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Rīga -pastāvīgā un mainīgā

Rīga! Rīga! ta dažs saukā,

Tur tie lepnie kungi braukā[..]

No „Vecrīgas ziņģu grāmatas"

Veca ziņģe. Bet mūžīga. Vai tad nav tā, ka ļaužu apziņā Rīga vien-

mēr ir bijusi lepna, ar kungiem, kuri braukā - agrāk ar karietēm un

fūrmaņiem, tagad - glaimos automobiļos. Vēl joprojām pārdaugavieši

un mīlgrāvieši saka: jāaizbrauc uz Rīgu" vai „Biju Rīgā". Jo Rīga ir

tā - ar torņiem, teātriem, Daugavmalu, ar tik prozaisku, bet cilvēkiem

nepieciešamu Jestādījumu" kā Centrāltirgus. Ir jau arī vecās strād-

nieku nomales un jaunie guļammasīvi, bet tiem katram savs vārds -

Sarkandaugava, Iļģuciems, Ķengarags, Imanta. Taču Rīga, o, RĪGA!

Tas ir kas cits!

Tā nu ir iznācis, ka, runādami par Rīgas astoņsimtgadi, mēs, paši

sev par izbrīnu, konstatējām, ka esam nevilšus turējušies pie stereotipa

un runājuši nevis par Rīgu, bet par RĪGU. Tik tiešām, vairums rakstu

ir par to, kā tapusi, kādas pārvērtības laiku lokos pieredzējusi Rīgas
centrālā daļa. Šis process, kas turpinās un,domājams, nekad nebeigsies
(atcerieties vecīti, kas ik pa simt gadiem iznirst no Daugavas un prasa:

„Vai Rīga gatava?" - un to, kas notiks, ja atbildēs: „Gatava!"), vien-

mēr ir bijis pretrunu pilns. Kaut vai pats Rīgas pirmsākums un bīskapa
Alberta loma. No vienaspuses - kristietība kā progress, Jogs uz Eiropu",
no otras - zvēriska pamatiedzīvotāju slepkavošana un beztiesiskums,

„pagānu" ticības aizliegums, svešas „kungu" pilsētas dibināšana.

Pretrunas, šādas vai tādas, ir gājušas Rīgai līdzi cauri gadsimtiem.

Privileģēto un beztiesīgo, naudīgo un trūcīgo, vāciešu un latviešu, cara

„kroņa" un tautisko centienu, komunistiskās ideoloģijas un nacionālās

atmodas pretrunas, sociālās un mantiskās noslāņošanās pretrunas.



Vai šodienasRīga nav kā lepns nams, kur ielas pusē ir smalka franču
vai itāļu modes nama veikals, kuru apbrīno caur skatlogu, bet pavārtē-

„humpalu bode", kurā iepērkas Jerindas rīdzinieks"?

Būs dažas spožas Rīgas astoņsimtgades jubilejas dienas augustā.

Ar Verdi „Aīdas" uzvedumu Mežaparkā, ar Vecrīgas torņu mūzikas

koncertu, ar franču pirotehniku sarīkotu ilumināciju. Bet kad (un vai)

sagaidīsim Nacionālās bibliotēkas „Gaismas pili"? Atkal tiek pretī

nostatīts ikdienišķais un mūžīgais, nīcīgais un paliekošais. Tikai gara

vērtības ir pārlaicīgas. Tas, ko var apēst, novalkāt, sasist, padara mūsu

dzīvi ērtu, bet ne bagātu.
Darīsim Rīgu bagātu!

Redkolēģija

P. S. Atvainojamies daudzajiem iesūtīto rakstu autoriem, ka šogad
kalendārā sastapsiet tikaiRīgu. Tāds gads. Par pārējo - 2002. gadā.
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Kā dibināja Rīgu

Fragments no Roalda Dobrovenska grāmatas

„Rainis un viņa brāļi"

(..) Izbraucis no Bremenes, Alberts devas nevis pie savas jaunas

draudzes,bet uz vācu imperatora galmu, no turienes- pie dāņu karaļa.

Innocents 111 atbalstīja Albertukopš viņa pirmajiem soļiem. Pāvests

izsludināja krusta karu pret pagāniem līviem un viņu tuvākajiem kai-

miņiem. Visiem, kas devās uz Livoniju, tika apsolīta grēku atlaide.

Šodien ne jau visiem ir saprotama šī vārdkopa. Ir dažādi grēki. Pus-

audzis, kas pusmiegā ļāvies onānijai un no rīta, sarkdams no kauna,

nosolās, ka tā ir pēdējā reize, un bandīts, kas, iepriekšējā naktī piebei-
dzis nevainīgu pretīnācēju, nepavisam nedomā par grēku nožēlošanu,

abi ir grēcinieki. Krustnešiem - visiembez izņēmuma - tika atlaisti visi

grēki. Tēva slepkavas, sadisti izvarotāji, blēži, pirāti, izvirtuļi, dzērāji,
zvēresta lauzēji, divsievnieki, kapu apgānītāji, dedzinātāji, asinsgrēka

piekopēji, šuleri, lielceļa laupītāji - viņi visi varēja kļūt atkal neaptraipīti
kā mazotnē; tādamnolūkam pietika no pavasara līdz rudenim kopā ar

bīskapu Albertu pabūt tur, aiz Gotlandes salas, platās un ūdeņiem

bagātās upes Dūnas krastos. Jā, protams, katrs krusta kara dalībnieks

riskēja ar dzīvību. Taču daudzus arī dzimtenē gaidīja droša nāve -

bendes cilpa, moku rats, kāķis vai spaidu darbi. Turklāt grūti iedomā-

ties, cik aukstasinīgi vairums cilvēku toreiz izturējās pret bojāeju, kas

draudēja no visām pusēm. Nāve, varētu teikt, bija norma, bet ilgstoša
dzīve sveikam un veselam - izņēmums. Bailīgums likās attaisnojams

tikai nicināmiemvergiem - bet arī vergs par tā izpausmi tika sodīts jo

sāpīgi. Par dvēseles nemirstību šaubījās ne vairāk cilvēku, kā tagad

šaubās par to, ka zeme ir apaļa. Par īsās zemes dzīves cenu iegūt

mūžīgu dzīvi? „Kāds muļķis ganatteiksies no tik izdevīga darījuma?" -

tā teicis kāds no tirgotājiem, dodamies uz Livonijas krastiem kopā ar

Albertu. Sakropļošana biedēja vairāk, bet arī ne pārāk. Sakropļojums,

kas ļāva dzīvot un patstāvīgi darboties, neizķēmoja vīrieti, bet drīzāk
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jau cēla -bērnu, citu vīriešu un sieviešu acīs. Kauju rētas bija cenā un

pat uz pretinieku reizēm iedarbojās atskurbinoši. Neglābjami sakrop-

ļotais izzuda nozemes virsas gandrīz tikpat ātri kā īsts mironis.Kas bija

spējīgs kaut vai übagot, tas varēja izdzīvot. Uz kapiem it kā neviens

nesteidzās. No kapa neviens nebijās. Cilvēks pacieta savu miesu - zarnu

un netikumu, kārdinājumu un slimības tvertni, taču noraudzījās uz to

it kā no malas: viņa dvēsele, kā lai to pasaka, no tālienesun no augšas

vēroja miesu un grozīja galvu (saprotu, tas skan dīvaini: kāda „galva"

ganvar būtdvēselei? Taču žests ir tieši tas - grozīja galvu...) atsvešināti,

nosodoši, sak, - vai man vēl ilgi būs ar tevi jānoņemas?

1200. gada, aizejoša gadsimta pedeja gada, veselas flotes - divdesmit

trīs kuģu - priekšgalā bīskaps Alberts iebrauca Dūnas - Daugavas grīvā.

Jau braucot uz augšu pa upi uz savu divu priekšgājēju rezidenci

Ikšķilē, viņš sadūrās ar līviem. Viss atkārtojās. Krustneši dedzināja

mājas un ciemus, izmīdīja druvas. Atkal pagāni sāka lūgt mieru un

paziņoja, ka ir ar mieru kristīties... Ticēt tam nevarēja. Alberts tomēr

izlikās, ka nešaubās par viņu apņemšanos. Par godu pamieram viņš

sarīkoja plašas dzīres, uz kurām uzaicināja līvu vadoņus un vecajos.

Kad dzīres ritēja pilnā sparā, pagurušie ciemiņi tika sagrābti un ieslo-

dzīti. Nesenais viesmīlīgais saimnieks ieradās - nebūt ne tāpēc, lai

nožēlotu vārda laušanu. Visi tikšot atsvabināti, viņš paziņoja, bet tikai

ar vienu noteikumu: katram jāatsauc uz šejieni dēls, mantinieks, un

jāatstāj par ķīlnieku pie krustnešiem.

Tā trīsdesmit jaunu dižciltīgu līvu nokļuva pie Alberta; vēlāk viņš

drošības labad aizveda tos uz Vāciju. Pazīstamās baronu Līvenu dzim-

tas sākums, kā liekas, ir viens no šiem jauniešiem.

Daugavas labajā krastā, pavisam dažas verstis no jūras līča, tajā
vietā, kur nelielā Rīdzenes upe ietek Daugavā, bīskaps nodibināja

pilsētu. Vieta bija sevišķi ērta un gleznaina, ne jau velti arī agrāk te

atradās līvu ciems. Alberts pavēlēja nolīdzināt vietu tirgum, visapkārt

nākamajai pilsētai uzbērt zemes valni un tūlīt pat ielika pamatus diev-

namam un sāka to būvēt. Tā sākās Rīga.
Vācu tirgotāji un amatnieki, ka stāsta, daļēji ieradāskopa ar kuģiem,

daļēji steidzās pakaļ, smalki saozdami drošu un ilgstošu ķērienu.

Bīskapam Albertamnepietika ar tiemkrustnešiem, kas atbrauca uz

vienu vasaru. īslaicīgs iebrukums ir derīgs mežonīgiem nomadiem:



uzklupt, pagrābt savu laupījumu un pazust uz mūžiem.Rīgas prelātam

jāraugās tālu uz priekšu; kas sagrābts, tas nav atdodams nekad. 1202. ga-
dā tiek izsludināta jauna bruņinieku ordeņa dibināšanacīņai ar pagā-
niem Livonijā un tuvākajos apvidos. Drīzumā Romas pāvests apstip-

rināja to ar īpašu bullu. Zobenbrāļi (mazs krusts un liels sarkans zobens

ar smaili uz leju - viņu pazīšanās zīme) - vienīgais garīgais bruņinieku

ordenis, kas dibināts Innocenta 111 laikā.

Tā Alberts ieguva nelielu,bet pastāvīgu un atjaunojamu karaspēku.
Par neizsīkstošu to padarīja Svētās Romas impērijas ļaužu rezerves un

pāvesta īpašā uzmanība.

(..) Par Simtgadu karu sauc parasto karu starp Angliju un Franciju
(1337-1453), bet īstenībā tas bija otrais simtgadu karš Eiropā: par pirmo

vajadzētu saukt karu Baltijas krastos, kas vietējām tautām un ciltīm

sākās divpadsmitajā un beidzās pašās trīspadsmitā gadsimta beigās.
Un, ja tajā Simtgadu karā, par kuru ar tādu nosaukumu mācās visas

pasaules skolēni, bija pārtraukumi, pamieri, kas turpinājās gadiem un

pat gadu desmitiem ilgi, tad simtgadu karu Baltijā veda piecas ieka-

rotāju un piecas autohtonu paaudzes nepārtraukti gadu pēc gada bez

pārtraukuma.

Ne īsti miegā, ne nomodā, bet drīzāk jau miegā, kad zūd vara pār

saraustītajām domu drumstalām, ar laisku gribas mazumiņu tu raugi
iztēlē viņus saukt: pāvestu Innocentu111, bīskapu Albertu, brāļus bruņi-

niekus, viņu ienaidniekus. Kaut kas pavīd apziņā: gaita, apģērbs, slapja
bura, smalkās, nepacietīgās zirgu potītes. Taču seju vietā- tumši plan-
kumi, neskaidrs tukšums. Nē, nav iespējams aizsniegties līdz viņiem -

tālu! Bet viņi - Innocents 111, bīskaps Alberts - aizsniedzas līdz mums,

aizstiepjas: dzīvojam pasaulē, kas iekārtota tā un ne citādi, to skaitā ari

ar viņu ziņu.

Ak, ko nu tur. Esam sākuši aizsniegties arī līdz viņiem. Arvien

straujāk, arvien nelabojamāk. Bendējot un steidzīgi novelkot zemei

ādu, padarām nevērtīgu visu, kā vārdā lauzušas šķēpus simtiem

paaudžu, izskalojam pamatus zem viņu kājām, zem viņu kauliem, zem

viņu noziegumu un varoņdarbu jēgas, bet, kaut arī ne vienmēr, taču

jēga bija!



Gada kalendārs 2001

JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS

P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

O 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

T 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

C 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

S 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

Sv 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

APRĪLIS MAIJS JŪNIJS

P 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

O 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

T 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

C 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Pt 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

s 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Sv 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

JŪLIJS AUGUSTS SEPTEMBRIS

P 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

O 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

T 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

C 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Pt 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

s 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Sv 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS

P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

O 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

T 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

C 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

s 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Sv 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
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KALENDĀRIJS

Ilgonis Vilks

Paskaidrojumikalendārija tabulām

Latvija ietilpst 2. laika joslā, un pulksteņi tajā iet pēc 2. joslas

jeb Austrumeiropas laika. Kalendārā laika apzīmējumi doti pēc

Austrumeiropas laika. Kopš 2000. gada Latvijā nelieto vasaras

laiku. Saules un Mēness lēkta un rieta momenti aprēķināti Rīgai.
Tie rāda Saules un Mēness augšējās malas redzamo lēkta un

rieta momentu, ievērojot gaismas laušanu Zemes atmosfērā.

Mēnesim ievērots arī leņķis starp skata virzienu uz Mēnesi no

Zemes centraun no novērošanasvietas (Rīga).
Mēnesim dots ceļš zodiakā. Zīmju maiņas dienā uzrādītas

abas zīmes. Zodiaka zīmes apzīmētas šādi: A - Auns, Vr -

Vērsis, D - Dvīņi, Vz - Vēzis, L - Lauva, J - Jaunava, Sv - Svari,

Sk - Skorpions, St - Strēlnieks, M - Mežāzis, U - Ūdensvīrs, Z -

Zivis.

Mēness fāzes apzīmētas šadi:

Q jauns Mēness

C pirmais ceturksnis

© pilns Mēness

C# pēdējais ceturksnis
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Gadalaiki 2001. gadā

Pavasara sākums - 20. martā 15h29m

Vasaras sākums - 21. jūnijā 9h36m

Rudens sākums - 23. septembrī l ho3m

Ziemas sākums - 21. decembrī21h2om

Gadalaiku sākumu nosaka Saules atrašanās noteiktās eklip-

tikas vietās - pavasara punktā, vasaras saulgriežu punktā,
rudens punktā un ziemas saulgriežu punktā. Ekliptika ir riņķis

pie debess, pa kuru pārvietojas Saule. Zeme atrodas perihēlijā

(vistuvāk Saulei) 4. janvārī ll
h
,

bet afēlijā (vistālāk no Saules)

4. jūlijā 16h.

Aptumsumi 2001. gadā

2001. gada notiks divi Saules un trīs Mēness aptumsumi.

1. Pilns Mēness aptumsums 9. janvārī redzams Eiropā,
Āfrikā un Āzijā. Aptumsums būs labi redzams Latvijā no sāku-

ma līdz beigām. Tā gaita ir šāda:

h m

Daļējās fāzes sākums 20 42

Pilnās fāzes sākums 21 49

Maksimālās fāzes brīdis 22 19

Pilnās fāzes beigas 22 49

Daļējās fāzes beigas 23 57

Maksimālās fāzes lielums 1,18

(Mēness redzamā diametra vienībās)

2. Pilns Saules aptumsums 21. jūnijā būs redzams Atlantijas

okeāna dienvidos, Āfrikas dienvidu daļā un Madagaskarā.

Aptumsuma daļējā fāze novērojama Dienvidamerikas austrumu

daļā, Atlantijas okeānāun Āfrikā. Latvijā nebūs redzams.
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3. Daļējs Mēness aptumsums 5. jūlijā būs redzams Āzijas
dienvidu un austrumu daļā un Austrālijā. Latvijā nebūs

redzams.

4. Gredzenveida Saules aptumsums 14. decembrī būs

redzams Klusajā okeānā un Kostarikā. Aptumsuma daļējā fāze

būs novērojama Ziemeļamerikā un Dienvidamerikas ziemeļu

daļā. Latvijā nebūs redzams.

5. Pusēnas Mēness aptumsums 30. decembrī būs redzams

Āzijas austrumu daļā, Klusajā okeānāun Ziemeļamerikā. Latvijā

nebūs redzams.

