaņu dubultošanu, iz-

lemt jautājumu par garo patskaņu apzīmēšanu v. c. Kaut

gan visas problēmas nevarēja atrisināt, konference deva

pozitīvu ieguldījumu latviešu ortogrāfijas attīstībā.

Lai gan visus darba kārtībā paredzētos jautājumus ne-

paguva apspriest, jo bija maz laika dziesmu svētku dēļ,
tomēr pirmajai vispārējai latviešu sk6lotāju konferencei

bija liela nozīme. Tā spēra pirmo soli latviešu skolotāju

apvienošanā un organizēšanā. Tā vienoja viņus cīņai par

patstāvību tautas izglītošanas darbā, pret vācu baronu un

mācītāju centieniem turēt latviešu skolas savā pakļautībā.
Tā pievērsa skolotāju uzmanību nozīmīgākajiem pedagoģi-
jas jautājumiem, ienesa jaunu rosmi un jaunas vēsmas

tautskolotāju centienos. Kopā ar pirmo vispārējo dziesmu

svētku simtgadi pirmās plašākās skolotāju konferences sa-

saukšanu mēs šodien atzīmējam kā ievērojamu kultūrvēs-

turisku notikumu latviešu tautas un tās skolas attīstībā.

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā I. Grasmanes mono-

grāfiju «Daugava un Rīgas eksports XVIII gs. beigās un

XIX gs. pirmajā pusē».
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R. Širants 200
RĪGAS VĒSTURES UN KUĢNIECĪBAS MUZEJAM

200 GADU

Rīgas kultūras dzīvē zīmīga die-

na bija 1773. gada 22. februāris.

Rātes sēdē tika paziņots, ka pilsē-
tai uzdāvināta mirušā Rīgas ārsta

Nikolaja Himzeja (1729—1764) ilgi
krātā kolekcija. Himzelis izteica

vēlēšanos, lai pēc viņa nāves viņa
savāktie dabas zinātnes un mākslas
priekšmeti, fizikas un optikas in-

strumenti, anatomijas preparāti un

dabas zinātņu grāmatas tiktu no-

dotas pilsētas īpašumā un sabiedrī-

bas lietošanā.

Progresīvās inteliģences vēlēša-

nās uzzināt vairāk par cilvēku un

lietām nepagāja garām arī Rīgai.

Kustības priekšgalā nostājās vietē-

jie ārsti. Viņu svarīgākais sasnie-

gums bija Anatomijas teātra nodi-

bināšana 1753. gadā. Regulārās sa-

nāksmēs un priekšlasījumos intere-

senti uzzināja par cilvēka ķermeņa
uzbūvi un ārstēšanu, bet ārsti pa-
raugoperācijās paplašināja savas

zināšanas. Vāca un preparētus un

izbāztus kopā ar dažādu minerālu

paraugiem apskatei izstādīja zvē-

rus, putnus un zivis. Pasākumu

veicināja Daugavas pārcēlāji —

latviešu brālības locekli, kas, iestā-

joties amatā, maksāja t. s. pastalu
naudu — divus Alberta dālderus

Anatomijas teātrī izstādīto «anato-

mijas preparātu uzturēšanai un vajadzīgā spirta iegādei».
Savdabīgā Rīgas izglītības iestāde atradās Kalēju ielā iepretim

Jāņa ielai. Daļu divstāvu celtnes aizņēma Nīenšteta atraitņu kon-

vents — patversme. Seit 1773. gadā īpašā telpā skapjos izvietoja
N. Himzeļa kolekciju. Telpu sākumā sauca par Himzeļa kabinetu, vē-

lāk par muzeju. Tā kā Rīgā līdz tam nebija neviena muzeja, tad šis

kabinets uzskatāms par nākamā muzeja sākumu.

Kolekcijas apraksts un inventāra uzskaite nav saglabājusies, tādēļ

jo lielu interesi izraisa profesora J. Bernulli liecība. Pa ceļam no

Berlīnes uz Pēterburgu viņš 1778. gada 15. jūlijā iebrauca Rīgā un

nākamajā dienā apmeklēja Himzeļa muzeju. Bez dabas zinātņu priekš-
metiem, kuriem Bernulli veltījis vislielāko uzmanību, viņš min vēl

N. Himzeļa portretu un interesantus ziloņkaula griezumus. Pēdējie
vēl tagad glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.

Nīenšteta konventa ēka.

J. Broces zīmējums
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Astrolābs virs bij. Doma klostera austrumu spārna

Krājums papildinājās ar jauniem ieguvumiem. Vērtīga bija 1786.

gadā Pēterburgā nopirktā pilnīgā krievu medaļu kolekcija, kas tagad
daļēji izstādīta ekspozīcijā par Ziemeļu karu.

Nīenšteta konventa ēkā muzejs atradās līdz 1791. gadam. Tad to

pārvietoja jau agrāk nodomātā vietā — Pilsētas bibliotēkas jaunajās
telpās virs bij. Doma klostera austrumu spārna. Vēl tagad šo vietu

parāda no Doma dārza un Jaunielas labi saskatāmais zelminis ar

uzrakstu «Museum» un uzstādīto astrolābu, paužot muzeja dabaszi-

nātnisko raksturu.

Himzeļa muzeja ienākumu un izdevumu grāmatā par laiku no

1786. līdz 1879. gadam redzams, ka šajā laikā ekspozīcija papildinā-
jusies galvenokārt ar vēsturiskiem priekšmetiem. Lielākais un vērtī-

gākais ieguvums bija no mācītāja L. Bergmaņa 1795. gadā nopirktā
monētu kolekcija ar vairāk nekā 1000 vienībām. Viņa sastādītais sa-

raksts ir vecākais Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja eksponātu
uzskaites materiālos.

Līdztekus numismātiskajam materiālam Himzeļa muzejā sāka vei-

doties gleznu galerija. Rīgas skatus pārstāvēja XIX gs. pirmās puses

gleznotāju V. Bārta un K. Fehhelma darbi. Galeriju papildināja lielāks

skaits sabiedrisko, politisko un kultūras darbinieku portretu.
1816. gadā šo materiālu apvienoja īpašā telpā — mākslas kabinetā.

Tā laika aprakstā redzams, ka zemos skapjos glabājušās senlietas,
attēli un citi muzeja priekšmeti, bet virs skapjiem karājušās gleznas
ar Rīgas skatiem.
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Doma muzeja ekspozīcija XX gs. sākumā

Pilsētas bibliotēkas un Himzeļa muzeja krājumiem pieaugot, telpas
kļuva par šaurām, tādēļ bibliotēkas inspektors labprāt piekrita Dabas

pētnieku biedrības (dib. 1845. g.) ierosinājumam dabaszinātnisko ko-

lekciju pārveidot uz Nodokļu pārvaldes namu Šķūņu ielā 11, kur otro

stāvu 1857. gadā ierādīja Rīgas kultūras biedrību vajadzībām. Daļa
pārvietotās kolekcijas glabājas Latvijas PSR Dabas muzejā.

Namā atradās arī Baltijas, vēlākās Rīgas vēstures un senatnes

pētītāju biedrības (dib. 1834. g.) krājums. Kopš pirmajiem pastāvēša-
nas gadiem biedrība ne tikai veica zinātniskās pētniecības darbu, bet

arī vāca muzeja priekšmetus. 1861. gadā tiem pievienoja arheoloģiskās
senlietas no Himzeļa muzeja.

Lielu daļu Himzeļa muzeja gleznu 1868. gadā atdeva Rīgas pil-
sētas gleznu galerijai, no kuras vēlāk izveidojās Rīgas pilsētas māk-

slas muzejs. Daļa no tām tagad atrodas Aizrobežu mākslas muzejā.
Atlikušie Himzeļa muzeja krājumi joprojām glabājās Pilsētas bib-

liotēkas telpās, kuras pārzināja bibliotēkas inspektors.

Turpmāk muzeja materiālus vāca vienīgi Vēstures un senatnes pē-

tītāju biedrība. Darbu atspoguļo jaunu materiālu reģistrācijas grā-

matas, kas tagad glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
arhīvā. Pirmie ieraksti attiecas uz 1835. gada 12. februāri. Sākumā,
1840. gadā, krājums vēl bija mazs. Arheoloģiskie priekšmeti glabājās
8 kartona kastēs, monētas mazā skapītī, bet daļa garā zeķē un vara

nauda — cimdā. Vēlākajos gados savākto priekšmetu, galvenokārt
arheoloģisko, skaits palielinājās.
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Pieaugot priekšmetu skaitam, radās prasība pēc īpaša muzeja.
Sevišķi neatlaidīgi tā izskanēja pēc Rīgā 1883. gadā sarīkotās kul-

tūrvēsturisko priekšmetu izstādes. Bija izstādīti reti iespieddarbi, do-

kumenti, attēli, plāni, portreti, zīmogi un spiedogi, monētas un meda-

ļas, mēbeles, ieroči v. c, pavisam vairāk nekā 2500 priekšmetu. Ma-

teriālu deva Vēstures un senatnes pētītāju biedrība, Rīgas pilsētas
bibliotēka un arhīvs, kā arī privātpersonas. Priekšmetu daudzveidība

un bagātība liecināja, ka laiks nopietni domāt par īpaša muzeja iekār-

tošanu.

Sabiedriskās domas spiesta, Rīgas pilsētas valde beidzot atrada

izeju, noslēdzot līgumu ar Doma baznīcas administrāciju par jaunu
stāvu celšanu muzeja vajadzībām virs bij. Doma klostera krustejas.
Būvdarbus nobeidza 1890. gadā. Uz šejieni pārveda visus kultūras

biedrību krājumus no šķūņu ielas.

Vēstures un senatnes pētītāju biedrība virs krustejas dienvidu

spārna abos stāvos iekārtoja muzeju, kuru atklāja 1891. gada 14.

janvārī, nosaucot par Doma muzeju. Ekspozīcija bija izkārtota pa

kolekcijām, bet savāktais materiāls neatklāja ne ekonomiskās, ne poli-
tiskās, ne kultūras dzīves attīstību. Pēc satura tas aptvēra visu Bal-

tiju. Vākšana turpinājās šādā pašā virzienā. Materiāli ieplūda ne

tikai no Rīgas un tās tuvākās apkārtnes, bet arī no Vidzemes, Kur-

zemes, Latgales un Igaunijas.

Izmaiņas muzeja struktūrā notika buržuāziskās Latvijas laikā, kad

to 1936. gadā savā aizsardzībā pārņēma Pieminekļu valde. Ar šo

brīdi sākās muzeja pārveidošana par Rīgas pilsētas vēsturisko muzeju.
No bij. Doma muzeja krājuma atdalīja eksponātus, kas neattiecās uz

Rīgu, īpaši arheoloģiskos priekšmetus. Tos saņēma tagad. Latvijas
PSR Vēstures muzejs. Daļu no ieroču kolekcijas atdeva Kara muze-

jam. Pēc postījumiem Lielā Tēvijas kara laikā ieroču pārpalikums no-

nāca Latvijas PSR Vēstures muzejā. Antīkās mākslas priekšmetus
pārņēma Latvijas Valsts universitāte..

Rīgas pilsētas valde turpretim atdeva muzejam savu bagāto numis-

mātisko kolekciju, gleznas, gravīras, ieročus v. c. vēsturiskus priekš-

metus, kas vēl atradās tās īpašumā. legādājās jaunu muzeja
iekārtu — melnas ozolkoka vitrīnas. Pēc remonta Rīgas pilsētas vēs-

turiskā muzeja ekspozīciju atklāja 1937. gada 24. oktobrī. Atšķirībā
no Doma muzeja eksponāti bija izvietoti nevis pa kolekcijām, bet gan

hronoloģiskā secībā pēc tēmām — tirdzniecība, amatniecība, pārvalde
utt. bez izsmeļošiem paskaidrojumiem un sīkāk izstrādāta zinātniska

pamatojuma.
Šajā laikā muzejs pirmo reizi noorganizēja arheoloģiskos izraku-

mus Rīgā, iegūstot jaunus materiālus un atziņas par pilsētas pirmsā-

kumiem. Samērā daudz materiālu ieplūda, sarīkojot trīs plašas izstā-

des: «Rīgas arheoloģiskie izrakumi», «Latviešu vispārīgie dziesmu

svētki» un «Baltijas jūrniecība».
Jaunas ieceres muzejam dzima 1940. gadā, kad tika atjaunota pa-

domju vara. Ja līdz šim galvenā vērība bija veltīta senatnei, tad tagad
muzejā sāka vākt tikko notikušo demonstrāciju plakātus, lozungus
un attēlus, kuros atbalsojās revolucionārās pārmaiņas pilsētas dzīvē.

Sāka intensīvi vākt materiālus un iekārtot izstādi par 1905. gada
revolūciju Latvijā, bet darbu pārtrauca Lielais Tēvijas karš.

Kara laikā daļa muzeja materiālu gāja zudumā. īsi pirms kara

sākuma sakarā ar vietējo vāciešu repatriāciju un vienošanos ar bur-

žuāziskās Latvijas valdību no muzeja krājumiem atdeva izvešanai vai-



236

Ekspozīcija «Rīga attīstītā feodālisma periodā»

rākus tūkstošus priekšmetu. Bez tam lielu da|u muzeja materiālu aiz-

veda uz Vāciju 1944. gadā. Kaut gan pēc kara tos visumā saņēma at-

pakaļ, tomēr daļa no tiem bija bojāti un daudzu trūka.

Padomju laikā muzejs ir stipri paplašinājies. Nākušas klāt jaunas
telpas, aizņemot tagad gandrīz visus stāvus virs krustejas. Ekspozīcijā
parādīts Rīgas sākums agrā feodālisma, tālākā attīstība feodālisma un

kapitālisma periodā, padomju varas nodibināšanās 1919. gadā, bur-

žuāziskās Latvijas laiks, sociālistiskā revolūcija un padomju varas

atjaunošana 1940. gadā. fašistiskās okupācijas periods Lielajā Tēvijas

karā, Rīgas atjaunošanas darbi pēc kara, ekonomikas un kultūras

izaugsme sociālisma un izvēritas komunisma celtniecības apstākļos,
kā arī Latvijas kuģniecības attīstība.

Jaunu materiālu Vākšana kļuvusi mērķtiecīga. Jauni atklājumi veikti

arheoloģiskajos izrakumos pilsētas pirmsākumu noskaidrošanai. Agrāk
savāktajos krājumos tikpat kā nebija materiālu par pilsētas iedzīvo-

tāju šķirisko sastāvu un savstarpējām attiecībām, par cīņu starp
valdošo virsslāni un plašo darba darītāju pulku feodālisma un kapi-
tālisma periodā. Intensīvi vācot materiālus, tagad šis robs pa daļai

aizpildīts. Jauni ieguvumi parādījās regulāri sarīkotajās tematiskajās
fondu izstādēs «Arheoloģiskie izrakumi Rīgā 1957. gadā» un «Mūzi-

kas dzīve Rīgā no XVII līdz XIX gadsimtam», ieroču izstādē «No

šķēpa līdz šautenei», «Ļeņina ielas izaugsme» v. c. Krājumu papildi-
nāja arī vietējie novadpētnieki. Sadarbībā ar Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrību muzejs ieguvis vērtīgus priekšmetus — liecības

par pilsētnieku nodarbošanos, kultūru un sadzīvi XIX un XX gs. mijā.
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Muzejs izveidots tā, lai daudzos uzdevumus veiktu sekmīgi un pēc

iespējas pilnīgi. Darbojas arheoloģijas, vēstures, sociālisma celtnie-

cības, kuģniecības, numismātikas, fondu un masu nodaļa. Bez tam

muzeja darbības lokā iekļautas divas filiāles — Doma muzejs, kas

parāda Doma baznīcu kā arhitektūras pieminekli, un Ainažu jūrskolas
memoriālais muzejs. Tikko sākusi darboties arhitektūras vēstures no-

daļa.
Muzejā glabājas 285 687 eksponātu (1971. gada 1. janvārī). Muzeju

kopā ar filiālēm 1970. gadā apmeklējuši vairāk nekā 300000 personu.
Lielu interesi pēdējos gados izraisījušas Doma dārzā sarīkotās dārza

keramikas izstādes un 1971. gadā krustejā iekārtotā vitrāžu izstāde.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir viens no vecākajiem Lat-

vijas PSR muzejiem. Divos gadu simtos savāktie materiāli palīdzējuši
to izveidot ne vien par īstu pilsētas muzeju, bet devuši pamatu arī

vairāku citu Rīgas muzeju attīstībai, ieskaitot nākotnē paredzēto kuģ-
niecības muzeju. Ekspozīcija un bagātie fondi ir nozīmīgs ieguldī-
jums Rīgas kultūras dzīvē.

M. Leitāns 400
ATDZIMUSĪ PILSĒTA

Jelgavu, kas šodien kļuvusi par ievērojamu saimniecības

un kultūras centru, dēvē par jaunības pilsētu. Tai ir ba-

gāta vēsture, tajā dzimuši un strādājuši ievērojami kul-

tūras un revolucionārās kustības darbinieki, tajā atrodas

nozīmīgi,vēstures pieminekļi un modernas rūpnīcas.
1573. gadā Jelgava ieguva pilsētas tiesības, tai izveido-

jās pārvaldes sistēma ar birģermeistaru, fogtu un rāti

priekšgalā. Šajā laikā Jelgava ieguva arī ģerboni — kro-

nēta aļņa galvu uz sarkana fona. Atzīmējot 400 gadus
kopš pilsētas tiesību piešķiršanas Jelgavai, ieskatīsimies

tās pagātnē un šodienā.

Pirmo reizi vārds «Jelgava» (Mitove, Mītava, Mintava)
minēts 1265. gadā, kad Livonijas ordeņa mestrs Konrāds

Manderns lika celt Lielupes krastā atbalsta punktu vācu

feodāļu agresīvo mērķu realizēšanai. XIV gs. vidū pilsēta
ieguva savu tagadējo nosaukumu no lībiešu vārda «jāl-
gab» — mitra, zema vieta. Vairāki vēsturnieki uzskata šo

vietu par seno zemgaļu tirdzniecības punktu, pat par

«portus semigalorum», kas pastāvējis pirms XIII gs., to-

mēr vēstures avotu trūkums nav devis iespēju atrisināt šo

jautājumu.
Jau XIV gs. vidū ap pili izveidojās neliela pilsētiņa, ku-

ras attīstību veicināja tirdzniecības ceļi. Livonijas kara
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(lss8 —1583) rezultātā Livonijas valstiņu konfederācija
sabruka un tās dienviddaļā izveidojās Kurzemes herco-

giste, par kuras galvaspilsētu kļuva Jelgava.
XVII gs. Jelgava bija hercogistes ievērojamākais saim-

nieciskais centrs. 1658.gadā pilsētā bija apm. 8000 iedzīvo-

tāju, kas nodarbojās ar amatniecību un tirdzniecību. Pil-

sētā atradās vairāki rūpniecības uzņēmumi — divas dzir-

navas, metālapstrādes manufaktūra, vara ceplis v. c. Pil-

sētu sargāja vaļņi, tika nocietināta arī pils, kuru savukārt

apsargāja 6 bastioni. Laikā no 1652. līdz 1658. gadam Jel-

gavā ierīkoja ūdensvadu, kas saņēma ūdeni no t. s. her-

coga Jēkaba kanāla.

XVIII gs. Jelgavā uzcēla divus sava laika arhitektūras

pieminekļus — pili (arhitekts B. Rastrelli, 1738—1772) un

Academia Petrina (arhitekts S. Jensens, 1773—1775). Jel-

gavas pilī šobrīd izvietota daļa Latvijas Lauksaimniecības

akadēmijas fakultāšu, bet Academia Petrina ēkā — Jel-

gavas Vēstures un mākslas muzejs un pilsētas zinātniskā

bibliotēka.

1792. gadā Jelgavā notika t. s. dzirnavnieku dumpis —

plaša pilsētas iedzīvotāju sacelšanās, cīnoties par politis-

kajām un ekonomiskajām tiesībām. 1795. gadā pēc Kurze-

mes hercogistes pievienošanas Krievijai Jelgava kļuva
par Kurzemes guberņas centru. Sākās tās strauja izaug-

sme. XIX gs. Jelgava kļuva par ievērojamu rūpniecības

centru, kura attīstību veicināja arī izbūvētais dzelzceļš.
Pilsētas iedzīvotāju skaits palielinājās, strādnieku skaits

gadsimta beigās pārsniedza 3500. No lielākajiem rūpnie-
cības uzņēmumiem jāmin Grebnera vaska drānas rūpnīca,
Krāmera atslēgu fabrika, linu vērptuve v. c.

Pagājušā gadsimta 90. gadi ir organizētas revolucionā-

rās cīņas sākums Jelgavā. 1895. gadā pilsētā izveidoja

pirmo nelegālo tipogrāfiju, 1901. gadā nelegālie strādnieku

pulciņi apvienojās «Kurzemes sociāldemokrātu grupā».
levērojamākie revolucionārās kustības organizētāji bija
D. Bundža, J. Pelūde, J. Lencmanis, J. Daniševskis, R. En-

drups v. c. 1904. gadā Jelgavas proletariāts pirmo reizi

ar plašu politisku demonstrāciju atzīmēja 1. Maija svēt-

kus. Demonstrācijā piedalījās ap 2000 cilvēku.

LSDSP vadībā 1905.—1907. g. revolūcijas laikā pilsētā
izvērsās cīņa pret patvaldību, kuru raksturo plaša streiku

kustība (janvārī, februārī, novembrī) un masu demonstrā-

cijas (tajās piedalījās līdz 15000 cilvēku). 1905. gada 17.
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Jelgava pēc vācu fašistisko okupantu padzīšanas

jūlijā izveidojās strādnieku revolucionārā kaujas komi-

teja — centrs bruņotās cīņas organizēšanai un vadīšanai.

1905. gada 28. novembrī bija paredzēts sākt bruņotu sacel-

šanos pilsētā, taču to neizdevās realizēt. LSD vadībā pro-
letariāts turpināja cīņu arī baigajos reakcijas gados.

Līdz pirmajam pasaules karam Jelgavā darbojušies dau-

dzi ievērojami kultūras darbinieki — Rainis, Aspazija,
A. Brigadere, A. Alunāns, J. Duburs, J. Valters, J. Feders

v. c. No 1822. gada Jelgavā iznāca pirmais laikraksts lat-

viešu valodā — «Latviešu Avīzes». 1818. gadā sāka dar-

boties Kurzemes provinces muzejs, 1895. gadā notika ce-

turtie vispārējie dziesmu svētki.

Lielā Oktobra sociālistisko revolūciju Jelgava sagaidīja
vācu okupācijas apstākļos. 1919. gada 8. janvārī pilsētā
nodibinājās padomju vara. Tā praktiski likvidēja bezdarbu,

atrisināja pārtikas jautājumu, sāka darboties skolas, mu-

zejs, simfoniskais orķestris, teātris. Plašo sociālisma celt-

niecības darbu pārtrauca kontrrevolucionāro fon der Golca

karapūļu iebrukums 1919. gada 18. martā.

Buržuāzijas kundzības laikā (1920—1940) Jelgava zau-

dēja nozīmi kā rūpniecības centrs, pilsētā pastāvēja dau-
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Atjaunotā Jelgavas pils

dzas amatnieku darbnīcas. Raksturīga parādība bija bez-

darbs, izvērsās streiku kustība. Aktīvāko pagrīdnieku vidū

jāmin E. Frēlihs, 2. Spure, M. Paupers, E. Ameriks v. c.

biedri.

1940. gadā pilsētā atjaunojās padomju vara, sākās

jauncelsmes darbs, kuru pārtrauca Lielais Tēvijas karš.
Kad 1944. gada jūlija beigās Jelgavu atbrīvoja no fašis-

tiem, tā vairs nebija pilsēta: arhitektūras pieminekļu un

dzīvojamo namu vietā bija drupas, viss bija jārada no

jauna. Un tomēr pilsēta atdzima. Astotajā piecgadē vien

jelgavnieki saņēma vairāk nekā 100000 m 2 apdzīvojamās
platības, slimnīcu, 28 veikalus, jaunas kafejnīcas. Pilsēta

izaugusi lielāka, nekā tā bija pirms kara, tās iedzīvotāju
skaits 1972. gadā tuvojās 60 tūkstošiem.

Šodien Jelgava ir ceturtais lielākais republikas rūpniecī-
bas centrs. Tās rūpniecība 1967. gadā bija pārsniegusi
pirmskara ražošanas līmeni vairāk nekā septiņas reizes un

joprojām strauji aug. Pilsētā attīstās mašīnbūves, pārti-
kas, būvmateriālu v. c. rūpniecības nozares, vecās rūpnī-
cas atjaunotas, rekonstruētas, daudzas radušās no jauna.

1944. gadā vācu fašisti nopostīja Jelgavas cukurfabriku.
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taču jau 1945. gadā uzņē-
mums atsāka darbu. Šo-

dien rūpnīca spēj pārstrā-
dāt 1500 t cukurbiešu dien-

naktī; uzņēmums galveno-
kārt ražo produkciju, iz-

mantojot no Kubas sa-

ņemto jēlcukuru. 1970. ga-

dā gandrīz piekto daļu no

ražotā cukura eksportēja
uz Zviedriju, Angliju, So-

miju un vairākām Āfrikas

valstīm.

Pilsētas lielāko pirmrin-
das uzņēmumu vidū jāmin
mašīnbūves rūpnīca, ražo-

šanas apvienības «Latvi-

jas lini» Jelgavas linu

kombināts, lauksaimniecī-

bas mašīnu rūpnīca v. c.

Pašreiz te top mikroauto-

busu rūpnīca.
Jelgava ir arī viens no

lielākajiem mūsu republi-
kas izglītības un kultūras

centriem. Latvijas Lauk-

saimniecības akadēmijā,
astoņās vidusskolās un

trijās astoņgadīgajās skolās mācās vairāk nekā 15 tūk-

stoši jauniešu.
LLA vienpadsmit fakultātēs jaunieši iegūst augstāko

speciālo izglītību, ne tikai gatavojot cienīgu maiņu mūsu

lauku darba veterāniem, bet arī piesavinoties dažādas sa-

biedriskā darba iemaņas. Bez tam LLA ir mūsu republikas
ievērojamākais lauksaimniecības zinātņu centrs.

Svarīgāko pilsētas kultūras iestāžu vidū jāmin Centrā-

lais kultūras nams, kurā_ darbojas desmitiem dažādu stu-

diju un pulciņu, kā arī Ādolfa Alunāna Tautas teātris —

viens no populārākajiem republikā.

Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 1968. gadā atzī-

mēja savas pastāvēšanas 150. gadadienu. Lielā Tēvijas
kara dienās bijušā muzeja ēka aizgāja bojā, tagad viss

radīts no jauna. Muzejā savus darbus eksponē 1971. gadā

Arī bij. Pētera akadēmija kalpo
mūsdienām
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izveidotā Latvijas PSR Mākslinieku savienības Jelgavas
nodaļa, tautas lietišķās mākslas studija «Atspole», mūsu

un citu republiku mākslas meistari.
Ar katru gadu lielāku sabiedrisko nozīmi Jelgavā iegūst

LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Jelga-
vas pilsētas nodaļa. 1972. gada sākumā tā apvienoja ap

350 individuālo un 32 kolektīvos biedrus. Izveidota vēstu-

res, mākslas un arhitektūras pieminekļu kartotēka, piemi-

nekļi arī apsekoti. 1971. gadā uzskaitē ņemti vecie koki,
pilsētas ielās regulāri iziet «zaļās patruļas». Skolās un

uzņēmumos nolasītas daudzas lekcijas par dabas un vēs-

tures pieminekļu aizsardzību, kinoteātros rādītas īsfilmas

par šo tematu. Kopīgi ar Jelgavas Vēstures un mākslas

muzeju noorganizētas divas zinātniskās konferences.

Katru gadu daudz apmeklētāju iegriežas latviešu teātra

tēva Ā. Alunāna memoriālajā muzejā, kas iekārtots ar

biedrības Jelgavas nodaļas atbalstu. Nodaļa savā darbā

cieši saistīta arī ar Tautas universitāti, kurā mācās vai-

rāki tūkstoši klausītāju. Jelgavnieki paredz turpmāk gal-
veno uzmanību pievērst pilsētas atpūtas zonas pilnveido-
šanai — paredzēts atjaunot Langervaldes parku, atjaunot
un rekonstruēt vairākus nozīmīgus arhitektūras pieminek-
ļus, starp tiem arī Trīsvienības baznīcas torni.

Jelgava aug. Savu jubileju tā sagaida, ejot devītās piec-
gades straujajā solī, kļūstot jo dienas krāšņāka un dodot

savu ieguldījumu komunistiskās sabiedrības celšanā.

Ž. Zumbergs 90
«ES ZINU, KĀ LABĀ DZĪVOJU»

Pirms 90 gadiem — 1883. gada 26. maijā — dzimis pro-

pagandists, skolotājs un žurnālists Ernests Sulcs,
kas savu īso, degsmīgi nodzīvoto mūžu veltījis cīņai par

darbaļaužu brīvību un laimi.

Ernesta Šulca dzīves gaitas sākušās Ventspils apriņķa
Zūru pagastā, kur viņa vecāki nomāja no grāfa Lands-

dorfa nelielu saimniecību. 1893. gada aprīlī grāfs vairs ne-

atjaunoja Sulciem nomas līgumu. Vajadzēja atstāt sētu,
kuras iekopšanai Šulci nebija taupījuši ne pūļu, ne spēka.
Mazajam Ernestam visvairāk sāpēja sirds par tēva ieau-

dzēto augļu dārzu un skaistajiem košuma krūmiem. Šis
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notikums atstāja neizdzēšamas

pēdas zēna sirdī, iededza naidu

pret netaisnību un varmācību.

Sulcu ģimene pārcēlās uz Pil-

teni, un 1893. gada rudenī Er-

nests tur pirmo reizi vēra sko-

las durvis. 1899. gadā viņš

iestājās Ventspils pilsētas skolā.

1902. gada pavasarī Ernesta

dzīvē notika spējš pagrieziens:

Pēterburgas universitātes stu-

dents Ansis Buševics, kas cie-

mojās pie sava brāļa Ventspilī,

iepazīstināja zinātkāro skol-

nieku ar sociālisma idejām. Jau

jūlijā Ernests (segvārds «Bru-

ņinieks») tika uzņemts par

biedru Ventspils sociāldemokrā-

tiskās organizācijas pulciņā
«Liesma». Viņa dienasgrāmatā

tajā dienā radies šāds ieraksts:

«Esmu izvēlējies grūtu dzīves ceļu, bet tas ir taisnība

ceļš, un tagad es zinu, kā labā dzīvoju. Dzīvei tagad r

dusies cita jēga. Es jūtu pie saviem pleciem biedru plecu
Es zinu, ko daru, un bailes nepazīstu.»

īsi pirms pilsētas skolas beigšanas, 1903. gada februār

Ernestu par proklamāciju izplatīšanu apcietināja, bet pi

rādījumu trūkuma dēļ pēc mēneša atbrīvoja. Jūlijā, kac

bija sekmīgi pabeigta skola, E. šulcu uzaicināja strādā

Piltenes pagasta skolā par skolotāju. Jūlijā un augus

viņš apmeklēja abas Ventspils sociāldemokrātiskās kom

tējas rīkotās meža sapulces, kurās runāja J. Janson

Brauns. Dedzīgais marksisma propagandists J. Janson

Brauns kļuva E. Sulcam par paraugu, kuram viņš centa

līdzināties.

Tā kā Piltenē E. Sulcam bija vairāki domubiedri, 190

gada oktobrī viņam izdevās noorganizēt sociāldemokr

tisko pulciņu «Jaunais laiks». 1904. gada sākumā Vent

pils organizācijas vadītājs ārsts Ernests Buševics apstipr
nāja E. Šulcu, kas tolaik jau bija lielisks runātājs, pa

Ventspils organizācijas propagandistu. Viņš runāja k

Zūru, tā arī Ances ciema pulciņu biedru sanāksmēs v

Ventspils organizācijas biedru sapulcēs.
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1905. gada decembra otrajā pusē Kurzemes laukos vie-

tējo vācu baronu vadībā jau trakoja soda ekspedīcijas
vienības. E. Šulcs uzzināja, ka decembrī Ventspilī noben-

dēts Sarkanmuižas pagasta skolotājs Jānis Fernests un

Ventspils komitejas locekļi 2anis Kārkliņš un Roberts

Birznieks, nošauti Zlēku pagasta skolotāji Reinis Ozols

un Kārlis Graudiņš kopā ar rīcības komitejas locekļiem.
Taču skolotājs šulcs neatstāja iesākto- cīņas ceļu. Jau

1906. gada janvārī viņš atjaunoja pulciņa «Jaunais laiks»

darbību.