Saules ceļš 2001. gadā

Saule ieiet

kur kad

Ūdensvīra zīmē 20. janvārī pīkst. 2

Zivju zīme 18. februārī pīkst. 16

Auna zīme 20. marta pīkst. 15

Vērša zīme 20. aprīlī pīkst. 3

Dvīņu zīme 21. maijā pīkst. 2

Vēža zīme 21. jūnija pīkst. 10

Lauvas zīme 22. jūlija pīkst. 20

Jaunavas zīme 23. augusta pīkst. 3

Svaru zīmē 23. septembrī pīkst. 1

Skorpiona zīme 23. oktobrī pīkst. 10

Strēlnieka zīmē 22. novembrī pīkst. 8

Mežāža zīme 21. decembrī pīkst. 21
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JANVĀRIS-ZIEMAS MĒNESIS

Saule Dienas

(ed. Dat. Vārda dienas ilgums

d.
lec riet

h m h m h m

P 1 Laimnesis, Solvita, Solvija 9 01 15 53 6 52

o 2 Indulis, Ivo, Iva, Ivis 9 01 15 55 6 54

T 3 Miervaldis, Miervalda, Ringolds 9 01 15 56 6 55

C 4 Spodra, Ilva 9 00 15 57 6 57

Pt 5 Sīmanis, Zintis 8 59 15 59 7 00

s 6 Spulga, Arnita 8 59 16 00 7 01

Sv 7 Rota, Zigmārs, Digmārs, Juliāns 8 58 16 02 7 04

P 8 Gatis, Ivanda 8 57 16 04 7 07

O 9 Kaspars, Aksels, Alta 8 57 16 05 7 08

T 10 Tatjana, Dorisa 8 56 16 07 7 11

C 11 Smaida, Franciska 8 55 16 09 7 14

Pt 12 Reinis, Reina, Reinholds, Renats 8 54 16 10 7 16

s 13 Harijs, Ārijs, Aris, Aira 8 53 16 12 7 19

Sv 14 Roberts, Roberta, Raitis, Raits 8 52 16 14 7 22

P 15 Fēlikss, Felicita 8 50 16 16 7 26

o 16 Lidija, Lida 8 49 16 18 7 29

T 17 Tenis, Dravis 8 48 16 20 7 32

C 18 Antons, Antis 8 46 16 22 7 36

Pt 19 Andulis, Alnis 8 45 16 24 7 39

s 20 Oļģerts, Orests, Aļģirds, Aļģis 8 44 16 26 7 42

Sv 21 Agnese, Agni ja, Agne 8 42 16 28 7 46

P 22 Austris 8 41 16 30 7 49

o 23 Grieta,Strauta 8 39 16 33 7 54

T 24 Krišs, Ksenija, Eglons 8 37 16 35 7 58

C 25 Zigurds, Sigurds 8 36 16 37 8 01

Pt 26 Ansis, Agnis, Agneta 8 34 16 39 8 05

s 27 Ilze, Ildze, Izolde 8 32 16 41 8 09

Sv 28 Kārlis, Spodris 8 30 16 44 8 14

p 29 Aivars, Valerijs 8 28 16 46 8 18

o 30 Valentīna,Tīna, Pārsla 8 26 16 48 8 22

T 31 Tekla, Violeta 8 24 16 50 8 26
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet cejš fāzes

i m h m h m

2 08 23 12 Z

2 21 Z/A

2 34 0 27 A f 0 31

2 49 1 45 A/Vr

3 05 3 05 Vr

3 27 4 29 Vr/D

3 56 5 55 D

4 38 7 19 D/Vz

5 37 8 32 Vz © 22 25

6 53 9 30 Vz/L

8 21 10 11 L

9 53 10 41 L/J

11 23 11 03 J

2 50 11 20 J/Sv

11 35 Sv

0 13 11 49 Sv/Sk d 14 35

1 34 12 04 Sk

2 52 12 21 Sk

4 08 12 41 Sk/St

5 21 13 07 St

6 28 13 40 St/M

7 27 14 22 M

8 15 15 15 M

8 53 16 17 M/U 6 15 07

9 22 1725 U

9 44 18 36 U/Z

0 01 19 48 Z

0 16 21 00 z

0 29 22 14 Z/A

0 42 23 29 A

0 55 A/Vr
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1. Jaungada diena.

6. Ziemassvētku kauju unlatviešu strēlnieku piemiņas diena.

6. Zvaigznes diena.

9. Pirms 55 gadiem (1946) Hamburgā dibinātaBaltijas Universitāte - Baltijas

pārvietoto personu augstākā mācību iestāde Vācijā. Darbojās līdz 1949. gada
30. septembrim.

12. Pirms 65 gadiem (1936) Rīgā atklāts piemineklis gleznotājam Jānim

Rozentālam.

13. Pirms 10 gadiem (1991) Rīgā, 11. novembrakrastmalā notiekLatvijas Tautas

frontes rīkotāVislatvijas protesta manifestācija sakarā ar iespējamo bruņoto

apvērsumu unPadomju Armijas bruņotajām akcijām Lietuvā (ap 500 tūk-

stošu dalībnieku).Tiek celtas barikādes.

13.-27. Pirms 10 gadiem (1991) pēc Latvijas Tautas frontes ierosinājumaLatvijas

iedzīvotāji apsargā AugstākoPadomi,Ministru Padomi,radioun televīzijas

centru Zaķusalā, radionamu Doma laukumā, Rīgas telegrāfa un telefona

centrāli,Rīgas tiltus.

14. Pirms 65 gadiem (1936) nodibināts Latvijas vēstures institūts. Slēgts 1941. ga-

dā. 1944. gada oktobrī institūts atjaunoja savu darbību universitātes, pēc
tam (1946) Latvijas ZA sastāvā. 1990. gadā tiek atjaunota Latvijas vēstures

institūta pēctecība ar 1936. gadaLatvijas vēstures institūtu. No 1994. gada -

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts.

14. Pirms 65 gadiem (1936) pēc Jāņa Grestes iniciatīvas nodibināta Zemes

bagātību pētīšanas komiteja - pirmā iestāde Latvijas dzīļu pētīšanai. Tās

darbuno 1939. gada 9. februāra turpināja Zemesbagātību pētīšanas institūts.

15. Pirms 10 gadiem (1991) notiek sevišķās nozīmes milicijas vienības (OMON)

uzbrukums Rīgas policijas skolai.

16. Pirms 10 gadiem (1991) - sēru diena Lietuvā - atvadīšanās no 13. janvāra
nakts Padomju Armijas bruņoto akciju upuriem.

16. Pirms 420 gadiem (1581) Rīga tiek pakļauta Polijas valstij, kuras sastāvā tā

bija līdz 1621. gadam.
20. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

20. Pirms 10 gadiem (1991) sevišķās nozīmes milicijas vienības (OMON) iebrūk

Latvijas lekšlietu ministrijas ēkā. Uzbrukuma laikā nogalināti milicijas leit-

nants VladimirsGomonovičs, lekšlietudaļasinspektors Sergejs Konoņenko,

Rīgas kinostudijas režisors Andris Slapiņš un skolnieks Edijs Riekstiņš.

levainotais kinooperators Gvido Zvaigzne mirst5. februārī.

23. Pirms 80 gadiem dzimusi lietuviešu izcelsmes amerikāņu arheoloģe

Latvijas ZA goda locekle profesore Dr. Marija Gimbutiene (1921-1994,

ASV). Pētījusi indoeiropiešu izcelsmi unbaltu cilšusenāko vēsturi.

25. Pirms 10 gadiem (1991) - sēru diena. 20. janvārabruņotā terora upurubēres.

25. Pirms 50 gadiem (1951) nodibināta Latvijas PSR ZA izdevniecība, kopš
1965. gada specializēta zinātniskās literatūrasizdevniecība „Zinātne".

26. Latvijas Republikas starptautiskās (dc iure) atzīšanas diena.
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Ko rakstīja "Baltijas Vēstnesis"

1901. GADĀ

Mundru dzeltenu tauriņu mums

šodien pienesa, kurš saķerts Vecā

Rumpu muižas ielā, Ozoliņa mā-

jas dārzā.

2. (15.) janvāri,nr. 1

Laucinieki Rīgā pēdējās dienās

iebraucvisai maz, kas pa galvenai

daļai izskaidrojams caur to, ka uz

lauku ceļiem tagad gandrīz vai

nemaz nav sniega. Priekš pilsēt-
niekiem tas par lieluļaunumu, jo
līdz ar to mazinās pārtikas pro-
duktu un malkas ievešana, caur

ko cenas ceļas.
4. (17.) janvāri, nr. 3

ļauns kājnieku tilts pār pilsētas
kanālu tagad iesākts būvēt no

Vingrotāju ielas uz politehnikas
institūta laboratorijas ēku. Darbu

domāpabeigt nākošā vasarā.

15. (28.) janvārī,nr. 11

Kādi 60 namdari (plotņiki), kā

Rig. Rundsch. ziņo, aizvakar no

Rīgas aizbraukuši uz Angliju,
kur viņiem uz laukiem piedāvāts
darbs. Viņiem tur būšot jāceļ ēkas

no apaļiem baļķiem pēc lekškrie-

vijas parauga.

16. (29.) janvārī, nr. 12

Rīgas politehnikas jaunās labora-

torijas atvēršot pirmdien, 29. jan-
vārī. Ķīmijas un zemkopības no-

daļu studentiem, kuri šajās labo-

ratorijās strādās, jāmaksājot 20

rbļ. par semestri.

26. janvārī (8. februārī), nr. 21
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FEBRUĀRIS -SVEČU MĒNESIS

Saule Dienas

Ned. Dat. Vārda dienas ilgums

d.
lec riet

h m h m h m

c 1 Brigita, Indra, Indars, Indris 8 23 16 53 8 30

Pt 2 Spīdola, Sonora 8 21 16 55 8 34

s 3 Aīda, Ida, Vida 8 18 16 57 8 39

Sv 4 Daila, Veronika 8 16 16 59 8 43

P 5 Agate, Selga, Silga, Sinilga 8 14 17 02 8 48

O 6 Dārta, Dace, Dora 8 12 17 04 8 52

T 7 Nelda, Rihards, Ričards 8 10 17 06 8 56

C 8 Aldona 8 08 17 09 9 01

Pt 9 Simona, Apolonija 8 06 17 11 9 05

S 10 Pauhne, Paula 8 03 17 13 9 10

Sv 11 Laima, Laimdota 8 01 17 15 9 14

P 12 Karlīna, Līna 7 59 17 18 9 19

O 13 Malda, Melita 7 56 17 20 9 24

T 14 Valentīns 7 54 17 22 9 28

C 15 Alvils, Olafs, Olavs, Aloizs 7 52 17 25 9 33

Pt 16 Jūlija, Džuljeta 7 49 17 27 9 38

S 17 Donats, Konstance 7 47 17 29 9 42

Sv 18 Kora, Kintija 7 44 17 31 9 47

P 19 Zane, Zuzanna 7 42 17 34 9 52

O 20 Vitauts, Smuidra,Smuidris 7 40 17 36 9 56

T 21 Eleonora, Ariadne 7 37 17 38 10 01

C 22 Ārija, Rigonda, Adrians 7 35 17 40 10 05

Pt 23 Haralds, Almants 7 32 17 43 10 11

S 24 Diana, Dina, Dins 7 30 17 45 10 15

Sv 25 Alma, Annemarija 7 27 17 47 10 20

P 26 Evelīna, Mētra, Aurēlija 7 24 17 49 10 25

o 27 Līvija, Līva, Andra 7 22 17 52 10 30

T 28 Skaidrīte, Skaidra, Justs 7 19 17 54 10 35
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

i m h m h m

11 10 0 46 Vr € 16 03

11 28 2 05 Vr/D

11 52 3 28 D

12 26 4 50 D

13 14 6 07 D/Vz

14 20 7 12 Vz

15 43 8 02 Vz/L

17 15 8 37 L £) 9 12

18 49 9 03 L/J

!0 21 9 23 J

H 49 9 39 J/Sv

!3 14 9 55 Sv

10 10 Sv/Sk

0 36 10 26 Sk

1 55 10 45 Sk/St <i 5 24

3 11 11 09 St

4 21 11 39 St/M

5 22 12 19 M

6 14 13 09 M

6 55 14 08 M/U

7 26 15 14 U

7 49 16 25 U

8 08 17 37 U/Z ©10 21

8 23 18 50 Z

8 37 20 04 Z/A

8 49 21 19 A

9 02 22 35 A/Vr

9 16 23 53 Vr
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2. Sveču diena.

3. Pirms 70 gadiem (1931) pieņemts Likums par Latvijas galvaspilsētu.
4. Pirms 10 gadiem (1991) Latvijas Republikas Ministru Padome pieņem

lēmumu „Par valsts aizsargājamās lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas

„Lībiešukrasts" izveidošanu" Slīteres Valsts rezervāta, Ventspils un Talsu

rajonā jūras piekrastē 3 jūdžu platumā no krasta.

6. Pirms 125 gadiemdzimis ķirurgs, preventīvās medicīnas celmlauzisLatvijā,

viens no Latvijas Sarkanā Krusta dibinātājiem profesors Jānis Jankovskis

(1876-1925).Organizējis un vadījis apvienoto latviešu strēlnieku bataljonu

lazareti, Jaunatnes Sarkano Krustu, pētījis kaulu tuberkulozes ķirurģiskās

ārstēšanas un barības vada plastikas problēmas.
7. Pirms 55 gadiem (1946) nodibināta Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, kopš

1990. gada - Latvijas Zinātņuakadēmija.
15. Pirms 70 gadiem(1931) sāka iznākt Latvijas Lauksaimniecības centrālbied-

rības, no 1935. gada 15. maija - Latvijas Lauksaimniecībaskameras mēneš-

raksts jaunatneiun mazpulku dalībniekiem „Mazpulks". Iznāca līdz 1940. gada
15. jūnijam.

16. Lietuvas valsts atjaunošanas (1918) diena.

16. Pirms 10 gadiem (1991) notiekLatvijas Zemnieku savienības atjaunošanas

kongress. Zemnieku savienība dibināta 1917. gada 12. maijā.Slēgta 1934. gadā.
18. Pirms 80 gadiem (1921) pieņemts Likums par metriskās sistēmas ieviešanu

Latvijā. Par pamatu mēriem un svariem Latvijā pieņemama starptautiskā
metriskā sistēma pēc starptautiskā mēru un svaru biroja nosaukuma,

apzīmējuma un noteikumiem. Latvijā pastāvošie Krievijas mēri un svari

pieļaujami lietošanā līdz 1924. gada 1. janvārim.

19. Pirms 140 gadiem (1861), atceļot dzimtbūšanu Krievijā, „atbrīvoti" ari

Latgales zemnieki.

19. Pirms 135 gadiem (1866) izdots likums par pagastu pašvaldībām. Par admi-

nistratīvi teritoriālo vienībukļūst pagasts, pastāvēja līdz 1949. gadam, atjau-

nots 1990. gadā.
22. Pirms 65 gadiem (1936) sāka iznākt lekšlietu, vēlāk Sabiedrisko lietu

ministrijas Tūrisma nodaļas žurnāls „lekšlietu Ministrijas Tūrisma Biroja

Apskats" (no 1937. gada maija nosaukums „Tūrisma Apskats"). Iznāca līdz

1940. gada augustam.
23. Pirms 75 gadiem dzimis folklorists, viens no latviešu tautasdziesmu zināt-

niskā izdevuma sagatavotājiem Dr. filol. Ojārs Ambainis (1926-1995).

Pētījis latviešu tautas pasaku satura un formas īpatnības, sastādījis pasaku
izlases, piedalījies izlases„Latviešutautas dziesmas" (1-2,1955-1956)unzināt-

niska izdevuma „Latviešu tautasdziesmas" (1-4,1979-1982) sagatavošanā.
24. Igaunijas brīvvalsts proklamēšanas (1918) diena.

27.-28. Pirms 75 gadiem(1926) Rīgas Latviešu biedrības namā sanāca Pirmais

Latvijas jūrniekukongress, kurā piedalījās 216 pārstāvji.
28. Pelnu diena.



Ko rakstīja "Baltijas Vēstnesis"

1901. GADĀ

Ledlauzis "īermaks" bija atbrau-

cis pie Rīgas. Biržas komitejas
priekšnieks un daži locekļi treš-

dienā tvaikonī "Herkuless" bija
izbraukuši viņu apsveicināt pa
ūdens ceļu, kur jau otrdien bija
izlauzts Daugavas ledū. "īermaks"

stāvēja ārējā reidā, un jau no

tālienes kuģa milzīgais rumpis
bijis ieraugāms, un pie viņa
sāniemstāvošie tvaikoņi "Kerko-

vius" un "Dūna"pret viņu izska-

tījušies kā rieksta čaumalas. Kap-
teinis Vasiļjevs apmeklētājiem
laipni izrādījis kuģi. It sevišķi
ievērojama bijusi mašīnu telpa ar

savām varenām mašīnām un

katlu telpas ar garaiņu katliem,
kuriem esot 7500 zirgu spēks.
Kuģa garums esot 50 asis un pla-
tums 12 asis. Kuģis varot vest

līdzi kādas 4000 tonnas ogļu.
Kapteinis stāstījis, ka "īermaks"
savā ceļā jau no Dagerortas sa-

stapis ļoti daudz ledus, bet tas

kuģa ātrai braukšanai nemaz

nebijis par kavēkli. "īermaks"

ceturtdienas rītā izvadījis pielā-
dēto tvaikoni "Kroszondu" uz

jūru un tad dzīries braukt līdz

Miķeļa bākas tornim, no kurienes
tas dažus tvaikoņus vedīšot uz

Rīgu. Pēc tam "Jermaks" atbrauk-
šot pie Bolderājas, kur tad dau-
dziem būs atgadījums redzēt vis-

lielāko pasaules ledus lauzēju.
"Jermaks" izrādījis, ka viņam ir

iespējams salauzt visbiezāko ledu

pie Kolkas
raga un kuģus vadīt

uz Rīgas ostu.

24. februārī (9. marta), nr. 45

jftirm? 100gotiem
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MARTS-SĒRSNU MĒNESIS

Saule Dienas

led. Dat. Vārda dienas ilgums

d.
lec riet

h m h m h m

c 1 Ivars, Ilgvars 7 17 17 56 10 39

Pt 2 Lavīze, Luīze, Laila 7 14 17 58 10 44

s 3 Tālis, Tālavs, Marts 7 11 18 01 10 50

Sv 4 Alise, Auce 7 09 18 03 10 54

P 5 Austra, Aurora 7 06 18 05 10 59

O 6 Vents, Centis, Gotfrīds 7 04 18 07 11 03

T 7 Ella, Elmīra 7 01 18 09 11 08

C 8 Dagmāra, Marga, Margita 6 58 18 11 11 13

Pt 9 Ēvalds 6 56 18 14 11 18

s 10 Silvija, Liliāna, Laimrota 6 53 18 16 11 23

Sv 11 Konstantīns, Agita 6 50 18 18 11 28

P 12 Aija, Aiva, Aivis 6 48 18 20 11 32

O 13 Ernests, Balvis 6 45 18 22 11 37

T 14 Matilde, Ulrika 6 42 18 24 11 42

c 15 Amilda, Amalda, Imalda 6 39 18 27 11 48

Pt 16 Guntis, Guntars,Guntris 6 37 18 29 11 52

s 17 Ģertrūde, Gerda 6 34 18 31 11 57

Sv 18 Ilona, Adelīna 6 31 18 33 12 02

P 19 Jāzeps 6 29 18 35 12 06

O 20 Made, Irbe 6 26 18 37 12 11

T 21 Una,Unigunde, Dzelme, Benedikts 6 23 18 39 12 16

C 22 Tamāra, Dziedra 6 20 18 42 12 22

Pt 23 Mirdza, Žanete, Žanna 6 18 18 44 12 26

s 24 Kazimirs, Izidors 6 15 18 46 12 31

Sv 25 Māra, Mārīte, Marita 6 12 18 48 12 36

P 26 Eiženija, Ženija 6 10 18 50 12 40

O 27 Gusts, Gustavs, Tālrīts 6 07 18 52 12 45

T 28 Gunta,Ginta, Gunda 6 04 18 54 12 50

C 29 Aldonis, Agija 6 01 18 57 12 56

Pt 30 Nanija, Ilgmārs 5 59 18 59 13 00

S 31 Gvido, Atvars 5 56 19 01 13 05
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

h m h m h m

9 32 Vr

9 53 1 13 Vr/D

10 22 2 33 D t) 4 03

11 02 3 50 D/Vz

11 58 4 58 Vz

13 11 5 53 Vz/L

14 37 6 33 L

16 10 7 02 L/J

17 43 7 24 J ©19 23

19 15 7 42 J/Sv

20 44 7 58 Sv

22 10 8 13 Sv/Sk

23 34 8 29 Sk

8 47 Sk/St

0 54 9 09 St

2 09 9 37 St (i 22 45

3 15 10 14 St/M

4 11 11 00 M

4 56 11 57 M/U

5 30 13 01 U

5 55 14 11 u

6 15 15 23 U/Z

6 31 16 37 z

6 45 17 51 Z/A

6 57 19 07 A • 3 21

7 10 20 24 A

7 23 21 42 A/Vr

7 38 23 03 Vr

7 57 Vr/D

8 22 0 24 D

8 58 1 42 D/Vz
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3. Pirms 10 gadiem (1991) notiek Vislatvijas aptauja par neatkarību. Par

demokrātiskuun neatkarīgu Latviju nobalso73,8% no 87,5% aptaujāto.

4. Pirms 175 gadiem dzimis baltvācu mācītājs, latviešu valodas, vēstures,

etnogrāfijas un folkloras pētnieks Augusts Bīlenšteins (1826-1907). Publi-

cējis nozīmīgus darbus valodniecībāun etnogrāfijā, sekmējis latviešu folklo-

ras vākšanu un publicēšanu, sastādījis vairākus folkloras krājumus. Pētījis

vēsturisko ģeogrāfiju, vācu pilis un latviešu pilskalnus, mēģinājis tos identi-

ficēt pēc hroniku ziņām. Bīlenšteins bija „Latviešu Avīžu" redaktors un

izdevējs (1867-1903) unLatviešu literārās (draugu)biedrības priekšsēdētājs
(1864-1895).

6. Pulkveža Oskara Kalpaka (1882-1919)piemiņas diena.

12. Pirms 75 gadiem (1926) sāk darboties pirmā automātiskā telefonacentrāle

Rīgā.

12. Pirms 80 gadiem (1921) sāka iznākt Latgales kultūras veicināšanas biedrības

„Jaunā straume" sabiedriski literārs laikraksts „Jauno Straume". Iznāca līdz

1934. gada 4. maijam.

18. Pirms 80 gadiem(1921) Rīgā Melngalvju namā noslēgts Rīgas miera līgums

starp KSFPR un Ukrainas PSR no vienas unPoliju no otras puses.

19. Pirms 100 gadiem dzimis arheologs numismāts Rauls Šņore (1901-1962).

Vadījis arheoloģiskus izrakumus Latvijas dzelzs laikmeta pieminekļos un

Vecrīgas arheoloģiskajā kompleksā, atklājis Rīgas kuģi un seno Rīgas ostu.

21. Starptautiskā cīņas diena par rasu diskriminācijas likvidēšanu.

22. Pasaulesūdensdiena.

22. Starptautiskā Baltijas jūrasdiena.

23. Pasaulesmeteoroloģijas diena.

25. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena - 1949. gada deportāciju
atcere.

25. Pirms 75 gadiem (1926) dzimis bibliotēku darbinieks, grāmatniecības
vēsturnieks un literatūrvēsturnieks Latvijas ZA goda doktors Aleksejs

Apīnis.Pētījis grāmatniecībasun latviešu literatūrassākuma posmu, 18. un

19. gs. latviešu rokrakstu literatūru, sastādījis Valstsbibliotēkas inkunābulu

katalogu, Latviešu seniespiedumu kataloga zinātniskais redaktors, piedalī-
jies vairāku latviešu literatūras sākumposma izdevumu sagatavošanā

publicēšanai.

27. Starptautiskā teātra diena.

28. Pirms 10 gadiem (1991) dibināta Latvijas Kultūras akadēmija.
30. Pirms 510 gadiem (1491) noslēgts Valmieras nolīgums starp Livonijasordeni

unRīgas pilsētu; tas izbeidza Livonijas ordeņaun Rīgas bruņotokonfliktu,

kas pastāvēja Livonijas ordeņaunRīgas arhibīskapa karu laikā.



Ko rakstīja Baltijas Vēstnesis"

1901.GADĀ

Strazdi dārzos. Strazdi dārzos

parādījās jau marta pirmajās die-

nās, bet aiz aukstā laika viņu
patīkamās dziesmiņas vēl nedzird.

Šo patīkamo un derīgo putniņu
lielākie ienaidnieki mūsu dārzos

ir kaķi un it īpaši tādi, kuri pēc
sava vājā, nodilušā izskata līdzi-

nās mirļiem. Šie vārguļi kāpj ko-

kā pie strazdu būriem un izpos-
ta lielā mērā. [..]

20. martā (2. aprīlī), nr. 65

Ugunsgrēks uz izstādes laukuma.

Vakar pulksten 9. 45 minūtēs

vakarāaiz nezināmaiemesla izcē-

lās ugunsgrēks Totlēbenabulvārī

un Nikolaja ielas stūrī - uz Espla-
nādes laukuma, kur tiek celtas

ēkas priekš jubilejas izstādes.

Uguns vispirms parādījās tanī

ēkā, kur atradīsies izstādes gal-
venās restorācijas ķēķis. Tā kā ēka

bij celta no plāniem, sausiem

dēļiem, tad ēkas iekšpuse ātri

vien bija pilnās liesmās un uguns

jau šāvās laukā pa jumtu, tā ka

visapkārt metās gaišs. Skrejošās
kolonnas, Pēterburgas priekšpil-
sētas un lekš-Rīgas ugunsdzēsēji,
ieradās drīz vien, un pēc neilga
laika ugunsgrēks bija apdzēsts.
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji arī bij
izsaukti, bet tiem vairs nebij ko

darīt. Ķēķa telpās sadega divas

šķērsu sienas. Ārsienas un jumts
stipri sabojāti. Izstādes ēkas ap-
drošinātas apdrošināšanas biedrī-

bās. Zaudējumus rēķina uz

200 rubļiem.
22. martā (4. aprīlī), nr. 67

£%m? 100 gofrietn
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APRĪLIS -SULU MĒNESIS

Saule Dienas

Ned. Dat. Vārda dienas ilgums

d.
lec riet

h m h m h m

iv 1 Dagnis, Dagne 5 53 19 03 13 10

2 Irmgarde 5 51 19 05 13 14

3 Daira, Dairis 5 48 19 07 13 19

4 Valda,Herta, Arvalda, Arvalds 5 45 19 09 13 24

5 Vija, Vidaga, Aivija 5 42 19 11 13 29

1 6 Zinta, Dzintra, Vīlips, Filips 5 40 19 13 13 33

7 Zina,Zinaīda,Helmuts 5 37 19 16 13 39

iv 8 Edgars, Danute, Dana, Dans 5 34 19 18 13 44

9 Valērija, Žubīte 5 32 19 20 13 48

10 Anita, Anitra, Zīle 5 29 19 22 13 53

11 Hermanis,Vilmārs 5 26 19 24 13 58

12 Jūlijs, Ainis 5 24 19 26 14 02

>t 13 Egīls, Egils, Nauris 5 21 19 28 14 07

14 Strauja, Gudrīte 5 18 19 30 14 12

iv 15 Aelita,Gastons 5 16 19 33 14 17

16 Mintauts, Alfs, Bernadeta 5 13 19 35 14 22

17 Rūdolfs, Rūdis, Viviāna 5 11 19 37 14 26

18 Laura, Jadviga 5 08 19 39 14 31

19 Vēsma, Fanija 5 06 19 41 14 35

»t 20 Mirta, Ziedīte 5 03 19 43 14 40

21 Marģers, Anastasija 5 00 19 45 14 45

lv 22 Armands, Armanda 4 58 19 48 14 50

23 Jurģis, Juris, Georgs 4 55 19 50 14 55

24 Visvaldis, Ritvaldis, Nameda 4 53 19 52 14 59

25 Līksma, Bārbala 4 50 19 54 15 04

26 Alīna, Sandris, Rūsiņš 4 48 19 56 15 08

27 Tāle,Raiņa, Raimonda,Klementīne 4 46 19 58 15 12

28 Gundega, Terēze 4 43 20 00 15 17

iV 29 Vilnis, Raimonds, Laine 4 41 20 02 15 21

30 Lilija, Liāna 4 38 20 05 15 27
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ce)š fāzes

h m h m h m

9 47 2 52 Vz C 12 49

10 52 3 50 Vz/L

12 12 4 33 L

13 40 5 04 L/J

15 11 5 28 J

16 42 5 46 J/Sv

18 11 6 02 Sv

19 39 6 16 Sv © 5 22

21 06 6 31 Sv/Sk

22 30 6 48 Sk

23 50 7 08 Sk/St

7 33 St

1 02 8 06 St/M

2 05 8 49 M

2 54 9 43 M (117 31

3 32 10 46 M/U

4 01 11 54 U

4 22 13 06 U/Z

4 39 14 20 z

4 53 15 34 z

5 05 16 50 Z/A

5 17 18 07 A

5 30 19 26 A/Vr 01726

5 44 20 48 Vr

6 02 22 11 Vr/D

6 25 23 32 D

6 56 D/Vz

7 41 0 47 Vz

8 41 1 49 Vz

9 57 2 36 Vz/L C19 08
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2. Pirms 65 gadiem(1936) Tirdzniecībasunrūpniecības kamera pārņemLielās

ģildes namuRīgā.
2. Pirms 125 gadiem dzimis latviešu strēlnieku pulku un Pirmās latviešu strēl-

nieku brigādes komandieris, Latvijas skautu priekšnieks ģenerālis Kārlis

Goppers (1876-1941).Daudz darījis Latvijas armijas izveidošanā un jaunat-

nes audzināšanā.

3. Pirms 125 gadiem dzimis literatūrzinātnieks un rakstnieks Antons Birkerts

(1876-1971). Galvenais viņa darbības lauks bija literatūrvēsture, visvairāk

rakstījis par Raini. Piedalījies divu Raiņa Kopotu rakstu izdevumuun citu

rakstnieku kopotu rakstu sagatavošanā. Sarakstījis un sastādījis vairākas

grāmatas skolām unpašmācībai.
7. Pasaules veselībasdiena.

9. Pirms 160 gadiem (1841) tika apspiesta Ludzas stārastijas Janoveles muižas

un Mihailovas pusmuižas zemnieku sadursme ar cara karaspēku, kas bija

lielākāunasiņainākā izrēķināšanās ar zemniekiemLatvijā.

10. Pirms 150 gadiem dzimis pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēstur-

nieks, Latvijas vēstures zinātnes nodibinātājs, Latvijas Universitātes goda
doktors Jānis Krodznieks (Krīgers) (1851-1924).

11. Starptautiskā fašistu koncentrācijas nometnēs ieslodzīto atbrīvošanas diena.

11. Pirms 10 gadiem (1991) dibināts Latvijas Fotogrāfijas muzejs. Apmeklētā-

jiem atvērts 1993. gadamaijā.
12. Pasaulesaviācijas unkosmonautikasdiena.

13. Lielā Piektdiena.

13. Pirms 75 gadiem (1926) dzimis bioķīmiķis Latvijas ZA ārzemju loceklis

Jānis Skujiņš (ASV).

15. Pirmās Lieldienas.

16. Otrās Lieldienas.

18. Starptautiskā pieminekļu aizsardzības diena.

20. Pirms 75 gadiem (1926) dzimis ģeologs, Latvijas ZA ārzemju loceklis

HenningsSērensens (Dānija).
22. Zemes diena.

23. Pirms 75 gadiem (1926) sāka iznākt pirmais latviešu žurnāls radiotehnikai,

Latvijas Radiobiedrībasoficiozs „Radio". Iznāca līdz 1930. gadam.
24. Pirms 5 gadiem (1996) dibinātsVentspils Starptautiskais radioastronomijas

centrs.



Ko rakstīja "BaltijasVēstnesis"

1901. GADĀ

Pontona tiltu iesāka ielikt. Darbs

stipri vien tiek traucēts caur

ārkārtīgi straujo ūdeni Daugavā.
16. (29.) aprīlī, nr. 86

Elektrības dzelzceļa sliedes ie-

sākts likt pa Nikolaja un Basteja
bulvāriem.

18.aprīlī (1. maijā), nr. 88

Pontonu tiltam vakar atkal uz-

brukusi nelaime. Rīta agrumā

Vācijas tvaikonis "Alsen", kurš

atradās starp dzelzceļa tiltu un

pontonu tiltu, gribēja piegriezties
tuvāk pie krasta, lai palaistu otru

tvaikoni garām. Bet aiz stūrmaņa

neveiklības šis manevrs neizde-

vās, un stiprā strāva ar lielusparu

piegrūda tvaikoni pie pontonu

tilta, caurko daži pontoni daudz-

maz tika bojāti. Pontoniem priek-
šā gan ir aizsargu pāļi, bet tos

tvaikonis salauza. Viens pēc otra

tika izsaukti buksir-tvaikonīši, lai

lielo tvaikoni atvilktu nost. Bet

izrādījās, ka pat 7 buksir-tvaikoņi

nespēj to izdarīt. Tad pienāca

palīgā vēl lielākibuksir-tvaikoņi,
un tad tikai ap pulksten 12 pus-

dienā tvaikoni izdevās atvilkt

nost. Tā kā dažipontoni bija sabo-

jāti un tos vajadzēja izlabot, tad

satiksme pa pontonu tiltu tika

pārtraukta.