Vasarā viņš noorganizēja vēl divus pulciņus — Piltenē

un Sarkanmuižas pagastā. Augustā tika nodibināts Lat-

vijas Sociāldemokrātijas Ventspils organizācijas Zūru

centrs, kas apvienoja 6 pulciņus Zūru pagastā, 2 pulciņus
Piltenē un pulciņu Sarkanmuižas pagastā. Par Zūru cen-

tra locekli ievēlēja arī E. Šulcu, un Ventspils komiteja ap-

stiprināja viņu par Zūru centra propagandistu.
Kopš 1907. gada janvāra sākuma LSD Ventspils organi-

zācijas vadību uzņēmās Jānis Rudzutaks. Viņš uzaicināja
E. Šulcu par organizācijas propagandistu. Pavasarī

E. Sulcam bija darba pilnas rokas: viņš atjaunoja pulciņu
Zlēkās un Ēdolē, lasīja referātus meža sapulcēs Piltenes,

Sarkanmuižas un Zūru pulciņu biedriem, rakstīja skrej-
lapas un uzsaukumus. 14. jūnijā E. Šulca rosīgā darbība

aprāvās — viņu apcietināja. Aresta brīdī Šulca dzīvoklī

nekas aizdomīgs netika atrasts, bet nodevēji — Vents-

pils komitejas locekļi Johans Braučs un Teodors Cie-

lava — apgalvoja, ka Šulcs ir Zūru centra loceklis un

Ventspils komitejas galvenais propagandists. E. Šulcu, tā-

pat kā daudzus citus arestētos, spīdzināja, taču viņš neat-

zinās un nevienu nenodeva. Šoreiz Ernestam Sulcam cie-

tumā bija jāpavada gandrīz divarpus gadi, jo tikai 1909.

gadā no 20. novembra līdz 5. decembrim Viļņas kara tiesas

izbraukuma sesija Rīgā izskatīja apsūdzību lielajā Vents-

pils prāvā. Kaut gan E. šulcu attaisnoja, skolotāja darbu

Piltenē viņam vairs neuzticēja.

Ne ieslodzījums, ne spīdzināšana nebija iebiedējuši
E. Šulcu. Jau 1910. gada sākumā viņš atjaunoja sakarus

ar Ventspils organizāciju un iestājās pulciņā «Sarkanais

karogs» (ar segvārdu «Krustdēls»).
1910. gada beigās E. Šulcs sāka darboties vietējā pro-

gresīvajā laikrakstā «Ventas Straume» un vēlāk kļuva par

tā redaktoru. 1912. gadā «Ventas Straume» tika slēgta un
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tās vietā sāka iznākt jauns laikraksts — «Jaunā Avīze»,
kuras redaktors atkal bija E. Sulcs. 1914. gada septembrī
arī «Jaunā Avīze» tika slēgta, bet tās redaktors arestēts.

Pēc Kurzemes gubernatora rīkojuma E. Šulcu izsūtīja
uz Jeņisejas guberņu pastāvīgā policijas uzraudzībā. Viņu

nometināja Kazačinskas ciemā. Tas bija drūms posms
E. Šulca dzīvē, taču trimda nespēja salauzt rūdīto revo-

lucionāru. Jau 1915. gada pavasarī viņš domāja par bēg-
šanu uz kādu lielāku rūpniecības centru, kur pulsē strād-

nieku kustība, bet drīz vien pie viņa ieradās sieva ar divus

gadus veco dēlu, un, lai mīļotais cilvēks nenokļūtu spīdzi-
nātāju rokās, E. Šulcs atmeta domu par bēgšanu.

Beidzot pienāca 1917. gada marts — visu politisko ka-

tordznieku un trimdinieku brīves dienas, kuras atnesa

Februāra buržuāziski demokrātiskā revolūcija. Atguvis
brīvību, E. Šulcs ar ģimeni devās uz Krasnojarsku. Ap-
zinādamies, ka cīņa par īstu brīvību vēl tikai sāksies, viņš
alkaini metās darbā; pēc kura bija ilgojies visu trimdas

laiku.

Pēc Oktobra revolūcijas E. Sulcs tika ievēlēts par Je-

ņisejas guberņas izpildu komitejas locekli, norīkots par
laikraksta «Raboče-krestjanskaja gazeta» redaktoru un

iecelts par Valsts bankas Krasnojarskas nodaļas pārvald-
nieku. Viņu reti kad varēja sastapt dzīvoklī, toties varēja
redzēt runājam mītiņos, rūpnīcu cehos, izpildu komitejā,
KSDS(b)P Krasnojarskas organizācijas sēdēs, bankā un

laikraksta redakcijā. E. Šulcs nepazina noguruma. Viņš
it kā juta, ka jāsteidzas padarīt visu, kas cilvēkam dzīvē

jāpaveic.

Spraigā darbā pienāca 1918. gada jūnijs. No Ačinskas

uz Krasnojarsku strauji virzījās Kolčaka armija. Kopā ar

citiem boļševikiem E. Šulcs steigā sagatavoja evakuācijai
Valsts bankas Krasnojarskas nodaļas zeltu un naudu ap
50 miljonu vērtībā. Ešelons ar tautas zeltu aizgāja vārda

tiešajā nozīmē kolčakiešiem gar degunu. Pārējā nauda

tika noslēpta taigā. Taču pats E. Šulcs un viņa biedri

nepaspēja aizbraukt.

Kolčakieši arestēja daudz boļševiku partijas darbinieku.
Arestētos briesmīgi spīdzināja, lai tie pateiktu, kur atro-
das «nolaupītās» vērtības. E. Šulcu spīdzināja sievas un

dēla klātbūtnē, bet viņš klusēja. Klusēja arī pārējie. Balt-

gvardiem neizdevās iegūt kāroto zeltu.
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Kad cietumā ieradās baltgvardi, lai vestu notiesātos uz

soda vietu, E. Šulcs ar biedriem spēlēja šahu. Nepaskatī-
jies uz bendēm, E. Šulcs tiem uzsauca: «Pagaidiet, mums

ir )oti interesanta pozīcija!» Dienasgrāmatā . ierakstītie

vārdi «bailes nepazīstu» nebija jaunekļa bravūra — Er-

nests Šulcs nedrebēja slepkavu priekšā. Vīrišķīgi izturējās
arī visi pārējie nāvei nolemtie.

1919. gada 10. maijā Jeņisejas krastā tika nošauti deviņi
komunisti, viņu vidū arī Ernests Šulcs. Drosmīgais so-

ciālisma ideju paudējs, kas labākas nākotnes vārdā atdevis

savu dzīvību, ir pelnījis, lai atceramies viņu un viņa varo-

nīgo cīņas ceļu.

A. Vīksna
100

DARBA TAUTAI ZIEDOTS MŪŽS

«Pats saule būt un visus vest uz sauli!» — tās ir rindas no Raiņa
1923. gadā rakstītā dzejoļa, kas veltīts dzejnieka drauga Andreja
Priedkalna piemiņai. Šīs rindas iekaltas populārā ārsta un pazīs-
tamā sabiedriskā darbinieka kapa piemineklī, šogad atzīmējam An-

dreja Priedkalna 100. dzimšanas dienu un pusgadsimtu kopš viņa
nāves.

Tirzas kalpa dēla Andreja Priedkalna bērnība bija sūra un grūta.
Ģimenē viņš bija pastarītis, piedzima 1873. gada 23. novembrī, taču

pārdzīvoja savus vecākos brāļus, kas nomira epidēmiju laikā jau
agrā bērnībā. Vecāki šaurās materiālās rocības dēļ nespēja sniegt dē-

lam vairāk kā draudzes skolas izglītību, kuru viņš ieguva Vecpiebalgā.
Tālāk A. Priedkalnam vajadzēja lauzties uz priekšu paša spēkiem, un

enerģijas viņam netrūka. leguvis tautskolotāja tiesības, viņš gadus
trīs nostrādāja Krapē un Rīgā, taču ar sasniegto neapmierinājās.
Divdesmit piecu gadu vecumā A. Priedkalns devās uz Maskavu stu-

dēt medicīnu. Par spīti materiālām grūtībām, studijas bija sekmīgas,
un 1903. gadā viņš atgriezās Latvijā ar ārsta diplomu kabatā.

Gadu nostrādājis Madlienā, A. Priedkalns pārnāca uz Rīgu, kur

apmetās Iļģuciemā. Viņu nevilināja spožā privātārsta prakse:
A. Priedkalns izvēlējās pieticīgo fabriku ārsta amatu, kas gan nesolīja
bagātību, toties strādnieku cieņu un mīlestību. It bieži no saviem trū-

cīgajiem pacientiem A. Priedkalns naudu nav ņēmis, vēl vairāk —

pats devis viņiem no sava mazumiņa. Un ne tikai tas darīja A. Pried-

kalnu populāru strādniecībā. Pats cēlies no darba tautas, izbaudījis
dažādas likstas un ciešanas, A. Priedkalns izprata sociālās nelīdztie-

sības cēloņus un sāka cīņu pret tiem. Par A. Priedkalna popularitāti
strādnieku vidū liecina tas, ka jau 90. gados, vēl pirms studijām, viņš
tika ievēlēts par strādnieku atturības biedrības «Auseklis» priekšnieku.
Vēlāk viņš tika ievēlēts par daudz plašākās pašpalīdzības biedrības

«Jonatāns» priekšnieku.
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Jau studiju gados saistījies ar sociāl-
demokrātisko kustību, arī 1905. gadā
A. Priedkalns nepalika vienaldzīgs malā

stāvētājs kā vairums ārstu. Viņš palī-
dzēja ievainotajiem cīnītājiem, tā paglāb-
dams viņus no nokļūšanas pilsētas slim-

nīcās un līdz ar to žandarmērijas rokās.

Pēc 13. janvāra notikumiem A. Pried-

kalns savā dzīvoklī noorganizēja īslaicī-

gus sanitāru kursus. Revolūcijas dienās

viņš daudzkārt uzstājās strādnieku sapul-

cēs, aicinādams viņus īstenot savas tais-

nīgās prasības.

Pēc revolūcijas A. Priedkalns savu

dzīvi vēl ciešāk saistīja ar strādniecības

cīņu. No 1906. līdz 1907. gadam viņš
bija LSD CX loceklis, kādu laiku strā-

dāja LSD Rīgas organizācijā ar parti-
jas segvārdu «Pakalns». Tā kā vairums

partijas vadošo biedru darbojās nelegāli,
gatavojoties 111 Valsts domes vēlēšanām
1907. gada rudenī, par kandidātu no LSD tika izvirzīts populāra
ārsts un strādnieku interešu aizstāvis A. Priedkalns. «Viņš neklus

domē par tautas vajadzībām. Ar vislielāko enerģiju viņš aizstāvēs a

spiesto tiesības, ar visasāko kritiku viņš graizīs mūsu sila junku
mežonības,» bija teikts par A. Priedkalnu kādā no priekšvēlēšan
proklamācijām. Saspīlētajos priekšvēlēšanu cīņas apstākļos (A. Priec

kalns pat tika apcietināts) vēlēšanu otrajā kārtā viņam izdevās ieg
balsu vairākumu.

111 Valsts domē A. Priedkalns iekļāvās nelielajā, bet ļoti aktīva

sociāldemokrātu frakcijā. Piecu gadu parlamentārās darbības laik

ja neskaita dažas kļūmīgas novirzes, A. Priedkalns ļoti aktīvi i

konsekventi aizstāvēja strādnieku šķiras intereses. Viņš ietilpa dom

komisijā, kas sagatavoja strādnieku apdrošināšanas likumprojektu
Kopā ar pārējiem strādnieku deputātiem viņš iesniedza 162 likum

projektu labojumus, taču visi tie tika noraidīti. Raksturodams apdr
šināšanas likumprojektus, kas centās ierobežot strādnieku cīņ
A. Priedkalns domē teica: «Šķiru cīņa kā sabiedrības virzošs spēks
liela lieta, un strādnieki, saprotams, neatteiksies no tās, un nekād

reformas nespēs viņus nomierināt un novirzīt no tās.» No domes tr

bīnes viņš teica arī šādus drosmīgus vārdus: «Jautājums par patiesā
sociālām reformām, starp citu, strādnieku apdrošināšanas laukā, na

savienojams ar pie mums pastāvošo politisko iekārtu.»

A. Priedkalns domē aizstāvēja arī daudzas citas strādnieku pras
bas —

par 8 stundu darba dienu, streiku cīņu v. tml. Viena no dro

mīgākajām A. Priedkalna runām, kas guva plašu rezonansi, bija sai

tīta ar interpelāciju par 1905. gada revolūcijas zvērisko apspiešan
Baltijā.

Līdztekus darbībai domē A. Priedkalns izvērsa plašu politisko i

sabiedrisko darbību. Viņa raksti publicēti ne tikai latviešu valod

iznākušajās strādnieku avīzēs, bet arī krievu boļševiku izdevumos, i i
mēram, «Pravdas» 1. numurā 1912. gadā ievietots plašs A. Priedkaln

raksts par strādnieku apdrošināšanas jautājumiem; šai tēmai veltī
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arī viņa brošūra «Apdrošināšanas likumu mokas» (krievu vai.,
1913. g.).

1911. gada vasarā A. Priedkalns Parīzē tikās ar V. I. Ļeņinu. Par

Šo tikšanos saglabājies maz ziņu, zināms tikai, ka A. Priedkalnam

bijusi saruna ar V. I. Ļeņinu viņa darbistabā, bet pēc tam draudzīgā
lokā V. I. Ļeņins un N. K. Krupskaja kopā ar A. Priedkalnu un viņa
dzīvesbiedri dzēruši tēju. Jādomā, ka A. Priedkalns no V. I. Ļeņina
saņēmis norādījumus par sociāldemokrātu darbību domē, bet it sevišķi

par apdrošināšanas likumprojektiem. Jāatzīmē arī, ka V. I. Ļeņina
darbos vairākkārt minēts A. Priedkalna vārds.

Ārzemju brauciena laikā A. Priedkalns viesojās arī pie M. Gorkija
Kapri salā un pie Raiņa un Aspazijas Kastaņolā. Ar M. Gorkiju viņš
sadarbojās arī vēlāk, kad kopā ar latviešu inteliģences grupu gatavoja
izdošanai pirmo latviešu literatūras krājumu krievu valodā (iznāca
1916. gadā M. Gorkija un V. Brjusova redakcijā). Ar Raini A. Pried-

kalns bija iepazinies jau pirms 1905 gada, vēlāk viņiem izveidojās
sirsnīgas un tuvas attiecības. Divdesmito gadu sākumā Rainis divreiz

ārstējās A. Priedkalna vadītajā Bērnu slimnīcā Rīgā, kur sarakstīja
lielu da|u no saviem bērnu dzejoļiem. Saglabājusies arī kāda fotogrā-
fija — Rainis un A. Priedkalns mazo slimnieku vidū.

IV Valsts domes vēlēšanās 1912. gadā, kad apvienojās visi reak-

cijas spēki, A. Priedkalns netika ievēlēts. Līdz 1915. gadam viņš strā-

dāja par ārstu Rīgā, pēc tam kļuva par latviešu bēgļu ārstu Petro-

gradā. Par aktīvo politisko darbību 1916. gada beigās viņš tika ap-
cietināts un ievietots Krestcu cietumā, kur drīz saslima ar reimatismu

un smagu sirdskaiti. 1917. gadā tika pasludināts spriedums — izsūtī-

šana uz Sibīriju» taču tālo ceļu mērot nevajadzēja, jo Februāra revo-

lūcija atvēra cieīumu durvis. Pakļaujoties Rīgas strādnieku prasībai,
Pagaidu valdība bija spiesta reakcionāra A. Krastkalna vietā par Vid-

zemes guberņas komisāru iecelt A. Priedkalnu, taču šos pienākumus

viņš nepildīja ilgi.
Pēc Oktobra revolūcijas uzvaras Latvijā A. Priedkalns bija to

cilvēku vidū, kuri stāvēja pie sociālistiskās veselības aizsardzības šū-

puļa Latvijā. 1917. gada decembrī viņš tika iecelts par Iskolata sani-

tārās nodaļas vadītāju, 1919. gadā vadīja Valkas Strādnieku, bezzem-

nieku un kareivju deputātu padomes Izpildu komitejas tautas veselības

nodaļu. Jāpiezīmē, ka šajā laikā A. Priedkalna vadībā Valkā tika at-

klāta Latvijā pirmā bezmaksas ambulance, kurā strādāja pieci dažādu

specialitāšu ārsti.

Buržuāziskajā Latvijā A. Priedkalns aizgāja no aktīvas politiskās
darbības un pilnīgi pievērsās ārsta un zinātnieka darbam. No 1919.

gada septembra līdz mūža beigām viņš vadīja Rīgas Bērnu slimnīcu,
daudz paveikdams tās izaugsmē. Necerc-t sagaidīt nopietnu atbalstu

no buržuāziskās valdības puses, A. Priedkalns veica nozīmīgu darbu,
rosinādams sabiedrību pabalstīt slimos bērnus, šajā laikā sarakstīti

arī vairāki medicīniska rakstura darbi, no kuriem lielākā daļa dienas

gaismu ieraudzīja pēc autora nāves. Pavisam A. Priedkalna spalvai
pieder četras monogrāfijas un kādas 50 publikācijas periodikā par

pediatrijas, higiēnas, epidemioloģijas, politiskās dzīves v. c. jautāju-
miem.

Andreja Priedkalna mūžs pārtrūka pēkšņi, 1923. gada 1. aprīļa rītā.

Vēl iepriekšējā vakarā kopā ar Raini viņš bija pārrunājis nākotnes

ieceres, rīta agrumā posies uz Jūrmalu, bet tad, piepeša vājuma mo-

cīts, nodomu atlicis. Cietumā iegūtā sirdskaite bija paveikusi savu.
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Dažas dienas vēlāk vairāki tūkstoši Rīgas strādnieku pavadīja uzti-

camo darba tautas interešu aizstāvi pēdējā gaitā uz Mārtiņa kapiem.
Daži atvadu vārdi, kurus Rainis teica pie sava biedra kapa: «Bū-

dams tautas bērns, viņš izbaudīja proletariāta dzīves grūtības, ziedo-

dams visu sevi strādniecībai. Kā visā dzīvē, arī ārsta amatā viņš

bija nākotnes cilvēks.»

V. Bērziņš 100

SARKANĀS ARMIJAS PIRMAIS VIRSPAVĒLNIEKS

1918. gada 2. septembrī Viskrievijas Centrālā Izpildu
Komiteja revolūcijas un kontrrevolūcijas saasinājušās cī-

ņas apstākļos pasludināja Padomju republiku par kara

nometni. Visus valsts spēkus un līdzekļus pakļāva prasī-
bām, kuras izvirzīja bruņotā cīņa pret baltgvardiem un

interventiem. Aizsardzības jautājumu izšķiršanai nodibi-

nāja Republikas Revolucionāro kara padomi, bet jaunās

republikas karaspēka stratēģiski operatīvai vadīšanai iz-

veidoja virspavēlnieka posteni. Par visu KSFPR Bruņoto

Spēku virspavēlnieku VCIK vienbalsīgi iecēla Jukumu

Vācieti, kura 100. dzimšanas dienu atzīmējam 1973.

gadā.
Sarkanās Armijas pirmais virspavēlnieks Jukums Vā-

cietis dzimis 1873. gada 23. novembrī Kurzemē, Kuldīgas
apriņķa Jaunmuižā, kalpa ģimenē. Vecāki kopā ar asto-

ņiem bērniem, vecotēvu un vecomāti mitinājās vienā is-

tabā. Grūti bija nopelnīt iztiku prāvajam ēdāju skaitam.

Bērniem jau agri pašiem vajadzēja iet algotā darbā. Iz-

ņēmums nebija arī Jukums. Kad zēnam palika seši gadi,
viņš ganīja muižā cūkas, vēlāk veica citus darbus. No

Jurģiem līdz pat oktobra vidum vajadzēja pašam pelnīt

naudu, lai ziemas mēnešos varētu apmeklēt Jaunmuižas

pagasta skolu. Ātri apguvis lasīšanas māku, zinātkārais

zēns cieši sadraudzējās ar grāmatām. Tām viņš palika uz-

ticīgs arī jaunekļa un vīra gados.
Pagasta skolā nobrieda apņemšanās katrā ziņā turpi-

nāt izglītību. Tēvs saprata dēlu, taču palīdzēt varēja ļoti
maz, tādēļ, mācoties Kuldīgas pilsētas skolā, J. Vācietis

bija spiests pats pelnīt sev iztiku gan laukos, gan sērko-

ciņu fabrikā. Dzīves grūtībās veidojās stingrs raksturs.

Paša pieredzē un vērojumos J. Vācietis labi iepazina darba
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cilvēku grūto likteni un uz visu

mūžu saglabāja simpātijas pret
godīgajiem vienkāršajiem ļaudīm.

Pēc pilsētas skolas pabeigšanas

astoņpadsmit gadus vecais jaunek-
lis atradās dzīves krustceļos. Viņš

bija pilns apņēmības izlauzt ceļu
dzīvē un virzīties tālāk par naba-

dzīgajiem ļaudīm atvēlēto dzīves

telpu. J. Vācietis brīvprātīgi iestā-

jās Rīgas apakšvirsnieku mācību

bataljonā. Kad bija pagājuši vai-

rāki dresūras gadi, viņš izmantoja
izdevību iestāties Viļņas kara

skolā. Pabeidzis to un ieguvis jau-
nākā virsnieka dienesta pakāpi,
J. Vācietis sāka nopietni gatavo-
ties Ģenerālštāba akadēmijai. Šī

iecere bija gandrīz vai pārdrošība.

Ģenerālštāba akadēmijā mācījās
pats muižniecības zieds, tur varēja sastapt reti kādu

zemāko kārtu pārstāvi. Par spīti dažādiem šķēršļiem, 1906.

gadā J. Vācietim izdevās kļūt par Ģenerālštāba akadēmi-

jas klausītāju. Pabeidzis akadēmiju, J. Vācietis turpināja
papildināt zināšanas pašizglītības ceļā — daudz lasīja,
pie tam lasīja ne tikai par militāriem jautājumiem.

Pirmā pasaules kara laikā apakšpulkvedis J. Vācietis

cīnījās Austrumprūsijā, kur komandēja bataljonu. Kā 5.

Zemgales latviešu strēlnieku bataljona, vēlāk pulka koman-

dieris viņš piedalījās kaujās Rīgas frontē. Cīnoties pirmajās

līnijās, J. Vācietis tika trīsreiz ievainots un kontuzēts. Reiz,
kad netālu sprāga lielkalibra artilērijas šāviņš, J. Vācie-

tis tikai brīnumainā kārtā neaizgāja bojā. Kā komandieris

viņš bija prasmīgs un iecienīts. Laikā, kad vairums cara

ģenerāļu un pulkvežu centās vispirms nodrošināt perso-

nīgo karjeru, pavisam maz domājot par lielajiem kara-

vīru upuriem nepietiekami sagatavoto militāro operāciju

rezultātā, J. Vācietis darīja visu, lai kaujas laukā pēc

iespējas mazāk lītu viņa strēlnieku asinis. Cara armijā

neparasta bija viņa dziļi cilvēciskā un saprotošā attieksme

pret vienkāršajiem strēlniekiem. Tas nebūt nebija pa prā-
tam pavēlniecībai, kas vilcinājās izvirzīt J. Vācieti kārtē-

jās dienesta pakāpes piešķiršanai.
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Kā cilvēks ar stingriem demokrātiskiem uzskatiem

J. Vācietis pēc Februāra revolūcijas ar interesi vēroja po-
litisko dzīvi un arī pats nevairījās no sabiedriskajiem pie-
nākumiem. Kad Rīgai uzbruka ķeizariskās Vācijas kara-

spēks, viņš 1917. gada augustā kopā ar zemgaliešiem stā-

jās tam pretī pie Mazās Juglas. Latviešu strēlnieku paš-
aizliedzība deva iespēju XII armijai izvairīties no drau-

došā ielenkuma. Pēc šīs kaujas pavēlniecība ieteica pulk-
vedi J. Vācieti apbalvošanai un paaugstināšanai. Taču

vecā iekārta aizvadīja savas pastāvēšanas pēdējos mēne-

šus, un tādējādi solījumi palika tikai solījumi.
Oktobra revolūcijas dienās J. Vācietis nešaubījās, kurā

pusē nostāties. «Es vienmēr esmu bijis un būšu kopā ar

zemgaliešiem, kur ies viņi, tur iešu arī es,» viņš aplie-

cināja, labi zinādams latviešu strēlnieku apņemšanos at-

dot savus spēkus sociālistiskās revolūcijas uzvarai. J. Vā-

cieti ievēlēja par 2. latviešu strēlnieku brigādes koman-

dieri, pēc tam izvirzīja par formējamā latviešu strēlnieku

korpusa komandieri.

Padomju varai bija nepieciešami pieredzējuši militārie

speciālisti. 1917. gada decembrī J. Vācieti izsauca uz Mo-

giļovu, kur atradās armijas virspavēlniecības galvenā
mītne, un iecēla par revolucionārā lauka štāba operatīvās

daļas priekšnieku. Baltkrievijā viņš vadīja ģenerāļa Dov-

bora-Musņicka poļu kontrrevolucionārā korpusa sagrāvi,
pēc tam organizēja pretsparu vācu militāristu uzbruku-

mam. Pēc Brestas miera noslēgšanas J. Vācietis devās uz

Maskavu. Kad ar viņa līdzdalību bija izveidota Latviešu

strēlnieku padomju divīzija, pirmā Sarkanās Armijas re-

gulārā vienība, viņu iecēla par tās priekšnieku.
1918. gada 6. jūlijā Maskavā sākās kreiso eseru dumpis.

Visuzticamākās un vispieredzējušākās galvaspilsētas gar-

nizonā bija Latviešu strēlnieku padomju divīzijas daļas.
Komunistiskā partija un Padomju valdība uzticēja divī-

zijas priekšniekam J. Vācietim vadīt dumpinieku apspie-
šanu. Lai saņemtu norādījumus un izklāstītu operatīvās
darbības plānu, naktī no 6. uz 7. jūliju J. Vācietis Kremlī

divas reizes tikās ar V. I. Ļeņinu. 7. jūlija dienas vidū,
kā bija solīts V. I. Ļeņinam, J. Vācietis ziņoja par dumpja
centra likvidēšanu Maskavā.

Drīz J. Vācietis saņēma jaunu uzdevumu. Padomju valdība

iecēla viņu par Austrumu frontes virspavēlnieku. J. Vācie-

tis izbrauca uz Kazaņu. Tolaik Austrumu fronte bija gal-
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venais pilsoņu kara iecirknis. Frontes komandēšanu vaja-
dzēja pārņemt grūtā brīdī — pēc bijušā virspavēlnieka
Muravjova nodevības, kad baltgvardi spieda atkāpties vēl

nepietiekami organizēto un vājo padomju karaspēku. Ka-

zaņu noturēt neizdevās, taču šīs pilsētas ieņemšana bija
pēdējais lielākais baltgvardu panākums pie Volgas. Pa-

domju karaspēks pārgāja enerģiskā uzbrukumā un pa-

dzina ienaidnieku no Kazaņas, Simbirskas (tag. Uļja-
novska), Sizraņas un Samaras (tag. Kuibiševa), atsvie-

žot baltgvardus no Volgas.
Telegrammas cita pēc citas atnesa vēstis par Sarkanās

Armijas panākumiem, kad 1918. gada septembra sākumā

Austrumu frontes štābā Arzamasā tika saņemta ziņa par
J. Vācieša iecelšanu par KSFPR Bruņoto Spēku virspa-
vēlnieku. Viņa dzīvē sākās jauns sasprindzināta darba

posms. Padomju republikas aizsardzības jautājumu risi-

nāšanai, tās Bruņoto Spēku iedalīšanai noteiktās frontēs

un armijās, to stratēģiski operatīvās darbības vadībai
J. Vācietis nodevās ar viņam raksturīgo enerģiju un aiz-

rautību. 7. oktobrī, tieši mēnesi pēc stāšanās virspavēl-
nieka amatā, J. Vācietis ziņoja V. I. Ļeņinam par Padomju

Krievijas stratēģisko stāvokli un tās aizsardzības plānu.
Arī turpmāk virspavēlnieks regulāri informēja partijas un

Padomju valsts vadītāju par svarīgiem valsts aizsardzības

jautājumiem.
J. Vācieša vadībā Sarkanā Armija 1918. gada beigās

un 1919. gada pirmajā pusē satrieca ģenerāja Krasnova

baltgvardus un panāca izšķirošu lūzumu cīņā pret kolča-

kiešiem. 1919. gada pirmajos mēnešos J. Vācietis vienlai-

cīgi bija arī izveidotās Padomju Latvijas armijas pavēl-
nieks, vairākas reizes apmeklēja armijas štābu Daugavpilī,
bet janvāra otrajā pusē uz īsu laiku ieradās Rīgā. J. Vā-

cietis savlaicīgi novērtēja Deņikina baltgvardu draudīgo
spēku, un pirmais izstrādāja savu kontrrevolūcijas sagrā-
ves plānu dienvidos, paredzot galveno triecienu ienaidnie-

kam dot Harkovas—Donbasa virzienā. Šī pamatideja vēlāk

tika arī īstenota. Tiesa, kad notika izšķirošās cīņas pret
deņikiniešiem, J. Vācietis bija atbrīvots no virspavēlnieka
pienākumiem un atradās Revolucionārās kara padomes
rīcībā sevišķi svarīgu uzdevumu veikšanai.

20. gadu sākumā J. Vācietis vadīja komisiju, kas risi-

nāja jautājumu par pāreju uz milicijas sistēmu. Ar 1919./
20. mācību gadu viņš sāka strādāt par pasniedzēju Sar-
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kanās Armijas akadēmijā (tag. M. Frunzes Kara akadē-

mijā), aktīvi piedalījās karu vēstures komisijas darbā. Tie,
kas klausījušies J. Vācieša lekcijas, atceras, ka viņš vien-

mēr bijis rūpīgi sagatavojies; raitais un emocionālais stās-

tījums, raksturīgie, nereti no paša cīņu gaitām ņemtie pie-
mēri un loģiskie secinājumi atstājuši pārliecinošu iespaidu.
Karu vēstures katedras profesors J. Vācietis nepārtraukti
sekoja militārās zinātnes attīstībai, iepazinās ar attiecīgo

padomju, kā arī ārzemju literatūru un periodiskajiem izde-

vumiem. Viņš arī pats sarakstīja un publicēja vairākus

darbus, to skaitā gan vēsturiskus, gan militāri zinātniskus

apcerējumus, tāpat savas atmiņas. Kā cilvēks J. Vācietis

bija vienkāršs, sirsnīgs un izpalīdzīgs. Viņam bija sveša

augstprātība. Kā komandieris, kas pats daudzkārt riskējis

ar dzīvību, J. Vācietis necieta gļēvuļus un pielīdējus, vien-

mēr runāja atklātu valodu. Tādu viņu atceras sirmie Sar-

kanās Armijas veterāni.

Par nopelniem pilsoņu karā J. Vācieti apbalvoja ar Sar-

kanā Karoga ordeni. Kā viens no padomju karavadoņu ve-

cākās paaudzes pārstāvjiem sakarā ar M. Frunzes Kara

akadēmijas 15 pastāvēšanas gadiem viņš saņēma Sarka-

nās Zvaigznes ordeni. Viņa dzīves pavediens aprāvās
1938. gada 28. jūlijā. J. Vācieša pēdējā militārā pakāpe
bija 2. ranga armijas komandieris.

Izcilā militārā darbinieka J. Vācieša piemiņa saglabāju-
sies apcerējumos par pilsoņu karu. Ar cieņu un pateicību

viņu atceras bijušie latviešu strēlnieki, viņa vārds ieņem
goda vietu pilsoņu kara komandieru vārdu vidū. Dzimtajā

novadā, godinot J. Vācieša piemiņu, viņa vārdā nosaukta

Jaunlutriņu astoņgadīgās skolas pionieru vienība, skolēni

rūpīgi vāc materiālus par savu izcilo novadnieku. Šajā
darbā vēl daudz varētu palīdzēt J. Vācieša kara gaitu
biedri, tāpēc nepieciešams nekavējoties uzrakstīt un sa-

glabāt viņu atmiņas.

A. Žvagiņa 75
OSKARS RIHTERS DZIMTAJĀ NOVADĀ

Kādreizējā Lubānas pagasta ziemeju da]ā meža vidū cilvēki uz-

cēla «Apogus». Seit arī pagāja latviešu padomju rakstnieka, sarkanā

partizāņa un izlūka Oskara Rihtera, īstajā vārdā Oskara

Joasa, bērnu dienas.
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Oskars piedzima 1898. gadā trūcīgā mežstrādnieka ģimenē. Agri
sākās arī viņa mežinieka gaitas. 1912. gadā Rihters ieradās Rīgā, bet

pec tam, sākoties pirmajam pasaules Ikaram, iestājās latviešu strēl-

nieku pulkā, kur ieguva politisko rūdījumu.
1918. gadā, vācu okupācijas laikā, Rihters no bijušajiem latviešu

strēlniekiem noorganizēja partizāņu grupu, kas darbojās Lubānas un

Jaungulbenes apkārtnē. Partizāni dezorganizēja vācu karaspēku un

vērsās pret tautas nodevējiem. «Okupanti izsludināja, ka tam, kas no-

gādās viņu rokās partizāņu vadoni Oskaru Joasu, tiks izsniegta 10 000

rubļu liela naudas balva,» savās atmiņās rakstīja cīņu biedrs Oto Mil-

lers. Nodevējs tomēr neatradās.

1919. gadā Rihters bija Lubānas pagasta milicis-sarkangvards. Cīņā
ar «zaļajiem» Palsu mežā viņš guva smagu ievainojumu, kuru ārstēt

aizbrauca uz Maskavu.

Kad Padomju Latvijas armija atkāpās uz Latgali, 1919. gada va-

sarā un rudenī Latvijā izvērsās plaša partizāņu kustība. Malienā dar-

bojās 18 partizāņu nodaļas, kuras vadīja 15. armijas Revolucionārā
kara padome. 1919. gada 21. jūlijā fronti pārgāja 18. Lubānas parti-
zāņu nodaļa. Tās komandieris bija lubānietis Ernests Krēsliņš, koman-

diera vietnieks — Oskars Rihters. Vēlāk rudenī, kad dziļā ienaidnieka

aizmugurē palika tikai izlūki, Rihters kļuva par apvienotās Lubānas—
Jaungulbenes nodaļas komandieri.

1919. gada vasarā partizāņi uzbruka balto štābam Lubānas mācī-

tāja muižā, rudens sākumā Cesvaines stacijai, 1920. gada aprīlī uz

Dzelzavas—Lubānas ceļa — buržuāziskās Latvijas ministru preziden-
tam K. Ulmanim. Tad sekoja 1920. gada vasaras traģiskie Jaungul-
benes «Stradu» notikumi, kad baltie dzīvu sadedzināja partizāņu
atbalstītāju mežstrādnieci Almu Veismani.

«Kauju apstākļos Rihters pilnīgi pārvērtās, kļuva nopietns, kon-

centrēts, aukstasinīgs, zibenīgi orientējās un rīkojās. Bija daudz tādu

brīžu un gadījumu šajos sarežģītajos kaujas apstākļos, kad visi ap-
juka un nebija laika kaut ko apdomāt un izlemt. Tad rīkojās Džeks

(O. Rihtera partizāņa iesauka) un ar savu apķērību, bezbailību un

aukstasinību glāba stāvokli.» (K. Cires, Rihtera cīņu biedres, atmiņas.)
30. gados, dzīvodams Padomju Savienībā, Rihters rakstīja par sa-

viem cīņu biedriem, tā uzceldams pieminekli dzīvajiem un bojā gāju-
šajiem cīnītājiem, domās arvien skatīdams dzimto pusi, kur bijušo
saimnieku tīrumu vietā kā jūra viļņos kolektīvie rudzi.

O. Rihteram nebija lemts vēlreiz skatīt dzimto novadu, tomēr

viņa vārds šeit nav aizmirsts: jaunā paaudze nopietni interesējas par

viņa varonīgo cīņu gaitām. Lubānas vidusskolas novadpētnieki uz-

meklējuši visus O. Rihtera cīņu biedrus, radiniekus un citus toreizējo
notikumu aculieciniekus un ieguvuši no viņiem vērtīgus materiālus.

Savāktās fotogrāfijas, atmiņas v. c. materiāli dos iespēju iekārtot eks-

pozīciju par drosmīgo cīnītāju.
Diemžēl nav saglabājušies O. Rihtera dzimtie «Apogi», taču ir

iespējams saglabāt šo māju dārzu, kas pēc paveiktajiem meliorācijas
darbiem paliks auglīgu druvu vidū. Lai nezustu O. Rihtera piemiņa,
Lubānā pie skolas, kur viņš mācījies, pielikta plāksne, bet vidussko-

las pionieru pulciņš jau daudzus gadus saucas O. Rihtera vārdā.

Sarkanā partizāņu komandiera piemiņu cildina ari tēlnieces B. Grīsles

veidotā skulptūra Lubānas vidusskolas dārzā.

Sie fakti liecina, ka lubānieši atceras savu izcilo novadnieku. Pa-

teicība par to pienākas visiem, kas dalījušies atmiņās par O. Rihteru
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un nodevuši skolas novadpētnieku rīcībā savus materiālus. Pateicību

pelnījuši ari ciemata izpildu komitejas, Lubānas padomju saimniecības,

MRS, MCP v. c. iestāžu un uzņēmumu darbinieki, kas palīdzējuši sa-

glabāt O. Rihtera piemiņu.

S. Šiško 100
GRĀMATIZDEVĒJS ANDREJS JESENS

Pedagogs un izdevējs Andrejs Jesens dzimis

1873. gada 14. aprīlī Ceraukstes pagasta «Rutkos» zem-

nieka ģimenē. Deviņu gadu vecumā viņš sāka apmeklēt
vietējo lietuviešu skolu, vēlāk mācījās Bauskas pilsētas
skolā un Kuldīgas skolotāju seminārā. 1899. gadā Jesens

semināru beidza, sāka strādāt par skolotāju un pievērsās
literārajam darbam. 1906. gadā iznāca viņa grāmata «Kul-

tūras vēsture». Populāri skaidrodams «pirmatnes cilvēka»

materiālo, sabiedrisko un garīgo dzīvi, Jesens uzsvēra visu

sabiedriskās dzīves parādību atkarību no laikmeta saim-

nieciskajiem apstākļiem, norādīja uz kapitālistiskā ražoša-

nas veida neizbēgamo bojāeju: «... kapitālisms, tāpat kā

verdzība un dzimtbūšana, sabruks, un uz viņa gruvešiem
pacelsies jauns ražošanas veids, kurš radīs daudz labāku

un pilnīgāku sabiedriskās dzīves kārtību nekā tagadējā.»
Pedagoga darbs Jesenam atklāja, ka bērnu rakstura un

pasaules uzskata veidošanā liels palīgs ir pareizi izvēlēta

lasāmviela. Tā kā labu bērnu un jaunatnes grāmatu bija

maz, viņš sāka plašu sistemātisku darbu šajā nozarē.

1908. gadā grāmatizdevējs D. Zeltiņš sāka izdot pirmo
Jesena sastādīto grāmatu sēriju «Jaunības bibliotēka».

Katrā sērijas numurā ietilpa vairāku autoru tematiski un

idejiski saistīti darbi. Kritika augstu novērtēja Jesena

prasmi atrast sacerējumus, kas ar spilgtiem mākslas tē-

liem, nevis uzbāzīgu didaktiku audzina lasītāju. Sēriju

veidoja tulkojumi no cittautu literatūras — N. Gogoļa,
V. Koroļenko, R. Kiplinga, C. Dikensa, A. Serafimoviča

v. c. autoru darbi.

1910. gadā Jesens sāka izdot literāri zinātnisku ikmē-

neša žurnālu «Jaunības Tekas». Tas bija riskants pasā-
kums, jo prasīja lielus līdzekļus un plašu līdzstrādnieku

pulku. Enerģiskais «Jaunības Teku» redaktors un izdevējs
pārvarēja visas grūtības: piesaistīja savam izdevumam

daudzus latviešu rakstniekus un māksliniekus, prata sa-
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meklēt katram žurnāla nu-

muram vērtīgu un audzi-

nošu vielu. «Jaunības Te-

kas» jau ar pirmo numuru

guva lasītāju ievērību un

nezaudēja popularitāti vi-

sus ilgos iznākšanas ga-

dus (1910—1915, 1920—

1930). Žurnāla saturs bija

cļaudzpusīgs: daiļdarbiem

sekoja populāri zinātniski

raksti, apceres par mākslu

un literatūru, tehnikas un

grāmatu jaunumu apskats.
Pirmajā žurnāla iznākša-

nas gadā te parādījās
plašs A. Upīša apcerējums
«Grāmatas un lasītāji».
Atzīmējis skolu program-

mu nabadzību, autors aici-

nāja: «Tādēļ it sevišķi
jāgādā pašiem skolotājiem, lai kaut ārpus programmas
bērna dvēseles stādam pievadītu mākslas dzīvo ūdeni un

saules siltumu.» Sie vārdi izsaka arī «Jaunības Teku» pa-
matuzdevumu. Sevišķa nozīme «Jaunības Tekām» bija kā

latviešu oriģinālliteratūras veicinātājām. Žurnālam rak-

stīja Rainis, Aspazija, A. Birkerts, E. Birznieks-Upītis,
J. Jaunsudrabiņš, L. Paegle, V. Plūdonis, K. Skalbe un

daudzi citi. Vērtīgi bija zinātniskie raksti, kas vienkāršā

izklāstā popularizēja gan sabiedriskās, gan dabas zināt-

nes. Žurnāls bija bagātīgi ilustrēts. Nodaļa «Mazajiem
lasītājiem» 1924. gadā izauga par patstāvīgu literāru žur-

nālu «Mazās Jaunības Tekas», kas 10 gadus saistīja ma-

zos lasītājus ar interesanto saturu un skaistajām ilustrā-

cijām. 1930. gadā vismazākie lasītāji sāka saņemt savas

«Mazo Teciņas», kuru mūžs gan nebija ilgs.
Līdztekus žurnāliem Jesens turpināja izdot dažādas grā-

matu sērijas. 1913. gadā grāmatu tirgū parādījās «Vispā-
rīgās bibliotēkas» lētās grāmatiņas, gadu vēlāk — «Grā-

skolai un mājai», tad sērija «Mazajiem lasītājiem»,
bet, sākot ar 20. gadiem, jaunatnes literatūru bagātināja

zinātniskā bibliotēka», «levērojami vīri dzīvē

un darbā», «Bērnu teātrim» un «Svešās zemēs». Ar daiļli-

Daži no A. Jesena izdevumiem
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teratūras sērijām lasītāji saņēma labāko no latviešu un

cittautu literatūras, iepazinās ar bērnu un jaunatnes dzīvi

visās pasaules malās. «Populāri zinātniskajā bibliotēkā»

bija iekļauti arī paša Jesena sarakstīti darbi: «Pasaules iz-

celšanās un zemes attīstība», «Uzskati par dabu viņu vēs-

turiskā attīstībā», «Liekēži kustoņu valstī» v. c. Vairākas

sērijas bija ilustrētas. Zīmējumus darināja A. Kronen-
bergs, I. Zeberiņš, J. Jaunsudrabiņš, E. Brencēns un citi

latviešu mākslinieki. 1935. gadā, kad fašistiskais režīms

arvien vairāk pastiprināja represijas pret progresīvajiem
izdevumiem, Jesenam izdevēja darbu vajadzēja beigt.

Vairākus gadu desmitus A. Jesens bija vienīgais bērnu

un jaunatnes literatūras izdevējs Latvijā, kas strādāja pēc
plašas programmas. Tās realizēšana prasīja daudz pūļu
un enerģijas. Vislabāk progresīvo pedagogu un grāmatiz-
devēju raksturojis viens no viņa tuvākajiem līdzstrādnie-

kiem E. Birznieks-Upītis: «Idejiski un ētiski Jesens augstu

vērtējams kā cilvēks, kas savā dzīvē visus spēkus koncen-

trēja pat līdz vislielākai pašaizliedzībai sava nospraustā
mērķa sasniegšanaf.»

A. Vīksna 125

CĪŅĀ AR TRAKUMSĒRGU UN ĻAUNAJIEM IENĀŠIEM

Ne mazums izcilu latviešu zinātnieku nākuši ne vien no

Tērbatas universitātes, bet ari no Tērbatas Veterinārā insti-

tūta. Tā sienās pagājušajā gadsimtā izauga vesela plejāde
slavenu latviešu mikrobiologu, sākot ar Eiženu Zemmeru,

turpinot ar viņa skolniekiem Kristapu Helmani, Alfrēdu

Bertušu, Robertu Vāgneru un Oto Kalniņu un beidzot ar

Jāni Lūsi un Augustu Kirhenšteinu, kura skolnieki ir paš-

reizējā Latvijas mikrobiologu paaudze. Izcilākais pagā-

jušā gadsimta latviešu mikrobiologs bija Kristaps Hel-

mani s, kura 125. dzimšanas dienu atzīmējam 1973. gadā.
Kristaps Helmanis dzimis 1848. gada 3. jūnijā Tērvetes

pagasta «Lejasčimu» mājās. Viņa tēvs, jau kā pieaudzis
cilvēks ielauzījies rakstīšanā un lasīšanā, bija vīrs ar

gaišu galvu. Tēvs pagastā pirmais sāka lietot divjūgu
arklu un minerālmēslus, pievērsa uzmanību biškopībai un

augļu dārzam. Savam dēlam viņš deva labu izglītību —

1865. gadā K. Helmanis beidza Jelgavas reālskolu un

kļuva par izglītotāko cilvēku visā apkārtnē. Taču vairāk
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vecāki nespēja dot, un stu-

diju naudu K. Helmanim

vajadzēja pelnīt pašam,

strādājot gan par skolo-

tāju, gan muižas pārvald-
nieku, gan brūžu vadītāju
dažādās vietās Latvijā un

Krievijā. Tā pagāja astoņi

gadi, un tikai 1873. gadā
X- Helmanis pārkāpa Tēr-

batas Veterinārā institūta

slieksni. Kursā tolaik viņi

bija tikai seši: profesora
E. Zemmera aizrauti, trīs

no viņiem vēlāk izraudzī-

jās mikrobu pētnieka dar-

bu. Arī K. Helmanis, kas

studijas beidza 1877.gadā,
reizē saņemot zelta me-

daļu pār zinātnisko darbu,
kuru turpinot divus gadus
vēlāk aizstāvēja maģistra
disertāciju «Par mugur-

kaulnieku spermatozoīdu
attīstību».

Turpmāk K. Helmanis

dzīvoja Pēterburgā, kur

viņš kļuva par leibgvardes

jātnieku pulka veterinār-

ārstu. Aristokrātiskā vide un nepārtrauktās izpriecas maz

saistīja viņu, labprātāk K. Helmanis uzturējās Pēterbur-

gas latviešu vidū. Kāda visai populāra 80. gadu fotogrā-
fija rāda šo sabiedrību: pirmajā rindā vidu sēž K. Helma-

nis, viņam aiz muguras stāv divi jauniņi studenti —

J. Pliekšāns un P. Stučka.

Tomēr par visu vairāk K. Helmani saistīja pētniecības
darbs. Bija sākusies bakterioloģijas ēra: Francijā pa sla-

vas kāpnēm augšup kāpa Luijs Pastērs, Vācijā cītīgi strā-

dāja Roberts Kohs, bet Krievijā eksperimentēja Iļja Meč-

ņikovs. Arī Kristaps Helmanis, cik nu tas bija iespējams
leibgvardes veterinārajā klīnikā, ierīkoja laboratoriju un

sāka pētīt ļaunos ienāšus. Taču drīz viņu aizrāva kas cits.

Uzzinājis par L. Pastēra panākumiem, kurš 1885. gadā

K. Helmana piemineklis Kalna-

muižas kapsētā
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sāka aizsargpotēšanu pret trakumsērgu, K. Helmanis pil-
nībā pievērsās šai problēmai. Necerēdams saņemt aizsarg-

potes materiālu no L. Pastēra, K. Helmanis nolēma to

iegūt pats. Kad bija izdarīts jau devītais pārpotējums
trušiem un eksperimenti ar suņiem un pērtiķiem, gluži ne-

cerēti ar Oldenburgas prinča Aleksandra gādību no Parīzes

izdevās iegūt aizsargpotēm noderīgu materiālu. K. Helma-

nis tūlīt veica visus priekšdarbus, lai varētu atklāt Pas-

tēra stacijas nodaļu Pēterburgā. Tā sāka darbu 1886. gada
26. jūlijā un bija otrā Pastēra stacija pasaulē. Līdz ar to

tika izglābti daudzi tūkstoši cilvēku, kurus bija sakoduši

traki suņi un vilki.

1886. un 1888. gadā K. Helmanis apmeklēja Parīzi, kur

tikās ar L. Pastēru. No šā laika viņi sāka sarakstīties. Jā-

piebilst, ka K. Helmanis nestaigāja tikai pa dižā francūža

iemīto taku; viņš patstāvīgi veica vairākus eksperimentus,
kas būtiski papildināja mācību par trakumsērgu. Šeit jā-
min K. Helmaņa pētījumi par trušu trakumsērgas formām,

imunizācijas v. c. jautājumiem, kas publicēti krievu uri

franču zinātniskajos izdevumos. Jāpiezīmē, ka savus pētī-

jumus, kas dažkārt bija visai bīstami pētniekam, K. Hel-

manis balstīja uz liela eksperimentu klāsta (kādā gadī-

jumā 2500) un publicēja tikai tad, kad bija pilnīgi pārlie-
cināts par savu atziņu pareizību. Šīs uzmanības un atturī-

bas dēļ vairāku nozīmīgu pētījumu rezultāti tika publicēti
tikai pēc K. Helmaņa nāves E. Zemmera apkopojumā.

1890. gadā Pēterburgā tika atklāta pirmā medicīnas zi-

nātniskās pētniecības iestāde Krievijā — Eksperimentālās
medicīnas institūts, kura radīšanā lieli nopelni ir tieši

K. Helmanim. Viņš aizgāja no karadienesta, saņemdams
pulka komandiera pateicību nevis par lielo zinātnisko vei-

kumu, bet par labi apkaltajiem zirgiem (tiesa, K. Helma-

nis ir izgudrojis īpatnēju zirgu pakavu, kuru plaši lietoja
krievu armijā), un pievērsās tikai zinātniskajam darbam.

Eksperimentālās medicīnas institūtā viņš vadīja epizooto-

loģijas nodaļu. Šeit viņš atgriezās pie jau agrāk risinā-

tās ļauno ienāšu problēmas.

īstu zinātnieka pašaizliedzības paraugu rādīja K. Hel-

maņa līdzstrādnieki Alfrēds Bertušs un Roberts Vāgners,
kuri laboratorijā nejauši inficējās un nomira. Viņu vietā

stājās Oto Kalniņš, kuru piemeklēja līdzīgs liktenis. Kopā

ar līdzstrādniekiem K. Helmanis atklāja maleīnu un no-

teica tā lietošanu ļauno ienāšu diagnostikā. Ar šo atklā-
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jumu K. Helmaņa vārds iegāja pasaules zinātnes vēsturē.

Kāds cits atklājums K. Helmaņa slavu darītu vēl lielāku

un, iespējams, nostādītu viņu līdzās Robertam Koham,
taču aiz kautrības K. Helmanis sava pētījuma rezultātus

uzskatīja par nepietiekami pamatotiem un nepublicēja.
Runa ir par tuberkulīnu, kuru viņš ieguva kādu gadu ag-
rāk par R. Kohu. Vēl jāpiemin, ka K. Helmanis pētījis arī

liesas sērgas ierosinātājus.

Kristaps Helmanis nomira Pēterburgā 1892. gada 10.

martā 43 gadu vecumā. Viņš apglabāts Tērvetes kapos.

S. Stumbre 100

PATI PIRMĀ MŪSU DZIESMU PĻAVAS BRIDĒJA

Tā komponists un mūzikas kritiķis Jānis Zālītis kādā

recenzijā godināja Malvīni Vīgneri-Grīnbergu,
nenogurstošo un nepārspēto latviešu dziesmas, īpaši tau-

tas dziesmas popularizētāju. Šogad pienākusi simtgades
atcere kādreiz ievērojamākajai un pirmajai profesionālajai
latviešu dziedātājai, kuras vārdu daudzināja vēl ilgi pēc
tam, kad viņas balss vairs neskanēja. Daudz rakstīts un

stāstīts par dziedones darbības spilgtāko daļu — viņas
latviešu tautas dziesmu atskaņojumiem. Māksliniece pra-
tusi sniegt dziesmas klausītājiem ar tādu dabiskumu un

valdzinošu daudzkrāsainību kā pušķi smaržīgu lauku

puķu. Pret to vizuļaini un bez dzīvības šķituši daudzi

prāta diktētie jauno laiku sacerējumi.
Šodien, kad neviens no mums nedomā apstrīdēt latviešu

tautas dziesmu īpatno vienreizību, nebūtu varonība kādai

solistei (vai solistam) sniegt klausītājiem veselu koncert-

programmu šo lauku puķu (izņemot korus, neviens (ne-

viena) gan nav to mēģinājis darīt),bet toreiz,kad dziedāja
M. Vīgnere-Grīnberga, bija pārdrošība likt mazajai, dau-

dzus gadu simtus nievātajai «blēņu dziesmai» vienai ska-

nēt visā solokoncertā līdzīgi slavenu pasaules komponistu
darbiem, spītējot akadēmiskajām koncertu tradīcijām. Vis-

pār dziedātājai bija raksturīga drosme. Viņa, piemēram,

spēja pārtraukt priekšnesumu un uzaicināt skaļi tērzējošās

augstāko aprindu dāmas apklust vai atstāt zāli.

Atgriežoties pie mākslinieces lielā ieguldījuma tautas

dziesmu popularizācijā, gribas citēt pašas M. Vīgneres-
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Grīnbergas vārdus: «Tautas dziesma ir mans mūža darbs,
vistuvāk man šķita sirdij, un vislabāk iedzīvojos to mū-

zikā. Kuras man mīļākas no viņām, jāteic — jautrās,
draiskās. Kaut dzīvē man bijis daudz grūtību un skumju,
man vēl aizvien tīk dziesmas, kuras saule, kurās prieks
un bezbēdība. Man pašai tagad mājās vesela dziedātāju
saime, gan jauni, vēl topoši. Pasniedzu dziedāšanas stun-

das. Ir manu audzēkņu starpā trūcīgu vecāku bērni. Vaja-
dzētu redzēt, ar kādu darba prieku un mīlestību viņi no-

dodas dziedāšanai, kaut apstākļi tiem grūti. Tas manu

tagadējo dienu prieks. Pati biju kādreiz tāda maza, neba-

gāta dziesmu mīlētāja. Pret straumi peldēju un izpeldēju!
Kaut gan daudz rūgtuma, šķēršļu ceļā bija. Bet tāds jau
mākslinieka ceļš.» (No M. Augusta raksta «Mūzikas Ne-

dēļā» 1926. g. 5. nr.)
Gribas kaut īsumā aplūkot mākslinieces galvenos darbī-

bas posmus.

Dziedātāja dzimusi Rīgā 1873. gada 24. oktobrī latviešu

mūzikas vēsturei zīmīgajā pirmo vispārējo dziesmu svētku

gadā. Pirmās skolas dziedāšanas skolotāja ierosināta, viņa
tiecās skolot savu balsi un muzikāli izglītoties — pirmo
reizi nopietnāk Vīgneru Ernesta dziedāšanas kursos, pēc
tam jau Maskavā, Pēterburgā un Berlīnē pie atzītiem pe-

dagogiem.

Raksturīgi, ka pirmo reizi dziedātāja savam tīkamajam

mecosoprānam lika skanēt 18 gadu vecumā kādā Latviešu

biedrības koncertā. Viņa guva panākumus tieši ar tautas

dziesmu atskaņojumiem, un ar tiem māksliniece, 63 gadu
vecumā reizē sarīkojusi jubilejas un atvadu vakaru, arī

noslēdza savu auglīgo koncertdarbību. Pēc veiksmīgās de-

bijas dziedone drīz kļuva par vadošo un līdz ar to arī

pirmo profesionālo koncertdziedātāju, un ar viņas starp-
niecību latviešu sabiedrība iepazina J. Vītola un Jurjānu
Andreja jaunās solodziesmas, vēlāk Alfr. Kalniņa, E. Dār-

ziņa, E. Melngaiļa, J. Zālīša, J. Reinholda un citu kompo-
nistu vokālo liriku, kas bagātīgi raisījās gadsimta sākumā.

Daudzi no minētajiem komponistiem M. Vīgnerei-Grīn-

bergai kā iedvesmīgai, dvēseliski sirsnīgai un atsaucīgai

dziedātājai veltījuši savas jaunās dziesmas, bet vistuvākās

viņas personībai bijušas Aifr. Kalniņa un E. Dārziņa dzies-

mas ar emociju tiešumu un dabisko, tautas dziesmām rad-

niecīgo būtību. Ar šīm latviešu dziesmas raksturīgajām

īpašībām un pievilcīgo, skoloto balsi M. Vīgnere-Grīnberga
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iekaroja simpātijas arī septiņus mēnešus garajā koncert-

ceļojumā no Maskavas līdz Vladivostokai 1908. gadā, kad,

nobraucot līdz 25000 verstu, sniedza ap 30 koncertu Pē-

terburgā, Maskavā, Pleskavā, Ceļabinskā, Jekaterinburgā,

Samarā, Ufā, Omskā, Tomskā, Vladivostokā un vēl citās

mazākās pilsētās. Visur recenzijas izcēla latviešu kompo-
nistu un tautas dziesmu ziemeļnieciski īpatno dabu, māk-

slinieces meistarību un mīlestību tās atskaņojot, uzteicot

arī dziedātājas skaisto dziļo balsi, smalko frazēšanas māk-

slu, tīro dikciju un gaumīgi sastādītās programmas. Diem-

žēl liecības par šiem koncertiem, tāpat kā par daudzu

latviešu solistu koncertdarbību Krievijā, it īpaši vēlāk,

pirmā pasaules kara laikā, mums ir ļoti nepilnīgas. Varbūt

lasītāji ar savām atmiņām, vēl saglabātām vēstulēm vai

programmām varētu palīdzēt mums restaurēt un konkre-

tizēt šo latviešu izpildītājmākslas vēstures daļu?
Mūsu gadsimta pirmajos gadu desmitos sabiedrība iepa-

zina M. Vīgneri-Grīnbergu arī kā operdziedātāju, sākumā

Liepājas un Rīgas vācu teātros Azučenas (Verdi «Truba-

dūrā») un Nansijas (Flotova «Martā») lomās, ar kurām

viņa kopā ar trupu viesojās arī Tērbatā un Helsingforsā;
Rīgā viņa dziedāja aukli Čaikovska «Jevgeņijā Oņeginā»,
Puku Vēbera «Oberonā», Martu Guno «Faustā», Reinas

meitu Vāgnera «Reinas zeltā» un, kā stāsta, pat Venusu

«Tanheizerā». Kā viena no profesionāli spēcīgākajām so-

listēm dziedātāja piedalījās arī Jurjānu Pāvuīa organizē-
tās Latvijas operas un vēlāk Padomju Latvijas operas iz-

rādēs, dziedot vēl titullomu Bizē «Karmenā», grāfieni Čai-

kovska «Pīķa dāmā», raganu Humperdinka «Ansītī un

Grietiņā», eņģeli Rubinšteina «Dēmonā» un Mēriju Vāg-
nera «Klīstošajā holandietī». Kritika mēdza aizrādīt, ka

dziedonei tomēr trūkst skatuvei nepieciešamo dramatiskās

izteiksmes krāsu. Varbūt tādēļ ap 1920. gadu M. Vīgnere-
Grīnberga uz visiem laikiem pārtrauca operas solistes gai-
tas, turpmāk uzstājās tikai koncertos un ar prieku ziedoja
savu enerģiju pedagoģiskajam darbam Rīgas Tautas kon-

servatorijā, Vīgneru Ernesta Fonoloģijas institūtā un

savā privātajā studijā.

Bagātajā mūža novakarē, padomju varas apstākļos,
M. Vīgnere-Grīnberga uzņēmās Radio tautas dziesmu an-

sambļa vadību, un darbs ar tautas dziesmu no 1945. līdz

1949. gadam simboliski noapaļoja mākslinieces dzīves ri-

tējumu, kas beidzās 1949. gada 6. jūnijā.
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Atzīstot dziedātājas izcilos nopelnus latviešu kultūras
attīstībā, M. Vīgnerei-Grīnbergai 1945. gadā tika piešķirts
LPSR Nopelniem bagātās mākslas darbinieces goda no-

saukums.

B. Gudriķe
100

AKTIERI GUSTAVU ŽIBALTU ATCEROTIES

Pirms simts gadiem — 1873. gada 28. janvārī Lielezeres muižas

kalpu Zibaltu ģimenē piedzima dēls Gustavs, kuram līdz ar darba
cilvēka dzīvei neizbēgamo trūkumu un sūrumu šūpulī bija ielikta liela

neatlaidība, izturība un darba spējas. Ar divpadsmit gadu vecumu

vasarā ganu gaitas pie saimniekiem, ar piecpadsmito dzīves gadu —

smags fizisks darbs Liepājas ostā, ar septiņpadsmit gadiem darbs

Liepājas krāsu, pēc tam eļļas un linoleja fabrikās — tāda bija G. 2i-

balta jaunība.
Ar teātra mākslu Gustavs Zibalts nāca sakaros 90. gadu vidū

un tūlīt atdeva vai visu sirdi un visu dzīvi. Kaut gan dienas

aizritēja fabrikā, jauneklis atrada laiku, gribu un enerģiju gan uzstā-

ties Liepājas amatieru pulciņu izrādēs, gan iestudēt lugas un organi-
zēt jaunu teātri, kas audzinātu tieši strādniekus.

Audzinādams citus, G. Zibalts pašmācības ceļā cītīgi papildināja arī

pats savas vispārējās un profesionālās zināšanas. Kā Liepājas Lat-

viešu teātra aktieris guvis zināmus panākumus, 1905. gadā G. Zibalts

ar pazīstamā jaunstrāvnieka J. Kovaļevska ieteikumu devās uz Rīgu.
Viņš iesaistījās Jaunajā latviešu teātrī, bet kad to slēdza, kļuva par

Apollo teātra dibinātāju, direktoru, režisoru, administratoru, aktieri

un skatuves strādnieku vienā personā.
Tomēr G. Zibalta īstais aicinājums bija aktiera māksla, un tajā

viņa talants jo Spoži atraisījās Jaunajā Rīgas teātrī, ar kuru māksli-

nieks bija saistīts no tā dibināšanas 1908. gadā līdz slēgšanai pirmā
pasaules kara laikā. G. Zibalts te pirmais atveidoja Melno bruņinieku
un Pudiķi Raiņa «Uguns un nakts» un «Indulis un Ārija» pirmiestu-
dējumos. Viņa sniegumā tie bija spilgti tēli, it īpaši Melnais bruņi-
nieks ar uzsvērti drausmu saltumu un sastingumu maskā, žestos,
valodā un attieksmē pret visu dzīvo, progresīvo. G. Zibalts vienlīdz

veiksmīgi tēloja tik pretējus raksturus kā drosmīgais, cēlais Vilhelms

Tells un dzeršanas postā iestigušais vecais strādnieks Dzilna, taču

vislielākos panākumus guva ar savu vientiesīgi optimistisko Ķenci.
Pirmais pasaules karš aizveda aktieri uz dažādām Krievijas pil-

sētām. Viņš darbojās Pēterpils un Maskavas latviešu teātros, organi-

zēja izrādes latviešu bēgļiem Harkovā un Samarā, bet savas īstās

mājas atrada Dailes teātrī, kur sāka strādāt tūlīt pēc atgriešanās Lat-

vijā 1920. gada rudenī un atklāšanas izrādē «Indulī un Ārijā» monu-

mentālās līnijās tēloja Lietuvas vareno valdnieku Mintautu.