28. aprīlī (11. maijā), nr. 96

&\tmp 100gtrtiem
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MAIJS -LAPU MĒNESIS

Saule Dienas

Jed. Dat. Vārda dienas ilgums

d.
lec riet

h m h m h m

1 Ziedonis 4 36 20 07 15 31

2 Zigmunds, Sigmunds, Zigismunds 4 34 20 09 15 35

3 Gints, Uvis 4 31 20 11 15 40

't 4 Vizbulīte,Vijolīte, Viola 4 29 20 13 15 44

5 Ģirts, Ģederts 4 27 20 15 15 48

6 Gaidis, Didzis 4 24 20 17 15 53

7 Henriete, Henrijs, Jete 4 22 20 19 15 57

8 Staņislava, Staņislavs, Stefānija 4 29 20 21 16 01

9 Klāvs, Einārs, Ervīns 4 18 20 23 16 05

10 Maija, Paija 4 16 20 25 16 09

't 11 Milda, Karmena, Manfrēds 4 14 20 27 16 13

12 Valija, Ināra, Ina, Inārs 4 12 20 29 16 17

13 Irēna, Irīna, Ira, Iraīda 4 10 20 31 16 21

14 Krišjānis, Elfa, Elvita, Aivita 4 08 20 33 16 25

15 Sofija, Taiga, Arita, Airita 4 06 20 35 16 29

16 Edvīns, Edijs 4 04 20 37 16 33

17 Herberts, Dailis, Umberts 4 02 20 39 16 37

't 18 Inesis, Inese, Ēriks 4 00 20 41 16 41

19 Lita, Sibilla, Teika 3 58 20 43 16 45

iV 20 Venta, Salvis, Selva 3 56 20 45 16 49

21 Ernestīne,Akvelīna, Ingmārs 3 55 20 47 16 52

22 Emīlija 3 53 20 49 16 56

23 Leontīne,Leokādija, Lonija, Ligija 3 51 20 50 16 59

24 Ilvija, Marlēna, Ziedone 3 50 20 52 17 02

't 25 Anšlavs, Junora 3 48 20 54 17 06

26 Eduards, Edvards, Varis 3 47 20 55 17 08

Iv 27 Dzidra, Dzidris, Gunita,Loreta 3 45 20 57 17 12

28 Vilis, Vilhelms 3 44 20 59 17 15

29 Maksis, Raivis, Raivo 3 43 21 00 17 17

30 Vitolds, Lolita 3 41 21 02 17 21

31 Alīda, Jūsma 3 40 21 03 17 23
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

h m h m h m

11 21 3 10 L

12 50 3 35 L/J

14 18 3 53 J

15 46 4 09 J/Sv

17 13 4 23 Sv

18 39 4 37 Sv/Sk

20 04 4 52 Sk $ 15 53

21 26 5 09 Sk/St

22 44 5 32 St

23 52 6 01 St/M

6 39 M

0 49 7 29 M

1 32 8 29 M/U

2 04 9 36 U

2 28 10 48 U/Z Ct 12 10

2 46 12 01 z

3 01 13 14 z

3 13 14 29 Z/A

3 25 15 45 A

3 37 17 03 A/Vr

3 50 18 25 Vr

4 06 19 49 Vr

4 26 21 14 Vr/D O 446

4 54 22 34 D

5 34 23 44 D/Vz

6 30 Vz

7 43 0 37 Vz/L

9 07 1 15 L

10 35 1 42 L/J
12 03 2 02 J C 0 09

13 30 2 18 J/Sv



30

1. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena (1920).

Darba svētki.

4. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena(1990).

7. Pirms 230 gadiem (1771) Daugavā pavasara palos pie Rīgas ūdens sasniedza

katastrofāli augstu līmeni. Pārrāva Katrīnas dambi, applūdināja daļu pilsē-

tas unvisas salas.

8. Starptautiskā Sarkanā Krusta diena.

8. Nacisma sagrāves unOtrā pasaules kara upurupiemiņas diena.

9. Eiropas diena.

9. Pirms 60 gadiem (1941) dibinātaLPSR Valsts filharmonija, tagadējā Latvijas

filharmonija.

13. Mātes diena.

14. Pirms 150 gadiem dzimis skolotājs unbotāniķis Jānis Ilsters (1851-1889).

15. Starptautiskā ģimenesdiena.

16. Pirms 40 gadiem (1961) sākta Pļaviņu hidroelektrostacijas celtniecība.

16. Pirms 10 gadiem (1991) dibināts Latvijas ZA un Latvijas Universitātes

Matemātikas institūts.

17. Pirms 60 gadiem (1941) izdots LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts

par tirdzniecības uzņēmumuar gada apgrozījumu, lielākupar 50 000 rub-

ļiem, nacionalizāciju.
17. Pirms 115 gadiem (1886) dibināta Rīgas Latviešu biedrības izdevniecība -

Derīgu grāmatunodaļa -, viena no lielākajām izdevniecībām Latvijā 19. gs.

beigās. Izdeva latviešu rakstnieku oriģināldarbus un cittautu rakstnieku

darbu tulkojumus. Plašākais izdevums bija Konversācijas vārdnīca

(1903-1921), kas iznāca 99 atsevišķās burtnīcās (iesiets 1.-4. sēj. 1906-1921).

Darbojās līdz 1940. gadam un laidaklajā ap200 grāmatu.
18. Starptautiskā muzejudiena.

18./6. Pirms 105 gadiem (1896) Rīgas Politehnikums pārdēvēts par Rīgas Poli-

tehnisko institūtu unapstiprināti tā statūti.

21. Pirms 280 gadiem (1721) zibens iespēra Pētera baznīcas tornī Rīgā

(sk. rakstu 89. lpp.).

21. Pirms 5 gadiem (1996) sākās 1941. gada jūnijā nodegušā Melngalvju nama

atjaunošana(sk. rakstu 186. lpp.).
22. Pirms 10 gadiem (1991) dibināta Latvijas Policijas akadēmija. Darbu sāka

1. augustā.

24. Pirms 265 gadiem (1736) likts pamatakmens ievērojamam arhitektūras

piemineklim - Rundāles pilij.
28./16. Pirms 140 gadiem (1861) pēc rūpniecības un tirdzniecības organizāciju

ierosinājuma Rīgā nodibināta tehniska augstskola - Rīgas Politehnikums

(darbu sāka 1862. gada 14. oktobrī), no kura 1896. gadā izveidojās Rīgas Poli-

tehniskais institūts, tagadējā Rīgas Tehniskāuniversitāte.

28. Pirms 105 gadiem (1896) notiek pirmie kinodemonstrējumiRīgā.



Ko rakstīja "Baltijas Vēstnesis"

1901.GADĀ

Balagāni pa vasaras laiku arvien

mēdz ierasties Rīgā. Tā kā nu ta-

gad še sagaidāma izstāde, tad uz

Basteja laukuma uzcelti 3 bala-

gāniun vienapanorāma. Bet nekā

daiļa un maz pamācoša tur ir. Šie

balagāni pastāv pa lielākai daļai
no latviešu publikas; bet viņu

īpašnieki nav atraduši par vaja-

dzīgu izlikt izkārtnes arī latviešu

valodā.Caur balagānu neapmek-
lēšanu latvieši neko nezaudētu.

2. (15.) maijā, nr. 99

Baltijas Senatnes un vēstures pētī-

tāju biedrība no kādas nezināmas

personas dabūjusi 1000 rbļ. lielu

dāvinājumu.
19. maijā (1. jūnijā), nr. 112

Spējā lietus gāze aizvakar ir pada-
rījusi lielus zaudējumus. Izstādē

rūpniecības ražojumu ēkā ūdens

gāzās iekšā
gan pa jumtu, caur

sienāmun caur logu caurumiem.

Dažas vitrīnes caur ūdeni sabojā-
tas. Vairāki celiņi izstādē arī

stāvēja zem ūdeņa. Pilsētā zemā-

kās vietās arī bij gatavie plūdi:
vietām uz ielām ūdens stāvēja
līdz pāris pēdu dziļš. Romanova

ielas namā nr. 94 ūdens iesprau-
cās pagraba dzīvokļos, vienā pa-

graba bodītē, caur ko cēlās līdz

1500 rubļu lieli zaudējumi. "Vik-

torijas" viesnīcas pagrabā arī pie-
skrēja ar ūdeni. Uz šīm abām vie-

tām tika izsaukti ugunsdzēsēji, lai

izpumpētu ūdeni.

31. maijā (13. jūnijā), nr. 120

ffiirm? 100gotiem
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JŪNIJS-ZIEDU MĒNESIS

Saule Dienas

Ned. Dat. Vārda dienas ilgums

d.
lec riet

h m h m h m

1 Biruta, Mairita, Bernedīne 3 39 21 05 17 26

2 Emma, Lība 3 38 21 06 17 28

iv 3 Inta, Intra, Ineta 3 37 21 07 17 30

4 Elfrīda, Sintija, Sindija 3 36 21 09 17 33

5 Igors, Margots, Ingvars 3 35 21 10 17 35

6 Ingrida, Ardis 3 34 21 11 17 37

7 Gaida, Arnis 3 33 21 12 17 39

't 8 Frīdis, Frīda, Mundra 3 32 21 13 17 41

9 Ligita, Gita 3 32 21 14 17 42

10 Malva, Anatols 3 31 21 15 17 44

11 Ingus, Mairis, Vidvuds 3 31 21 16 17 45

12 Nora, Lenora, Ija 3 30 21 17 17 47

13 Zigfrīds, Ainārs, Uva 3 30 21 18 17 48

14 Tija, Saiva, Saivis, Sentis, Santis 3 29 21 19 17 50

15 Baņuta, Žermēna, Vilija, Vits 3 29 21 19 17 50

16 Justīne, Juta 3 29 21 20 17 51

iv 17 Arturs, Artis 3 29 21 20 17 51

18 Alberts, Madis 3 29 21 21 17 52

19 Viktors, Nils 3 29 21 21 17 52

20 Rasma, Rasa, Maira 3 29 21 21 17 52

21 Emīls, Egita, Monvīds 3 29 21 22 17 53

't 22 Ludmila,Laimdots, Laimiņš 3 29 21 22 17 53

23 Līga 3 30 21 22 17 52

iv 24 Jānis 3 30 21 22 17 52

25 Milija, Maiga 3 30 21 22 17 52

26 Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns 3 31 21 22 17 51

27 Malvīne, Malvis 3 32 21 21 17 49

28 Viesturs, Viestards, Kitija 3 32 21 21 17 49

t 29 Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis 3 33 21 21 17 48

30 Tālivaldis, Mareks 3 34 21 20 17 46
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ce)š fāzes

h m h m h m

14 56 2 32 Sv

16 20 2 45 Sv/Sk

17 43 2 59 Sk

19 06 3 15 Sk/St

20 25 3 34 St

21 38 4 00 St ? 3 39

22 40 4 34 St/M

23 29 5 19 M

6 15 M/U

0 06 7 20 U

0 33 8 30 u

0 53 9 43 U/Z

1 08 10 56 z

1 22 12 09 Z/A 5 28

1 33 13 23 A

1 45 14 39 A

1 57 15 58 A/Vr

2 11 17 21 Vr

2 28 18 46 Vr/D

2 52 20 10 D

3 26 21 27 D/Vz © 13 58

4 16 22 29 Vz

5 24 23 15 Vz/L

6 46 23 46 L

8 16 L/J

9 47 0 09 J

11 16 0 26 J/Sv

12 43 0 41 Sv C 5 20

14 07 0 54 Sv/Sk

15 30 1 08 Sk
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

2. Pirms 125 gadiem dzimis norvēģu izcelsmes zoologs, Latvijas Universitātes

goda doktors profesors Embriks Strands (1876-1947).Pētījis Norvēģijas un

Vācijas faunu,bezmugurkaulnieku zooloģiju un hidrobioloģiju.
3. Vasarsvētki.

3. Pirms 275 gadiem (1726), pastiprinoties zemnieku ekspluatācijai, tiek atcelts

divu gadu noilgums Rīgā iebēgušo dzimtļaužu izdošanai.

5. Pasaulesvides aizsardzības diena.

6. Pirms pieciem gadiem (1996) Saeimapieņem Satversmes tiesas likumu.

11. Pirms 75 gadiem (1926) pieņemts Likums par mēriem un svariem, kurš

noteica, ka ir lietojami un atzīstami par likumīgiem metriskie mēriun svari

pēc starptautiska mēru unsvaru nosaukuma, apzīmējuma un noteikumiem.

14. Komunistiskā genocīda upurupiemiņas diena-1941. gada deportāciju atcere.

14. Pirms 75 gadiem (1926) pieņemts Likums par baku potēšanu, kura ir obli-

gāta visiem valsts iedzīvotājiem.
15. Pirms 80 gadiem (1921) pieņemts Likums par Latvijas Republikas karogu

un ģerboni.

16. Pirms 65 gadiem (1936) pieņemts Likums par Aizsargu organizāciju, kas

pastāv pie lekšlietu ministrijas.
17. Latvijas Republikas okupācijas diena.

17. Pirms 80 gadiem (1921) dzimis mediķis un zoologs Latvijas ZA ārzemju

loceklis Dr. rer. nat. profesors Jānis Metuzāls (Kanāda). Pētījis cilvēku un

dzīvnieku smadzeņu un citas nervu šūnas un to sastāvdaļas, īpaši
Alcheimera slimību.Daudzu zinātnisku atklājumu un publikāciju autors.

18. Pirms 200 gadiem(1801) Krievijas ķeizars Aleksandrs I, lai unificētuBaltijas
guberņu pārvaldi, pavēlēja apvienot Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes

guberņas kopīgā Baltijas ģenerālgubernatora apgabalā ar administratīvo

centru Rīgā. īpašais Baltijas ģenerālgubernatora apgabals pastāvēja septiņ-
desmit piecus gadus -

līdz 1876. gadam.
19. Pirms 10 gadiem (1991) Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem

Latvijas Republikas izglītības likumu.

22. Pirms 60 gadiem (1941) sākas PSRSun Vācijas karš.

22. Varoņupiemiņas diena(Cēsu kaujas atceres diena).

23. Līgo diena.

24. Jāņu diena.

26. Pirms 65 gadiem (1936) Ministru kabinets nolemj Latvijas Universitātes

Lauksaimniecības fakultāti izveidot par patstāvīgu Lauksaimniecības aka-

dēmiju. Lauksaimniecības akadēmija (tagadējā Latvijas Lauksaimniecības

universitāte) Jelgavā Viestura piemiņas pilī darbību uzsāka 1939. gada 1. jūlijā.
29. Pirms 60 gadiem (1941) ugunsgrēkā gāja bojā Pētera baznīcas tornis, izcils

gotikas un baroka arhitektūras piemineklis, viena no visaugstākajām tā

laika koka konstrukcijām pasaulē. Restaurēts 1968.-1973. gadā.
30. Pirms 385 gadiem (1616) Zemgalē atzīmēta zemestrīce - pirmā zināmā

zemestrīce Latvijā.



Ko rakstīja "Baltijas Vēstnesis"

1901.GADĀ

Rīgas jubilejas izstādes atklāšana.

Šodien Rīgas jubilejas izstādi at-

klāja rūpniecības galvenā nodaļā
pēc pulksten pusdivpadsmitiem

pusdienā. Šās nodaļas svabadās

priekštelpas bij krāšņi greznotas

ar zaļuma stādiem, kuru starpā

pa kreisi no ieejas, zem Ķeizaru
Majestātu krūts tēliem, zaļumos

bij ievietots runas krēsls. Vairāk

rindās saliktos krēslos ņēma vietu

uz atklāšanu ielūgtie viesi. (..) Bez

tam vēl visapkārt stāvēja izstādes

apmeklētāji.
1. (14.) jūnijā, nr. 121

Tagadējā izstāde dažiem veika-

liem, sevišķi Vērmaņa dārza liela-

jai restorācijai un Āgenskalna teāt-

rim atnesusi nelabumu, bet lielus

zaudējumus, tādēļ ka atvelk no

tiem publiku. Zaudējumi ir tik

lieli, ka tie vājākus veikalus varē-

tu pavisam izpostīt.
18. jūnijā (1. jūlijā), nr. 135

Rīgas 700 gadu jubilejas svētki

šodien sākas. Nami pušķoti karo-

giem, daži arī - zaļumiem. Uz

ielām ļaužu vairāk, nekā parasts.
Daži veikali slēgti. Dažās fabrikās

nestrādā. Vairākas vietas pilsētā
ierīkotas priekš atklātām izprie-
cāšanām.Visās kristīgās baznīcās

šorīt noturēja dievkalpojumu,
īstie svētki sāksies tikai no pus-
dienas. Tad vietā dos arī naba-

giem par brīvu ēst. Pie vairākiem

namiemvakarā būs iluminācija.
22. jūnijā (5. jūlijā), nr. 139

ffiirm? 100 goftiem
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JŪLIJS -LIEPU MĒNESIS

Saule Dienas

Ned. Dat. Vārda dienas ilgums

d.
lec riet

h m h m h m

iv 1 Imants, Rimants, Ingars, Intars 3 34 21 20 17 46

2 Lauma, Ilvars, Halina 3 35 21 19 17 44

3 Benita, Everita, Verita 3 36 21 19 17 43

4 Uldis, Ulvis, Sandis 3 37 21 18 17 41

5 Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda 3 38 21 17 17 39

't 6 Anrijs, Arkādijs 3 40 21 16 17 36

7 Alda, Maruta 3 41 21 15 17 34

lv 8 Antra, Adele, Ada 3 42 21 14 17 32

9 Zaiga, Asne, Asna 3 43 21 13 17 30

10 Lija, Olīvija 3 45 21 12 17 27

11 Leonora, Svens 3 46 21 11 17 25

12 Indriķis, Ints, Namejs 3 47 21 10 17 23

*t 13 Margrieta, Margarita 3 49 21 09 17 20

14 Oskars, Ritvars, Anvars 3 50 21 07 17 17

lv 15 Egons, Egmonts, Egija, Henriks, Heinrihs 3 52 21 06 17 14

16 Hermīne, Estere 3 53 21 05 17 12

17 Aleksis, Aleksejs 3 55 21 03 17 08

18 Rozālija, Roze 3 57 21 02 17 05

19 Jautrīte,Kamila, Digna 3 58 21 00 17 02

»t 20 Ritma, Ramona 4 00 20 59 16 59

21 Melisa, Meldra, Meldris 4 02 20 57 16 55

lv 22 Marija, Marika, Marina 4 04 20 55 16 51

23 Magda, Magone, Merija 4 05 20 53 16 48

24 Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns 4 07 20 52 16 45

25 Jēkabs, Žaklīna 4 09 20 50 16 41

26 Anna, Ance, Annija 4 11 20 48 16 37

27 Marta, Dita 4 13 20 46 16 33

28 Cecīlija, Cilda 4 15 20 44 16 29

iv 29 Edmunds,Edžus, Vidmants 4 17 20 42 16 25

30 Valters, Renārs 4 18 20 40 16 22

31 Rūta, Ruta, Angelika, Sigita 4 20 20 38 16 18
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

h m h m h m

16 51 1 22 Sk

17 11 1 40 Sk/St

19 25 2 03 St

20 31 2 33 St/M

21 25 3 13 M § 17 04

22 06 4 05 M

22 36 5 07 M/U

22 58 6 16 U

23 15 7 28 U/Z

23 29 8 41 z

23 41 9 53 z

23 52 11 06 Z/A

12 20 A Ci 20 45

0 03 13 36 A/Vr

0 16 14 55 Vr

0 31 16 17 Vr/D

0 51 17 41 D

1 20 19 02 D/Vz

2 01 20 12 Vz

3 00 21 06 Vz O 21 45

4 17 21 45 Vz/L

5 47 22 12 L

7 22 22 32 L/J

8 55 22 48 J

10 25 23 02 J/Sv

11 52 23 15 Sv

13 17 23 30 Sv/Sk f 12 08

14 40 23 46 Sk

16 00 Sk/St

17 16 0 07 St

18 24 0 35 St/M
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1. Pirms80 gadiem (1921) stājās spēkā Ministru prezidenta unizglītības minis

tra Rīkojums par ortogrāfijas reformu, kas noteica, ka visās valdības uļ

komunālās iestādēs un skolās gotu burtu vietā jāievieš latīņu burti. Rīko

jums pieņemts 1920. gada 30. decembrī.