G. Zibalts bija izcils raksturotājs ar plašu spēju diapazonu. Viņš

atveidoja tiklab traģiskus, kā komiskus raksturus. Traģiska smeldze

strāvoja no viņa Indrānu tēva un Šeiloka, asa satīra no stulbā Him-
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melmaņa un mietpilsoniskā Džona Neilanda, labsirdīgs humors no dzī-

vespriecīgā Malvolio un neveiksminieka paunu Ābrama. Sevišķi meis-

tarīgi G. Zibaltam padevās dažādi vientieši, stulbeņi, uzpūtīgi āksti.

Tos viņš veidoja ar lielu radošu izdomu, ar dzirkstošu artistisku tem-

peramentu, bagātu krāsu paleti, kurā netrūka ne karikatūras, ne bu-

fonādes, pat ne triku elementu. Tā, piemēram, Arveds Mihelsons stās-

tīja, ka E. Rozenova lugā «Nelaimīgais runcis», tēlojot ciema priekš-
nieku Ermišeru — varas apziņas apstulbotu ļaužu tiranizētāju, Zibal-

tam pēkšņi pie sliekšņa aizķērušies kāja un viņa lepnais, iedomīgais
un augstprātīgais priekšnieks izstiepies uz grīdas visā savā dabiskajā
garumā. Ar tādu asu un negaidītu, paša izdomātu kontrastu aktieris

savu varoni ne vien nostādīja smieklīgā situācijā, bet reizē asprātīgi
nosodīja arī viņa tukšo uzpūtību un iedomāto varenumu.

G. Zibaltam vispār ļoti patika tamlīdzīgi asi kontrasti un dažādi

kritieni — gan no krēsla, gan cauri gultai utt. Par tiem radušās pat
anekdotes. Taču visas komiskās izdarības viņa sniegumā allaž bija
rūpīgi pārdomātas, virtuozi izpildītas un organiski iekausētas lomas

loģiskajā risinājumā. Un šī lielā vienotība, kur visi aktiera izteiksmes

līdzekļi mērķtiecīgi bija pakļauti tēla iekšējās būtības atklāsmei, tad

arī piešķīra G. Zibalta tēlojumam pārliecinošu un reālistisku skanē-

jumu. «Reti kāds no latviešu skatuves māksliniekiem,» rakstīja An-

drejs Upīts 1923. gadā, «tā kā Zibalts prot atrast idejisku, psiholo-
ģisku un estētisku kontaktu ar dramatisko autoru. Es to varu sacīt

no daudziem paša piedzīvojumiem. No tiem minēšu tikai veco Dzilnu

manas drāmas «Balss un atbalss» pirmizrādē Jaunajā teātrī 1911.

gadā. Es redzēju savu Dzilnu nesalīdzināmi dzīvāku, nekā to rakstot

biju iedomājies. Palaikam es redzu savus tipus kustamies un dzīvo-

jam uz skatuves. Bet nebiju iedomājies visus tos šķietamos sīkumus,
tās šķietami nesvarīgās detaļas kustībās, pozā un balsī, ar kādām Zi-

balts šo cilvēku parādīja visā viņa reālā vienkāršībā un mākslinie-
ciskā veidojuma skaistumā ... Tas bija mans Dzilna un tomēr atkal

ne mans. Es tikai pusi biju veicis — otru pabeidza Zibalts. Es biju
devis miesu, Zibalts to pildīja ar dzīvu cilvēcisku dvēseli.»

Diemžēl Dailes teātrī, kur G. Zibalta teatrāli krāsainā raksturoša-

nas māksla bija atradusi saskanīgu valodu ar E. Smiļģa prasībām pēc

spilgtas un izteiksmīgas skatuves formas, viņš īsti intensīvi dabūja
darboties tikai gadus desmit. Slimība priekšlaicīgi piespieda aktieri

aiziet no skatuves un 1938. gadā arī no dzīves. Dailes teātrim tas bija
sāpīgs zaudējums, jo, kā teica E. Smiļģis, «Zibalts ir personība ārpus
katras skolas. Viņa māksla bija intuitīva, neatdarināma. Zibalts ir ne-

aizmirstams, radošs, jo viņš mākslā traucās kaisli uz progresu, uz

lielāku pilnību. Zibalts bija vētras putns. Viņa vārds ir nesaraujamām
saitēm saistīts ar Dailes teātri.»

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā izlasi «Latviešu

bērnu folklora», kas noderēs bērnu audzināšanai, viņu

iepazīstināšanai ar pasauli, ievadīšanai sabiedrisko attie-

cību izpratnē. Krājumā ietilpst tautas dziesmas, pasakas,

anekdotes, mīklas, asprātības uzdevumi, spēles un rotaļas.
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R. Grabis 100
LATVIEŠU VALODAS PĒTĪŠANAI

UN IZKOPŠANAI VELTĪTS MŪŽS

1973. gada 22. februārī aprit 100 gadu, kopš Kauguru
Mičkēnā dzimis Jānis Endzelīns, kas visu savu ne-

rimtīgo darba dzīvi veltījis latviešu valodas zinātniskai

pētīšanai, tās attīstības gājumā notikušo pārmaiņu skaid-

rošanai, radu sakaru noteikšanai, dzimtās valodas bagā-
tību krāšanai un literārās valodas izkopšanai.

Savā raženajā mūžā J. Endzelīns pielocījis tik bagātu
un daudzpusīgu zinātnisko pētījumu pūru, ka, nosaucot

tikai viņa darou virsrakstus vien, sarodas materiāls vese-

lai grāmatai. Tāpēc ietvert īsā apcerējumā visu viņa zināt-

niskās darbības apskatu nav iespējams. Un pats Endze-

līns arī nepiešķīra lielu nozīmi vienkāršiem pārskata ap-

cerējumiem par viņa veikumu. Viņš izteicies, ka nav tik

svarīgi veltīt laiku viņa darbu aplūkošanai. Nozīmīgāk ir

vākt jaunus valodas materiālus vai noskaidrot kādu valo-

das parādību. Te tad viņa pētījumi var tikt izmantoti, lai

virzītu uz priekšu latviešu valodas pētīšanas darbu.

Noteiktu un stingri disciplinētu nodošanos darāmajam
darbam Endzelīns pazinis jau skolas gados, kas viņam
sākās Kauguru pagasta un Valmieras apriņķa skolā un

turpinājās Rīgas pilsētas ģimnāzijā. Kāds Endzelīna ģim-
nāzijas gadu klases biedrs, ar kuru šo rindu rakstītājs
savā laikā strādāja vienā skolā, pastāstīja, kā ģimnāzists
Endzelīns veicis klases darbus. Kad pateikti klases darba

uzdevumi, vienalga, valodā vai matemātikā, Endzelīns

brīdi padomājis, tad sācis darbu un bez kāda pārtraukuma
turpinājis to līdz nobeigumam un parasti darbu nodevis

pirmais. Skolotājam, Endzelīna klases darbus izskatot,
sarkanā tinte neesot bijusi jālieto nekur citur kā tikai tei-

camās atzīmes ierakstīšanai. Nopietnā pieeja mācībām ap-

vienojumā ar lielu apdāvinātību ir pamatā Endzelīna dzi-

ļajām zināšanām, kas viņam bija neatsverams balsts tālā-

kajās pētnieka gaitās. Jau ģimnāzijā viņš apgūst grieķu
un latīņu valodu tik pamatīgi, ka var šais valodās rakstīt

sacerējumus. Tērbatas (Tartu) universitātē viņš (1893—

1897) nobeidz klasiskās filoloģijas studijas, bet, izraudzī-

jis par savu dzīves uzdevumu pētīt latviešu valodu, viņš
turpat nobeidz vēl arī slāvu filoloģijas nodaļu (1897—
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1900), jo slāvu valodu novadā iegūtās zināšanas var lieti

noderēt latviešu valodas pētīšanā.
Studiju laikā aizsākas arī latviešu valodas pētīšana,

kas bez pārtraukuma turpinās visu mūžu, gan strādājot

par docentu Tērbatas (ar 1903. gadu), gan par profesoru
Harkovas (1908—1920) un (ar 1920. gadu) Latvijas Uni-

versitātē, gan (ar 1946. gadu) Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Valodas un literatūras institūtā. Cieta griba, bez-

nolaides disciplinētība, lielas darba spējas, apbrīnojama

prasme lietderīgi izmantot laiku un precizitāte zinātnis-

kajā darbā ir pamatā J. Endzelīna patiesi varenajiem vei-

kumiem latviešu valodas un baltu valodu zinātniskā iz-

pētē. Viņa lielie darbi «JlaTbiuīCKHe 33HMCTBOBaHHH H3

cjiaßHHCKiix si3biKOû (1899), «JlaTbiujCKHe npczviorH»

(I — 1905, II — 1906), ar kuru pirmo daļu Endzelīns

iegūst maģistra grādu, «CjiaBHHO-čajīTHHCKue 3Tio,n,bi»

(1911), par kuru viņam piešķir doktora grādu, «Lettische

Grammatik» (1922), «Latvijas vietu vārdi» (I — 1922,

II — 1925), K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīca»

(I—IV 1923—1932) un tās «Papildinājumi» (I—II 1934—

1946), «Latviešu valodas skaņas un formas» (1938), «Sen-

prūšu valoda» (1943), «levads baltu filoloģijā» (1945),
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«Baltu valodas skaņas un formas» (1948), «Latviešu va-

lodas gramatika» (1951), «Latvijas PSR vietvārdi» (I —

1956, II — 1962) — tie visi ir fundamentāli pētījumi, kas

zinātniski noskaidro gan latviešu valodas parādību vēsturi

un mūsdienu stāvokli, gan latviešu valodas parādību attie-

cības un saistījumu ar pārējām baltu, kā arī slāvu un

citām indoeiropiešu valodām. Blakus šiem lielajiem dar-

biem J. Endzelīns ir devis ievērojamu skaitu atsevišķu zi-

nātnisku rakstu, kas publicēti gan mūsu pašu, gan citu

zemju lingvistiskajos izdevumos un kuros, tāpat kā minē-

tajās grāmatās, ir skaidroti visdažādākie latviešu valodas

un baltu valodu jautājumi salīdzinoši vēsturiskās valod-

niecības jaungramatiķu skolas skatījumā, kuras izcils spe-

ciālists bija J. Endzelīns.

Plašu un nozīmīgu darbu J. Endzelīns veica arī latviešu

literārās valodas kopšanas un tās pareizrakstības izvei-

došanas novadā. Jau viņa un K. Mīlenbaha kopīgi sarak-

stītajai un 1907. gadā publicētajai «Latviešu valodas gra-

matikai» un «Latviešu valodas mācībai», kuras piedzīvoja
daudzus izdevumus, kā zinātniski izstrādātiem normatī-

viem gramatiskiem darbiem bija liela jo liela ietekme ne

vien uz tā laika literārās valodas pareizības nostiprinā-
šanos, bet arī uz vēlāka lāika literārās valodas izkopša-
nos. Literārās jeb, kā viņš sauca, rakstu valodas pareizī-
bas un tīrības jautājumiem daudz uzmanības Endzelīns

veltīja savos lekciju un semināru kursos universitātē, lek-

cijās skolotājiem un arī Zinību komisijas valodniecības no-

daļas sēdēs. Viņš laidis klajā gan īpašas brošūras, gan

atsevišķus rakstus par visdažādākajām valodas prakses

parādībām, rediģējis citu sagatavotas vārdnīcas un

citus darbus, kas saistīti ar valodas prakses jautājumiem,
aktīvi piedalījies dažādu nozaru terminoloģijas veidošanā.

Par sava mūža uzdevumu izraudzījis savas dzimtās va-

lodas pētīšanu un kopšanu, J. Endzelīns arī visu savu

dzīvi ir veltījis tikai šā uzdevuma veikšanai. Lai iegūtu
drošus faktus par tautas valodu dažādos novados, viņš
apceļo visu Latviju, vācot izlokšņu runas materiālus. Sā-

kot strādāt Latvijas Universitātē, viņš nodibina pasaulē
pirmo baltu filoloģijas nodaļu, lai tajā varētu ietvert lat-

viešu un citu baltu valodu zinātniskos kursus un izvērst

latviešu valodas pētīšanas darbu. Latviešu valodas pētīša-
nas rosināšanai viņš piedalās Filologu biedrības dibināšanā

un šīs biedrības darbā, kā arī rediģē tās rakstu krājumus.



Pēc viņa ierosmes tiek nodibināta arī Latviešu valodas

krātuve. Kad padomju laikā izveidojas LPSR Zinātņu aka-

dēmija un Endzelīnu ievēl par tās īsteno locekli — akadē-

miķi, viņš rosīgi darbojas Valodas un literatūras institūta

valodas daļas darbā, sagatavo un publicē kapitālus dar-

bus.

J. Endzelīna zinātniskie darbi ir piesaistījuši latviešu

valodniecībai un līdz ar to arī latviešu* valodas zinātnes

veidotājiem plašu pasaules zinātnisko aprindu uzmanību

un"ir atzinīgi novērtēti. J. Endzelīns tika ievēlēts par
PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli; daudzu

ārzemju zinātņu akadēmiju goda biedru, zinātnisko bied-

rību korespondētājlocekli, goda doktoru vai goda biedru.

Kopš Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas dibināšanas

(1946) Endzelīns ir tās akadēmiķis, viņam piešķirts LPSR

Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka goda nosaukums,

Ļeņina prēmija un LPSR Valsts prēmija, viņš apbalvots
ar Sarkanās Zvaigznes ordeni, Darba Sarkanā Karoga
ordeni, Ļeņina ordeni un vairākiem Goda rakstiem.

Nobeidzot šo vispārīgo pārskatu par akadēmiķa Jāņa
Endzelīna zinātnisko darbību, gribu vēl atgriezties pie sā-

kumā minētā Endzelīna izsacījuma, ka pats svarīgākais ir

vākt valodas materiālus un pētīt valodas parādības. Valo-

das materiālu vākšana vēl tagad ir vajadzīga un nepiecie-
šama, un te var pielikt roku ikviens, kam ir interese par

dzimtās valodas bagātību krāšanu un saglabāšanu. Visla-

bākais veltījums dižā valodnieka 100. dzimšanas dienas

atcerei būs jebkurš valodas faktu savākums. ZA Valodas

un literatūras institūts ir laidis klajā vairākas brošūras:

«Palīgs apvidvārdu vācējiem», «Apvidvārdu vākšanas ap-

tauja», «Noskaidrojamie vārdi» v. c. Interesenti un entu-

ziasti, kuriem būtu vēlēšanās kaut ko veikt dažādos nova-

dos sastopamo īpatnējo vārdu vākšanā, vārdu dažādo no-

zīmju uzrādīšanā, atsevišķu zīmīgu izteicienu krāšanā

v. t. jpr., var ierakstīt pieprasītās atbildes šais brošūrās

un pēc tam atsūtīt tās institūtam. Zināms, var arī bez

minētajām grāmatiņām vākt savā apvidū vietu nosauku-

mus, dažādu priekšmetu, augu, darba rīku, nodarbošanās

veidu, ēku un to daļu, vēju, laika apstākļu un daudzus

citus nosaukumus. To darīdami, būsim sekojuši kāda En-

dzelīna raksta virsrakstā izteiktajam aicinājumam — nā-

ciet, lūdzami, talkā!
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VĒSTURES UN KULTŪRAS

PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA

M. Kasparovica

AR PLAŠĀKU VĒRIENU RISINĀT

NEATLIEKAMUS KULTŪRVĒSTURISKUS

UZDEVUMUS!

Visas mūsu dzīves nozares skāris zinātnes un tehnikas

progress, kas neapšaubāmi atstāj dziļu ietekmi uz iedzīvo-

tāju dzīves veidu un apkārtējo vidi.

ANO Ekonomiskās un sociālās padomes iedzīvotāju ko-

misijas dati rāda, ka visā pasaulē vērojama iedzīvotāju
tiekšanās uz pilsētām. Arī PSRS pilsētu iedzīvotāju skaits

un īpatsvars strauji palielināsies, 1975. gadā sastādot

65%, bet 2000. gadā — 75% no iedzīvotāju kopskaita.
1970. gada dati rāda, ka Latvijas PSR jau tagad pieskai-
tāma pie PSRS republikām ar visaugstāko pilsētu iedzīvo-

tāju īpatsvaru (62%).
Masu komunikācijas līdzekļu straujā attīstība veicina

pilsētas sadzīves normu izplatīšanos plašā apkārtējo lauku

areālā. Vienlaicīgi republikas lauku apdzīvotās vietas

kļūst dinamiskākas. Daļa no tām strauji aug un pāriet

augstākā hierarhijas rangā, turpretī citas zaudē agrāko
nozīmi. Laikā no 1935. līdz 1970. gadam 36 biezi apdzīvo-
tas vietas Latvijas lauku rajonos izaugušas un ieguvušas
pilsētas vai pilsētciemata tiesības (Skrunda, Saulkrasti,

Vaiņode, Viļaka, Roja v. c), un tomēr 1972. gadā atkal

vairākas strauji augošas biezi apdzīvotas vietas (lauku

centri) sasniegušas pilsēttipa apdzīvoto vietu slieksni (Sa-
laspils, Ugāle, Ozolnieki v. c). leprojektētie perspektīvo

saimniecību centrālie ciemati un palīgciemati, kā arī ar

lauksaimniecību nesaistītie perspektīvie lauku centri piln-
veidojas un kļūst par lauku perspektīvo apdzīvoto vietu

mugurkaulu. Bez tam šodien republikā vēl ir ap pusotra
simta tūkstošu viensētu un sētu grupu. Līdz padomju va-

ras gadiem viensētas izpildīja divas galvenās funkcijas —

ražošanas un dzīves vietas. Jau pirmajos padomju varas

gados viensētas zaudēja ražošanas funkciju, pilnībā sagla-
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bājot dzīves vietas funkciju. Nostiprinoties sociālistiskajai
lielražošanai laukos, viensētas sāk zaudēt arī savu dzīves

vietas funkciju. So procesu paātrina mūsu republikas lau-

kos sāktā viensētās dzīvojošo pārcelšana uz perspektīva-

jiem lauku ciematiem.

LVU Ģeogrāfijas fakultātes 1971. gada vasaras ekspe-
dīcijā iegūtie materiāli dod iespēju secināt, ka republikas

rajonos un saimniecībās viensētu likvidēšanas gaita, vir-

zība un apjoms ir visai atšķirīgi. Dažas pirmrindas saim-

niecības, tajā skaitā sovhozs «Višķi» (Daugavpils raj.),
kolhozs «Druva» (Saldus raj.) v. c, iecerējušas galvena-
jos vilcienos pabeigt iedzīvotāju pārcelšanos no viensētām

uz perspektīvajiem ciematiem jau līdz 1975. gadam.
Liepājas, Gulbenes, Kuldīgas un citos rajonos viensētu

likvidēšanas pirmajā posmā pārsvarā nojauc viensētu dru-

pas, tukšās (pamestās) un ekonomiski maznozīmīgās vien-

sētas v. c. Visos rajonos viensētu nojaukšana cieši sais-

tīta ar meliorējamo zemju paplašināšanu un lauku darbu

mehanizāciju. Viensētu likvidēšana būtiski pārveido un

vēl vairāk pārveidos visu lauku apdzīvoto vietu tīklu.

Sajā laikā, kad strauji pieaug urbanizācijas loma un

tiek likvidētas sociālistiskajai lielražošanai neatbilstošās

lauku apdzīvotās vietas, zinātniski jāpamato un praktiski
jārisina jautājumi, kas saistīti ne tikai ar dabas, bet arī

ar vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanu, tā racio-

nālu iekļaušanu saglabājamo apdzīvoto vietu tīklā. Pagāt-
nes mantojuma saglabāšana jāvērtē no nākotnes prasību

viedokļa. Tā izzināšana un saprātīga izmantošana ir viens

no veidiem, kā dziļāk izjust plašos mūsdienu pārveidoju-
mus un piešķirt jaunajam individuālas iezīmes.

Mūsu republikā neperspektīvo lauku apdzīvoto vietu

vidu ir vairāki etnogrāfiski, mākslinieciski vai vēsturiski

vērtīgi objekti, kas pagaidām nav fiksēti kultūras piemi-
nekļu sarakstos. Ārpus sarakstiem palikuši arī objekti, kas

saistīti ar ievērojamu šodienas valsts, kultūras vai zināt-

nes darbinieku dzīvi un darbību.

Šie objekti steidzami jānosaka, kamēr nav par vēlu.

Lauku apdzīvoto vietu straujā transformēšana neatlie-

kami prasa ikvienā rajonā līdztekus nojaucamo viensētu

sarakstiem sastādīt sarakstus, kuros būtu iekļauti jauni
saglabāšanai atstājami Vissavienības, republikas, kā arī

vietējas nozīmes dabas un kultūras pieminekļi. Rajonu ar-

hitektiem, muzeju, biedrību darbiniekiem, vietējiem lauk-
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saimniecības speciālistiem un sabiedriskajam aktīvam pa-

šiem radoši un aktīvi jādarbojas, lai saglabātu nākamajām

paaudzēm pēc iespējas bagātāku kultūrvēsturisko manto-

jumu.

Neapšaubāmi, ka jaunajos saglabājamo objektu sarak-

stos vispirms jāiekļauj dažāda lieluma un funkcionālā tipa
apdzīvotās vietas: katram novadam raksturīgās viensētas,

sādžas, ciemi, bijušie miesti v. c. Atsevišķos gadījumos
kultūrvēsturiska vērtība var būt tikai kādam apdzīvotās
vietas elementam, piemēram, viensētas dzīvojamai ēkai

(istabai), klētij, kūtij, šķūnim, rijai, smēdei, pirtij. Ne ma-

zāk svarīgi ir saglabāt pirmās latviešu skolas. Lietderīgi
būtu saglabāt kādas dzirnavas, kuru vecums sniedzas vai-

rākos gadu simtos. Sava neatkārtojama pievilcība ir vēj-
dzirnavām. Vēl pirms pusgadsimta Latvijas laukos pastā-

vēja krogi. Jaunā paaudze par to funkcionālo nozīmi maz-

liet pārveidotā, saasinātā veidā tagad uzzina no latviešu

kinofilmām, bet vai tomēr Latvijā, kur gadsimtiem ilgi bi-

jis tik daudz krogu, nevajadzētu saglabāt kaut vienu, lai

redzētu to kopā ar stadulām utt.? Pilsētnieki var ne tikai

redzēt latviešu pirti, bet arī nopērties tajā, apmeklējot
E. Veidenbauma muzeju. Bet kur vēl to var izdarīt? Vai

priekšroku nevajadzētu dot mūsu pašu, nevis somu pirtīm?

Liela kultūrvēsturiska un izziņas vērtība var būt vesela

areāla apdzīvoto vietu saglabāšanai, izveidojot rezervātus.

Pagaidām pie mums funkcionē tikai dabas rezervāti. Ar

to vien ir par maz. Pašreizējās lauku apdzīvotās vietas

strauji izzudīs, tādēļ jo nepieciešamāks, lai iekonservētas

paliktu dažāda tipa pašreizējās lauku apdzīvotās vietas

to saistībā ar dabu un dažāda tipa un vēsturiskas nozīmes

ceļiem. Lieti atgādināt, ka, pēc ievērojamā grieķu sneciā-

lista apdzīvotības jautājumos K. Doksiada aprēķiniem, nā-

kotnē (pēc 150 g.) vienu trešo daļu no visas zemes izman-

tojamās kopplatības aizņems rezervātu ainavas. To sav-

laicīga izdalīšana jāsāk jau šodien. Jādomā arī par brīv-

dabas muzeju ierīkošanu vismaz kādā kultūrvēsturiskā

apgabalā, kas sniegtu dziļu ieskatu attiecīgā novada sa-

dzīvē. Mūsu republika pamatoti lepojas ar Latvijas Etno-

grāfisko brīvdabas muzeju. Pašreiz ir pēdējais brīdis, lai

no tām apdzīvotajām vietām, kas atrodas ārpus perspektī-
vajiem ciematiem, speciālisti steidzami atlasītu visu vēr-

tīgo, ar ko varētu paplašināt Etnogrāfiskā brīvdabas mu-

zeja ekspozīciju.
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Tikai dažas saglabāšanai paredzētās lauku apdzīvotās
vietas vai atsevišķi to elementi organiski iekļausies pilsē-
tās vai perspektīvajos ciematos. Vairums šo objektu paliks

ārpus perspektīvo lauku ciematu teritorijas autonomi. Tā-

pēc ne tikai jāatrod, jāinventarizē un jāuzņem uzskaitē

dabas, vēstures un kultūras pieminekļi, bet jau tagad jā-
nosaka arī to tālākās praktiskās izmantošanas iespējas

un veidi.

Ārpus perspektīvo apdzīvoto vietu teritorijas esošie kul-

tūras pieminekļi prasīs no melioratoriem, ceļu projektētā-
jiem, rajonu plānošanas darbiniekiem un arhitektiem ne

mazumu pūļu, radoša darba, lai tie būtu ērti ekspluatē-
jami, apskatāmi un netraucētu sociālistisko lauku lielra-

žošanu.

lekonservētās apdzīvotās vietas varētu funkcionēt kā

kempingi, mākslas un zinātnes darbinieku radošas atpūtas
vietas, pilsētnieku pansionāti v. tml. Tās mainītu tikai

savu funkcionālo nozīmi, bet saglabātu neskartu pašrei-
zējo ārieni un iekšieni. Daļa apdzīvoto vietu kļūs par me-

moriālajiem muzejiem, attiecīgā novada etnogrāfiskā mu-

zeja filiālēm. To ekspozīcijā vajadzētu ietilpināt attiecīgā
novada lauku ļaužu lietotos sadzīves priekšmetus un darba

rīkus, kuru vākšana jāorganizē katrā saimniecībā, katrā

rajonā. Lauku viensētās pagaidām vēl pārpilnam var at-

rast daudz vērtīgu eksponātu, kuriem ir liela kultūrvēstu-

riska nozīme.

«Lejniekos» (Bauskas rajonā) paredzēts izveidot Zem-

gales sētu — muzeju. Cerams, ka padomju saimniecības

«Bauska» vadība pasteidzinās dzīvokļu atbrīvošanu un pa-
līdzēs iekārtot «Lejniekus», lai šī sēta pilnībā kalpotu
kultūrvēsturiskām vajadzībām. Apsveicama ir ventspil-
nieku ierosme saglabāt tik savdabīgo Pasiles ciemu. Mūs

visus iepriecina celtniecības vēriens Rojā. Kā kontrastu

tam derētu iekonservēt kādu no Kurzemes jūrmalas vis-

tipiskākajiem zvejniekciemiem. Savukārt Latgalē vaja-
dzētu saglabāt ne tikai Latgales sētu, bet arī kādu sādžu

vai sādžas daļu ar slēgtajām sētām.

Noteiktu recepti izrakstīt nav vajadzības, jo katrā ra-

jonā, pat katrā kolhozā un sovhozā atradīsies daudz inte-

resanta un neatkārtojama, ko vajadzētu saglabāt.
Ir dažādas iespējas, kā to panākt, bet saiknei ar pagātni

visur jābūt plašai, dziļai un daudzpusīgai.
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L. Dumpe

SENAIS LATGALES PAGALMS

Raksturīga parādība Latvijas laukos šodien ir straujās

izmaiņas arhitektūrā: mūsdienīgais dzīves veids un saim-

niecības prasības nosaka jaunu lauku dzīvojamo un saim-

niecības ēku tipu, tālab aizvien mazāk paliek tādu pa-

galmu, kuros skatāmas agrāko gadsimtu celtniecības iezī-

mes. Sevišķi intensīvi šis process norit pēdējos gados
sakarā ar pāreju uz ciematiem un nevajadzīgo veco vien-

sētu nojaukšanu. Tā ir progresīva parādība lauku dzīvē,
un ne jau nožēla par aizejošo senatni liek etnogrāfiem vel-

tīt pūles veclaiku sētu aprakstīšanai. Senās celtnes atspo-
guļo gan būtisku tautas kultūras nozari, gan sava laika

sociālos un saimnieciskos apstākļus, gartsakarus ar kaimiņ-
tautām. Tām piemīt nopietna zinātniskā vērtībā — seno

ēku apraksti un zīmējumi ir neaizstājams kultūras un

vēstures pētniecības avots. Lūk, kāpēc etnogrāfu darbā

tradicionālajai lauku celtniecībai tiek veltīta tik liela uz-

manība.

Gadsimtu tradīcijas izsekojamas ne vien atsevišķu ēku

veidojumā, bet arī to savstarpējā izkārtojumā un pagalmā.
Latvijā zināmi vairāki stipri atšķirīgi pagalma tipi. Visai

savdabīgs pagalms daudzkārt un dažādos variantos ir ap-
rakstīts un uzmērots etnogrāfisko ekspedīciju laikā Lat-

galē.

Ēkas te novietotas cieši blakus un paralēli cita citai di-

vās vai trijās «ailēs» stateniski pret sādžas ceļu — «ūļ-
ņīcu». Vidū ir dzīvojamā ēka («ustaba») ar caurstaigā-

jamo priekšnamu («sincēm»), vienā pusē tai ir klēts, otrā

pusē — kūts («klāvs») ar šķūni («piuņi»). Vāgūzis («va-

zovņa») var būt zem viena jumta ar klēti vai kūti. Starp
dzīvojamo ēku un klēti ir t. s. tīrais pagalms. Uz to vērsti

istabas logi. Istabas otrā pusē logu nav, tur starp istabu

un kūti ir saimniecības pagalms — laidars («dīndorzs»,

«zādroklis»). Daudzos gadījumos, it īpaši nelielās saimnie-

cībās, kompleksā ietilpst tikai divas ēkas — klēts novietota

zem viena jumta ar kūti, un tāpēc pagalms ir tikai viens.

Tīrajā 'pagalmā zem istabas logiem parasti audzēja pu-

ķes. Saimniecības pagalms starp kūti un istabu sīkās

saimniecībās bija ļoti šaurs, kā mēdza teikt, «jumts ar

jumtu ķērās», lielākās saimniecībās — nedaudz platāks.
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Dzīvojamā māja un kūts ar slēgto laidaru Krāslavas raj. Vāveru c.

«Strodos»

Galos to noslēdza žogs — «sātmola». Zogu taisīja līdz 2 m

augstu, pārsvarā gujkoku: pie istabas un kūts pakšiem pie-
slēja stabu ar izdobumu, kurā ielaida gujkoku galus. Ja

žogu taisīja no tievākiem kokiem, tos iestiprināja starp
diviem zemē iedzītiem un ar klūgām sasietiem mietiem.

Guļkoku žogs bija viegli izjaucams — mēslus vedot, guļ-
kokus vienkārši izcēla un vezums brauca pagalmam cauri.

Ziemā, lai būtu aizvējš, pagalma žogu no iekšpuses nose-

dza ar skujām. Reizēm virs tā cēla nelielu divslīpu jum-

tiņu — parasti tad, ja žogs bija stāvkoku, — no vertikāli

zemē iedzītiem resniem mietiem. Stāvkoku žogs nebija iz-

jaucams, tādēļ tajā ierīkoja vārtus vezuma iebraukšanai.

Nelieli vārtiņi lopiem bija arī guļkoku žogā.
Slēgtais pagalms starp kūti un istabu — «dīndorzs» pil-

dīja galvenokārt laidara uzdevumus. Vasarā, kad kūtī bija

tveicīgi, kūts durvis uz pagalmu stāvēja atvērtas un lopi
dienas vidū un pa naktīm brīvi uzturējās pagalmā. Dīn-

dorzā bija novietotas siles, tur arī slauca govis un turēja
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cūkas. Pie kūts sienas tām ierīkoja nojumīti, slīpi pieslie-
not mietus un nosedzot tos ar velēnām un salmiem.. Va-

sarā dīndorzā sakrājās prāva mēslu kārta. Reizēm no

kūts pagalmā vēl īpaši izvadīja vircu, kas iesūcās zemē,

tādēļ, vedot mēslus, pagalmu ne vien tīrīja tāpat.kā kūti,
bet pat noraka zemes virskārtu. Pēc tam dīndorzā sasvieda

tīru zemi un no pļavām savestus, ciņus. Dīndorzu vasarā

kaisīja tāpat kā kūti, taču no jumtiem tecēja lietus ūdens,
turklāt šaurā pagalma sprauga atradās jumtu paēnā, tā-

pēc te nereti bija mitrs. «Mēslus vedot, rati grima līdz

rumbām,» atceras vecāki cilvēki. Sakarā ar to pāri dīndor-

zam no istabas uz kūti ar akmeņiem nobruģēja celiņu vai

nolika laipu, bet istabai taisīja augstus pamatus un

slieksni.

Līdztekus aprakstītajam pagalmam Latgalē bija sasto-

pams arī saimniecības pagalms zem jumta. Tas tāpat bija
novietots starp kūti un istabu, bet atšķirībā no iepriekš ap-

rakstītā pagalma to pilnīgi sedza kūts jumts. Sādu pa-

galma tipu noteica kūts novietojums ļoti cieši aiz istabas

un īpatnējā kūts konstrukcija. Kūts cirtnis bija šaurs, tas

tikko pārsniedza jumta pakaļējā spārna platumu. Jumta

priekšējais spārns veidoja platu nojumi, kas balstījās uz

masīviem stabiem, kuri, lai netrūdētu, bija likti uz akme-

ņiem. No priekšas paspārni noslēdza dzīvojamās ēkas ār-

siena, galos — dēļu siena un divviru vārti. Kūts un ista-

bas jumtu saskares vietā lietus ūdens novadīšanai ieslīpi
bija piestiprināta koka silīte. Ēku komplekss atstāja vien-

gabalainas celtnes iespaidu. Ja saimniecībā bija savrupa

klēts, to novietoja istabas otrā pusē tīrajā pagalmā.

No higiēnas un ugunsdrošības viedokļa pret kūti un lai-

daru pie dzīvojamās ēkas un it īpaši pret segto dīndorzu

varēja būt daudz iebildumu. Taču, pēc vecāka gadu gā-
juma ļaužu domām, šādam ēku izvietojumam bija arī sa-

vas priekšrocības: slēgtajā pagalmā zemnieki jutas dro-

šāki pret zagļiem, turklāt ēkas neaizņēma daudz zemes,

un tas Latgales sīksaimniekiem bija ļoti svarīgs apstāklis.

Bija arī ērti apkopt lopus ziemā, nevajadzēja brist pa

sniegu, jo «kā no durvīm — uz durvīm».

Rodas jautājums par Latgales savdabīgā pagalma iz-

celsmi. Jebkuras sētas centrs ir dzīvojamā ēka, ap kuru

grupējas saimniecības ēkas. Pagalma raksturu nosaka

galvenokārt lopu mītnes tips un tās novietojums attiecībā
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Aulejas pag. (tagad. Krāslavas raj. šķipu c. p.) «Vanagu» sēta

(XIX gs. beigās)

pret istabu. Šajā sakarā nedaudz par kūts attīstību. Kūts

vēsturiski ir veidojusies no nožogojuma — aploka pie cil-

vēku mītnes. Ar laiku, lai pasargātu kustoņus no vēja un

nokrišņiem, nožogojumā izveidoja nojumes, vēlāk — slēg-
tās telpas lopiem un lopbarībai, sākumā vieglas konstruk-

cijas, ar kāršu un žagaru sienām, vēlāk — baļķu cirtņus.

Nožogojuma nenosegtā daļa saglabājās kūts priekšā kā

laidars. Dažādos novados.šis process atkarībā no vietē-

jiem dabas apstākļiem un ekonomiskajiem priekšnoteiku-
miem noritēja atšķirīgi, tālab izveidojās dažāda tipa kū-

tis, laidari un līdz ar to pagalmi. Jādomā, ka Latgalē sā-

kotnējais nožogojums lopiem bijis tieši pie istabas, tālab

vēlāk arī kūts novietojās blakus istabai, bet laidars —

šaurajā telpā starp abām ēkām. Saimniecības pagalma no-

saukums Latgalē «dīndorzs», «dorzs» liecina par tā saikni

ar pirmatnēju iežogojumu lopiem. Pēc cilmes ļoti sena ir

guļkoku žoga konstrukcija pagalma galos.

Latgales kompaktais, ar augstu žogu noslēgtais pa-
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galms bija piemērots sniegotām ziemām, deva iespēju la-

bāk pasargāt lopus no meža zvēriem. Turklāt tas atbilda

Latgales sīkajiem zemes īpašumiem, jo neaizņēma daudz

zemes, un ekstensīvajai lopkopībai ar nelielu lopu skaitu

un orientāciju mēslu ražošanas virzienā: šaurajā dīndorzā

mēsli krājās tāpat kā kūtī. Šāda pagalma saglabāšanās
vēl XX gs. sākumā bija saistīta ar lopkopības atpalicību

Latgales sīksaimniecībās. Lielākās saimniecībās, kur lop-
kopība attīstījās piena un gaļas produktu ražošanas vir-

zienā, šaurie slēgtie saimniecības pagalmi XX gs. sākumā

sāka izzust. Tos nomainīja pagalmi ar brīvu ēku izvieto-

jumu, plašām savrupām kūtīm un laidaru kūts durvju

priekšā attālāk no dzīvojamās ēkas.

Kā jau norādīts, tradicionālā lauku celtniecība atspoguļo
tautu kultūras sakarus. Aprakstītais pagalma tips šajā

ziņā ir sevišķi interesants objekts. Tas bija izplatīts visā

Latgalē, it īpaši tās austrumu daļā, bez tam arī Krievijā

un Igaunijas austrumdaļā. Turpretī citos Latvijas novados

un zemēs tālāk uz rietumiem tas nav pazīstams. Latgale ir

Austrumeiropā šāda pagalma tipa izplatības teritorijas
tālākā rietumjosla. Tādējādi pagalma tipā Latgalē novēro-

jama tā pati atšķirība no pārējiem Latvijas novadiem un

kopība ar teritoriju uz austrumiem, kas vērojama citās

materiālās kultūras nozarēs — darba rīkos, apģērbā utt.

Latgaliešu un austrumslāvu materiālās kultūras radnie-

cība, kas izpaužas arī līdzīgā pagalma tipā, liecina par

viņu etniskajām, vēsturiskajām un kultūras saiknēm. Vēl

krasāk latgaliešu un austrumslāvu kultūras mijiedarbība

izpaužas segtā pagalmā izplatībā. Latgalē tas sastopams
tikai novada vidusdaļā — starp Rēzekni un Daugavpili.
Šajā apvidū bija samērā daudz krievu vecticībnieku ciemu.

Krievijā segtais pagalms bija plaši izplatīts uz ziemeļiem

no Pleskavas. XVII gs. Latgalē no Pleskavas ienāca vec-

ticībnieki. Jādomā, ka segtais pagalms ieviesās Latgalē ar

šiem atnācējiem. Vēlāk to pārņēma arī blakus dzīvojošie
latvieši — gan tiešā vecticībnieku ietekmē, gan ar vecti-

cībnieku amatnieku starpniecību.
Aprakstītā tipa pagalmi Latvijas laukos vēl šur tur ek-

sistē. Vēl ir iespējams papildināt ziņas par tiem, bet rak-

sturīgākos un labāk saglabājušos komplektus ņemt valsts

aizsardzībā. Tāpēc būsim pateicīgi tiem lasītājiem, kas

ziņos gan par šādu pagalmu atrašanās vietām, gan par

jebkurām senām zemnieku ēkām Latvijā.
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I. Lakšēvica

PIEBALGAS RATIŅU DREIMAŅI UN TO SĒTA

ETNOGRĀFISKAJĀ BRĪVDABAS MUZEJĀ

Viens no Latvijas skaistākajiem novadiem — Vecpiebalga — bija
slavens ne vien ar saviem linu audējiem, bet ari ar vērpjamo ratiņu
virpotājiem jeb ratiņu dreimaņiem, kā saka piebaldzēni. Piebalgas
amatnieku darinātie ratiņi kalpoja čaklajām vērpējām ne tikai pašu
novadā, bet arī pārējā Latvijas teritorijā, it sevišķi Latgalē, un pat
kaimiņu zemēs — Lietuvā, •Igaunijā un Krievijas pierobežas apga-
balos.

Cēlonis plašajai amatniecības attīstībai Piebalgā meklējams tās

zemnieku sociāli ekonomiskajā stāvoklī. Te pārsvarā bija nelielas

saimniecības — divzirgu un vienzirgu zemes, tā saucamās asmītes un

pusasmītes, kuru apsaimniekotāji, nevarēdami iztikt no ienākumiem, ko

deva nelielie zemes gabali, piepelnījās, nodarbodamies ar kādu amatu

vai tirgodamies.
Ratiņu dreimaņi dzīvoja galvenokārt ap Ineša un Tauna ezeriem.

Pirmais vērpjamo ratiņu darinātājs Vecpiebalgā Reinis Baltgailis dzi-

mis 1795. gadā Purgaiļu ciematā pie Tauna ezera. No viņa amatu

iemācījās tā pieci dēli un daži kaimiņi, arī Kaudzīšu Reinis. Pēc tam

amata prasme izplatījās tālāk, un XIX gs. otrajā pusē Vecpiebalgā
strādāja jau daudz ratiņu dreimaņu.

Ratiņu dreijāšana pārdzīvoja uzplaukuma un apsīkuma posmus,
kas bija atkarīgi no pieprasījuma. Sevišķi tā uzplauka ap XIX gs.

70. gadiem. Kaudzīšu Matīss savā rakstā «Ļaudis jeb iedzīvotāji un

viņu būšanas» «Baltijas Vēstneša» 1879. gada 25. numurā saka: «Pa-

gājušā gadā ir Vecpiebalgā izstrādāti un pārdoti uz ārpusi kādi 8000

ratiņi un ieņemts par tiem caurcaurēm varbūt līdz 12000 rubļiem.»
Uzplaukumam sekoja klusāks posms XIX gs. beigās un XX gs. sā-

kumā, kad ratiņu pārdošanas iespējas kļuva mazākas sakarā ar vilnas

vērptuvju un linu apstrādāšanas fabriku strauju celtniecību un pirkto
audumu iespiešanos laukos. Ļoti liels pieprasījums pēc vērpjamajiem

ratiņiem atkal bija pirmā pasaules kara laikā un pirmajos pēckara

gados, jo daudzi lauku iedzīvotāji bija zaudējuši visu savu mantu un

rūpniecības sabrukuma dēļ pārdošanā bija maz fabrikas audumu. Ap
20. gadu otro pusi pieprasījums pēc ratiņiem un līdz ar to arī šo

priekšmetu izgatavošana strauji samazinājās un 40. gados izbeidzās

pavisam.

Speciālas ratiņu dreimaņu darbnīcu ēkas Piebalgā nav sastopamas.
Amatnieki strādāja lielajā dzīvojamā istabā, kur bija arī krāsns vai

plīts. Sajā istabā iekārta bija tāda pati kā parasti lielajās saimes ista-

bās: galds, viena vai vairākas gultas, sols, krēsli, skapis. Tikai drei-

maņu mājās lielu daļu istabas aizņēma ratiņu taisīšanai nepieciešamā
iekārta: pie loga virpa jeb dreija ar lielo spara ratu, līdzās ēvelsols

un plauktiņš sīkākiem darba rīkiem. Tepat uz ārdiem virs krāsns žuva

daļa ratiņiem sagatavotā materiāla.

Ratiņus dreijāja ziemā, no zemes darbiem brīvajā laikā, jo amat-

nieki bija tie paši zemes kopēji — māju saimnieki, rentnieki vai kalpi.
Tikai tie retie ratiņu dreimaņi, kuriem amats bija vienīgais ienākuma

avots, nodarbojās ar to gan ziemā, gan vasarā.
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Pa ziemu viens dreimanis, strādādams bez algotiem palīgiem, va-

rēja izgatavot caurmērā no 30 līdz 70 ratiņiem. Retāk sastopami
bija tie dreimaņi, kas nolīga palīgus.

Arī uz tirgiem dreimaņi brauca ziemā. Vezumā sakrāva vidēji
30 ratiņus. Uz tālākajiem tirgiem ārpus Latvijas robežām reizēm

brauca ar vilcienu, vispirms ar zirgiem aizvedot ratiņus līdz Cēsīm.

Parasti dreimaņi uz tirgiem brauca pa vienam, katrs uz savu zināmu

vietu, baidīdamies no pārējo dreimaņu konkurences. Daži ratiņu drei-

maņi, kuriem nebija zirga vai arī vajadzīgās prasmes tirdzniecībā, paši
netirgojās, bet pārdeva savus ratiņus uzpircējiem turpat Piebalgā.

1971. gada vasarā uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju no

Vecpiebalgas pārveda «Vecluku» dzīvojamo ēku, kurā XIX gs. otrajā

pusē un XX gs. sākumā dzīvojis un strādājis ratiņu dreimanis Jānis

Olte. Ēka celta XIX gs. vidū. Tai ir Piebalgā tipiskais dzīvojamo ēku

plānojums ar tumšo jeb «melno» ķēķi ēkas vidū un lielo istabu ēkas

vienā galā, kur muzejā iekārtos dreimaņa darbnīcu. Uz Brīvdabas

muzeju pagaidām vēl pārvests zirgu stallis no Vecpiebalgas c. p. «Mā-

dariem» un siena šķūnītis no «Gaigalām», lai ar laiku ekspozīcijā
izveidotu veselu Vecpiebalgas ratiņu dreimaņa sētu.

R. Malvess

PĒTERA BAZNĪCAS CELTNIEKI UN ATJAUNOTĀJI

Savā 760 gadu ilgajā mūžā izcilais viduslaiku arhitektūras piemi-
neklis — Pētera baznīca Rīgā — pieredzējis daudzas pārbūves, vai-

rākkārt zaudējis savu augsto torņa smaili, bet atkal atjaunots un uz-

celts. Pētera baznīcas celtniecībā piedalījušies daudzu paaudžu un da-

žādu tautību celtnieki gan plaši pazīstamu vietējo, gan izcilu sava

laikmeta ārzemju meistaru vadībā. Vēstures avoti nav saglabājuši
līdz mūsu dienām celtnieku vārdus, tie reti kad sniedz konkrētas zi-

ņas par darbu vadītāju un izpildītāju tautību. Lai arī vēsturiski izvei-

dojušies apstāk|i ilgus gadsimtus par būvdarbu vadītājiem izvirzīja

sveštautiešus, tomēr Pētera baznīcas celtniecībā visos laikos lielu

ieguldījumu devuši latviešu amatnieki un strādnieki.

Viduslaikos baznīcas cēla ne tikai kulta vajadzībām, bet arī kā

pilsētas namnieku sapulču un sanāksmju zāles, jo tādu laicīgām va-

jadzībām piemērotu telpu vēl nebija. Baznīcām ar. savu ārējo monu-

mentalitāti vajadzēja paust arī pilsētu varenību. Baznīcās namnieki

gribēja justies kā savās sapulču zālēs, tādēļ priekšroku deva zāles

baznīcām, kurās galvenā ieeja bija no sāniem.

Spriežot pēc baznīcas plāna, domājams, ka pirmie Pētera baznīcas

celtnieki bijuši vestfālieši, kas, izmantojot latviešu un lībiešu darba-

spēku, jau XIII gs. pirmajā pusē uzcēluši trīsjomu zāles baznīcu. Kā
tas viduslaikiem raksturīgi, meistaru vārdi nav zināmi. Meistaru un

amatnieku vārdi pirmo reizi minēti tikai 1408. un 1409. gadā, kad

Rostokas būvmeistara Johana Rumešotela vadībā Pētera baznīcas

kora būvdarbos bez meistara dēla mūrnieka Kerstena vēl piedalījās
vietējie amatnieki — mūrnieki Everts, Jēkabs, Svarte (Melnais) un

Vilkins, akmeņkali Ansis un Pēteris un namdaris Pēteris, un mūrnieks

Hinriks Hauerbeke no Rostokas. Raksturīgi, ka vietējiem amatniekiem

nav uzvārdu, tādēļ var domāt, ka tie bijuši latvieši.



Vietējo amatnieku nozīme vēl

lielāka bija XV gs. otrajā pusē,
kad Pētera baznīcu no 1456.

līdz 1473. gadam no halles jeb
zāles baznīcas pārbūvēja par
baziliku. No 1456. līdz 1465.

gadam būvdarbus vadīja Pētera

draudzes baznīckungs Heinrihs

Netelhorsts, bet būvbedru rak-

šanā piedalījās vairāki desmiti

latviešu strādnieku. Ar arhibīs-

kapa Silvestra Stodevešera pa-
vēli 1465. gada 29. novembrī

H. Netelhorstu atcēla no būv-

darbu vadības. Turpmāk šos

pienākumus uzticēja rātes iecel-
tiem baznīcas pērminderiem, ku-

riem bija stingri jāievēro rātes

norādījumi, jo Pētera baznīcā

jau kopš paša sākuma bija pil-
sētas īpašums. Sājos pārbūves
darbos piedalījās vietējie mūr-

nieki, taču viņu vārdi palikuši
nezināmi. Tā, piemēram, latviešu

nesēju brālība savu kapelu Pē-

tera baznīcā nodibināja 1458.

gadā, pēc tam to izbūvēja, uz-

ce|ot viskrāšņāko zvaigžņu velvi

šajā baznīcā un uzstādot al-

tāri. Līdzek|us deva brālības

biedri. Brālības altāra gleznu par 50 markam izgatavoja Pēteris Hāze.

Arī citas latviešu brālības XV gs. cēla savus altārus Pētera baznī-

cas jomos. Alus nesēju 1477. gadā nodibināto sv. Laurencija altāri

cēla namnieks KJauss Glambeke kopā ar alus nesēju brālības biedriem.

Kāda bagāta patricieša ģimenes XV gs. beigās nodibinātajam Mari-

jas altārim gleznu izgatavoja pazīstamais vācu mākslinieks Albrehts

Dīrers. (1521./22. g. ziemā).
Rīgas krāsotājs Johans Bloks 1437. gadā nokrāsoja Pētera baznī-

cas torņa gaili.
Pilsētas birģermeistars Pēteris Hinriks 1487. gadā deva līdzekļus

visu dieva svēto kapelas izbūvei torņa ziemeļu pusē.
Kokgriezējs, vēlākais pilsētas būvmeistars Gerts Frēze 1578. gadā

vadīja torņa smailes noslēguma izbūvi, bet alvas lējējs Ciriaks Klints
dokumentu ievietošanai torņa lodē dāvināja alvas kastīti.

Pēc torņa apgāšanās (1666. g. 11. martā) mūra daļas līdz ar pa-

matiem nojauca meistars holandietis Jēkabs van Jostens, kas

bija ieradies Rīgā 1662. gadā ierīkot jaunu ūdensvadu. Jauno pamat-
akmeni virs pāļu režģa svinīgi iemūrēja 1667. gada 29. jūnijā, bet

mūra darbus sāka tikai 1671. gada aprīlī, pēc tam kad tā paša gada
martā no Holšteinas ar diviem zeļļiem bija ieradies 30 gadu vecais

mūrniekmeistars Hinrihs Henike. Kopā ar Jostenu un Johanu Sen-

Pētera baznīca 1970. gadā

Nekad neaizaugs tautas taka uz Liepnas kaujas vietu.

J. Opmaņa krāsu foto
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burgu viņš izstrādāja arī rietumu fasādes un torņa atjaunošanas pro-

jektus. Priekšroku deva Jostena projektam, pēc kura dienvidu sānjomu
bija paredzēts pagarināt līdz torņa rietumu ārsienai. 1677. gada pa-
vasarī darbi tuvojās noslēgumam. Rīgas zeltkali Jirgens Linde un

Meks jau apzeltīja gaili, kad baznīca pilnīgi izdega.
Baznīcas atjaunošanu uzņēmās pilsētas būvmeistars — no Stras-

burgas iebraukušais Ruperts Bindenšū. 1677. gada 28. oktobrī viņš
noslēdza līgumu ar baznīcas inspekciju par jumta pārseguma uzlik-

šanu un vidusjoma velvju atjaunošanu (šoreiz no koka). H. Henike

apņēmās salabot bojātos mūrus. Darbus sāka 1678. gada aprīlī lat-

viešu mūrnieki, vēlāk pievienojās vācu zej|i. Enkuru caurumus sienās

izurba kāds nevācu meistars. Atjaunoja arī iekšējo iekārtu, un 1679.

gada 14. septembrī varēja noturēt pirmo dievkalpojumu. Taču torņa
smailes vēl nebija. Virs torņa mūriem H. Henike uzlika pagaidu
jumtiņu.

No 1688. līdz 1690. gadam R. Bindenšū uzcēla pēc sava meta pro-
jektēto koka smaili, un 1690. gada 10. maijā tajā uzstādīja gaili.

Vietējie varkali Kristofs Vāgners un Georgs Klūgens 1688. gadā
nosedza torņa smaili ar vara plāksnēm. 1689. gadā K. Vāgners izgata-

voja torņa lodi un gaili, kuru tajā pašā gadā apzeltīja zeltkaļi Mi-

ķelis Meijers un Matīss Breistets (saukts arī Breisbahs).
1692. gadā R. Bindenšū kopā ar mūrniekmeistaru Andreju Pēter-

mani izstrādāja metus baznīcas rietumu portāliem, kurus tajā gadā
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sāka celt H. Henikes va«

dlbā. Pie portāliem strādā-

juši arī A. Šmīselis, tēlnieks

Johans Daniels Sauss un

viņa palīgs Johans Gervins.
Līdzekļus portāla izbūvei

deva tirgotājs Klauss Mis-

tets, kura iniciāļi un ģerbo-
nis iekalti portālu akmeņos.

Varkalis Fridrihs Cīfer-

sons 1709. gadā torņa gaili
nolaida lejā un atkal uz-

stādīja vietā, kad misiņkaļi
Niklass Brauns un Hanss

Knoblauhs gaili bija izlabo-

juši, nopulējuši un apzeltī-
juši. Rāte izgatavoja attie-

cīgu memoriālu, kuru ievie-

toja gailī.
1721. gada 10. maijā baz-

nīca nodega otrreiz. Cars

Pēteris I, kas tolaik uztu-

rējās Rīgā, pavēlēja baznīcu

steidzami atjaunot agrākajā
izskatā. 1723. gada rudenī

namdarmeistara Toma Bu-

huma un mūrniekmeistara

Kristofa Meinerta vadibā

celtnei jau bija uzlikts jumts, bet tornim
— pagaidu pārsegums.

No 1744. līdz 1746. gadam T. Buhuma pēctecis baznīcas namdara

amatā Johans Heinrihs Vilberns veica torņa atjaunošanas darbus, pie
kam baznīcas administrācija viņam palīgā bija norīkojusi pilsētas būv-

meistaru Johanu Ādamu Snelšlēgeri. 1746. gada 9. oktobrī J. Vilberns

uzstādīja torņa smailē veco gaili, kuru bija salabojis varkalis Gotfrīds

Geijers un no jauna apzeltījis zeltkalis Heinrihs Eks. 1746. gada ru-

denī G. Geijers pārsedza ar vara plāksnēm torņa smailes galu, bet

pašu torņa smaili tikai 1753. gadā, kad jau bija miris varkalis F. Cī-

fersons. Vara plates atveda no Libekas. Tad tornī uzstādīja arī meis-

tara Nīfelda izgatavoto pulksteni.
Sādā izskatā, kādu tā ieguva ar R. Bindenšū uzcelto (1690. g.) un

J. Vilberna atjaunoto (1746. g.) torni, Pētera baznīca saglabājās līdz

1941. gada 29. jūnijam. lekšienē un ārienē tika veikti tikai nelieli

tehniska labojuma un remonta darbi. Piemēram, 1794. gadā pilsētas
arhitekts Kristofs Hāberlands atjaunoja vidusjoma koka velves.

XIX gs. beigās un XX gs. sākumā veiktie pasākumi bija galveno-
kārt kosmētiski, pie tam arhitekti dažkārt nesaudzēja arī senas vēs-

turiskas būvdaļas.
Pētera baznīca gāja bojā 1941. gada 29. jūnijā, vācu fašistiem bar-

bariski apšaudot Vecrīgu.
Vācu okupācijas laikā (1941.—1944. g.) par Pētera baznīcas res-

taurāciju nevarēja būt runas. Tikai pēc okupantu padzīšanas un Zināt-

niskās restaurācijas darbnīcas nodibināšanas sākās drupu daļēja

Restaurētā torņa pilastra kapitelis
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5o pasākumu vadošais arhitekts kopš 1954. gada bija Pēteris Sau-

lītis, bet kopš 1971. gada — Gunārs Zirnis.

Glabājot un cienījot pagātnes meistaru talantīgo jaunradi un rūpē-
joties par unikālā arhitektūras pieminekļa turpmāko likteni, 1966. gada
vasarā Latvijas PSR Ministru Padome pieņēma lēmumu par Pētera

baznīcas pilnīgu atjaunošanu un pārvēršanu par Rīgas pilsētas arhi-

tektūras un sociālistiskās rekonstrukcijas muzeju.
Pieminekļa atjaunošanas projektu izstrādāja Latvijas PSR Kultū-

ras ministrijas Zinātniskās restaurācijas un projektēšanas konstruktoru

biroja speciālisti A. Rozenštrauha vadībā. Projekta autori — Pēteris

Saulītis un Gunārs Zirnis.

Projektā paredzēts Pētera baznīcu atjaunot pēc ārējā izskata tādu,
kāda tā bija līdz 1941. gadam. Darbus veiks divos posmos: vispirms
atjaunos torni un rietumgalu, pēc tam centrālo daļu un austrumdaļu.

Darbu galvenais izpildītājs ir Latvijas PSR Kultūras ministrijas
Zinātniskās restaurācijas un remontu kantoris, taču tam ir palīgi dau-

dzu brālīgo republiku pilsētās.
Minskas konstruktori izstrādāja projekta dokumentāciju torņa smai-

les tērauda konstrukcijām. Sīs smailes nesošās metāla konstrukcijas
izgatavoja Dņepropetrovskas Babuškina metāla konstrukciju rūpnīcā.
Sāremas salas iedzīvotāji atsūtīja akmeni torņa apšūšanai. Vienu no

svarīgākajiem darbiem — torņa metāla karkasa montāžu — veica Zie-

meļrietumu tērauda konstrukciju montāžas tresta Ļeņingradas pārval-
des brigāde Ivana Stebļecova vadībā.

1970. gada 21. augustā tornī beidza uzstādīt apzeltīto vara gaili
un bumbu, kuru izgatavoja kalējs Valdis Krivāns un apzeltītāji tēvs

un dēls Arvīds un Juris Vecvagari. Pēc senas tradīcijas bumbā

ielika kapsulu ar dokumentu, kas vēstīs nākamajām paaudzēm par
celtniekiem, kuri piedalījušies un piedalās Pētera baznīcas restaurā-

cijā. Blakus Latvijas darbaļaudīm te minēti arī visu pārējo brālīgo

padomju republiku speciālisti, kas snieguši savu ieguldījumu izcilā

arhitektūras pieminekļa atdzimšanā.

A. Holcmanis

RESTAURĀCIJAS DARBI LIELSTRAUPĒ

Par Straupi pēdējā laikā rakstīts un runāts daudz. Liel-

straupes pils restaurācijas darbi pagājušo 5—6 gadu laikā

ir pietiekami nozīmīgi, lai pie tiem atgrieztos vēlreiz. Un

tad ir jārunā par cilvēkiem, kas prot novērtēt un ciena

pagātnes kultūras vērtības un rūpējas par to saglabāšanu
un atjaunošanu, panākot laimīgu harmoniju ar šodienas

dzīvi.

Lielstraupes pils komplekss ir viens no interesantāka-

jiem Latvijas PSR arhitektūras pieminekļiem. Pils pirm-
sākumi acīmredzot meklējami XIII gadsimtā. Kompleksa
pamatelementi ar mūra ēkām — pili un baznīcu — izvei-

dojušies ne vēlāk par XIV gs., kad pie pils pastāvēja arī

Straupes pilsēta, kas, neraugoties uz saviem nelielajiem
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Lielstraupes pils un koncertzāle

izmēriem, pat ietilpa Hanzas pilsētu savienībā (pirmo
reizi pieminēta 1356. g.). Ilgus gadus pili pārvaldījuši Rī-

gas bīskapu vasaļi Rozēni. To pēcnācēju īpašumā pils bi-

jusi līdz pat 1938. gadam.
Bet Straupē mūs saista ne tikai vēsture. Lielstraupes

pils ir ļoti savdabīga kā celtniecības darinājums. Laika

gaitā pils saplūfjusi vienā būvķermenī ar gotisko baz-

nīcu. Redzam skopas, bet izteiksmīgas arhitektūras for-

mas — baznīcas profilētās smailās logu ieloces, barokālu

frontonu virs pils šķērskorpusa. Spēcīgs siluets ir pils

torņa nobeigumam, kura galerija un kupols redzami jau

no tālienes. Ja nebūtu lieveņu un terašu, kas uzceltas vē-

lāk, mūsu priekšā būtu īsts viduslaiku cietoksnis bieziem

mūriem, šaurām šaujamlūkām. Ap pili saglabājies krāšņs
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Lielstraupes koncertzāle

parks ar simtgadīgiem kokiem un kādreizējo nocietinā-

jumu grāvi, kas aptvēris visu pilsētu.
Vēl pirms gadiem; desmit pienācīgi netika domāts par

to, ka pils kā vērtīgs arhitektūras piemineklis ne tikai jā-

saudzē, bet arī jāatjauno.

Tagad, iebraucot Straupē, redzam lielas pārmaiņas. īsā

rakstā grūti uzskaitīt visu izdarīto, it sevišķi tad, ja ik

brīdi nāk klāt kaut kas jauns. Vispirms labu iespaidu at-

stāj pils āriene. Apmetums rūpīgi izlabots, nokrāsots, kār-

niņu jumti salaboti. Labā stāvoklī ir logu rāmji, durvis

un sīkās arhitektūras formas. Pils pievilcību vairo dau-

dzās prasmīgi atjaunotās sīkdaļas — ceļa rādītāji, metāla

vārtu vērtnes, apgaismes lukturi, koka galerijas, kā arī uz-

koptā apkārtne un parks. Te iekārtoti jauni celiņi, pils
dīķi pilni ar ūdeni, redzam rekonstruētus tiltiņus, atpūtas
solus, puķes, mauriņu, akmensdārzu.
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Vitrāža koncertzālē

Tas viss paveikts enerģiskā galvenā ārsta Jāņa Straz-

diņa vadībā. Jānis Strazdiņš, kas slimnīcā ienāca 1966.

gadā, ļoti neatlaidīgi un mērķtiecīgi soli pa solim ir reali-

zējis savai profesijai ne visai atbilstošu ieceri — izremon-

tēt nozīmīgo arhitektūras pieminekli pēc visiem restaurā-

cijas noteikumiem. (Pils iekārtošanas darbos viņam blakus

bieži vien ir stāvējusi viņa dzīvesbiedre Dace — mākslas

zinātniece.)
Izmantojot nepieciešamību iesaistīt slimniekus lietderīgā

darbā (Straupē ārstējas alkoholiķi) un realizējot t. s.

darba terapiju, J. Strazdiņš jebkuram savam pacientam at-

radis piemērotu restaurācijas darba veidu. Vai tas ir nam-

daris, apmetējs, galdnieks, mūrnieks, jumiķis, metālkalējs,
daiļkrāsotājs vai mākslinieks, ikviens no īslaicīgajiem pils
iemītniekiem (ārstēšanās kurss ilgst I—3 mēnešus) ir pie-
licis savu roku atjaunošanas darbos. Protams, par darbu
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ir samaksāts. Taču, uzņemoties organizatora pūles, gādā-
jot būvmateriālus un prasmīgi vadot būvdarbus, J. Straz-

diņš ar maz līdzekļiem ir panācis daudz. Viņš ielicis pils
restaurācijā arī daudz savas izdomas, viņam kā

konsultanti vienmēr stāvējuši blakus izcilākie mūsu repub-
likas pieminekļu aizsardzības speciālisti — arhitekti

A. Birzenieks, L. Plauciņš un J. Vasiļjevs. Tādēļ Liel-

straupē paveiktais nebūt nav vērtējams ar īsāku mērauklu

kā tajos objektos, kur strādā profesionāli restauratori.