1. Pirms 60 gadiem(1941) Rīgu okupē fašistiskās Vācijaskaraspēks.
1. Pirms 60 gadiem (1941) sāka iznākt laikraksts „Tēvija" - lielākais vācu

okupācijas laika dienas laikraksts. Iznāca līdz 1945. gada 9. aprīlim.
2. Pirms 145 gadiem (1856) sāka iznākt politiska, zinātniska un literāra avīze

„Mājas Viesis". Iznāca līdz 1910. gada 29. decembrim.

4. Ebreju tautas genocīda upurupiemiņas diena.

5. Pirms 125 gadiem dzimis skolotājs, muzeju darbinieks un literāts Jānis

Greste (1876-1951). lerīkojis Latvijas Skolotāju savienības pedagoģisko

muzeju (1923)un Latvijas Derīgo izrakteņu muzeju. Viņa savāktie materiāli

ir pamatā vairāku muzeju kolekcijām. Publicējis periodiskajā presē dabas-

zinātniskusun pedagoģiskus rakstus, sarakstījis grāmatas „Latvijas derīgie

izrakteņi" (1937), „Rūdolfs Blaumanis"(1923) v. c.

7. Starptautiskā kooperācijas diena.

9. Pirms 300 gadiem (1701) Ziemeļu kara laikā notika Spilves kauja starp

sakšu un zviedru karaspēku, kas nodrošināja zviedriem pārsvaru U2

vairākiem gadiem Ziemeļukarā.

9. Pirms 100 gadiem dzimis mežzinātnieks, aktīvs dabas aizsardzības darbi-

nieks, viens no Gaujas nacionālā parka izveidošanas iniciatoriem, lauk-

saimniecības zinātņu kandidāts, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas

docents Pauls Sarma (līdz 1940. gadam - Šreinerts; 1901-1975).

9.-14. Pirms 10 gadiem (1991) Rīgā notiek Starptautiskais folkloras festivāls

Baltica '91.

10. Pirms 15 gadiem (1986) Liepājā Linards Grantiņš, Raimonds Bitenieks

un Mārtiņš Bariss nodibina Latvijas cilvēktiesību aizsardzības grupu

Helsinki-86, pirmo nacionālās atmodas demonstrāciju organizētāju 1987. gada
14. jūnijā un23. augustā.

12.-17. Pirms 10 gadiem (1991) Rīgā notiek Pasauleslatviešu zinātniekukongress
19. Pirms 365 gadiem (1636) likts pamatakmens pirmajai mūra baznīcai

Maskavas priekšpilsētā Rīgā - Jēzus baznīcai. Vairākkārt nopostīta un

atjaunota, pastāvēja līdz 1812. gadam. Tagadējā koka Jēzus baznīca, celta

1818.-1822. gadā pēc arhitekta K. F. Breitkreica projekta, ir lielākā klasi-

cisma laikmetakoka celtneLatvijā.
20. Pirms 40 gadiem (1961) apmeklētājiem atvērts P. Strādina Medicīnas vēstu-

res muzejs, kurā parādīta pasaules medicīnas vēsture. Dibināts 1957. gadā.
24. Pirms 100 gadiem (1901) Rīgā tika atklāta pirmā elektriska tramvaja līnija pa

tagadējo Brīvības ielu.

26. Pirms 125 gadiem dzimis etnogrāfs Edvards Paegle (1876-1960). Mēneš-

raksta „Latvijas Saule" (1923-1931) izdevējs. Izdevis grāmatu „Latviešu

tautas māksla" (1928,1935).



Ko rakstīja "BaltijasVēstnesis

1901. GADĀ

Elektriskie tramvaji vakar uzsāka

savu darbību.Šis atgadījums tika

nosvinēts ar goda mielastu. To-

mēr uz dažāmlīnijām vēl šodien

tramvajus vilka ļoti novājējuši

zirģeļi. Elektriskie tramvaji ir ierī-

koti diezgan ērti. Visa lieta, cik pa
šo īso laiciņu varēja novērot, ir

diezgan kārtīgi. Vagonos ir iz-

kārtnes vācu un krievu valodā,ka

tur nedrīkst smēķēt un nedrīkst

spļaut. Daudz braucēji - latvieši -

nesaprot uzrakstu nozīmi, uncaur

to daudziem izceļas nepatīkami

pārpratumi.
11.(24.) jūlijā, nr.155

Mežu degšana Rīgas apkārtnē
pēdējās dienāsir notikusi diezgan
lielā mērā. Starp citu, Olaines ap-
kārtnē ir izdegušas kādas 300

pūrvietas meža. Mežu degšanai
pa lielākai daļai ir par cēloni ne-

uzmanīga apiešanās ar uguni. Bet

ir arī aizdomas, ka vietām ir noti-

kusi tīša dedzināšana. Dažos tā-

dos gadījumos ir uzsākta izmek-

lēšana.

18. (31.) iūliiā, nr. 161

■Pirms 100gotiem
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AUGUSTS-RUDZU MĒNESIS

Saule Dienas

led. Dat. Vārda dienas ilgums

d.
lec riet

h m h m h m

1 Albīns, Albina 4 22 20 36 16 14

2 Normunds, Stefans 4 24 20 34 16 10

't 3 Augusts 4 26 20 32 16 06

4 Romāns, Romualds, Romualda 4 28 20 29 16 01

iv 5 Osvalds, Arvils 4 30 20 27 15 57

6 Askolds, Aisma 4 32 20 25 15 53

7 Alfrēds, Fredis, Madars 4 34 20 23 15 49

8 Mudīte, Vladislavs, Vladislava 4 36 20 21 15 45

9 Madara, Genoveva 4 38 20 18 15 40

»t 10 Brencis, Audris, Inuta 4 40 20 16 15 36

11 Olga, Zita,Zigita, Liega 4 42 20 14 15 32

lv 12 Vizma, Klāra 4 45 20 11 15 26

13 Elvīra, Velga 4 47 20 09 15 22

14 Zelma, Zemgus, Virma 4 49 20 06 15 17

15 Zenta,Dzelde, Zelda 4 51 20 04 15 13

16 Astra, Astrīda 4 53 20 01 15 08

17 Vineta,Oļegs 4 55 19 59 15 04

18 Liene, Liena, Helēna, Elena, Ellena 4 57 19 56 14 59

iv 19 Melānija, Imanta 4 59 19 54 14 55

20 Bernhards, Boriss 5 01 19 51 14 50

21 Janīna,Linda 5 03 19 49 14 46

22 Rudīte, Everts 5 05 19 46 14 41

23 Vitālijs,Ralfs, Valgudis 5 07 19 44 14 37

't 24 Bērtulis, Boļeslavs 5 09 19 41 14 32

25 Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija 5 11 19 39 14 28

iv 26 Natālija, Talija, Broņislavs, Broņislava 5 13 19 36 14 23

27 Žanis, Jorens, Alens 5 15 19 33 14 18

28 Auguste, Guste 5 17 19 31 14 14

29 Armīns, Vismants, Aiga 5 19 19 28 14 09

30 Alvis, Jolanta, Samanta 5 22 19 25 14 03

>t 31 Vilma, Aigars 5 24 19 23 13 59
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

h m h m h m

19 21 1 11 M

20 06 1 59 M

20 39 2 58 M/U

21 04 4 05 U © 7 56

21 22 5 16 U/Z

21 37 6 29 z

21 49 7 41 z

22 00 8 54 Z/A

22 11 10 07 A

22 22 11 21 A/Vr

22 36 12 37 Vr

22 53 13 56 Vr d 9 53

23 16 15 17 Vr/D

23 50 16 37 D

17 52 D/Vz

0 39 18 53 Vz

1 46 19 38 Vz/L

3 11 20 11 L

4 45 20 34 L/J • 4 56

6 22 20 52 J

7 57 21 07 J/Sv

9 28 21 21 Sv

10 57 21 35 Sv/Sk

12 24 21 51 Sk

13 47 22 11 Sk/St C 21 55

15 06 22 36 St

16 18 23 10 St

17 18 23 54 St/M

18 07 M

18 43 0 50 M/U

19 09 1 54
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2. Pirms 45 gadiem(1956) uz Salaspils dekoratīvo augu izmēģinājumu stacija;

bāzes dibināts Latvijas ZA Botāniskais dārzs, kopš 1992. gada - Latvijas ZJ

Nacionālaisbotāniskais dārzs.

2. Pirms 125 gadiem dzimis jurists Dr. jur. Latvijas Universitātes profeson

(1922-1940) Vasilijs Sinaiskis (1876-1948). Nodibinājis un vadījis žurnāli

„Jurists" (1928-1940), ar savu zinātnisko un pedagoģisko darbībusekmējil

juridiskās domas attīstību Latvijā, kā arī izstrādājis metodoloģiju latvieši

dainu tiesiskiem pētījumiem. levērojamākie darbi - „Civiltiesības" (1935)

„Latviešu senā sabiedriskā iekārta tautas dziesmuspogulī" (1938).

5. Pirms 125 gadiem dzimis purvu zinātnes pamatlicējs un veidotājs Latvijā

LPSR ZA īstenais loceklis agronomijas doktors profesors Pēteris Nomali

(1876-1949). Pētījis purvu stratigrāfiju, ūdens režīmu un nosusināšanas

iespējas. Izstrādājis pirmo Latvijas purvu karti.

11. Brīvības cīnītāju piemiņas diena.

11. Pirms 80 gadiem (1921) pieņemti Noteikumi par latgaliešu izloksnes lieto

šanu, kas noteica, ka visām valsts iestādēm un amata personām jāpieņen

iesniegumi latgaliešu izloksnē; Latgalē valsts un pašvaldības iestādēm ii

tiesības lietot latgaliešu izloksni darbvedībā un sarakstē.

13./I. Pirms 105 gadiem (1896) Rīgā atklāts 10. Viskrievijas arheoloģijas kon-

gressunLatvijas etnogrāfijas izstāde.

16. Pirms 65 gadiem (1936) Ložmetēju kalna pakājē iesvētīti Brāļu kapi, kura

guldīti 1800 latviešu strēlnieki un 2000 krievu karavīri.

19. Igaunijas Republikas neatkarībasatjaunošanas (1991) diena.

19.-20. Pirms 10 gadiem (1991) sevišķās nozīmes milicijas vienības (OMON

ieņem Latvijas Republikas lekšlietu ministriju, Latvijas televīziju, radio

starptautisko sakaru mezglu, Latvijas Tautas frontes mītni v. c.objektus.
21. Pirms 10 gadiem (1991) Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņen

konstitucionālu likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu". Latvija

tiek pasludināta par neatkarīgu valsti, kuras starptautiski tiesisko statusu

nosaka 1922. gada 15. februāra Latvijas Republikas Satversme. Tiek atcelti

1990. gada 4. maijā noteiktais pārejas periods Latvijas Republikas valsts varas

atjaunošanai dcfacto.
23. Pirms 10 gadiem (1991) Islandepirmā pēc neatkarībaspasludināšanas atzīst

Latvijas valstisko neatkarību. Līdz 18. septembrim 79 valstis atzīst Latvijas

neatkarību.

23. Pirms 10 gadiem (1991) Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem
likumu par Latvijas Republikas Zemessardzi.

29. Pirms 10 gadiem (1991) Rīgā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas atklāta

pirmā ārvalstu vēstniecība - Zviedrijas vēstniecība, ko atklāj Zviedrijas ties-

lietu ministreLailaFreivalde.

30. Pirms280 gadiem(1721) noslēgts Nīstades miera līgums starp Zviedriju ur

Krieviju, izbeidzot Ziemeļu karu; Vidzeme un Igaunija tiek iekļauta

Krievijas sastāvā.



Ko rakstīja "Baltijas Vēstnesis"

1901. GADĀ

Pērkons, kā "Dūna-Ztg." ziņo,

jubilejas izstādē trīs vietās iespē-
ris, padarīdams dažus izpostīju-
mus.

6. (19.) augustā, nr. 177

Sēņu pievedumi Rīgā šovasar ir

visai niecīgi. Ilgais sausums vasa-

rā un pēc tam iestājies karstums

stipri kaitēja sēņu augšanai. Tādēļ
arī sēņu cenas līdz šim brīžam

Rīgā ir nedzirdēti augstas. Par

gluži mazu groziņu svaigu bara-

viku prasa 40-50 kapeikas, par

mazu bļodiņu sutinātu bērzlapu,

gaileņu, elksneņu utt. - 15-20ka-

peiku. Un pircēju netrūkst. Priekš

Ziemas svētkiem un priekš Liel-

dienām, kā pa gavēņa laiku, pro-

tams, sēņu cenas vēl celsies.

25. augustā (7. septembrī) nr. 194

Svaigus ābeles ziedus vakar pie-
nesa mūsu redakcijā - no Torņ-
kalna, Miņuka k-ga dārza, Aba-

vas ielā nr. 5. Ziedēt sākusi jau
labi veca ābele, kurai priekš neil-

ga laika noņemti augļi. Uzkrītoši

ir tas, ka uzziedējusi taisni ābeles

ziemeļa puse.

31. augustā (13. septembrī), nr. 199

jPirm? 100gotiem
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SEPTEMBRIS-SILU MĒNESIS

Saule Dienas

led. Dat. Vārda dienas ilgums

d.

lec riet

h m h m h m

1 Ilmārs, Iluta, Austrums 5 26 19 20 13 54

lv 2 Elīza, Lizete, Zete 5 28 19 17 13 49

3 Berta, Bella 5 30 19 15 13 45

4 Dzintra, Dzintara, Dzintars 5 32 19 12 13 40

5 Klaudija, Vaida,Persijs 5 34 19 09 13 35

6 Maigonis, Magnuss, Mariuss 5 36 19 07 13 31

•t 7 Regīna, Ermīns 5 38 19 04 13 26

8 Ilga 5 40 19 01 13 21

iV 9 Bruno, Telma 5 42 18 58 13 16

10 Jausma, Albertīne 5 44 18 56 13 12

11 Signe, Signija 5 46 18 53 13 07

12 Erna, Evita, Eva 5 48 18 50 13 02

13 Iza, Izabella 5 50 18 48 12 58

14 Sanita, Santa, Sanda, Sanija 5 52 18 45 12 53

15 Sandra, Sondra, Gunvaldis, Gunvaris 5 54 18 42 12 48

iv 16 Asja, Asnate, Dāgs 5 56 18 39 12 43

17 Vera, Vaira, Vairis 5 58 18 37 12 39

18 Liesma, Elita, Alita 6 00 18 34 12 34

19 Verners, Muntis 6 02 18 31 12 29

20 Guntra, Marianna,Ginters 6 04 18 28 12 24

't 21 Modris,Matīss, Mariss 6 06 18 26 12 20

22 Māris, Marica, Maigurs 6 08 18 23 12 15

>v 23 Vanda,Veneranda,Venija 6 10 18 20 12 10

24 Agris, Agrita 6 12 18 17 12 05

25 Rodrigo, Rauls 6 15 18 15 12 00

26 Gundars,Kurts, Knuts 6 17 18 12 11 55

27 Ādolfs, Ilgonis 6 19 18 09 11 50

>t 28 Sergejs, Svetlana, Lana 6 21 18 07 11 46

29 Miķelis, Mikus, Miks, Mihails 6 23 18 04 11 41

>V 30 Elma, Elna,Menarda 6 25 18 01 11 36



45

Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

h m h m h m

19 29 3 05 U

19 44 4 17 U/Z ©23 43

19 57 5 31 Z

20 08 6 44 Z/A

20 19 7 57 A

20 30 9 11 A

20 42 10 26 A/Vr

20 57 11 43 Vr

21 17 13 02 Vr/D

21 45 14 21 D (t20 59

22 26 15 36 D/Vz

23 23 16 42 Vz

17 32 Vz/L

0 39 18 09 L

2 07 18 35 L/J

3 43 18 54 J

5 19 19 10 J/Sv ©12 27

6 54 19 25 Sv

8 27 19 39 Sv/Sk

9 57 19 54 Sk

11 25 20 12 Sk

12 50 20 35 Sk/St

14 07 21 06 St

15 13 21 47 St/M t 11 31

16 07 22 40 M

16 46 23 43 M/U

17 15 U

17 37 0 52 U

17 53 2 05 U/Z

18 06 3 18 Z
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1. Pasaules miera diena.Zinību diena.