Ja liela daļa paveiktā ir kaut kas kulturālam cilvēkam

pats par sevi saprotams — kā darbs un rūpes, kas vaja-

dzīgas, lai slimnīcas ēka un tās apkārtne izskatītos opti-

mistiska, uzkopta un lai novērstu liekus izdevumus nā-

kotnē, tad vienā ziņā J. Strazdiņa sasniegumi ir vērtējami

augstāk. 1970. gada beigās galvenajos vilcienos tika pa-

beigta pils baznīcas restaurācija, iekārtojot tajā pirmkla-

sīgu koncertzāli. Kopš 1971. gada pavasara ir atjaunotas
arī skanīgās ērģeles. Šī Lielstraupes koncertzāle ir kļuvusi

par plašā apkārtnē pazīstamu kultūras centru. Koncerti

Straupē notiek ik pārnedēļas. Te uzstājušies dažādi mū-

ziķu kolektīvi, tai skaitā Filharmonijas solisti, vijolnieču
ansamblis, republikas skolotāju koris L. Vīgnera vadībā,
Cēsu mūzikas skolas audzēkņi, pašdarbības kolektīvi v. c.

Kaut satiksme ar Straupi.nav nekāda labā, bez vietējiem

iedzīvotājiem uz Straupi brauc arī klausītāji no Cēsīm,

pat no Rīgas. Bez tam Straupe kļūst par pazīstamu tū-

risma objel'tu.
Jā, no Lielstraupes piemēra var daudz ko mācīties.

Mūsu republikā ir daudz arhitektūras pieminekļu, bet tikai

retais no tiem ir nevainojamā kārtībā. Teorētiski ir skaidrs,
ka par pieminekļa stāvokli atbild tā lietotājs, taču praksē
vecās ēkas ne vienmēr uzskata par kultūras vērtību. Tās

remontē, kā pagadās. Lielstraupes piemērs rāda, cik lielu

ieguldījumu pieminekļu atjaunošanā un izmantošanā var

dot ēku saimnieki. Ka šīs pūles atmaksājas, par to lieki

runāt. Par šādu saudzīgu attieksmi pret kultūras manto-

jumu gandarījumu izsaka visa sabiedrība.

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā dziesmu svētku simt-

gadei veltīto tautas dziesmu izlasi «Kas var dziesmas iz-

dziedāt?».
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A. Caune

JAUNAS LIECĪBAS PAR VIDUSLAIKU

RĪGAS NOCIETINĀJUMIEM

Tāpat kā citas Livonijas lielākās pilsētas, arī Rīgu vi-

duslaikos apjoza nocietinājumi. To kopgarums pārsniedza
2 km. Rīgas nocietinājumu galvenā sastāvdaļa bija aiz-

sargmūris, kurā iebūvēti secīgi mijās apaļi, pusapaļi vai

četrstūraini torņi. Mūra priekšā bija grūti pārvarami da-

bīgi ūdens šķēršļi — Rīgas upe (vēlāk to sauca arī par

Rīdzeni) un Daugava, pilsētas ziemeļpusē — dziļš māk-

slīgs grāvis. Pāri grāvim un Rīdzenei veda paceļamie tilti.

leeju pilsētā pie galvenajiem torņiem sargāja cvingeri —

šauras, ar mūriem ierobežotas ejas, kas bija ierīkotas tā, lai

uzbrucēja labais, vairoga neaizsargātais sāns aizvien būtu

vērsts pret torni.

Pilsētas nocietinājumu mūrus sāka celt jau
XIII gs. sākumā. Mainoties kara tehnikai, pilsētas mūrus

vairākkārt paaugstināja, padarīja biezākus, cēla jaunus un

pārbūvēja esošos torņus. XV—XVI gs. pāri pilsētas mū-

riem pacēlās 27—30 torņi. Attālumu starp torņiem toreiz

noteica pēc bultas, vēlāk lodes lidojuma, un tas svārstī-

jās no 100 līdz 120 soļiem. Daļa torņu bija celti vārtu

aizsardzībai (vārtu torņi), bet lielākā daļa mūru aiz-

sardzībai un atbalstam. Torņi bija izvirzīti ārpus mū-

riem, kas deva strēlniekiem iespēju apšaudīt jau pie mūra

piekļuvušos uzbrucējus no flangiem. Rīgas mūri kā pilsē-
tas galvenie nocietinājumi pastāvēja līdz pat XVI—XVII

gs. mijai, kad, parādoties šaujampulverim, tie pamazām

zaudēja savu stratēģisko nozīmi un tika nomainīti ar ze-

mes vaļņiem un bastioniem.

Ņo kādreiz tik spēcīgās nocietinājumu sistēmas līdz

mūsu dienām saglabājušās niecīgas atliekas. Vienīgais
uzskatāmais senā varenuma liecinieks ir XVI gs. pārbū-
vētais Smilšu jeb Pulvera tornis, tagadējās Revolūcijas

muzeja ēkas sastāvdaļa. Atsevišķi atsegti seno mūru frag-
menti redzami Minsterejas ielā, Kalēju ielā 37, Jāņa sētā

un Trokšņa ielā. No daudzajiem Rīgas torņiem virs zemes,

iebūvēti ēkās, vēl saskatāmi trīs. Apaļā Jaunavu torņa
atliekas redzamas aiz bijušā arsenāla — nelielajā pagalmā
aiz Latvijas PSR Augstākās Padomes ēkas. Pusapajais,
t. s. Jurgena jeb Mazais tornis iebūvēts Latvijas Arhitektu
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Izrakumos atsegtā Rāmera torņa profils:
1) būvgruži, degumu slānis, 2) organiskām
vielām bagāts slānis, 3) palu ūdeņu sanesto

gaišo smilšu slānis, 4) būvbedre aizbērta ar

dzeltenu smilšmālu, 5) glūdaina upes smilts,
6) kūdra, 7) rupja smilts.

savienības namā Torņa ielā 11. Netālu no Revolūcijas

muzeja ēkas uzmanīgs vērotājs senajā pilsētas nocietinā-

jumu mūra fragmentā starp Torņa un Trokšņa ielu pama-

nīs četrstūrainā Rāmera torņa trīs sienas.
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Šis nelielais pilsētas mūru

aizsardzības tornis, liekas,
ir celts XIII gs. vidū reizē ar

pilsētas ziemeļu nocietinā-

jumu sienu. Ir izteikts arī

pieņēmums, ka tornis varētu

būt celts tikai XIV gs., kad

rakstītajos dokumentos parā-
dās nosaukums «Turris sus-

pensoris». Vēlāk, liekas, to

dažreiz sauc par «torni pie
Krievu ielas». Par Rāmera

torni to sāk saukt tikai

XVI gs.

Rāmera tornis attēlots arī

trijos līdz mūsu dienām sa-

glabājušos Rīgas nocietinā-

jumu plānos. Kā nelielu va-

ļēju četrstūra torni bez iekšē-

jās sienas to rāda 1634. gada
plāns un inženiera Murera

1650. gadā zīmētais plašais
Rīgas nocietinājumu plāns.

Turpretī 1646. gadā J. Kir-

steiniga plānā tornis iezīmēts

kā noslēgts četrstūris —

celtne ar četrām sienām. No XVII gs. līdz pat XX gs. sā-

kumam tornim abās pusēs bija piebūvētas pilsoņu mājas.
Nekas neliecināja par to, ka šeit būtu saglabājies kāds no

viduslaiku Rīgas nocietinājumu torņiem. 1913. gada ru-

denī un 1914. gada pavasarī, nojaucot pussagruvušu ēku

Trokšņa ielā 17, atklājās 7,1 m plats un 2,15 m dziļš no

lieliem sarkaniem ķieģeļiem mūrēts četrstūris. Arhitekts

K. Leviss of Menārs konstatēja, ka atsegta sen aizmirstā

Rāmera torņa iekšējo sienu augšdaļa. Pēc Lielā Tēvijas

kara, nojaucot ēku Torņa ielā 21, atsedzās arī torņa ār-

sienu augšējā daļa.

1971. gadā Torņa ielā sākās būvdarbi. Pirms tam arheo-

logi izraka gandrīz 8 m dziļu tranšeju, gandrīz pilnīgi at-

sedzot senās celtnes ārējo fasādi. Tādējādi izdevās kon-

statēt pirmatnējo zemes līmeni un daļēji atklāt torņa pa-
matus un seno nocietinājumu grāvi. Bez tam izdevās iegūt

priekšstatu par torņa celšanas gaitu un paņēmieniem.

Skare uz Ramera torni 1970. gadā



291

Mēģināsim izsekot torņa p

stāvēšanas vēsturei un sen

celtnieku darbam.

Tas varēja notikt XIII g

vidū, kad Rīgas pilsēta bija i

pletusies pāri visai pussala
kuru ierobežoja Daugava un R

gas upe. Daļa pilsoņu ēku v

sabiedrisko celtņu jau atrad

ārpus XIII gs. sākumā celt

nelielās nocietinājumu siena

kas stiepās gar tagadējo Zirg
ielu un Jaunielu no Rīgas up
līdz Daugavai. Kļuva nepiec
šams celt nocietinājumu mū

līniju, kas aizsargātu pilsēt
jauno daļu. Pilsētas mēmie

«lokators» izvēlējās vietu ja
najai sienai gar purvainas
plakas malu, aiz kuras sākās p

sētas ganības. (Gandrīz 6

dziļumā arheologi uzdūrās š

1 m biezajam kūdras slānim

kas veidojies kādā smiltīm ai

bērtā senā Daugavas attekā

Pirmo droši vien sāka cc

ļ nocietinājumu stratēģiski noz

mīgajā Smilšu torņa vietā, k

aizsargāja galveno tā laika pieeju pilsētai pa Lielo smil

ceļu. Bultas šāviena attālumā noteica nākamā nelie

torņa vietu. (Rāmera torņa vidus atrodas tieši 100 so

no Pulvera torņa.) lezīmētajā vietā iemērīja nākamā tom

pamatu kontūru četrstūri (11x5 m) un raka būvbed

līdz sāka ieplūst gruntsūdens, apmēram 5 pēdas (1,5 m

dziļu. Lai nostiprinātu pamatus, cieši citu pie cita vis

būvbedres platībā iedzina ap 2 m garus un līdz 30 c

resnus nosmailinātus nemizotus priedes pāļus. To gal
nevis apbēra ar izrakto dūņaino smilti, bet gan nosedz

ar dzeltenu, smilšmālu. Grūti izskaidrot, kāpēc tas darī

Varbūt lai izolētu būves pamatus no mitruma? Uz iedz

tajiem pāļiem sāka celt skaldītu plienakmeņu mūri. Dol

mīta radzes torņa būvei pieveda pa Daugavu no pilsēta

akmeņlauztuvēm Salaspilī un Ikšķilē. Kalto akmeņu m

Ar kaltiem dolomīta ak-

meņiem apšūtā Rāmera

torņa ārsiena
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ris sniedzās līdz 6 m augstu-

mam, līdz pat šodienas ielas

līmenim. Šajā augstuma

gaišās radzes nomainīja sar-

kanie dedzinātie ķieģeļi.

Torņa augšdaļa līdz mūsu

dienām visā augstumā vairs

nav saglabājusies, tas iezī-

mējas tikai aizsargmūru aug-

stumā. Tas, liekas, pacēlies
vēl vismaz dažus metrus virs

nocietinājumu sienas. Torņa

jumts bijis segts ar kārni-

ņiem. Jumtu ne vienu reizi

vien pēc postījumiem atjau-

noja. (Izrakumu laukumā

mūru pakājē kārniņu lauskas

arheologi atrada gandrīz
katrā slānī.)

Kā parādīja izrakumi, se-

nais XIII gs. zemes līmenis

atklājās 4,5 m dziļumā zem

pašreizējā Torņa ielas bruģa.
Nepilnu 2 m attālumā no

torņa ārējās sienas sācies no-

cietinājumu aizsarggrāvis. Kā aizsarggrāvis -izmantota

minētā dabīgā purvainā ieplaka, to padziļinot. Zemes vir-

sma torņa pakājē un grāvja nogā-zē bijusi noklāta ar da-

žāda izmēra radzēm. Tās drīzāk veido akmeņu bērumu,
kas varēja būt radies jau torņa celtniecības gaitā. Kultū-

ras slānis, kas pārklāja XIII gs. zemes virsmu, stāsta par
notikumiem viduslaiku Rīgas dzīvē. Piemēram, ap 80 cm

biezais upes sanesuma smilšu slānis norāda uz lieliem pa-

liem, kad ūdeņi ar līdzi nestajām duļķēm un smiltīm da-

ļēji aizbēruši pilsētas nocietinājumu grāvi. Liekas, šeit

atsedzas liecības par lielajiem Daugavas paliem, kurus

1597. gadā savā Rīgas hronikā aprakstījis rātskungs Bo-

dekers: «Ledus kalni pie Rīgas nostāvēja līdz 19. aprīlim,
un ūdens sāka plūst pa cietokšņa kanālu gar Smilšu un

Jēkaba vārtiem. Tas aiznesa s«tiltus, norāva Jēkaba torņa
zilo cvingeru, noslīka daudzi cilvēki. Ūdens pacēlās līdz

pat Smilšu vārtu vaļņu brustveram.»

XVII gs. pēc jauno zemes vaļņu izveidošanas senie no-

No torņa pamatnes izceltie

priežu pāļi
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cietinājumu mūri nebija vairs vajadzīgi. Pieaugot pilsētas

iedzīvotāju skaitam, pieauga arī prasība pēc jauniem ap-

būves gabaliem, bet pilsētā brīvu laukumu bija maz. Sāka

apbūvēt teritoriju abpus mūriem. Būvēšana pie pilsētas
mūriem sevišķi izdevīga bija mazturīgajiem, jo būve iz-

nāca lētāka. Nevajadzēja .celt dibensienu, kuras vietā va-

rēja izmantot mūri; sānu sienas varēja celt kopīgas ar kai-

miņu, pie tam, daļēji nojaucot mūrus, varēja iegūt arī ne-

pieciešamos būvmateriālus. Par šīm nelielajām ēkām, kas

vairākkārtīgi degušas un atkal atjaunotas iepriekšējā
vietā, izrakumos liecināja biezais būvgružu un deguma
slānis, .kas vairākus gadsimtus bija sedzis vienu no vi-

duslaiku Rīgas torņiem.
Arheoloģiskajos izrakumos iegūtie materiāli būs neat-

sverams palīgs, restaurējot seno nocietinājumu torni, kura

ārējās sienas fasāde atsegsies jaunceļamās ēkas interjerā.

M. Atgāzis

KO STĀSTA SENĀ MEŽOTNE

Lasot Indriķa Livonijas hronikā par 1219. un 1220. gada notiku-

miem Zemgalē, par to, kā, zemgaļi aizstāvējuši Mežotnes pili pret vācu

feodāļu un viņu sabiedroto — lībiešu un latgaļu karaspēku, straujāk
sit sirds katram, kuram nav vienaldzīgas mūsu tautas cīņas, uzvaras

un zaudējumi. Mežotnē ievērojamā mērā izšķīrās visas Austrumzem-

gales liktenis, tādēļ Mežotnes aplenkšanu vadīja pats bīskaps Alberts;
te redzam arī Tērvetes zemgaļus ar pilskungu Viestartu priekšgalā,
tāpat leišus, kas reizēm ir zemgaļu sabiedrotie, reizēm — ienaidnieki.

Sīs pils vieta atrodas desmit kilometrus lejpus Bauskas, stāvajā,
16 m augstajā Lielupes kreisajā krastā — Mežotnes pilskalnā, vienā

no Zemgales lielākajiem un spēcīgākajiem nocietinājumiem.
Mežotnes pilskalns 'ir centrs, ap kuru izvietota senpilsēta, divi ka-

pulauki, otrs pilskalns (Vtnakalns) un divas lauku apmetnes. Visi

šie senatnes pieminekļi nav pastāvējuši vienlaicīgi, taču kopumā tie

liecina par Mežotni kā par nozīmīgu centru. Kas grib gūt priekšstatu
par seno Mežotni, tam jāapstaigā plašā senpilsēta un jāiepazīstas ar

varenajiem pilskalna nocietinājumiem. Jāredz divi grāvji un 2—5 m

augstais priekšvalnis pilskalna pakājē, jāuzrāpjas pa stāvo nogāzi pils-
kalna plakumā un jānostājas uz otra, 8 metrus augstā vaļņa, kas pie-
kļaujas Lielupes klinšainajai kraujai. No šejienes raugoties uz dienvi-

diem pāri senās ostas līcītim, paveras skats uz Mežotnes kapulauku
Lielupes krastā krāšņā liepu pudurītī. Austrumos, upes pretējā, la-

bajā krastā, Mežotnes centrā, zem darbnīcām, zāģētavas un sakņu dār-

ziem paslēpies otrs seno zemgaļu kapulauks.
Hronikās un dokumentos, kas vēstī par Mežotni XIII gs., politiskie

un militārie notikumi apskatīti no iebrucēju viedokļa. Zemgaļu saim-

nieciskā dzīve, sabiedriskās attiecības, kultūras un paražas tikpat kā
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nav atspoguļotas. Mežotne XII gs. pazīstama tikai pēc īsas norādes

pasaules kartes aprakstā, kuru 1154. gadā sastādījis arābu ģeogrāfs
Idrīsī. Un tas arī viss. Laika posms pirms XII gs. Mežotnes vēstures

noskaidrošanai nav atstājis ne rakstu rindiņas.
Talkā nāk arheoloģija, ļaujot lasīt lietisku pierādījumu valodā.

Arheologi Mežotnē strādājuši 1895., 1938.—1940., 1942., 1948.—1949.,
1969.—1970. gados. Arheoloģisko pieminekļu pētniecība it kā padarī-
jusi Mežotnes vēsturi senāku par 800-gadiem. Tā papildinājusi datus

arī par XIII un vēlākiem gadsimtiem.
Noskaidrots, ka Mežotnes pils, kas apdzīvota no IX līdz XIII gs.,

arī agrāk pārdzīvojusi daudzas kara vētras. Desmit reizes uz pils
vaļņa uzbūvētas aizsargceltnes, un 10 reizes tās nodedzinātas. Dažos

gadījumos izrakumu materiāli par šīm cīņām runā pavisam tieši.

Piemēram, pilskalna IX gs. slānī zem ugunsgrēkā sabrukušām aizsarg-
celtnēm atsegti divi apdeguši bojā gājušo pils aizstāvju skeleti ar

ieročiem. Turpat ārējā nogāzē atrakts divasmeņu zobens ar damascēta

tērauda ierakstu «Ulfberht» — kādas Ziemeļfrancijas vai Piereinas ap-
gabala ieroču darbnīcas marku. Vai to pametis kāds no vikingu karo-

tājiem, kuri tajā laikā bieži sirojuši Zemgalē, vai zobens izslīdējis no

rokas mirstošam zemgaļu kareivim? Atzīmēsim tikai, ka minētās mar-

kas zobens atrasts arī ap 20 km attālajos zemgaļu senkapos Vecsau-

les «Capānos». Sādu zobenu varēja nopirkt tikai turīgi ļaudis, jo tā

cena tolaik atbilda liela ganāmpulka vērtībai.

Mežotnes pils izbūvi prasīja ne tikai vajadzība aizsargāties pret
svešzemniekiem. Sabiedrības mantiskās noslāņošanās rezultātā, se-

višķi sākot ar X gs., dižciltīgais sabiedrības virsslānis sāka uzkundzē-

ties apkārtnes iedzīvotājiem, un uz pils vaļņa uzceltās divkāršās guļ-
koku sienas ar torņiem kalpoja topošo feodāļu varas un bagātību sa-

glabāšanai.
Izrakumi liecina, ka senpilsēta pie Mežotnes pilskalna izaugusi,

sākot ar X gs. beigām un XI gs. sākumu. Latvijā nav otras tik senas

vietas kā Mežotnes senpilsēta, kur tādā ievērojamā platībā (pāri par

10 ha) būtu tik biezs (līdz 2 m), izteikts kultūras slānis un kur pat

augsnes virskārta piesātināta senlietām.

Mežotnes senpilsētā un pilskalnā, atradušās guļkoku konstrukcijā
celtas dūmistabas un saimniecības ēkas. Pilskalnā atsegta maltuve ar

rokas dzirnām. XI—XII gs. slāņos atrasti pārogļojušies miežu, kviešu,
rudzu un auzu graudi, no pārējām kultūrām — pupas, zirņi, sāre.

Zemkopībai izdevīgās zemes jau senatnē bija viens no Mežotnes eko-

nomiskās varenības pamatiem. No zemkopja rīkiem visbiežāk sasto-

pamie atradumi ir kapļi, kas tik nepieciešami Zemgales mālaino aug-

šņu uzirdināšanai, cirvji, sirpjveida naži jeb raukņi, kas lietoti līdumā

un lopbarības sagatavošanai.
Izrakumi stāsta arī par lopkopību, medībām un zveju. Mežotnes

pilī jau XII gs. pazinuši zirgu skrāpi. Zirgu apkalšanai ziemas ceļam
lietoti ledus pieši, bet Mežotnes pilskalna XII gs. slānī jau redzam

pakavus.
Izrādās, ka pirms 1000 gadiem Mežotnē bez aļņa, meža cūkas un

lāča medniekiem nereti izdevies pieveikt arī tā laika lielāko zvēru —

sumbru. Tas, ka Mežotnē un Tērvetē sumbru kaulu atrasts vairāk

nekā citur Latvijā, izskaidrojams ar Zemgales mežu mazāku attālumu

no galvenajiem šā dzīvnieka izplatības apvidiem.
Mežotnieši uzturējuši rosīgus tirdzniecības sakarus gan ar kaimi-

ņiem, gan ar tālām zemēm. No senās Krievzemes ieceļojuši emaljēti
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Darba aina Mežotnes centra senkapos: 8. klases

skolniece Ingrīda Mūrniece attīra X gs. tirgotāja

apbedījumu

bronzas krustiņi, krelles, no turienes ievesta arī kāda bērnu rotaj-
lieta — emaljēta māla ola.

Pilskalnā strādājuši kalēji, rotkaļi un ieroču meistari. Ļoti vērtīgus
datus par amatniecību sniedz Mežotnes senpilsēta. Lejamās veidnes un

pusgatavās rotas liecina par greznumlietām, kas neapšaubāmi gata-
votas seno mežotniešu darbnīcās (krustadatas, piekariņi, zvārguļi, gre-
dzeni, apkalumi). Par to vēstī arī izejmateriāli, speciālie rīki (bronzas

un sudraba stienīši, vīle, pincete, tīģeļi) un gatavā produkcija.

Senpilsētā darbojušies arī akmensgriezēji, kas no kaļķakmens un

smilšakmens gatavojuši lejamās veidnes, steļļu atsvarus un vērpjamo
vārpstu skriemeļus. Pēdējos atrod dažādās apstrādes pakāpēs un tādā

vairumā, ka nav sevišķu šaubu, ka tie darināti tirgum. Interesanta

ir kāda vērpjamās vārpstas skriemeļa sagatave, uz kuras ieskrāpēts
bērnišķīgs zīmējums — cilvēciņš ar paceltu šķēpu.

Ja izrakumi senajās dzīvesvietās dod mums iespēju it kā brīdi

paiet līdzi senčiem viņu darba un cīņu gaitās, tad pētījumi Mežotnes

senkapos dod iespēju pavadīt senos zemgaļus pēdējā gaitā. Abos Me-

žotnes kapulaukos kopā izpētīti 125 apbedījumi, kas attiecas uz laiku



Mežotnes centra senkapos atrastās VIII—XI gs. bronzas rotadatas

(3. un 6. — ar sudraba platējumu)
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no VIII līdz XII gadsimtam. Mirušie guldīti bluķa šķirstos un

ierakti 40—130 cm dziļās kapu bedrēs samērā ciešās rindās. Attālums

starp apbedījumiem parasti nav bijis lielāks par 1 metru.

Mežotnes centra kapulaukā, kur pārsvarā ir VIII—XI gs. sākuma

apbedījumi, sievietes guldītas ar galvu rietumu, vīrieši — pretējā vir-

zienā. Šajā kapulaukā apbedīšanas tradīcijas mainījušās maz. Vēro-

jams, ka kreisā krasta kapulaukā, kur vairāk XI—XII gs. apbedījumu,
sieviešu kapu dominējošais virziens ir ar galvu uz ZR vai ZZR, bet

vīriešiem pretējais. XI—XII gs. tāda orientācija nav ne latgaļiem, ne

lībiešiem.

Tā kā toreiz ticēja aizkāpa dzīvei, mirušos apbedīja svētku tērpā,
dodot līdzi kapā darba rīkus, ieročus, iedzīves priekšmetus un rotas.

Tuvinieki dažreiz kapā novietoja ziedojumu. Mežotniešu sevišķi iecie-

nīts ziedojums X—XI gs. bija pie mirušā kājām nolikti spirālgredzeni.

Mežotnes senkapos, tāpat kā pilskalnā un senpilsētā, pārsvarā ir ti-

piski zemgaliskas rotas. Tādas ir trīsstūradatas (skat. att.: 1, 2, 3),
krustadatas (skat. att.: 4, 5, 6, 9) un- riņķadatas (skat. att.: 7, 8), ku-

ras visas izmantoja apģērba saspraušanai. Sievietes lietojušas divas

vienādas ar važiņām savienotas rotadatas — katru pie sava pleca,
vīrieši parasti pa vienai rotadatai. Ar X gs. līdzās rotadatām ieviešas

Zemgalē iecienītās plāksnes saktas. Zemgaļu sievietes lika galvā no

bronzas spirālītēm darinātu lentas vainagu ar īpatnējiem starplocek-

ļiem. Visbiežāk atrasti zemgaļiem raksturīgie kaklariņķi ar kruķu ga-

liem, vairākkārtīgie kaklariņķi un kaklariņķi ar cilpu un, kāšu galiem.

Kaklariņķus līdz X gs. reizumis lietojuši ari vīrieši.

Raksturīgi darba rīki, kas pavada zemgaļu sievieti kapā, ir kaplis,
sirpjveida nazis un īlens. Vīrieša pavadonis ir cirvis, divi šķēpi un

īss vienasmens zobens.

Novērojamas atšķirības starp atsevišķiem apbedījumiem piedevu
bagātības ziņā, sevišķi kopš X gadsimta. Interesanti, ka agrā feodā-
lisma periodā ieroči dažreiz doti kapā līdzi arī maziem zēniem, ka-

mēr agrākos gadsimtos — tikai noteiktu vecumu sasniegušiem jaunie-
šiem. Mežotnes centra kapulaukā (200—300m no pilskalna) uzmanību

pelna sešu apbedījumu grupa, kur mirušie guldīti līdzās cits citam

(trīs vīrieši, viena ļoti bagāta sieviete un divi zēni ar ieročiem). Te

atrasti vairāki reti importpriekšmeti — skandināvu cirvji, skaldņota
bronzas krelle, no Gotlandes ievesta sudraba aproce, arābu dirhems—

piekariņš. Vīriešiem bijuši klāt ieroči, greznas jostas, rotas v. c. pie-
devas. Diviem no viņiem doti līdzi bronzas svariņi ar atsvariņiem,
vienam makā bijusi arī nauda — sudraba dirhemi, kas kalti laikā no

901. līdz 943. gadam. Acīmredzot vīri, kas lietojuši svariņus, bijuši
tirgotāji, bet pārējie tiem līdzās guldītie — viņu radinieki. Senlietas

liecina, ka tie apbedīti starp 950. un 1000. gadu. Zīmīgi, ka piemi-

nētajiem vīriešiem kapā doti līdzi uzmavas kalti, t. s. vedgas —

dravnieka rīki doru dēšanai, kurus varēja lietot arī āliņģu ciršanai.

Mežotnes senvēsturē ir daudz neatrisinātu problēmu. Ne vienas

vien senās Mežotnes mīklas atrisinājumu sevī slēpj Vīnakalns, kas

vēl nav pētīts. «Līgotņu» apmetnē, kas atrodas ap 400 m no Vīna-

kalna, savrup atrastas m. ē. I gadu tūkstotim raksturīgās bezripas
gludās, kniebtās un apmestās keramikas lauskas un V—vVl gs. rak-

sturīgais šķēpa gals. Tā kā līdzīga keramika atrasta ari Vīnakalnā un

tā pakājē, mums šķiet, ka no daudzajām hipotēzēm par Vīnakalnu
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visticamākā ir ta, ka Vīnakalns ir par Mežotnes pilskalnu vecāks no-

cietinājums.
Daudzus jautājumus Mežotnes arheoloģiskajā izpētē tuvākajos gadu

desmitos droši vien nebūs iespējams noskaidrot. Pats svarīgākais uz-

devums ir šos izcilos senvēstures pieminekļus nebojātus saglabāt nā-

kamajām paaudzēm. Mēdz teikt, ka esot patīkami, bet grūti būt man-

tiniekam. Tā tas ir arī tūkstošgadīgajā Mežotnē, ar kuras pagātni
lepojas Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas ļaudis. Turklāt

viņi daudz palīdzējuši arheologu darbā. Kaut mežotnieši arī turpmāk
būtu dabas un vēstures draugi!

S. Cimermanis

PIEVĒRSĪSIM UZMANĪBU

SENAJIEM ZVEJAS RĪKIEM

«Dabas un vēstures kalendāra» līdzšinējos gadagājumos
sniegtas ziņas par dažādiem etnogrāfijas jautājumiem —

par zemkopību, amatniecību, lopkopību, tautas celtniecības

pieminekļiem, etnogrāfu ekspedīcijām v. c. Šoreiz snie-

dzam datus par XIX gs. un XX gs. sākuma zvejas rīkiem

un paņēmieniem, pastāstām par to nozīmi tautas vēstures

izpētē un minam dažus ierosinājumus materiālu vākšanai

par šo tautas nodarbošanās nozari.

Zveja ir viena no vissenākajām Latvijas iedzīvotāju no-

darbošanās nozarēm, par kuru datus sniedz jau IX—II g.
t. p. m. ē. arheoloģisko pieminekļu izrakumos iegūtās sen-

lietas — harpūnu, āķu, murdu, tīklu un to piederumu pa-

liekas. Tās liecina, ka jau sirmā senatnē Latvijas iedzīvo-

tāji pazinuši tādus zvejas veidus kā uzglūnēšana,, pievi-
lināšana un aizsprosta zveja. No XIII gs. arheoloģiskajiem
materiāliem pievienojas rakstīto avotu ziņas. Sevišķi iz-

smeļošas šīs ziņas kļūst ar XVII gs., kad tās runā gan

par zvejas tiesībām, raksturu un organizāciju, gan par

rīkiem un paņēmieniem. No XVII gs. saglabājušies arī

zvejas riku zīmējumi. Visdaudzveidīgākos un pilnīgākos
materiālus sniedz 1950.—1970. gadu etnogrāfu ekspedī-

cijās pierakstītie zvejnieku stāstījumi, zvejas rīku un pa-

ņēmienu apraksti, zīmējumi un fotoattēli.

Šis īsais avotu uzskaitījums dod iespēju secināt, ka zve-

jai kā nodarbošanās nozarei jau senlaikus pievērsta liela

uzmanība un ka XX gs. Latvijā atrodamo zvejas rīku

viena daļa veidojusies tūkstošiem gadu ilgi.
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Zveja ar trejbridi Aiviekstē 1959. gadā

Zvejas rīkus savām vajadzībām darināja zvejnieki —

dažādas etniskās un sociālās piederības cilvēki. Tas no-

zīmē, ka šie rīki atspoguļo gan nozares attīstības līmeni

attiecīgajā laikmetā, gan zvejnieku darba attiecības un

darba rīku darināšanas tradīcijas. Daļa zvejas rīku attīs-

tījās lēnāk nekā vairāku citu ražošanas nozaru darba rīki,

tāpēc tie saglabājuši līdz mūsdienām daudz senu elementu

un nosaukumu. Tie nereti sniedz liecības par tām baltu et-

niskajām vienībām (kuršiem, zemgaļiem, sēļiem, latga-
ļiem), kurām saplūstot izveidojās latviešu tautība, kā arī

par tām etniskajām vienībām (lībiešiem, igauņiem), kas

dzīvoja kādā Latvijas novadā un gadu ritumā saplūda ar

latviešiem (baltiem). Tas nozīmē, ka zvejas rīki līdz mūs-

dienām saglabājuši vai nu šīm etniskajām vienībām rak-

sturīgos rīku nosaukumus un konstruktīvos elementus, vai

arī lietošanas paņēmienus un to nosaukumus.

Zvejas rīki sniedz mums liecības arī par kopīgiem ele-

mentiem latviešu un kaimiņu tautu materiālajā kultūrā,

par latviešu un kaimiņu tautu kultūrvēsturiskajiem saka-

riem.
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Lūk, daži piemēri. Visā Latvijā, Lietuvā, daļā Igaunijas,
KPFSR rietumos, vietumis Baltkrievijā un Polijā sasto-

pams brišanas zvejas rīks trejbridis. Tā uzbūve visur

vienāda: bridņa spārnus veido no egles stumbra un sak-

nes līkuma izcirstas slieces, kuru taisnie gali kustīgi sa-

sieti ar auklu vai ādas siksnu vai arī savienoti ar dzelzs

riņķiem. Šim savienojumam piestiprināta arī taisna nūja
rīka astes gala vadīšanai. Pie sliecēm un astes nūjas pie-

stiprināts stellēs austs rets audums vai tīkls. Ar trejbridi

zvejo siltās vasaras dienās, trijatā brienot pa upju un

ezeru zāļainām piekrastēm. Bridņa nosaukumi Latvijā ir

visai daudzveidīgi: senajās kuršu, zemgaļu un lībiešu ap-

dzīvotajās teritorijās, t. i., Kurzemē, Zemgalē un Vid-

zemes rietumu daļā, dominē nosaukumi "ar sakni kab (ka-
benis, kabene, kabis, kabris, kablis v. tml.), kādreizējās
sēļu teritorijas (Augšzemē) un jauktos sēļu un latgaļu ap-
vidos (gar Daugavu) — nosaukums «trejbridis», kādreizē-

jās latgaļu apdzīvotās teritorijas rietumu un vidus daļā

(Vidzemes vidienē un austrumos, Rietumlatgalē) visvai-

rāk lieto nosaukumus ar sakni kakaž (kakaža, kakažnieks,
kakažainis v. tml.). Ziemeļaustrumu Vidzemē un Ziemeļ-
latgalē, kur latvieši dzīvoja jaukti vai tuvos kaimiņos ar

igauņiem un krieviem, bridni parasti dēvē no krieviem

un igauņiem pārņemtā vārdā — «kūrica». Pārējā Latgalē,
kur latvieši dzīvoja jaukti ar krieviem un baltkrieviem, iz-

platīti no tiem aizgūtie rīka termini — «kriga», «troiņiks»,

«bradins».

No brišanas zvejas rīkiem pētnieku interesi izraisa lī-

vis jeb slīvis, ar kuru siltās vasaras dienās divatā

brien pa ezeru un it īpaši upju seklajām piekrastēm. Bal-

tijas jūras austrumu krastā šis rīks pagaidām fiksēts tikai

Rietumvidzemē un Igaunijā, t. i., Baltijas jūras austrumu

krasta rietumsomiskajos (lībiešu un igauņu) apvidos.

Ļoti interesantas ziņas latviešu etniskās vēstures un

materiālās kultūras vēstures pētniekam sniedz aizsprosta

zvejas rīki — tači, murdi, dažādi zivju žogi. Aizsprosta

zveja, kā jau minēts, ir viens no senākajiem zvejas vei-

diem Latvijā. Tā, piemēram, Daugavas lašu un nēģu tači

posmā no Doles līdz Aizkrauklei vēl 60. gados bija sagla-
bājuši daudzus rietumsomiskas cilmes terminus (nēģu
tača nosaukumi virga un vastala, tača augšējā
kārts sul kārts, nēģu tača kūjas sulgi, lašu tača

redeles tāres v. c), kas stāsta par seno lībiešu zvej-
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Līvis (Valkas raj. Kārķu ciema «Acītēs»
1958. gadā)

nieku devumu latviešu zvejas rīku attīstībā. Daugavas vi-

dustecē (Pļaviņu —Līvānu posmā) un Dubnā ierīkoja pil-

tuvveidīgus zušu tačus, kuru atverē nostiprināja maisvei-

dīgu tīklu ar vienu vai divām šaurām garām astēm —

starām. Zvejas laikā zvejnieks dežurēja pie tīkla un turēja

pirkstos tievas aukliņas, kuru otri gali bija piesieti mais-

veida tīkla astes staru linumam. Aukliņas, t. s. jautri,

signalizēja, ka zUši iegājuši tīklā. Šis zvejas veids pa-

zīstams arī teritorijās uz austrumiem no Latvijas un, do-

mājams, liecina par sakariem ar austrumslāvu tautām.

Taču konstrukcijas ir visai daudzveidīgas un galveno-
kārt atkarīgas no ģeogrāfiskās vides, kurā tos ierīko. To-
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Nēģu tacis «vastala» Daugavā pie Doles 1961. gadā

mēr tajos vērojamas arī tādas iezīmes, kas liek domāt par

kādas tautas taču ierīkošanas tradīcijām. Vēl daudzvei-

dīgāka par konstrukcijām ir taču un to detaļu terminolo-

ģija, kas neapšaubāmi glabā dažādu etnisko vienību valo-

das elementus. Visai vērtīgus norādījumus etniskās vēs-

tures jautājumu un tautu kultūrvēsturisko sakaru skaidro-

šanai sniedz liekamo murdu tipi un to detaļu izveidojums.
Babītes ezerā un Lielupes sēkļos ap Kalnciemu vēl 30.

un 40. gados zivju ceļos no skaliem veidoja savdabīgus
aizsprostus, kurus sauca par katicām. No gariem un

bieziem vienā galā nosmailinātiem skaliem sasēja vai-

rākus metrus garus žogus, kurus iedzina ezera vai upes

gultnē, izveidojot vienu vai divas sirdsveida kameras. Tās

savienoja ar taisnu skalu žogu — spārnu. Zivis, peldēda-
mas gar spārnu, ielīda kamerā un vairs neatrada izeju.
Katicu lietošana Latvijā līdz šim zināma tikai augstāk
minētajās vietās, kur tās nenoliedzami ir sens zvejas rīks.
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Katicu lietošana plaši dokumentēta kopš XVII gs. Jautā-

jums par katicu cilmi ir neskaidrs. Literatūrā izteiktas

domas, ka termins «katica» cēlies no senslāvu vārda

«KOTbCb», un arī domas, ka termina cilme meklējama som-

ugru valodās un ka pats rīks uzskatāms par tipisku som-

ugru tautu zvejas rīku. Katicu parādīšanās cēloņi un laiks

Latvijā vēl skaidrojams. Šodien ir zināms, ka Skandinā-

vijā un Sibīrijā tās lietotas jau pirms vairākiem gadu tūk-

stošiem.

Daugavā, Lielupē, Ventā, Salacā, Dubnā, Aiviekstē un

Susējā zvejoja ar maisveidīgu tīklu — rīžu jeb pa-

na vu, kuru laida lejup pa straumi starp divām laivām.

Katrā laivā atradās divi vīri — airētājs un rīžas turētājs.
Pie tīkla bija piestiprinātas tievas aukliņas — jautri, kas

signalizēja rīžas turētājam par zivs ieiešanu tīklā. Latvijā
konstatēti vairāki rīžas varianti, kas tipoloģiski sasaucas

ar tiem rīžas variantiem, kas zināmi plašās teritorijās uz

austrumiem no Oderas. Zinātniskajā literatūrā izteiktas

domas, ka rīža ir slāvu tautām raksturīgs upju zvejas rīks.

Svarīgs latviešu un kaimiņtautu kultūrvēsturisko sakaru

pētīšanas objekts zvejas jomā ir profesionālo krievu zvej-
nieku darbība Latvijā. Līdz šim ir zināms, ka krievu zvej-
nieki XIX gs. otrajā pusē un XX gs. sākumā apzvejojuši
vairumu ezeru Latgalē, Augšzemē, Vidzemes vidienē un

austrumu daļā. Neskaidra ir viņu loma Rietumvidzemes un

Kurzemes ezeru zvejā, kā arī Latvijas jūras zvejā. Ir

svarīgi noskaidrot, kādas atšķirības bijušas latviešu, lī-

biešu un krievu zvejas rīkos, kādus zvejas piederumus
un paņēmienus latviešu un lībiešu zvejnieki pārņēmuši no

krieviem, kā notikusi zvejnieku pieredzes apmaiņa, kas

kopīgs un kas atšķirīgs bijis viņu darba organizācijā.
Latviešu un lībiešu jūras zvejnieki, it īpaši no Ziemeļ-

kurzemes un Rietumvidzemes ciemiem, uzturēja kontaktus

ar Igaunijas salu un Rietumigaunijas, sevišķi Pērnavas

novada zvejniekiem. Tomēr šo sakaru konkrētā norise, vir-

zieni un rezultāti palikuši neizpētīti.
Minēto un arī citu Latvijas zvejniecības vēstures jau-

tājumu skaidrošanā aicinām iesaistīties republikas novad-

pētniekus. Materiālu vākšanas forma var būt paša vācēja

novērojumu pieraksts, zvejnieku stāstījumu un atmiņu pie-
raksts, zvejas rīku, piederumu un paņēmienu aprakstīšana,
zīmēšana, fotografēšana, dokumentu, fotoattēlu, zvejas
rīku un piederumu vākšana. Pierakstītās ziņas, zīmēju-
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Tacis Ventas Rumbā pie Kuldīgas XX gs. sākumā

mus, fotoattēlus un dokumentus lūdzam iesūtīt Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta etnogrāfijas
sektoram vai arī novadpētniecības un republikāniskajiem
muzejiem. Priekšmetus lūdzam nodot republikāniskajiem
un novadpētniecības muzejiem.

Z. Apala

PAR KĀDU AUGŠZEMNIEKU ROTU

Tautas apģērbā liela nozīme vienmēr bijusi dažādām rotām. Tāpat
kā laika ritumā mainījās cilvēku ekonomiska dzīve, sociālās attiecības

un sabiedriskie priekšstati, mainījās arī rotu forma un apdare, kuru

zināmā mērā ietekmēja laikmeta mode.
Gadsimtu gaitā vairākkārt mainījās arī iecienītās sieviešu rotas —•

saktas forma. Līdz XIII gs. valdošās bija dažādās pakavsaktas, kuras

pamazām nomainīja vieglākās riņķa saktiņas. Vēl vēlāk ieviesās sirds-

veida saktas un burbuļsaktas.
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Sirdsveida saktas

Arheoloģiskajos izrakumos Augšzemē, Jēkabpils rajona Leimaņu
ciema tuvumā, tika pētīta attīstītā feodālisma perioda kapsēta — tā

dēvētie «Augstie kapi». Līdz ar citiem atradumiem te lielākā skaitā

iegūtas interesantas sirdsveida saktas, kas līdz šim bija pazīstamas
galvenokārt etnogrāfiskajā materiālā.

Spriežot pēc apbedījumos atrastajām monētām, šajā objektā atras-

tās sirdsveida saktas attiecināmas uz XVII gs. vidu un XIX gs. sā-

kumu.
N

Sīs saktiņas ir nelielas, iegarenas, ar sirdsveida izgriezumu vidū,
kaltas no sudraba, retāk no alvas vai bronzas. Mākslinieciskajā apdarē
izmantoti dabas elementi. Caurumotā tehnikā veidotā saktas augš-
daļa rāda it kā austras jeb saules koku (?), kuru no apakšas balsta

divas putnu figūras. Jāpiezīmē, ka austras koka motīvs XVIII un

XIX gs. dažādos paveidos bijis izplatīts Krustpils apkārtnes sagšās.
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Līdzīgi elementi vērojami XIX gs. otējumos uz pūra lādēm un skap-
jiem.

Visas «Augstajos kapos» atrastās sirdsveida saktas ir viena tipa.
Taču tajās vērojamas arī zināmas atšķirības, kas dod iespēju iedalīt

saktas trīs grupās.
Pirmajā ietilpst vienkāršākas, nelielas (34, 35x25 mm) saktiņas

(skat. att.: 1). Virsma tām gluda, bet nedaudz paaugstinātā augšdaļa
atgādina valdnieka kroni. Apakšmalu noslēdz pagarinājums ar lodīti.

Raksturīgi, ka šajās senākās formas sirdsveida saktās vēl nav vēro-

jami dabas elementu atveidojumi. Šo saktu datējošās pavadones ir

1650., 1660.—1697. g. sudraba monētas — zviedru valdnieku Kār|a X

Gustava, Kārļa XI un Kristīnes šiliņi.
Citām augšzemniecēm labāk patikušas rūpīgāk veidotas saktiņas

ar iegravētu rakstu un sarežģītāku augšdaļu (skat. att.: 2, 4, 5). Iz-

mēri tām variē no 34X22 mm līdz 45,5X41 mm. Saktām apakšdaļā
izvirzījumi ar caurumiņiem. Interesanti, ka etnogrāfiskajām saktām iz-

virzījumos piestiprināti piekariņi, bet nevienai no «Augstajos kapos»

atrastajām tie nav konstatēti. Šīs grupas saktiņas atrastas kopā ar

krievu cara Aleksandra I valdīšanas laikā 1811. gadā kaltām vara

kapeikām.
Trešo grupu pārstāv kāda izmēros lielāka (74,5X46 mm) ažūra

sudraba sakta, kuras, šķiet, pat viegli apzeltītajai virsmai uzlodetas

virsū 6 apaļas ietveres ar sarkaniem apslīpētiem stikliem (skat. att.: 3).

Saktas lietošanas laiku norāda zviedru valdnieka Kārļa XI Livoni-

jas šiliņš (1660.—1679. g.)
Salīdzinājumā ar pārējām šī sakta ir daudz greznāka, izteiksmī-

gāka un droši vien bijusi kādas ietekmīgākas sievietes īpašums. Jā-

domā, ka tā lietota villaines saturēšanai, turpretī abu pirmo grupu

saktiņas — krekla saspraušanai pie kakla.

Numismātiskie dati norāda sirdsveida saktu lietošanas laiku. Taču

te jāņem vērā daži apstākļi. Kaut vai tas, ka paaudze varēja mantot

rotas no paaudzes, kā, piemēram, norāda tautas dziesma:

Pērc, tautiet, ko vajag,
Man saktītes nevajaga:
Man pašai mātes sakta,
Mātes kakla dālderīši.

Bez tam sakta kalpoja vismaz savus pussimt gadus. Tas liek do-

māt, ka «Augsto kapu» apkārtnes zemnieces iecienījušas aplūkotas
sirdsveida saktas jau XVII gs. sākumā un lietojušas vēl XVIII un

XIX gs.

Šo saktu darināšanā izmantota paaudžu uzkrātā pieredze un māk-

slinieciskās izteiksmes līdzekļi, kas atspoguļo sava laika tautas māk-

slas estētiskās prasības un tradīcijas. Varbūt arī mūsdienu tautas daiļ-

amat v meistari var atrast te zināmu radošās iedvesmas avotu!

Izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā monogrāfiju «Lat-

vijas PSR arheoloģija». Tajā izklāstīta Latvijas senākā

vēsture, parādīta ražošanas spēku un sabiedrisko attiecību

attīstība, raksturotas dažādas ražošanas nozares un etnis-

kie procesi Latvijas teritorijā.
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J. Graudonis

PAR DAŽIEM ARHEOLOĢIJAS PIEMINEKĻU

NOSAUKUMIEM

Tautā saglabājušies un speciālajā literatūrā lietoti vis-

dažādākie Latvijas arheoloģijas pieminekļu nosaukumi.

Pagaidām gan vēl nav to pilnīgas uzskaites, nav ne valod-

nieku, ne pašu arheologu speciālu pētījumu par tiem, bet

liekas, ka tādi varētu interesēt abu zinātnes nozaru spe-

ciālistus.

Protams, liela daļa mūsdienu arheoloģiskajā literatūrā

lietoto arheoloģijas pieminekļu nosaukumu ir pašu arheo-

logu darināti. Latvijā un arī kaimiņu republikās ieviesu-

sies tradīcija jaunatklātu pieminekli, kuram nav saklausīts

tautas nosaukums, nosaukt, pieminekļa vispārīgajam ap-

zīmējumam pievienojot vietvārdu — mājas, upes vai ezera

nosaukumu. Tā darināti, piemēram, nosaukumi «Leima-

nišķu apmetne» (neolīta apmetne Maltas Leimanišķu cie-

mā), «Aboras apmetne» (pie Aboras upītes), «Reznu uz-

kalniņkapi» (kapu uzkalniņi bij. Reznu zemē), «Aronas

pilskalns» (pilskalns pie Aronas upes). Līdzīgi ir arī vien-

kāršie tautā saklausāmie «Kapu kalniņš», «Kapsētas kal-

niņš», arī «Kapu mežs» (sils, tīrums), kas norāda, ka

kalnā, mežā, tīrumā ir seni kapi. Šie pieminekļu nosau-

kumi, liekas, maz interesanti speciāliem pētījumiem, bet

nozīmīgi ar to, ka noteikti norāda senvietas. Tie var rosi-

nāt meklējumiem, vai šīm vietām tomēr nav saglabājies
senāks tautas nosaukums.

Daļā nosaukumu, šķiet, tauta centusies ietvert dotā pie-

minekļa izcelšanās skaidrojumu. Piemēram, pilskalnu no-

saukumi «Lielā vīra gulta» (pie Suntažu «Ķederiem»),
«Gultas kalns» (Mārcienā) laikam radušies tāpēc, ka šo

kalnu plakumi ar vaļņiem galos atgādina gultu. Pilskalnu

melnais kultūras slānis acīmredzot bijis tas objektīvais

pamats, kāpēc dažiem no tiem ir dots nosaukums «Mel-

nais kalns» (Pilskalnē, Klabaučos) vai «Gorelaja gora»

(Rundānos).

Ņemot vērā, ka lietuviešu valodā vārds pilii nozīmē

bērt, piltinis — sabērts, uzbērts, pylimas — uzbērums,

valnis, jāsecina, ka skaidrojoša jēga ir arī tādiem

nosaukumiem kā «Piltiņu kalns» (Dauguļos), arī«Piligora»
(Atašienē) un varbūt «Pilišķu kalns» (Vārkavā). Nezinot
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Vecslabadas pilskalns («Gorodok»)

seno kapu īsto izcelšanos un rašanās laiku, tauta mēģinā-
jusi to skaidrot ar lielākiem vēsturiskiem notikumiem, vis-

biežāk — kariem, un šķiet, ka tāpēc Augšzemē un Latga-
les dienviddaļā izplatīts apzīmējums ir «Franču kapi»
(Lašu Sederē, Aulejā, Dagdā, Kapiņos v. c), jo šā apga-

bala iedzīvotājus bija satraukuši 1812. gada notikumi. Pā-

rējā Latvijas teritorijā daudzi notikumi tautas atmiņā
saistās ar zviedru karagājieniem, tāpēc te, īpaši Vidzemē,
kas bija kādu laiku pakļauta arī zviedriem, samērā bieži

atrodam zviedru kapus (Medzes Kapsēdē, Jaunsvirlaukas

Ciemaldē pie Bērzaunes «Spridzēniem», arī Stāmerienā,

Kalncempjos v. c). Jādomā, ka šādā pašā sakarībā ra-

dies nosaukums «kara kapi», kas izplatīts Daugavpils,
Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas un Balvu rajonos.

Krievu valodas vai pat krievu etniskā elementa ietekme

parādās pilskalnu nosaukumos: «Gorodok» (Višķos, Nau-

jenē, Dagdā v. c), «Gorodišče» (īstrā, Šķaunē), «Zamok»,
«Zamki» (Sventē, Vecbornē, Skaistā), «Zamkovaja gora»

(Pildā); poļu valodas pēdas iezīmē «Zamečka» (Pils-

kalnē), arī «Panenkas kalns» (Vecbornē). Vai Drabešu

Kaikūņu Leišu kapi arī ir šādas cilmes?

Rūpīgāku skaidrojumu prasa plašā teritorijā sastopa-
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mais nosaukums «krievu kapi» (Sabilē, Kalsnavā, Ērgļos,
Mētrienā, Bebrenē v. c.), «krievu sala» (Sausnējā). Intere-

santi ir tas, ka šis nosaukums, cik var spriest pēc pagai-
dām vēl visai nepilnīgām ziņām, nav izplatīts tajos nova-

dos, kur cieņā apzīmējumi «kara kapi» un «franču kapi»

(izņemot Preiļu rajonu, kur Aizkalnes Novoseļjes ciemā

atzīmēti arī «Krievu kapi»).

Līdz šim pētītie senkapi rāda, ka tikai somugru ciltīm

piederošie akmens šķirstu un akmeņu krāvuma kapi Vid-

zemes un Latgales ziemeļdaļā saukti par Velna klēpi
(Mazsalacā, Alojā), Velna kanceli (Podzēnos), Velna

kreklāju (Vecpiebalgā), Velna kravanti (Launkalnē), arī

Krakalu (Cesvainē, Oļos, Virānē), Krāsmatu, Krāšmatu

(Launkalnē, Raunā, Dzērbenē, Priekuļos). Liekas, ka at-

sevišķu nosaukumu izplatība iezīmē mazākus apvidus,
kuriem kāds no tiem vairāk raksturīgs.

Dažos gadījumos atšķirīgi nosaukumi norāda hronolo-

ģiski atšķirīgus pieminekļus. Tā, piemēram, Gaujas lejte-
ces apgabalā par zviedru kapiem parasti saukti lībiešu

XI—XII gs. uzkalniņkapi, bet par batariņiem — kapu uz-

kalniņi, kas pēc atradumiem tajos datējami ar I g. t. p.

m. ē. vai arī ar mūsu ēras I g. t. sākumu vai vidu.

Sastopami arī tādi pieminekļu nosaukumi, kas vienādi

dažāda rakstura pieminekļiem. Piemēram, iepriekš norā-

dīts, ka lielam apgabalam republikā raksturīgs senkapu
nosaukums ir «kara kapi», bet tāpat sauc arī pilskalnu Mal-

tas pilsētciemata teritorijā. Baznīckalni ir gan pilskalni

(Aizputē, pie Zaubes, Rubeņos, Istras Vecslabadā), gan

kulta vietas (Raņķos, pie Alojas «Jaungarandžiem»). Par

Naudas kalnu sauc pilskalnu Rušonos un kapulauku Nau-

duševā, Zilais kalns ir pilskalns Sunākstē, kulta vieta pie

Valmieras, senkapi Kaunatas Antropoles ciemā.

Vairāku pilskalnu vārdi saistās ar tuvākajām upēm vai

ezeriem. Piemēram, Līvānu Dzenes kalns atrodas pie Dze-

nes upītes, Asotes pilskalns — pie Asotes upes, bet Dag-
das Lubānes kalns — pie Lubānīša ezera. Ja šie ūdeņu
nosaukumi ir seni, tad būtu jāatzīst, ka arī pieminekļu no-

saukumi ir seni. Bet par Mārcienas Aronas kalnu ir ziņas,
ka tas senāk saukts par Gultas kalnu, un tikai pavisam
nesenā pagātnē to sākuši saukt garām tekošās upes Aro-

nas vārdā. Pat jaunākie vietējie iedzīvotāji vairs nezina

pieminekļa seno nosaukumu.
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Kapu uzkalniņš «Velna klēpis» pie Alojas «Ezerkalniem»

Savdabīgu grupu veido pilskalnu vārdi — Ērgļu kalni

(Mazstraupē), Kraukļu kalni (Skrīveros), Dzegužkalns
(Strazdē), Dzenes kalns (Līvānos), arī Putnu kalns (Ves-

tienā). Jāņem vērā, ka tauta bez dziļākas domas lietām

nosaukumus nedod.

Jau šis īsais apskats rāda, ka arheoloģijas pieminekļu
nosaukumi var būt raksturīgi lielākai vai mazākai repub-
likas teritorijas daļai, tie saistīti ar vēsturiskiem notiku-

miem, pauž etniskas iezīmes, rāda valodu pēdas, var lie-

cināt par pieminekļu hronoloģiskām atšķirībām. lespējams,
ka šie nosaukumi var dot kādu informāciju arī valodas

vēstures pētījumiem. Visi, protams, tie norāda arheoloģi-
jas pieminekļu atrašanās vietas, tāpēc var būt pamats
vēl nezināmu objektu atklāšanai.

Visi šie apsvērumi liecina, ka tuvākajā laikā jāizmanto
visu novadpētnieku palīdzība, lai pēc iespējas pilnīgi visā

Latvijas PSR teritorijā izzinātu un pierakstītu arheoloģi-
jas pieminekļu nosaukumus, uz vietas mēģinot noskaidrot,
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kāpēc kādu vietu sauc tieši tā. Tas jādara steidzami, jo,

aizejot no dzīves vecākās paaudzes cilvēkiem, pieminekļu
un to nosaukumu zinātāju pietrūkst arvien vairāk. Katra

pieminekļa nosaukums pierakstāms uz atsevišķas lapas,
minot:

1) pieminekli (pilskalns, apmetne, kapi, kulta vieta

utt.);
2) pieminekļa nosaukumu tautā (ja ir vairāki, tad vi-

sus un tieši tā, kā teicējs izrunā);
3) pieminekļa nosaukumu literatūrā (ja tas zināms),

norādot, no kāda avota izrakstīts;

4) pieminekļa atrašanās vietu (rajons, ciema padome,
tuvākās mājas, upe, ezers, ceļu krustojums u. tml.);

5) nosaukuma pierakstītāju;
6) vietu, datumu.

Arheoloģijas pieminekļu tautas nosaukumu meklēšanai

var izmantot LPSR Kultūras pieminekļu sarakstu, arheo-

loģisko literatūru, senās kartes u. c. materiālus, bet tie

katrā ziņā jāpārbauda dabā.

Nosaukumu pierakstus lūdzam sūtīt LPSR ZA Vēstures

institūta Arheoloģijas un antropoloģijas sektoram Rīgā,

Turgeņeva ielā 19.

P. Savickis

ZUDUŠIE MĀKSLAS PIEMINEKĻI

Kā ieži liecina par Zemes attīstību, tā,kultūras un māk-

slas pieminekļi iezīmē cilvēces vēsturi. Sen izzudušas dau-

dzas tautas un aizmirsusies to valoda, mēs maz vairs zi-

nām par to ražošanas kultūru, bet mākslas pieminekļi jo-

projām vēsta par cilvēka gaitu pa progresa ceļu.
Ir zemes, kurās senvēstures spoguļi gadu tūkstošiem

stāv neskarti un tajos viengabalaini ieraugāmi civilizācijas
veidošanās posmi. Cituviet asas sadursmes noārda lielāko

daļu cilvēku radītā. Ja trūkst cieņas pret vēstures manto-

jumu, tas ātri izzūd un zeme paliek tukša, līdz ar to pada-
rīdama nabadzīgāku un tukšāku tautas vēsturi. ledomājie-

ties, ka nav tādu pieminekļu kā piramīdas, Partenons, se-

nās Romas dižceltnes, seno Austrumu lieliskie tempļi, inku

un maiju ciklopiskās būves, un zemeslodes seja izskatīsies

stipri vienmuļāka.
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Latvijas vēsture daudzo karu dēļ nav bijusi labvēlīga
pasaules mērogam varbūt pieticīgu pieminekļu saglabāša-
nai. Daļa kultūras mantojuma zaudēta aiz paviršības vai

vienaldzības. Tādā kārtā mūsu tautas likteņgaitu lieci-

nieku skaits nav sevišķi kupls.
Pēdējos gados sakarā ar intensīvajiem arheoloģiska-

jiem izrakumiem hidrotehniskās celtniecības zonās iegūts
ne mazums jaunu akmens laikmeta pieminekļu. Ir pamats

jau vienotiem pētījumiem, lai konstatētu likumsakarības,

pēc kādām mūsu teritorijā attīstījusies tēlotāja māksla

šajā senvēstures posmā. Zemesmāte labi glabā tās ziņā
esošo mantojumu, un šķiet, ka mēs vēl ieraudzīsim ne

vienu vien izcilu aizvēstures darinājumu. Nozudušie piemi-
nekļi tikai gaida atklājējus.

Arhitektūra kā mūžīgākais un monumentālākais māk-

slas veids atstāj vispaliekošākās pēdas cilvēces ceļā. Arī

mūsu teritorijā šī cilvēka radošās darbības apliecinātāja

pārstāvēta diezgan bagātīgi. Dažkārt maldīgi spriež, ka

aizgājušo laikmetu arhitektūra liecinot tikai par tā laika

valdošo šķiru godības spožumu un varenību. Patiesībā

ne tikai senās pilis un cietokšņi, bet pat lepnās baznīcas

drīzāk gan stāsta par darba tautas pūlēm, prasmi un ra-

došās domas izpausmēm.
Diemžēl no daudzajām viduslaiku pilīm laiku maiņas

pārdzīvojušas pavisam retas. Daļa no tām saglabājušās
kā drupas. Ja kādudien varētu no jauna ieraudzīt veselus

masīvos cietokšņus, kas bijuši izkaisīti pa mūsu mazo te-

ritoriju, spoguļojamies lielajās upēs un valdonīgi rēgo-
jamies kalnu galos, mēs pa īstam izprastu, cik dzelžaina

vara centusies nomākt mūsu senčus. Tikai mūsu dienās šīs

pilis un cietokšņi paustu tautas stiprumu un spēku cīņā

ar pretvaru.
Nedaudzie restaurētie objekti (Turaidas tornis, Cēsu

pils) apliecina šā posma pieminekļu estētiski izteiksmīgo
iespaidu. Vairākās vietās vecās pilsdrupas netiek konser-

vētas un sabrūk acīm redzot. Tā, piemēram, kad pēc vai-

rākiem gadiem atkal ierauga Ludzas pilsdrupas, vaļēju ak-

meņu nobrukumi redzami izmainījuši to siluetu. No vare-

nās Alūksnes pils uz ezera salas vēl saglabājušās nedau-

Daudz savā mūžā pieredzējušas Ludzas pilsdrupas.

J. Opmaņa krāsu foto
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dzas logu arkas. Tās mazliet nostiprinot, varētu radīt

savdabīgu romantiska silueta pieminekli.
Arī krustnešu pilsdrupas vēl glabā sevī vēstures izziņas

materiālus, tajā skaitā mākslas darbus. To apstiprina ne-

senie izrakumi Kokneses*pilsdrupās. Bet 1881. gadā Baus-

kas pilsdrupās atklātās greznu skulptūru atliekas ar vidus-

laiku un renesanses motīviem liecina par ordeņa piļu

iespējamo bagātīgo plastisko rotājumu.
Cik pievilcīgus vaibstus senās celtnes iezīmē mūsdienu

ainavā, katrs izjutis, vērojot labi saglabāto viduslaiku

celtņu kompleksu Tallinā vai senkrievu arhitektūru veco

pilsētu kremļos un klosteru ansambļos. Latvijas teritorijā
skaisti arhitektūras pieminekļi ir daudzi bijušo muižu an-

sambļi. Arī liela daļa šā mantojuma gājusi bojā, jo nav

pienācīgi aizsargāta. Ja 1905. gadā būtu nodedzinātas un

nopostītas visas muižas, vēsture to nenovērtētu kā barba-

rismu: tas bija tautas dusmu taisnīgs uzliesmojums, daļa

no cīņas par savām tiesībām. Bet, ja senās celtnes bojā
laika zobs, tas notiek mūsu neizdarības dēļ.