1. Pirms 60 gadiem (1941) Latvija ar nosaukumu „Latvijas ģenerālapgabalsļ
tiek iekļauta reihskomisariātā Ostland ar centru Rīgā.

2. Pirms 10 gadiem (1991) ASV atzīst Baltijas valstu neatkarību.

3. Pirms 115 gadiem (1886) sāka iznākt demokrātiska literāra un sabiedriski!

politiska dienas avīze „Dienas Lapa". Iznāca līdz 1918. gada 6. oktobrim.

6. Pirms 65 gadiem (1936) atklāts Oskara Kalpaka muzejs Airītēs.

1998. gada 18. martā.

8. Pirms 160 gadiem (1841) Jaunbebros (tagadējais Aizkraukles rajons)

klaušu laiku latviešu zemnieku pretestības uzliesmojums -

dumpis", kad kartupeļu rakšanai sapulcinātie zemnieki, apbruņojušies aij

dakšām, mietiem unakmeņiem, piespieda bēgt kareivjus, kas bija ieradu- ļ
šies, lai apspiestu zemnieku izceļošanas kustību. i

11. Pirms 10 gadiem (1991) Latviju uzņem Eiropas drošības un sadarbības,

apspriedē (EDSA). l

12. Pirms 140 gadiem (1861) atklāta Latvijā pirmā dzelzceļa līnija - Rīgas-!

Dinaburgas (Daugavpils) dzelzceļa līnija un pirmā dzelzceļa stacija Rīgā -

Dinaburgas stacija.

15. Pirms 380 gadiem (1621) Gustavs II Ādolfs apstiprina Cēsīm pilsētas tiesības.

15.-19. Pirms 15 gadiem (1986) Jūrmalā notiek PSRS un ASV sabiedrības

pārstāvju tikšanās - Čatokvas konference. To samērā plaši atreferēja masu

informācijas līdzekļi. ASV prezidenta vecākais konsultants Padomju

Savienības jautājumos Džeks Metloks publiski paziņo, ka ASV joprojām

neatzīst Latvijas inkorporāciju PadomjuSavienībā.

16. Starptautiskā ozona slāņasaglabāšanas diena.

16. Pirms 380 gadiem (1621) zviedru karaspēks ieņemRīgu.
18. Pirms 10 gadiem (1991) Latvija kļūst par Apvienoto Nāciju Organizācijas

pilntiesīgu locekli.

18. Pirms 10 gadiem (1991)Latviju atjaunoStarptautiskajā olimpiskajā komitejā.

22. Baltu vienotības diena.

22. Pirms 765 gadiem (1236) notika Saules kauja, kurā apvienotais lietuviešuun

zemgaļu karaspēks sagrāva Zobenbrāļu ordeni, kura atliekas pēc sakāves

1237. gadā tika pievienotas Vācu ordenim, kas Baltijā izveidoja savu filiāli-

Livonijas ordeni.

22. Pirms 80 gadiem(1921) Latvija uzņemtaTautu Savienībā.

25. Pirms 380 gadiem (1621) izdotas agrākās Rīgas pilsētas tiesības - Gustava

Ādolfa privilēģijas Rīgai, kas nodrošināja Rīgas monopolstāvokli tirdz-

niecībā ar Krieviju, Baltkrieviju unLietuvu, garantēja bez muitas tirgoties

visās Zviedrijas provincēs, apstiprināja divgadīgo noilgumu Rīgā iebēgu-

šajiem zemniekiem.Drīz vien tika sākta veco Rīgas privilēģiju ierobežošana,

paredzot pilsētā izvietot zviedru garnizonu.

26. Pirms 40 gadiem (1961) iedarbināts LPSR Zinātņu akadēmijas Salaspils

atomreaktors. Darbojās līdz 1998. gada 19. jūnijam.



Ko rakstīja Baltijas vēstnesis

1901. GADĀ

Hungerkummera vakarā, 10. sep-

tembriš. g., redzēja daudzsadzē-

rušos, kuri izdarīja šur un tur ne-

ģēlības. Tā uz Parka ielas daži no

tādiem apstājuši kādu D. kungu
un sākuši to nežēlīgi dažādiem

priekšmetiem apstrādāt. Bez tam

dzird vēl citās vietās izdarītus

tam līdzīgus nedarbus. Tādas ir

hungerkummera sekas!

Bieza migla šorīt bij uz Daugavas.

Starp pulksten 8 migla bij tik

bieza, ka caur to nebij saredzama

labā gabalā uznākusi rītasaule un

no dzelzs tilta nevarēja saredzēt

Daugavas ūdeni.

13. (26.) septembrī, nr. 210

Elektriskie tramvaji tagad jau iet:

no Aleksandra tilta līdz Alek-

sandra vārtiem, no Aleksandra

tilta līdz Lielajiem kapiem, (pa)
LieloSmilšu ielu, Basteja bulvāri,

Teātra bulvāri un pa Suvorova

ielu. Kas no lekš-Rīgas, no Alek-

sandra tilta ņembiļeti, tam vajag
uzmanīties, kuri tramvaji iet uz

Lielajiem kapiem un kuri uz

Aleksandra vārtiem. Citādi viegli
var iznākt pārpratumi.

74 (77 ) spntpmhrī nr 711

g%m? 100gotiem
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OKTOBRIS - ZEMLIKU MĒNESIS

Saule Dienas

led. Dat. Vārda dienas ilgums—

d.
lec riet li

h m h m h m h

1 Zanda,Zandis, Lāsma 6 27 17 58 11 3118

2 Ilma, Skaidris 6 29 17 56 11 2718

3 Elza, Ilizana 6 31 17 53 11 2218

4 Modra,Francis 6 33 17 50 11 1718

>t 5 Amālija 6 35 17 48 11 1319

6 Monika, Zilgma, Zilga 6 37 17 45 11 0819

>V 7 Daumants, Druvvaldis 6 39 17 42 11 0319

8 Aina, Anete 6 42 17 40 10 5820

9 Elga, Helga, Elgars 6 44 17 37 10 5321

10 Arvīds, Arvis, Druvis 6 46 17 34 10 4822

11 Monta, Tince, Silva 6 48 17 32 10 4423

>t 12 Valfrīds, Kira 6 50 1729 10 39

13 Irma, Mirga 6 52 1726 10 34 1

iv 14 Vilhelmīne,Minna 6 54 1724 10 30 2

15 Eda, Hedviga, Helvijs 6 56 1721 10 25 4

16 Daiga, Dinija 6 59 17 19 10 20 5

17 Gaits, Karina 7 01 17 16 10 15 7

18 Rolanda,Rolands, Ronalds, Erlends 7 03 17 14 10 118

>t 19 Elīna, Drosma, Drosmis 7 05 17 11 10 06.0

20 Leonīds, Leonīda 7 07 17 08 10 011

iv 21 Urzula, Severīns 7 09 17 06 9 57 3

22 Irisa, Irīda 7 12 17 04 9 524

23 Daina, Dainis, Dainida 7 14 17 01 9 474

24 Renāte, Modrīte, Mudrīte 7 16 16 59 9 435

25 Beate, Beatrise 7 18 16 56 9 385

26 Amanda,Amanta,Kaiva 7 20 16 54 9 346

27 Lilita, Irita, Ita 7 23 16 51 9 286

iV 28 Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana 7 25 16 49 9 246

29 Laimonis, Laimis, Elvijs, Elvis, Elva 7 27 16 47 9 206

30 Nadīna,Adina,Ulla 7 29 16 44 9 156

31 Valts, Rinalds, Rinalda 7 31 16 42 9 11&
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

i m h m h m

8 17 4 32 Z/A

8 27 5 45 A ©15 48

8 38 7 00 A

8 50 8 15 A/Vr

9 03 9 33 Vr

9 21 10 52 Vr/D

9 46 12 12 D

0 21 13 28 D

ļ 11 14 36 D/Vz

2 18 15 30 Vz (t 6 20

3 39 16 10 Vz/L

16 38 L

1 10 16 59 L/J

2 44 17 15 J

4 18 17 29 J/Sv

5 51 17 43 Sv ©21 23

7 23 17 57 Sv/Sk

8 54 18 13 Sk

0 23 18 34 Sk/St

1 47 19 01 St

3 01 19 38 St/M

4 02 20 27 M

4 48 21 28 M

5 20 22 36 M/U t 4 58

5 44 23 49 U

6 01 U/Z

6 15 1 02 z

6 26 2 16 z

6 36

,6 47

3 30

4 44

Z/A

A

6 58 6 00 A/Vr
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1. Starptautiskā mūzikas diena.

1. Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena.

5. Pirms 80 gadiem (1921) izdots Satversmes sapulces prezidenta Rīkojumi

par valsts lielā ģerboņa lietošanu, kas lietojams tikai svarīgos gadījumoi

attiecīgu dokumentu apstiprināšanai, kā arī atsevišķos gadījumos dekorē

šanas un popularizēšanas nolūkā.

5. Pirms 10 gadiem (1991) Baltijas valstu padome pieņem paziņojumu pa.

nekavējošu PSRS karaspēka izvešanu no Latvijas, Lietuvas unIgaunijas.
7. Pļaujas svētki.

8. Pirms 65 gadiem (1936) Latvija ievēlētaTautu Savienības padomē.
9. Pirms 225 gadiem dzimis ķīmiķis, farmaceits, dabaszinātnieks un ārsti

Pēterburgas ZA korespondētājloceklis Tērbatas universitātes profesor
(1804-1814) un rektors (1810-1812) Dāvids Hieronīms Grindelis (1776

1836). Dibinājis Rīgas Ķīmiski farmaceitisko biedrību (1803), izdevis Rīgi
pirmo Krievijas ķīmijas un farmācijas žurnālu „Russische Jahrbuch dc

Pharmazie" (1803-1810). Pētījis ķīmijas un farmācijas dažādas problēma.l

Baltijas floru unĶemeru sēravotus.

12. Pirms 80 gadiem (1921) darbu sāk Latvijas Mākslas akadēmija. Dibināt

1919. gada 20. augustā.
12. Pirms 50 gadiem(1951) atklāta elektriskā dzelzceļa līnija Rīga-Ķemeri.
14. Pirms 10 gadiem (1991) Latvija kļūst par ANO Izglītības, zinātnes I

kultūrasorganizācijas (UNESCO) dalībvalsti.

15. Pirms 10 gadiem (1991) Latvija nodibinadiplomātiskas attiecības arPSRS.

17. Pirms 15 gadiem (1986) avīze „Literatūraun Māksla" publicē Daiņa īvāre

unArtūra Snipa rakstu „Par Daugavas likteni domājot"- pret Daugavpl
HES celtniecību. Sākas Daugavas aizstāvēšanas masu kampaņa.

18. Pirms 110 gadiem (1891) cara karaspēks izklīdināja, daļu apcietināja ir

nodeva tiesai Ventspils pilsētas strādniekus unapkārtējos zemniekus, ka

ar varu mēģināja aizkavēt kartupeļu izvešanu uz ārzemēm, jo neražas dē

pašiem draudējabads.

23. Pirms 95 gadiem (1906) lasītājiem atvērta Rīgas pilsētas pirmā tauta

bibliotēka-lasītava, tagadējā Rīgas pilsētas centrālā bibliotēka, dibināt

1905. gadā.
24. Starptautiskā ApvienotoNāciju Organizācijas diena.

25. Pirms 350 gadiem (1651) Gambijas grīvā ieradās Kurzemes hercoga Jēkab,
fregate „Der Walfisch", bruņota ar 20 lielgabaliem, kapteiņa V. Mollu*

vadībā; hercoga pilnvarnieki J. DēningersunŠulcs tur ieguva īpašumus, ļ
29. Pirms 70 gadiem (1931) izdoti Noteikumipar cukura tirgus regulēšanu ir|

cukura ievešanu Latvijā, kas atļauta vienīgi firmāmunpersonām, kas nopii (
kušas cukuru noJelgavas cukurfabrikas Ministrukabineta noteiktossamēro;.

31. Pirms 75 gadiem (1926) dibināta Latvijas Pilsētu savienība ar mērķi aiz

stāvēt pilsētu intereses, attīstīt pašdarbību, nodibināt un sekmēt kopīgu(
saimnieciskus pasākumus, pareizi unlietderīgi izveidot pilsētu pašvaldība
darbu. 1940. gada vasarā savienības darbs tika pārtraukts, atjaunotļ
1990. gada27. jūnijā.



c Ko rakstīja "Baltijas Vēstnesis"

1901. gada

] Igauņu stiprinieku G. Lūrihu.

kurš pieskaitīts pie visslavenāka-

jiem tagadējiem pasaules stipri-
tniekiem un tagad Rīgā izrāda

tsavu apbrīnojamo spēku un veik-

> ļumu, šejienes stiprinieku klubs

j pagodinājis ar atzinības medali.

12. (25.)oktobrī, nr. 235

Vērmana parka ziemas dārzu ,kā

femūsu avīzē izsludināts, atklās

svētdienā, pulksten 8 vakarā, ar

mūzikas koncertiem zem diriģen-
i ta C. Franka vadības.

26. oktobrī (8. novembrī), nr. 245

iPēc viprpjiem būves likumiem

jmūrnieku darbi pie mūra na-

miem beidzami ar 1. novembri,

!kā "B. V." atgādina. Ja kāds nama

i cēlējs darbus vēlas turpināt,

i viņiem obligatoriski jāapstājas
pie 4 grādus liela aukstuma, tad

* tam jāgriežas pie pilsētas būves

ļkomisijas pēc atļaujas. Dabūtā

atļaujas liecība jāstāda priekšā
iecirkņa pristavam, lai policeja no

savas puses neapturētu darbus.
Namu iekšpusi izpucēt atļauj,
tikai no 15. marta sākot; citā laikā

būves valde atļauj iekšpusi izpu-
cēt tikai bodēm un magazīnām
apakšējā stāvā. Ja šos noteikumus

pārkāpj, tad atļaujas liecībupavi-
sam atņem un būves darbus ne-

pavisam agrāk neatļauj turpināt
kā

no 15. marta.

31. oktobrī (13. novembrī),nr. 249

g%mg 100gotiem
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NOVEMBRIS - SALA MĒNESIS

Saule Diei

fed. Dat. Vārda dienas ilgu;

d.
lec riet

h m h m h ir

1 Ikars 7 34 16 40 90t

't 2 Vivita, Viva, Dzīle 7 36 16 38 9(1

3 Ērika, Dagnija 7 38 16 35 8 5:

iV 4 Atis, Otomars, Oto 7 40 16 33 8 5]

5 Šarlote, Lote 7 43 16 31 8 4f

6 Linards, Leons, Leo, Leonards 7 45 16 29 8*

7 Helma,Lotārs 7 47 16 27 8 j
8 Aleksandra, Agra 7 49 16 25 83t

t 9 Teodors 7 51 16 23 8 3:

10 Mārtiņš, Mārcis, Markuss 7 54 16 21 8 2:

»v 11 Ojārs, Rainers, Nellija 7 56 16 19 8 2;

12 Kaija, Kornēlija 7 58 16 17 81

13 Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija 8 00 16 15 8 II

14 Fricis, Vikentijs 8 02 16 13 8ĪI

15 Leopolds, Undīne, Unda 8 05 16 11 80t

•t 16 Banga, Glorija 8 07 16 09 8(1

17 Hugo, Uga, Uģis 8 09 16 08 75

lv 18 Aleksandrs, Doloresa 8 11 16 06 7 5

19 Elizabete, Betija, Liza, Līze 8 13 16 04 7 5

20 Anda,Andma 8 15 16 03 7k

21 Zeltīte, Andis 8 17 16 01 7k

22 Aldis, Aldris, Alfons 8 19 16 00 7 i

't 23 Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds 8 21 15 58 71

24 Veida, Velta 8 23 15 57 7 3

iV 25 Katrīna, Trine, Kate, Kadrija 8 25 15 55 7 3

26 Konrāds, Sebastians 8 27 15 54 7 2'

27 Lauris, Norberts 8 29 15 53 71

28 Rita, Vita, Olita 8 31 15 52 71

29 Ignats, Virgīnija 8 33 15 51 71

»t 30 Andrejs, Andris, Andrievs 8 34 15 50 71
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

h m h m h m

17 10 7 18 Vr 2 7 41

17 26 8 38 Vr/D

17 48 10 00 D

18 19 11 20 D

19 04 12 32 D/Vz

20 06 13 30 Vz

21 23 14 14 Vz/L

22 49 14 44 L (i 14 21

15 06 L/J

0 20 15 23 J

1 51 15 37 J/Sv

3 21 15 49 Sv

4 52 16 02 Sv/Sk

6 22 16 16 Sk

7 52 16 34 Sk/St ©8 40

9 19 16 57 St

10 40 17 29 St

11 49 18 13 St/M

12 43 19 10 M

13 22 20 17 M/U

13 49 21 29 U

14 09 22 44 U/Z

14 23 23 58 z t: 120

14 35 z

14 45 1 11 Z/A

14 55 2 25 A

15 06 3 40 A/Vr

15 17 4 57 Vr

15 32 6 17 Vr

15 51 7 40 Vr/D ©22 49
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1. Pirms 260 gadiem (1741) dibināta vecākā Kurzemes zemnieku skola

Apriķu skola, kas pastāv šodien kā Apriķu pamatskola.