Šodien vairs nevaram minēt sevišķi daudz pasaulsla-
venu mākslinieku, kuru parakstīti darbi būtu atrodami

mūsu muzejos. Kādreiz Latvijas teritorija bija ievērojami

bagātāka ar tādiem. Ja neskaita dažādus karu laika postī-

jumus, daudzi slaveni mākslas darbi nozaudēti paviršības

dēļ.
Par sāpīgu uzskatāms t. s. Tranzē galerijas zaudējums:

buržuāziskās Latvijas valdība savā laikā atļāva šīs māk-

slas kolekcijas mantiniekiem iztirgot kolekciju. Tādā veidā

pa visiem vējiem izkaisītie šedevri atņemti to īstajam
saimniekam — latviešu tautai, kas gadsimtiem ilgi ar

sviedriem un ciešanām krāja kungiem naudu šo mākslas

darbu iegādei. Šī kolekcija pat varētu ierindoties starp pa-

saules klases mākslas darbiem. Pietiek, ja nosaucam kaut

vai renesanses meistarus Fra Bartolomeo, Palmu Vekio,

Veronēzi, Tintoreto, Ticiānu un Tjepolo, lai apjaustu zu-

dušo vērtību lielumu.

Apmēram tāpat iztirgotas vairākas labas gleznas no

Brederlo kolekcijas. Minētais krājums kā novēlējums ap-

mēram pirms 100 gadiem nonāca Rīgas pilsētas mākslas

muzeja īpašumā. Kaut gan dāvinātāja testamentā bija no-

teikts, ka no kolekcijas neko nedrīkst izvest ārpus Rīgas,
buržuāziskās Latvijas valdība pieņēma lēmumu lauzt tes-

tamentu un ļaut vācu repatriantiem dalu gleznu paņemt
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līdzi. Šis gadījums apstiprina, cik kāri aizceļojošie vācieši

vākuši visas iespējamās mākslas vērtības kā pelnītu «sa-

maksu» par savu «ieguldījumu» vietējās kultūras veido-
šanā! Arī toreiz tika zaudēti daudzi nenovērtējami mākslas

dārgumi.

«Kultūrtrēģeri» turpināja savu misiju fašistiskās oku-

pācijas gados, kad no Rīgas muzejiem pazuda daudzi

darbi. Problemātiska šķiet kāda vācu skolas XVI gs. sā-

kuma meistara izcili vērtīga triptiha inscenēta aizdāvinā-

šana Libekas pilsētai (it kā apsveicot pilsētu dibināšanas

jubilejā). Ir pamatotas tiesības apšaubīt okupācijas laika

amatpersonu inspirēto darījumu un uzskatīt šo darbu par

nelikumīgi atsavinātu.

Daudzās valstīs tūlīt pēc kara tika izdoti katalogi ar

karā bojā gājušo vai pazudušo mākslas darbu uzskaitī-

jumu. Mums tāda kataloga vēl nav. Šāds izdevums ne

vien dokumentētu mākslas vērtības vēsturiskā aspektā, bet

arī noderētu kā oficiāls pretendējums uz nelikumīgi pār-
dotām vai atsavinātām mākslas vērtībām.

Mūsu mākslas fondus veido ne tikai pasaules klases

meistaru darbi. īpaša vērtība ir vietējo mākslinieku dari-

nājumiem, sevišķi senākajiem. Ka pagājušajā gadsimtā
vietējie latviešu mākslinieki bez augstām mākslas skolām

pratuši radīt meistarīgus darbus, liecina LPSR Valsts

mākslas muzeja pamatekspozīcijā esošā glezniņa «Lūk, še,
kā šeitan dzīvo», šis darbs nekādā ziņā nebija izņēmums,
bet saglabājies tikai viens vienīgais. Vēl aizvien gadās,
ka vecas gleznas izmet ārā vai pienācīgi neglabā. Kādās

lauku mājās Cesvaines pusē 50. gados iegūta laba XVIII

gs. glezna, kas, nemākulīgi glabājot, tik stipri sabojāta,
ka grūti nosakāma tās piederība pie kādas mākslas skolas.

Ilgajā vēstures procesā izveidojušies un uzkrātie piemi-

nekļi sastāda tautas kultūras dārgumu zelta fondu. Sa-

biedrība jau izsenis rūpējusies par to aizsardzības organi-
zēšanu. Tā, piemēram, jau senajā Romā pieminekļu pos-

tītāji tika sodīti, nocērtot tiem rokas. Renesansei rakstu-

rīga pieminekļu rūpīga studēšana un to aizsardzības or-

ganizēšana. Lielās Franču revolūcijas laikā tika pieņemts
likums par visu veidu pieminekļu aizsardzību. Tūlīt pēc
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas padomju vara

sāka rūpēties par pieminekļu aizsardzību. Laikraksts «Iz-

vestija» 1917. gada 17. novembrī publicēja uzsaukumu,
kura vārdi saviļņo mūs vēl šodien: «Saglabājiet gleznas,
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statujas, ēkas — tās ir jūsu un jūsu priekšteču gara spēka
lieluma apliecinājums. Neaiztieciet nevienu akmeni, ap-

sargājiet pieminekļus, senas lietas, dokumentus — tas viss

ir jūsu vēsture, jūsu lepnums. Atcerieties, ka tā ir augsne,
no kuras izaugs jauna māksla.»

J. Zemzaris

SENĀKIE LATVIEŠU PLATĪBAS MĒRI

Platības mēru sākumi meklējami jau sirmā senatnē, kad tos lietoja
galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamo zemju mērīšanai. Jo attīs-

tītāka bija kādas tautas lauksaimniecība, jo rūpīgāk izstrādāta bija
platības mēru sistēma.

Par latviešu platības mēriem senākās rakstītās liecības ir no

XII gs. beigām. Tajās minēti t. s. arkli, kas īstenībā bija vienība

zemnieku aplikšanai ar nodevām, tātad visas zemnieka sētas saimnie-

ciskās jaudas novērtējums. Pārējie latviešu etnogrāfiskie platības mēri

dokumentos gandrīz nav pieminēti, jo zemes kungu darījumos tie ne-

figurēja. Tāpēc, lai uzzinātu kaut ko par tiem agrīnā feodālisma un

pirmatnējās kopienas periodā, ir jāizmanto leksikas un folkloras frag-
mentārās ziņas vai jāspriež pēc analoģijas ar citu tautu lietotajiem
mēriem.

Aramzemes platību jau senās kultūras tautas Mazāzijā un Vidus-

jūras baseinā izteica vai nū ar izsētās labības mēriem, vai ar zemes

apstrādei patērētā darba daudzumu. Līdzīgi bija arī latviešu apdzī-
votajās zemēs. Pirmajā gadījumā tīruma jeb visas aramzemes lielumu

izteica ar graudu pamatmēra — pūra nosaukumu, runājot par pūra
sējuma platību jeb vienkārši par pūrvietu. Mazāku platību apzīmē-
šanai lietoja vai nu pūra daļas, vai mazāku graudu mēru nosaukumu,

piemēram, sieka (kilmeta), sieciņa, dvālekša vieta, pussieka vieta un

vēl sīkākas iedaļas. Šie mēri bieži atspoguļojas arī tautas dziesmās,

piemēram:

Noiešu māsiņas novadu raudzīt,
Vai pūra sējums, vai puspūrītes.
Kā man rādās, dvālekša vieta,
Dvālekša vietiņa, liniņu zeme.

Sējuma platību prata noteikt pat tautu meita:

Tautu dēls lielījās
Pieci pūri linu sēti.

Es aplaidu ganīdama,
Nav i piecu sieka vietu.

Minētos mērus dažreiz lietoja arī pļavas vai ganību lieluma aptu-
venai raksturošanai.



316

Otrajā gadījumā zemes platības izteica vilcējspēka un laika vie-

nībās, tas ir, ar platību, kuru noteiktā laikā varēja apart ar spīļarklā
iejūgtu darba zirgu. Tā radās tādi aptuveni aramzemes mēri kā

cēliena arums un dienas arums. Līdzīgi noteica visa

ciemata lauku platību, runājot par viena zirga, divu un vairāku zirgu

zemi, atkarībā no tā, ar cik zirgiem varēja šo zemi apstrādāt.
Viens no senākajiem latviešu platības mēriem bija jūdzi c n s,

kuru vēl XVIII gs. vārdnīcu sastādītāji skaidro kā zemes gabalu, ko

varēja apart ar vienu zirga iejūdzienu, tātad praktiski vienā cēlienā.

Tas atgādina vācu morgenu un poļu jutšinu, kas sākotnēji ir rīta

cēlienā apartais lauks, bet vēlāk iegūst lielākas platības — dienas

aruma nozīmi. Par latviešu jūdziena satura izmaiņām joprojām trūkst

ziņu.

Valodas pieminekļos bieži minēta arī vaga, birzums, bī r -

zieniņš, birze v. tml., pie kam šie platības mēri bieži lietoti
arī aptuvenu attālumu izteikšanai. Sīkāku metroloģisku uzziņu par
vienu no šiem mēriem — vagu nejauši izdevās atrast XVII gs. vidus
Vidzemes tiesu dokumentos. Kādā krimināllietā tiesas sekretārs, pro-
tokolējot liecinieka izteicienus par notikuma attālumu no mājas, raksta,
ka tas bijis ap 120 soļu jeb, kā to zemnieki mēdzot teikt, «dive vagge
verth». Turpat pierakstīts, kā šo attālumu komentējis nopratinātais
mājas saimnieks. Tas noticis divas reizes tālāk par vagas garumu,
kādu arājs mēdzot dzīt, aparot tīrumu. Kādā citā krimināllietā proto-
kolētājs pielīdzinājis liecinieka izteikto trīs vagu attālumu («tries vag-

ges semmes») aptuveni divsimt soļiem.

Sajā gadījumā ļoti svarīgi ir atcerēties romiešu tīruma platības pa-
matmēru «actus» vai «vorsus» (nosaukumi atvasināti no darbības vār-

diem «dzīt» un «apgriezt»). Tā pamatā bija vagas garums, kuru va-

rēja izdzīt bez iejūgtā vilcējspēka (piemēram, divu vēršu) apstāšanās

atpūtai, jeb, citādi sakot, tas bija vagas garums līdz apgriezienam
(vāciski Gewende). Senāk romiešiem šis attālums bijis 100 pēdas, bet

vēlākos gadsimtos romieši to noteica decimālskaitļos uz 12 mēra rīk-

stēm («decempedes») jeb 120 pēdām, pie kam tās bija nevis naturālās

pēdas, bet oficiālās romiešu pēdas, kuru paraugs glabājās Junonas

templī (0,296 m). Visa «actus» platība tātad bija 120x120 pēdu
(0,126 ha), un to uzskatīja par uzaramu pusdienā. Dienas arums jau
bija divreiz lielāks (0,252 ha), un to sauca par jūgu (lat. «iugum»,
«iugerum»). Nākamais platības mērs bija divus jūgus lielā aramzemes

iedaļa zemnieka ģimenes lietošanai ar mantojuma tiesībām — «he-

redium».

Zinot, ka senāk solī skaitīja 2—2,5 pēdas, redzam, ka romiešu

vaga maz atšķīrusies no latviešu vagas un ka šī platības mēru analo-

ģija var noderēt arī citu latviešu etnogrāfisko mēru skaidrošanai.

Pilnīgi iespējams, ka šāda mēru līdzība ir nevis nejaušība, bet gan

uzskatāma par indoeiropiešu tautu kopmantojumu.

Pievēršoties jēdziena «birzums» skaidrošanai, vispirms jāatgādina
tautas dziesmas, kur tas pieminēts, piemēram:

Uz kumeļu pavaicoju:
Voi dzeit garu bierzumiņu?
Joa yz Dīva nā' apdūmoj',
Dzen par vysu teirumiņu.
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Raksturīga arī.šāda dziesma:

Arājiņi, ecētāji,
Dzenat garus birzumiņus;
īsa būs šī vasara,

Zemu dzied lakstīgala.

Dziesmas variantā teikts:

Dzenat garas, platas vagas.

Tātad birzums bijis tas pats, kas vaga, un nav jābrīnās, ka to lie-

toja kā platības, tā attāluma mēra nozīmē, jo tas bija noteikts ma-

temātisks lielums. Vagas un birzuma platība varēja būt aptuveni
60X60 soļu, un, skaitot solī ap 60 cm, tā bija ap 0,129 ha. lespējams,
ka kādreiz arī latvieši to mērījuši pēdām, kas īstenībā bija precīzāks
mērs par soli. Mērīšana pēdām pieminēta ari folklorā, piemēram:

Bāleliņš solījās
Apjāt tautu novadiņu,
Es apgāju kājiņām,
Pēdiņām mērīdama.

levērojot to, ka Gliks bībeles latīņu tekstu «m media parte iugeris»
tulko ar «pus birzuma vietu», varētu domāt, ka viņa laikā arī birzums

jau līdzīgi morgenam bija ieguvis citu reālo saturu. Te gan jāpiebilst,
ka bībeles tulkotāju lietotie mēru apzīmējumi nevar noderēt par metro-

loģijas avotu, jo tulkotāji centušies atrast tikai senajiem mēriem at-

bilstošu tautai saprotamāku terminoloģiju. Tāpēc apšaubāms ari bir-

zuma pielīdzinājums grieķu olimpiskajam stadijām.
lespējams, ka, jautājumu rūpīgāk pētījot, atklāsies vēl citi platības

mēri. Viens no tādiem varētu būt folklorā daudzinātā zeme, zemīte,
tīrums. Arī Vācijā vairākos apvidos tīrums Acker lietots kā platības
mērs dažreiz pilna, dažreiz pusmorgena nozīmē. Latviešu zeme, šķiet,

bijusi mazāka, ja

Es aparu divi zemes,

Trešajā ielīgoju,
lekam cēla māmulīte

Govu slaukt dārziņā.

Par aplūkotajiem aramzemes platības mēriem ievērojami lielāka bija
«viena zirga zeme», tas ir, platība, kuru varēja apstrādāt ar vienu

darba zirgu, lietojot vienu arklu un ecēšas. Jādomā, ka no šādas

tīrumu platības jau agrīnajā feodālismā ņēma nodevas par labu no-

vada kungam. To darīja arī tad, kad varu pārņēma vācu feodāļi. Lī-

dzīgi kaimiņtautām arī latvieši to sauca par arkla zemi vai vienkārši

arklu (liet. žagrē, kr. coxa, ig. adra, lat. aratrum vai uncus, v. Haken).

Sākotnēji tā bijusi individuāli apstrādātā aramzemes platība ar tiesī-

bām atbilstoši tai izlietot dzimtas vai ciema kopienas pļavas, ganības,
mežu. Sāds iedalījums, protams, nebija stabils, jo ikgadus iekopa
jaunus tīrumus, bet neauglīgos gabalus aizlaida mežā. Tādēļ pēc zi-

nāma laika vajadzēja izdarīt ciemata zemju «revīziju». Tā Romas
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pāvesta sūtņa Ainas Balduina 1234. gadā Rīgas namniekiem izsnieg-
tajā lēņu grāmatā par zemēm Kursā teikts, ka tās piešķirtas saskaņā
ar arklu pārvērtēšanu («aestimatio»), kas notikusi pirms 20 gadiem,
tātad jau pirms Kursas okupācijas.

Kā šo zemnieka tīrumu novērtēšanu izdarīja, vai tos mērīja ar

dabiskajiem garuma mēriem — asi, soli, pēdu, vai arī novērtēja ap-
tuveni — apjājot tos ar kumeļu, trūkst tuvāku ziņu. Tomēr jāat-
gādina, ka vēl XVII gs. dažviet zemnieku tīrumi mērīti soļiem vai

noteikti ar acumēru. Tāpat ir maz ziņu par latviešu cilšu novadu arklu

lielumu. Kādā 1431. gada dokumentā gan minēts, ka saskaņā ar

Kursas zemnieku senu ieradumu arkla lielums esot 30 pūrvietas, ne-

skaitot ganības un pļavas. Ņemot vērā mēru konservatīvo dabu, pie-

ļaujams, ka tādi paši arkli bijuši arī XIII gs. un agrāk. Vēl XVII gs.

runā par 30 pūrvietu lieliem Vidzemes arkliem (Lyfflāndischer Ha-

ken), un pat XIX gs. ar viena zirga zemi saprata 25—30 pūrvietu
aramzemes (9—10 ha).

Aplūkotajām etnogrāfiskajām platības vienībām jau XIII gs. sā-

kumā pievienojas no Vācijas aizgūtie mērītie arkli — hūfas. Saskaņā

ar vietējām tradīcijām tās ar laiku sāka saukt tāpat par arkliem

(v. Haken, lat. uncus), tikai atšķirībā no zemnieku arkliem tos sauca

par kungu arkliem, bīskapa arkliem vai tml. So platības mēru un reizē

arī aplikšanas vienību tuvāka analīze neietilpst šā raksta uzdevumos.

Senāko platības mēru reālie lielumi bija aptuveni šādi:

Vaga jeb birzums — 60X60 soļu (skaitot 60—70 cm), apt. 0,129—

0,176 ha

Jūdziens, viena cēliena arums — apt. lU pūrvietas, 0,08 ha

Vietējo iedzīvotāju jeb nevācu, arī zemnieku arkls — ap 30 pūrvietas,
apt. 9—JO ha

Pūra sējums, pūrvieta — 0,32—0,36 ha

Sieka sējums, siekvieta, lauku mērā — apt. 0,08 ha

Rīgas mērā — 0,05—0,06 ha

Dvālekša sējums — apt. 0,035 ha

E. Žīgurs

NOVADPĒTNIEKS JĀNIS LOGINOVS

Gandrīz katrai lielākai republikas skolai ir kaut kas

savs, atšķirīgs.
Rēzeknes 1. vidusskolas skolotāju istabā apmeklētāja

uzmanību saista gaumīgi noformēts stends, kur parādīti
tie šīs skolas skolotāji, kas par pašaizliedzīgu darbu saņē-
muši valdības apbalvojumus. Viņu vidū redzama vieta ir

skolas novadpētniecības darba vadītājam vēsturniekam

Jānim Loginovam, kas 1957. gadā apbalvots ar me-

daļu «LPSR teicamnieks izglītības darbā».

Jāņa Loginova un viņa daudzo palīgu (visi šīs skolas

skolēni piedalās sava novada pētīšanā) veikums ir no-
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Novadpētnieks Jānis Loginovs skolēnu vidū

skaidrotie fakti un notikumi, kuriem sakars ar Rēzeknes

un tās apkārtnes vēsturi, 1956. gadā nodibinātais skolas

novadpētniecības muzejs, 1960. gadā atklātā Rēzeknes pil-
sētas novadpētniecības muzeja pirmie pamatfondi, uni-

kālie materiāli, kas, nodoti Latvijas PSR Revolūcijas mu-

zejam un citiem muzejiem, lekcijas par pilsētas izaugsmi.
Skolas muzejā ir vairāk nekā 2000 eksponātu, kas iz-

vietoti stendos «Revolucionārās vietas Rēzeknē», «Cīņa

par padomju varu Rēzeknē un Rēzeknes rajonā», «Pa-

domju rakstnieki Rēzeknē 1919. gadā», «Neaizmirstiet

Audriņus!», «Rēzeknes pagrīdes varoņi», «Partizāņu dar-

bība Rēzeknes rajonā Lielā Tēvijas kara laikā», «Rē-

zekne šodien», «Mūsu novadnieki» un vēl citos.

Skolas muzeja darbu vada novadpētniecības pulciņa pa-

dome. Darba plānā ietverti idejiskās un patriotiskās audzi-

nāšanas pasākumi, atsevišķu klašu tematiskas ekskursijas,
praktiskais darbs muzeja noformēšanā.

Muzejā notiek stundas un ārpusklases nodarbības, mu-

zeju katru gadu apmeklē vairāk nekā 1000 tūristu ,un ek-

skursantu no dažādām vietām.
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Rēzeknieši pēta savas pilsētas ielu vēsturi. Par to
J. Loginovs ievietojis žurnālā «Skola un Ģimene» (1968.
gada 11. numurā) rakstu «Rēzeknes ielas stāsta...». Par

izpētītajām ielām savāktie materiāli apkopoti albumos

«Ļeņina iela», «Dārzu iela», «17. jūnija iela», «Latgales
iela» v. c.

Albums «17. jūnija iela» stāsta par pilsētas visvecāko

ielu. Tās 21. numurā 1919. gadā padomju varas pastāvē-
šanas laikā bijis 111 Internacionāles klubs. Šajā klubā
1919. gada 23.—25. novembrī notika Latvijas Darba jau-
natnes savienības konference, kurā tika ievēlēta LKJS

Centrālā Komiteja un Revīzijas komisija. Galvenās aptie-
kas ēkā no 1919. gada jūnija līdz 1920. gada janvārim at-

radās Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas valdība.
Te uzturējās Pēteris Stučka, Jūlijs Daniševskis, Kārlis

Pētersons, Andrejs Upīts, Ernests Eferts-Klusais un citi

izcili padomju darbinieki. Tirgus laukumā 1942. gada 4.

janvārī fašisti nošāva 30 nevainīgus Audriņu ciema vīrie-

šus, to vidū pionieri V. Glušņovu.

Novadpētnieka J. Loginova vadībā jaunie rēzeknieši

savākuši daudz materiālu. Daļēji tie atspoguļoti J. Logi-
nova rakstos krājumā «Ceļā uz labākām zināšanām» (izd.
«Zvaigzne», 1970), žurnālā «Skola un Ģimene», laikrakstā

«Znamja trūda» un citur.

No J. Loginova manuskripta «Rēzekne» uzzinām inte-

resantus datus par 1237. gadā nodibināto Rēzeknes pil-
sētu, Latgales revolucionāro pagātni, pilsētas straujo at-

tīstību pēc Lielā Tēvijas kara.

Un beidzot — dažas ziņas par paša Jāņa Loginova dzī-

ves gājumu.

Dzimis 1912. gada 20. septembrī Rēzeknes apriņķa Si-

lajāņu pagasta sīkzemnieka ģimenē. Kad zēnam 5 gadi,
nomirst tēvs. J. Loginovs mācās Riebiņu pamatskolā un

Preiļu pamatskolā.

Līdzekļu tālākām mācībām nav. Viņš dzīvo Rēzeknē pie

vecmāmiņas un pelnās, pasniedzot stundas nesekmīgajiem
skolēniem. 1934. gadā ar izcilību beidz Rēzeknes Valsts

krievu pedagoģisko institūtu. Pēc obligātā karadienesta

strādā par skolotāju Vecrikavas pamatskolā un Dilmaņu

pamatskolā un par pārzini Viļānu krievu pamatskolā.
Vācu okupācijas laikā represēts. Pēc 1944. gada 27. jū-

lija, kad atbrīvo Rēzekni, strādā Rēzeknes ārkārtējā ko-
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misijā fašistu nodarīto zaudējumu noteikšanai, tad par

Rēzeknes radio pārraižu redaktoru.

1945. gada septembrī J. Loginovs atkal pievēršas peda-

goģiskajam darbam: sākumā ir TIN inspektors, tad Rē-

zeknes pedagoģiskās skolas pasniedzējs. 1953. gadā ne-

klātienē ar izcilību beidz Latvijas Valsts pedagoģisko in-

stitūtu.

Kopš 1953. gada līdz šai dienai J. Loginovs ir Rēzeknes
I. vidusskolas vēstures un sabiedrības mācības skolotājs,

paralēli mācību darbam ar lielu aizrautību un neatlaidību

pēta revolucionāro pagātni un dzimto novadu. Viņš, kā

jau minējām, paveicis lielu darbu pilsētas muzeja izvei-

došanā, Rēzeknes revolucionāro notikumu piemiņas vietu

saglabāšanā, prasmīgi izmanto novadpētniecības materiā-

lus skolēnu komunistiskajā audzināšanā.

Pilsētā J. Loginovs vada vēstures skolotāju metodisko

apvienību, skolā — Zinību biedrības grupu, ir aktīvs Lat-

vijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Rē-

zeknes nodaļas lektors.

1972. gada 20. septembrī viņam apritēja mūža 60. gads-
kārta.

V. Aigare

LIELĀ DABAS DRAUGA PIEMIŅAI

1972. gada 12. jūlijā 88 gadu vecumā mira ornitologs
un rakstnieks Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras

darbinieks Kārlis Grigulis.
Viņa dabas un putnu dzīves novērojumi radījuši piec-

padsmit grāmatas, no kurām vairums rakstītas bērniem —

«Putnu novērošana dabā», «Spārnotie draugi», «Putnu

grāmata», «Libelulla un Kvadrimakulata» v. c. Vairākas

grāmatas tulkotas arī krievu valodā. Presē publicēti pāri

par 250 rakstiem.

K. Grigulis dzimis 1884. gada 16. februārī. 13 gadu ve-

cumā viņš kopā ar vecākiem aizbrauc uz Sibīriju,
1921. gadā Omskas apgabalā noorganizē mednieku koope-
ratīvu un arī nelielu muzeju pie tā. Šai laikā rodas viņa
interese par dabu, tiek sākti zinātniski putnu novērojumi.

1924. gadā K. Grigulis atgriežas dzimtenē un nodod

Izglītības ministrijas Skolu muzejam lielu Sibīrijas putnu
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kolekciju. K. Griguļa gatavotie eksponāti vēl šodien atro-

das Dabas muzeja un P. Stučka* LVU Bioloģijas fakul-

tātes muzeja ekspozīcijās.
Strādādams Skolu muzejā, K. Grigulis savāc gandrīz

visu Latvijas ievērojamāko putnu sugu kolekciju. Vienlai-

kus viņš uzraksta arī pirmās grāmatas par Latvijas put-
niem. No 1941. gada K. Grigulis strādā Dabas muzejā,
bet 1951. gadā aiziet pensijā.

Gadu gaitā K. Griguļa popularitāte kļūst arvien lielāka,

viņš ir gaidīts viesis republikas skolās, bērnu sarīkojumos,
ikgadējās «putnu dienās» Dabas muzejā. Visu savu mūžu

K. Grigulis veltījis dabas aizsardzības propagandai —

rakstījis, audzinājis un mācījis skolēnus, novērojis dabu,

piedalījies ornitologu konferencēs, televīzijas un radio pār-
raidēs.

Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Rīgas pil-
sētas valde K. Griguli izvirzīja par Vissavienības Tautas

saimniecības sasniegumu izstādes dalībnieku. Tur yiņarn

piešķīra bronzas medaļu. Pēdējos gados pēc sirmā putnu

drauga iniciatīvas Lielvārdē tika izveidota putnu novēro-

šanas stacija; tagad tās saimnieki ir Lielvārdes skolēni,
kas var turpināt meistara iesākto darbu, īstenot viņa iece-

res un novēlējumus. Spītējot pārciestajai slimībai, K. Gri-

gulis daudz enerģijas un laika veltīja filmai «Kārlis Gri-

gulis», kurā sirmo vīru redzam dabā kopā ar viņa drau-

giem putniem, ar skolēniem, kas klausās viņa stāstījumu
un stabulītes dziesmu, mācās novērot putnus dabā.
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Unikāla un neaizmirstama ir Kārļa Griguļa putnu balsu

atdarināšanas prasme, stāsti par putnu dzīvi, viņa per-
sonība.

Mīlēt dzimtenes dabas vienreizējo skaistumu, prast iz-

zināt un saskatīt brīnišķo dabā ap mums — to visu Kārlis

Grigulis mācīja daudzām Latvijas skolēnu un arī skolo-

tāju paaudzēm.

Viņu mīlēs, viņu pieminēs un no viņa mācīsies nākošās
dabas draugu paaudzes.

MŪSU ATSAUCĪGO LASĪTĀJU DEVUMS

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad mūsu kalendāra

lasītāji un biedrības biedri ir palīdzējuši vākt un kopot

ziņas par dabu un vēsturi un izteikuši savas domas par
kalendāru.

D. Seiksts no Rēzeknes rajona Bērzgales atsūtījis burt-

nīcu ar atmiņām par kāzu paražām un citiem etnogrāfijas
un folkloras materiāliem. J. Krūmiņš no Gaiziņa padomju
saimniecības atsūtījis ziņas par gadalaiku paražām.
Z. Prauliņa no Valkas rajona Zvārtavas atsūtījusi burt-

nīcu ar gadalaiku un citiem ticējumiem. A. Lau-

dāns no Ugāles savā vēstulē stāsta par egles zara

«barometriem», bet J. Viziņš no Vitrupes — par to pašu
un vēl par dažādiem citiem tautas meteoroloģijas paņē-
mieniem. J. Meisters no Mazsalacas raksta par Salacu un

par 103 gadus vecā mazsalacieša Paula Andersona ietei-

kumiem, kā veselības saglabāšanai lietojams medus.

K. Šteins no Daugmales atrakstījis par ābeļu un kartu-

peļu šķirnēm, kā arī par Rīgas apkārtnes vietvārdiem.

K. Salenieks no Auces un V. Sedola no Talsu rajona Val-

gales pēc kalendāra lūguma paziņojuši, kur atrodami ze-

mes tauki, par ko viņiem ļoti pateicīgi LVU Bioloģijas
fakultātes botāniķi. R. Ose no Pļaviņām atsūtījusi novē-

rojumus par lodveida zibeni, bet V. Voika no Gulbenes ra-

jona Zeltalejas — par biofizisko efektu. P. Lankups no

Liepājas atsūtījis liepu ziedus ar pielipušām mušiņām un

lūdz šo dabas parādību izskaidrot. J. Rožkalns no Rīgas

atsūtījis aizsargājamā melnā stārķa un tā ligzdas krā-

sainos fotoattēlus, no kuriem viens ievietots šajā kalen-

dārā. Mūsu biedrības ilggadīgais biedrs A. Krugalis no

Priekules raksta par nepieciešamību propagandēt dabas

aizsardzību skolu jaunatnē. O. Rašmanis no Alojas rak-
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sta par raženo teicēju J. Nemmi, kas mirusi 1972. gada
29. janvārī 84 gadu vecumā.

Redakcijas kolēģija ļoti pateicas visiem koresponden-
tiem par atsūtītajiem materiāliem, kas kuplinās mūsu zi-

nāšanas par dzimto novadu dabu un vēsturi, un lūdz ne-

liegt šādus materiālus arī turpmāk. Reizē ar to lūdzam arī

saprast, ka nepieciešams vispusīgi apkopot un salīdzināt

daudz vairāk ziņu, lai nonāktu līdz zinātniski drošiem se-

cinājumiem, kurus būtu lietderīgi publicēt.
Pazīstamais ilggadīgais novadpētniecības darbinieks

K. Bukums no Valmieras, A. Krugalis no Priekules, V. Se-

dola no Talsu rajona, L. Ģipsle no Kokneses un R. Ose no

Pļaviņām atsūtījuši atbildes uz iepriekšējā kalendāra ap-

tauju, J. Grigalis no Tukuma rajona atbildēm pievienojis
arī savu ierosinājumu, bet citu ierosinājumu izteicis

J. Bērziņš no Neretas.

No šīm vēstulēm redzams, ka gaumes ir dažādas, tādēļ
lasītāju ierosinājumi būs noderīgi vairākiem mūsu kalen-

dāra gadagājumiem.
A. Grasmanis no Tukuma un citi lasītāji ierosina jaunas

vārda dienas. Izdevniecībai «Liesma» ir iesūtīti simtiem

šādu ierosinājumu, taču ievietot var tikai tos nedaudzos

vārdus, kas ir valodnieciski un vēsturiski pamatoti un par

kuriem noskaidrots, ka šādu vārdu īpašnieku ir daudz.

K. Priekule no Krāslavas rajona Aulejas atsūtījusi zi-

ņojumu par lielu liepu un senām sudmalām, kā arī dažus

jautājumus, starp citu, vai kalendāru nevarētu pasūtīt

tieši redakcijas kolēģijai. Šādu pienākumu redakcijas ko-

lēģija diemžēl nevar uzņemties.

Redakcijas kolēģija pateicas visiem lasītājiem par vēstu-

lēm un paziņo savu jauno adresi: Rīgā, Kalnciema ielā 30,

tālr. 613696.' Uz vēstulēm, kuras saņemtas pēc 1972. gada
1. aprīļa, atbildēsim nākamajā kalendārā.

Ziņojumus par dabas un pieminekļu postīšanas gadīju-
miem lūdzam adresēt tieši Latvijas PSR Dabas un pie-
minekļu aizsardzības biedrībai, adrese tā pati, tālr.

615340.

Kalendāra pasūtījumus lūdzam savlaicīgi nosūtīt tieši

veikalam «Grāmata pa pastu», kura adrese ir Rīga 24,

Kvēles ielā 15, tālr. 521542.

Redakcijas kolēģija

Uz 4. vāka attēlota Rīgas piepilsētas zonas bioklimatisko gada-
laiku shēma. Tās autors ir LLA docents A. Zirnītis.
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