4. Pirms 80 gadiem (1921) pieņemts Likums par Kultūras fondu garīgi

kultūras veicināšanai.

4. Pirms 35 gadiem (1966) atklāts AugustaDeglava ielas viadukts.

8. Pirms 10 gadiem (1991) izveidota Baltijas asambleja - konsultatīva starp

parlamentu institūcija.

11. Lāčplēša diena.

11. Pirms 80 gadiem (1921) Valsts prezidents Jānis Čakste svinīgā parai

Esplanādes laukumā Rīgā piesprauda Lāčplēša kara ordeņa nozīmi aptt

veni 170 pirmajiem apbalvotajiem.

11. Pirms 65 gadiem(1936) iesvētīti Brāļu kapi Rīgā.

15. Pirms 65 gadiem(1936) Jelgavā iebraucpirmais jūras kuģis „Indra".

18. Latvijas Republikas proklamēšanas (1918) diena.

18. Pirms 70 gadiem (1931) likts pamatakmens Brīvības piemineklim. Atklāt

1935.gada 18. novembrī.

19. Pirms 125 gadiem dzimis bioķīmiķis farmācijas goda doktors profesor
Eduards Zariņš (1876-1947).Pētījis uzturvielu ķīmijas problēmas, Baltija

jūrasūdensķīmisko sastāvu. No 1944. gada - emigrācijā.

19.-21. Pirms 10 gadiem (1991) notiek Pasaules brīvo latviešu apvienības pirm

sēde Latvijā.

22. Pirms 10 gadiem (1991) Francijas banka nodod 50 gadus glabāto zelt

Latvijai.

22. Pirms 100 gadiem (1901) sāka iznākt sabiedriski politisks laikrakst

„Pēterburgas Avīzes". Iznāca līdz 1905. gada 18. decembrim. Ar Pēte

burgasTiesu palātas 1905. gada 19. decembra lēmumupar strādnieku mar.

festu ievietošanu laikrakstsapturēts. No 1901. gada 15. decembra līdz 190;

gada 18. decembrimiznāca «Pēterburgas Avīžu" Literāriskais pielikums.
23. Pirms 25 gadiem (1976) atklāts Eduarda Smiļģa Teātra muzejs Rigi

Dibināts 1975. gadā.
23. Pirms 125 gadiem dzimis vēsturnieks un izglītības darbinieks Tēvzeme

balvas laureāts Upsalas universitātes goda doktors profesors Augusi

Tentelis (1876-1942). Viņa darbi veltīti galvenokārt Latvijas vēstures prot
lēmām 13.-17. gadsimtā.

24. Pirms 100 gadiemdzimusi valodnieceprofesore Edīte Hauzenberga-Štunu

(1901-1983). Palīdzējusi J. Endzelīnam rediģēt, papildināt un turpini

K. Mīlenbaha„Latviešu valodas vārdnīcu" (1.-4. sēj. 1923-1932), sagatave

jusi kopā ar J. Endzelīnu šīs vārdnīcas „Papildinājumus..." (1.-2. 5%

1933-1946). Rakstījusi par teorētiskiem un praktiskiem latviešu valoda

jautājumiem.Kopš 1944. gada - emigrācijā.

28. Pirms 205 gadiem (1796) cars Pāvils I atceļ Katrīnas II reformas un ievie

karaklausību Vidzemē. Sākas rekrūšu ķeršana Latvijā.



Ko rakstīja "Baltijas Vēstnesis"

1901. GADĀ

No Bolderājas. Naktī no 1. uz 2.

novembri Lielupē pie šejienes
koka tilta nogrimis tirgotājam

Feiginam piederošais mazs buk-

sieru tvaikonis "Līksna". Nogrim-
šanas iemesli vēl nezināmi; kuģa

ļaudis, pēc paraduma tvaikonīti

pie pāļa piesējuši, bija nogājuši uz

saviem dzīvokļiem.
3. (16.) novembrī, nr. 252

Latviski ielu nosaukumi. Mums

ziņo, ka drīzā laikā Pēterburgas
priekšpilsētā dažiem namiem uz

tāfelītēm ar ielu nosaukumiem

būšot ne tikai vien krievu un

vācu, bet arī latviešu nosaukumi.

Gotiskiem burtiem. Par šo tāfe-

līšu ierīkošanu gādā nevis pilsēta,
bet daži namu īpašnieki un

veikalnieki. (..)

7. (20.) novembrī, nr. 255

Rīgas jubilejas izstādes medali.

"Dūna-Ztg." ziņo, ka izstādes ko-

miteja nākošā gada sākumā iz-

dalīšot 330 medaļus (izgatavotus
Berlīnē), kuri izgatavoti izstādei

par piemiņu. Valsts medaļus (zel-

ta, sudraba un bronzas) izdalīšot

75 gabalu, un Jāņa ģilde likusi

izgatavot 20 sudraba medaļus.
Tātad izstādes komiteja pavisam
izdalīšot kādus 425 medaļus.
Katrs izstādītājs, kurš nopelnījis
kādu godalgu, dabūšot arī māk-

slīgi izgatavotu diplomu. Tie,
kuri izpelnījušies valsts medaļus,
bez tiem dabūšot ari financmi-

mstrijas diplomu.
24. novembrī (7. decembrī), nr. 268

ftirm? 100gotiem



56

DECEMBRIS - VILKU MĒNESIS

SauliSaulele Diena;

led.Jedl. Dat.Dat.t. Vārda dienasVārda dienas
lec I riet I

d.
lec riet

d.
h mh m h m [h m h m

h

1 Arnolds, Emanuēls 8 36 15 49 7 13
16

iV 2 Meta, Sniedze 8 38 15 48 7 1t
16

3 Evija, Raita, Jogita 8 40 15 47 7 07 17

4 Baiba, Barbara, Barba 8 41 15 46 7 05 19

5 Sabīne, Sarma, Klaudijs 8 43 15 45 7 02 20

6 Nikolajs, Niklāvs, Niks 8 44 15 45 7 01
22

't 7 Antonija, Anta, Dzirkstīte 8 46 15 44 6 5?
23

8 Gunārs,Vladimirs, Gunis 8 47 15 43 656

IV 9 Sarmīte, Tabita 8 49 15 43 6 54
1

10 Guna, Judīte 8 50 15 43 6 53
2

11 Valdemārs, Voldemārs, Valdis 8 51 15 42 6 51 3

't

12

13

14

Otīlija, Iveta

Lūcija, Veldze

Auseklis, Gaisma

8 52

8 53

8 54

15 42

15 42

15 42

6 50 5

6 45 6

64S
8

15 Johanna,Hanna, Jana 8 55 15 42 6 47
9

iv 16 Alvīne 8 56 15 42 6 46
10

17 Hilda, Teiksma 8 57 15 42 6 45
11

18

19

Kristaps, Krists, Klinta, Kristofers

Lelde, Sarmis

8 58

8 59

15 42

15 43

6 44
11

644
12

20

21

22

Arta, Minjona

Toms, Tomass, Saulcerīte

Saulvedis

8 59

9 00

9 00

15 43

15 43

15 44

644
12

6 4:
12

644
12

iv 23 Viktorija, Balva 9 01 15 45 6 44
13

»

)

•t

iv

24

25

26

27

28

29

30

Ādams, Ieva

Stella, Larisa

Dainuvīte, Gija, Megija

Elmārs, Inita

Inga, Ingeborga, Ivita, Irvita

Solveiga, Ilgona

Dāvids, Dāvis, Dāniels, Daniela

9 01

9 01

9 02

9 02

9 02

9 02

9 02

15 45

15 46

15 47

15 48

15 49

15 50

15 51

6 44
13

6 45
13

6 45
13

646
13

6 47
14

645
14

6 49
15

31 Silvestrs, Silvis, Kalvis 9 02 15 52 6 5C
16
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Piezīmes

Mēness Mēness

lec riet ceļš fāzes

h m h m h m

16 18 9 02 D

16 58 10 20 D/Vz

17 55 11 26 Vz

19 09 12 15 Vz/L

20 35 12 50 L

22 05 13 14 L/J

23 35 13 32 J <t 21 52

13 46 J/Sv

1 03 13 58 Sv

2 31 14 10 Sv

3 59 14 23 Sv/Sk

5 27 14 39 Sk

6 54 14 58 Sk/St

8 17 15 26 St • 22 47

9 32 16 03 St/M

10 33 16 55 M

11 19 17 58 M/U

11 51 19 09 U

12 14 20 24 U

12 30 21 39 U/Z

12 43 22 52 z

12 54 Z/A €>22 56

13 04 0 06 A

13 13 1 19 A

13 24 2 34 A/Vr

13 37 3 51 Vr

13 53 5 12 Vr/D

14 16 6 35 D

14 50 7 57 D/Vz

15 40 9 10 Vz © 12 41

16 49 10 09 Vz
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1. Pasaules AIDS diena.

2. Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upun

piemiņas diena.

2. Adventespirmā svētdiena.

4. Pirms 65 gadiem (1936) likts pamatakmens Tiesu pilij (tagadējā Ministri

kabinetaēka) Rīgā. Atklāta 1938. gada 9. decembrī.

4. Pirms 100 gadiem dzimis rakstnieks, publicists un literatūrvēsturniek

Meikuls Apeļs (1901-1942).Publicējis vairākus stāstu un dzejoļukrājumus

piedalījies mācību grāmatusastādīšanā latgaliešu rakstu valodā, sarakstīji

vienīgo pirmskara periodā „Latgalīšu literatūras vēsturi" (1935), rediģēji

žurnālu „Latgolas Škola" (1929-1938).

8. Pirms 90 gadiem (1911) sāka iznākt sabiedriski politiska dienas avīze „Jau

nākās Ziņas". Iznāca līdz 1940. gada 9. augustam. Pārtraukums no 1917. gadi
21. augusta līdz 1918. gada 14. novembrim unno 1919. gada 4. janvāra lidi

25. maijam.

10. Cilvēktiesībudiena.

10. Pirms 65 gadiem (1936) atklāts Latvijas Darba kameras iekārtotais Darbi

muzejs Rīgā.
10. Pirms 25 gadiem (1976) atklāts Maskavas tilts pār Daugavu Rīgā, tagadējai:

Salu tilts.

12. Pirms 15 gadiem (1986) notiek pirmās pārraides noRīgas radio un televīzi

jasraidošā centra Zaķusalā.

20. XII 1941.-15.1 1942. Pirms 60 gadiem (1941) notiek latviešustrēlnieku cīņai

pie Maskavas.

21. Pirms 35 gadiem (1966) ar pilnu jaudu sāk strādāt Pļaviņu hidro-

elektrostacija. Celtniecībasākta 1961. gada 16. maijā.

24. Pirms 125 gadiem dzimis sabiedrisks darbinieks, Latgales atmodas darbi

nieks Francis Kemps (1876-1952). Izdeva pirmo latgaliešu laikraksti

„Gaisma" (1905-1906), žurnālu „Austra" (1908) un kalendāru «Daugava

(1906-1916). Sarakstījis kultūrvēsturiskas monogrāfijas «Latgalieši" (1910)

„Eisa Latvijas vēsture" (1.-4. sēj. 1909-1910)undaudz publicistisku rakstu.

25., 26. Ziemassvētki.

30. Pirms 65 gadiem (1936) nodibināta tirdzniecības un rūpniecības raksturi

organizācija - Centrālā kooperatīvu organizācija - kooperatīvu sabiedrībi

un citu saimniecisku uzņēmumu un organizāciju mērķu un uzdevumi

sekmēšanai.

30. Pirms 100 gadiem dzimis literatūrvēsturnieksun valodnieks, Latvijas, Tartu

unLundas universitātes lektors Kārlis Draviņš (1901-1991). Viņa pētījumi
ietver dialektoloģiju un citas valodniecības nozares, feodālā laikmeta

rakstu valodu un vēstures materiālu apzināšanu, īpaši latviešu agrīnc

iespieddarbu un rokrakstu analīzi. Zviedrijas, Dānijas un Vācijas arhīvos

K. Draviņš atklājis daudzus neapzinātus latviešuun citās valodās rakstītu:

materiālus par Latvijas vēsturi, kultūru un latviešu literatūru.

31. Vecgada diena.



Ko rakstīja "Baltijas Vēstnesis"

1901. GADĀ

Pazīstamais maģijas profesors un

vēderrunātājs Jānis Strauss

(latvietis) ieradies atkal Rīgā un

dos savu pirmo izrādi piektdien,
14. decembrī,Vērmaņa dārza Mi-

nerālūdens iestādes zālē, kā iz

sludinājumiem redzams. Dažam

labam vēl būs atmiņā Strausa iz-

rādes, kuras tas deva priekš
gadiem Rīgas Latv. biedrībaszālē,

kur viņš ar savu roku veiklību un

vēderrunāšanas mākslu pilnīgi
pārsteidza publiku. Strauss pēdē-
jos gados ceļojis pa Sibīriju, Ķīnu
un Buhāru un pārvedis daudz

jaunas burvības mākslas (maģi-
jas) numurus iz Āzijas zemēm.

12. (25.) decembrī, nr. 282

fauns atradums. Mums ziņo, ka

viens no mūsu vietējiem latviešu

skolotājiem A. A. kungs izgudro-
jis jaunu optisku rīku, kas izdara

palielināšanu uz jaunas gaismas
staru laušanas pamata. Jaunais
rīks dodotstiprāku palielināšanu
nekā agrākie, un tomēr pēc viņa
sistēmas izgatavotie mikroskopi
un teleskopi caur topaliekot vien-

kāršāki un lētāki. Izgudrotājs grib
likumīgā ceļā izlūgties vajadzīgo
privilēģiju priekš jauno optisko
riku izgatavošanas.

32. decembrī (13. janvārī), nr. 296

Fotomiklu atminējumus
sk. kalendāra beigās!

ffiritt? 100 gūtiem
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Pirms gadu desmitiem, simtiem...

Pirms 815 gadiem (1186) Bremenes arhibīskaps nodibināja Ikšķilē

bīskapiju un iecēla Meinardupar pirmo bīskapu Līvu zemē.

Pirms 815 gadiem (1186) Salaspils Mārtiņsalā (tagad Rīgas HES applū-

dinājuma zonā) sākta celt mūra pils, otrā pēc vecuma Baltijā.

Pirms 800 gadiem (1201) Indriķa hronikā Rīga pirmoreiz minēta kā

pilsēta, kas dibinātapie lībiešu Rīgas ciemiem.

Pirms 795 gadiem (1206) Daugavas lībieši, pieaicinot tautiešus noGaujas
novadiem, ar Ako priekšgalā sacēlās pret vācu krustnešiem.

Pirms 790 gadiem (1211) minēti senākie Rīgas vārti - Lielie vārti, kas

atradušies vācu apmetnes nocietinājumos pie tagadējās Šķūņu
un Zirgu ielaskrustojuma.

Pirms 790 gadiem (1211) izdota Albertaprivilēģija, ko bīskaps Alberts

piešķīra ārzemju tirgotājiem. Saskaņā ar to ārzemju tirgotāji tika

atbrīvoti no visām muitām, ne izvedotpreces no Rīgas, ne ieve-

dot tās Rīgā.

Pirms 790 gadiem (1211) sākta Rīgas Domabūve.

Pirms 790 gadiem (1211) pirmās ziņas par monētu kalšanu Rīgā.

Pirms 790 gadiem (1211) dibinātapirmā mācību iestāde Rīgā - Dom-

skola katoļu garīdznieku sagatavošanai. Tajā uzņēma arī audzēk-

ņus, kas gribēja iegūt vispārīgo izglītību, lai sagatavotos studijām

ārzemju augstskolās. 1806. gadā to pārveidoja par apriņķa skolu,

1859. gadā - par reālskolu, 1872. gadā -

par
klasisko ģimnāziju.

Pirms 780 gadiem (1221) Rīgā notiek sacelšanās pret bīskapu un jauno

Rīgas feodālo senjoru - Dānijas karali. Bīskaps atzīst Rīgas

pašpārvaldes tiesības. Rīgas pilsētas patstāvības sākums.

Pirms 775 gadiem (1226) vēstures avotos pirmoreiz minēta Rīgas pilsē-

tas padome jeb rāte (maģistrāts). Darbojas līdz 1889. gadam.
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Pirms 775 gadiem (1226) izveidots Rīgas patrimonialais apgabals.

Pirms 770 gadiem (1231) vēstures dokumentos pirmoreiz pieminēts

Kandavas vārds.

Pirms 710gadiem (1291) Rīgā minētaspirmās zāļu tirgotavas - aptiekas.

Pirms 660 gadiem (1341)atrodamas pirmās rakstiskās ziņas par kuģu

ienākšanuVentspils ostā.

Pirms 615 gadiem (1386) Rīgā nodibinātapirmā latviešu arodapvie-
nība- Latviešu alus un vīna nesēju brālība.

Pirms 595gadiem (1406) Rīga noslēdz tirdzniecības līgumu ar Polocku.

Pirms 480 gadiem (1521) Latvijā sākas reformācija.

Pirms 460 gadiem (1541) Rīgā nodibinājās stiklinieku cunfte.

Pirms 430 gadiem (1571) pirmoreiz minēts Daugavmalas tirgus Rīgā.

Pirms 405 gadiem (1596) Turlavā sāk darboties pirmā dzelzs apstrādā-

šanas manufaktūraKurzemes hercogistē.

Pirms 405 gadiem (1596)Rīgā atklāta nelielaatraitņu patversme - Ekes

konvents, ko nodibināja Rīgas birģermeistars N. Eke 1592.gadā.

Konventā uzņēma tikai ģildes locekļu atraitnes. Pastāvēja līdz

1939. gadam.

Pirms 380 gadiem (1621) pirmoreiz izveidota Rīgas jeb Vidzemes

guberņa Zviedrijas iekarotajā Vidzemē.

Pirms 380 gadiem (1621) publicēti pirmie dzejoļi latviešu valodā

G. Elgera sacerētas dziesmas viņa sakārtotajā katoļu dziesmu

grāmatā.

Pirms 350 gadiem (1651) ierīkota Kurzemes hercoga flotesbāze Slegres

salā (Norvēģijā).

Pirms 330 gadiem (1671) nodibinātabruģu tiesa - kārtības tiesa Rīgas

apriņķī -,
ko nodibināja Zviedrijas ģenerālgubernators Vidzemē.

Pastāvēja (ar pārtraukumiem) līdz Krievijas tiesu sistēmas

ieviešanaiBaltijas guberņās (1889).

Pirms 325 gadiem (1676) dibinātaJēzus baznīcas skola- elementāratipa

mācību iestāde latviešu bērniem, lai mācītu lūgšanas un garīgas

dziesmas; atradās Lastadijā, tagadējās Maskavas ielas sākumā.

1904. gadā iekļauta Rīgas apvienoto elementārskolusastāvā.
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Pirms 310 gadiem (1691) dibināta viena no vecākajām (septītā pēc

kārtas) Rīgas aptiekām - Lauvas aptieka, saukta arī par Ķēniņa

aptieku. Darbojās līdz 1939.gadam.

Pirms 300 gadiem (1701) Rīgā (Lucavsalā) ierīkoti vecākie brāļu kapi

Latvijā, kur apglabāti 400 Ziemeļu karā kritušie krievu karavīri.

1891. gadā viņiem kauju vietā uzcelts piemineklis.

Pirms 300 gadiem (1701) pēc Zviedrijas karaļa Kārļa XII pavēles uzbū-

vēts Daugavas tilts - Plosta tilts, lai varētu pārvest ievainotos

karavīrus no Spilves pļavām uz Rīgu. Tilts atradās tagadējā

Katrīnas dambja rajonā. 1709. gadā zviedru karaspēks atkāpjo-

ties tiltu iznīcināja.

Pirms 280 gadiem (1721) Rīgā pēc Pētera Ipavēles ierīkots Ķeizardārzs-

pirmais atklātais dārzs Rīgā. 1923. gadā pārdēvēts par Viestura

dārzu, 1973.gadā nosaukts par godu 1873.gada dziesmu svētku

simtgadei par Dziesmu svētku parku, tagadējais Viestura dārzs.

Pirms 245 gadiem (1756) Vidzemes guberņā veikta pirmā baku potē-
šana Krievijā.

Pirms 240 gadiem (1761) dibinātaRīgas Mūzikasbiedrība.

Pirms 240 gadiem (1761) Rīgā sākās pirmie regulārie simfoniskie kon-

certi, kuru organizēšanā piedalījās Rīgas mūzikas biedrība un

Rīgas pilsētas teātris.

Pirms 240 gadiem (1761) Rīgā Pilsgrāvī uzcelta pirmā koka Sāpju Diev-

mātes baznīca. Pastāvēja līdz 18.
gs. 80. gadiem, kad, izbūvējot

Pils laukumu tās vietā, 1784.-85. gadā uzcēla mūra baznīcu.

Pirms 235 gadiem (1766) Katrīna II ar pavēli uzdeva Iršu pagastā radīt

vācu lauksaimnieku paraugkoloniju, noslēdzot līgumu, ka Vācijas

pilsoņi, pārejot Krievijas pavalstniecībā, var te iegūt zemi īpašumā,

pie kam viņi tiek atbrīvoti no nodokļiem un karaklausības, kā ari

patur brīvu ļaužu stāvokli. Iršu kolonijas saimniecības visumā

turējās Latvijas caurmēra līmenī, bet ne ar vienu lauksaimniecības

kultūru neaizsniedza Latvijas priekšzīmīgāko pagastu līmeni.

Pirms 235 gadiem (1766) pieņemti Rīgas loču biedrības pirmie statūti.

Biedrība apvienoja Rīgas ostas ločus.

Pirms 235 gadiem (1766) iznācis pirmais daiļliteratūras izdevums lat-

viešu valodā- G. F. Stendera ,Jaukas pasakas m stāsti".
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Pirms 210 gadiem (1791)Leipcigā iznāca Baltijas vācu dabaszinātnieka

Jākoba Fišera darba „Versuch einer Naturgeschichte von Livland"

(«Vidzemes dabas stāsti") - pirmā darba
par Baltijas dabu -

otrais izdevums.

Pirms 205 gadiem (1796) Baldonesīpašnieks barons F. Korfs saņēmano

Katrīnas II oficiālu aktu par kūrorta dibināšanu.

Pirms 205 gadiem (1796) dibināta slēgta kluba tipa biedrība Rīgā -

„Eifonija" - brīvmūrnieku ložas vietā. Apvienoja dažādu kārtu

vācu tautības iedzīvotājus. Pastāvēja vēl 20. gs. sākumā, līdz

pakāpeniski tās darbībaapsīka.

Pirms 205 gadiem (1796) Leipcigā iznāca Garlība Merķeļa darbs „Die

Letten" («Latvieši"), kurā atmaskotas feodāli dzimtbūtnieciskās

attiecības Vidzemē. Latviešu valodā pilns darba teksts, iespiests

tipogrāfijā, iznāca 1905. gadā. G. Merķeļa darbs bija tulkots

latviešu valodā jau agrāk, un vairāk vai mazāk pilnīgs tā teksts

izplatījās rokrakstā.

Pirms 200 gadiem (1801) Pēterburgas Zinātņu akadēmijas loceklis

ķīmiķis T. Lovics izdarījis Ķemeru minerālūdeņu pirmo analīzi.

Pirms 195 gadiem (1806) iznācis pirmais latviešu tautības autora

iespiestais dzejoļu krājums - „Tā neredzīgā Indriķa dziesmas".

Pirms 185 gadiem (1816) krievu astronoms V. Strūve (1793-1864)uzsāka

astronomiski trigonometriskos mērījumus Vidzemē.

Pirms 180 gadiem (1821)Kokneses apkārtnē novērota zemestrīce.

Pirms 170 gadiem (1831)Latvijā izcēlusies pirmā holeras epidēmija.

Pirms 170 gadiem (1831) sāk iznākt pirmais plašākais latviešu grāmatu

bibliogrāfiskais rādītājs - baltvācu vēsturnieka K. E. Napjerska

un vācu tautības latviešu literāta K. K. A. Dēbnera „Chronologi-

scher Conspect derlettischen Literatur..." («Latviešu literatūras hro-

noloģiskais konspekts..."). Tā pamatsējums kopā ar trim turpi-

nājumiem aptver laiku no 1586.līdz 1868. gadam.

Pirms 170 gadiem (1831) sākās pirmās cirka izrādes Rīgā - Vīnes cirka

trupas viesizrādes.

Pirms 160 gadiem (1841) sākās Vidzemes zemnieku izceļošana uz

Krieviju un kustība par pāreju pareizticībā.
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Pirms 160 gadiem (1841) Krievijas jūras ministrija Daugavā pi

Daugavgrīvas cietokšņa uzsāka hidroloģiskos novērojumu;

Daugavā.

Pirms 160 gadiem (1841) darbu sāka Irlavas skolotāju seminārs-

Kurzemes muižniecības uzturēta mācību iestāde. Darbojās līd;

1900.gadam.

Pirms 160 gadiem (1841) darbu sāka Kuzņecova porcelāna fabrika.

Pirms 155 gadiem (1846) krievu filologs un etnogrāfs akadēmiķi:

A. Šēgrēns (1794-1855) Vidzemes un Kurzemes guberņās sāki

pētīt lībiešu dzīvesveidu.

Pirms 155 gadiem (1846) dibinātsLatvijas Dabas muzejs.

Pirms 150 gadiem (1851) Rīgā atvērts pareizticīgo garīgais seminārs.

Pirms 150 gadiem dzimis vācu tēlnieks Augusts Folcs (1851-1926)

E. Jungas-Štilingas zīmēšanas un gleznošanas skolas un Rīga;

pilsētas mākslas skolas pedagogs. 1876. gadā nodibinājis tēlnie

čības un akmeņapstrādes firmu, kas veica namu fasāžu un iekš-

telpu dekoratīvi plastisko apdari. Folca firma darinājusi plas-
tisko rotājumu Pfāba namam (1876), Pareizticīgo katedrāle

(1876-1884), Rīgas pilsētas mākslas muzeja ēkai (1903-1905)

Biržas komercskolai (tagadējai Mākslas akadēmijai; 1902-1905)

Rīgas 2. pilsētas (krievu) teātra (tagadējā Nacionālā teātra) ēka;

(1900-1902). Nozīmīgākās brīvstāvošās dekoratīvās skulptūra;
„Nimfa" (1887) (Nacionālās operas apstādījumos), Rolanda

statuja Melngalvju nama priekšā.

Pirms 145 gadiem (1856) iznāca J. Alunāna«Dziesmiņas, latviešu valo-

dai pārtulkotas", kas ir pirmais mākslinieciski nozīmīgais pasau-

les dzejas klasikas kopojums latviešu valodā. Latviešu nacionā-

lās literatūras sākums.

Pirms 140 gadiem (1861) pēc J. D. Felskoprojekta uzbūvēta pirmā Rīgas

pilsētas gāzes fabrika uz bijušā Jēkaba ravelīna. Darbojās līdz

1907.gadam.

Pirms 140 gadiem (1861) Jelgavā iznācis pirmais atlants latviešu

valodā- «Atlass ar septiņpacmit lantkārtēm".

Pirms 140 gadiem (1861) sāka iznākt pirmais latgaliešu kalendārs
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«Infļantu zemes laikagromota aba kalenders", ko sastādīja un

izdeva apgaismotājs Gustavs Manteifelis. Kalendārs bija pirmais

un vienīgais regulāri iznākušais izdevums latgaliešu rakstu

valodā 19. gs., iespiests drukas aizlieguma laikā. Iznāca līdz

1871. gadam.

Pirms 135 gadiem (1866) apstiprināts likumspar pagastskolu dibinā-

šanu Vidzemē.

Pirms 130 gadiem (1871) pagarināta Rīgas-Dinaburgas (Daugavpils)

dzelzceļa līnija līdz Caricinai (Volgogradai).

Pirms 130 gadiem (1871) Valkā sāka darboties Vidzemes muižniecības

uzturēta mācību iestāde - Pagasta skolotāju seminārs, kura

uzdevums bija sagatavot skolotājus pagasta skolām. Sākoties

pārkrievošanai, muižniecība 1887. gadā semināru slēdza.

Pirms 130 gadiem (1871) dibināta Ventspils jūrskola, kas sagatavoja

kapteiņus un stūrmaņus. Slēgta 1932.gadā.

Pirms 130 gadiem (1871) uzcelta viena no senākajām Rīgas viesnīcām

«Metropole".

Pirms 130 gadiem (1871) atklāti Markusa kapi, Brašas kapi. Pēc Meža

kapu ierīkošanas Markusa kapu teritorija saplūda ar tiem.

Pirms 130 gadiem (1871) ierīkoti Matīsa kapi, sākumā nespējnieku un

mazturīgu pilsoņu apbedīšanai, no 1905. gada, kad blakus kap-

sētai uzcēla Rīgas Centrālcietumu, lielākā sodīto revolucionāru

apbedīšanas vietaRīgā.

Pirms 130 gadiem (1871) izveidota viena no vecākajām pilsētas noma-

les kapsētām - Ziepniekkalna kapi.

Pirms 125 gadiem (1876) sāka iznākt Rīgas Latviešu biedrības Zinību

komisijas «Rakstu krājumi". Līdz 1940. gadam iznāca 23 krā-

jumi, kuros publicēti nozīmīgi raksti par latviešu valodu - tās

fonētiku, gramatiku, ortogrāfiju, izlokšņu apraksti, vietvārdu

pieraksti un veclatviešu valodas apskati. levietotiarī apcerējumi

par etnogrāfiju, folkloristiku, baltu aizvēsturi, tautasdziesmu,

pasaku, teiku un citu folkloras materiālupublicējumi, literatūr-

vēsturiski apcerējumi, iznākušo grāmatu, žurnālu un laikrakstu

apskati.



66

Pirms 125 gadiem (1876) dibināta Mangaļu jūrskola, kur sagatavoji

tālbraucējus kapteiņus un 1. un 2. šķiras stūrmaņus (sk. rakst

118. lpp.).

Pirms 125 gadiem (1876) Rīgā atklāts tirgus Pēterburgas priekšpilsētā

(pie Lielā ūdens pumpja) starp Brīvības un Cēsu ielām. 19.
g&

beigās pārcelts uz jaunu vietuBrīvības un Matīsa ielas stūri ut

nosaukts par Aleksandra tirgu, tagadējais Vidzemes tirgus.

Pirms 125 gadiem (1876) pēc arhitektaL. Pflūga projekta sākta Kristu;

Dzimšanas Rīgas pareizticīgo katedrāles celtniecība. Pabeigt

1884. gadā. Tās interjeru veidojuši Pēterburgas Mākslas akadē

mijas pedagogi. Ēkas iekštelpas sešdesmito gadu sākumā pārbū
vētas par planetāriju un Republikānisko Zinību namu. Atjau

nota 20. gs. 90. gados.

Pirms 125 gadiem (1876) Rīgā būvēts linu tirgotāja Pfāba nams itāļi

renesanses stilāpēc Berlīnes arhitektuH. Endes un V. Bekmaņi

projekta. 1929.gadā ēku nopērk Latvijas preses magnāti Anton;

un Emīlija Benjamiņi. No 1940. līdz 1999. gadam tajā atradi'

Rakstnieku savienība. 1999. gadā ēku atguva Benjamiņu manti

nieki.

Pirms 125 gadiem (1876) iznāca pirmais plašākais pedagoģisko raksti

sakopojums latviešu valodā dzejnieka un pedagoga Ausekļi

sastādītā „Paidagoģiskā gadagrāmata", kurā izskan aicinājumi

audzināt jauniešus nacionālā garā.

Pirms 125 gadiem (1876) sāka iznākt sabiedriski politisks Baltijas vāci

laikraksts „Rigaer Tageblatt" („Rīgas Dienas Lapa"). Aizstāvēji

muižniekuun augošās buržuāzijas intereses, vērsās pret latvieši

centieniem pēc izglītības un piedalīšanās pašpārvaldē. Iznāc

līdz 1915. gada jūnijam.

Pirms 120 gadiem (1881) dibināta Iļģuciema palīdzības biedrība, kas

izsniedza slimības un bēru pabalstus. Biedrībasbiedri bija Iļģu-

ciema fabriku strādnieki, amatnieki un sīkpilsoņi. Pirniā

pasaules kara laikā biedrībadarbībupārtrauca.

Pirms 120 gadiem (1881) dibinātaPārdaugavas latviešu amatniekupali

dzībasbiedrība,kuras uzdevums bija izsniegt pabalstus slimības

nelaimes un miršanas gadījumos, kā arī nelielus aizdevumu;
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darbarīku un izejmateriālu iegādei. 1935. gada biedrība tika

pakļauta Amatniekukamerai.

Pirms 120 gadiem (1881) Jelgavā iznāca pirmais latviešu literārais žur-

nāls «Pagalms" J. Lautenbaharedakcijā. Iznāca līdz 1884. gada

janvārim.

Pirms 115 gadiem (1886) Rīgā dibināta pirmā velosipēdu fabrika

Krievijā - Leitnera velosipēdu fabrika „Rossija"; 1914. gadā

evakuēta.

Pirms 115 gadiem (1886) Liepājā dibināta zviedru akciju sabiedrība

«Vikanders un Larsons"; sākumā ražoja korķus, vēlāk linoleju

un linkrustu. Slēgta 1930. gadā. Darbu atsāka 1946. gadā kā

Liepājas Linoleja rūpnīca.

Pirms 115 gadiem (1886) atvērta J. K. Jesena porcelāna fabrika Jaun-

mīlgrāvī, kas specializējās augstas kvalitātes izstrādājumu ražo-

šanā. 1963. gadā fabrika pievienota Rīgas porcelāna un fajansa

rūpnīcai (bijušajai Kuzņecova fabrikai). Tagadējais nosaukums-

SIA «Jesena porcelāns".

Pirms 115 gadiem (1886) dibinātaRīgas Riteņbraucēju biedrība, kuras

uzdevums bija izbraukumu, saviesīgas dzīves un sacensību

organizēšana. Pirmo riteņbraukšanas treku biedrība uzbūvēja

1887. gadā Ķeizardārzā.

Pirms 110 gadiem (1891) sāka iznākt pirmā latviešu universālā enciklo-

pēdija -J. Draviņa-Dravnieka unH. J. Alunānaizdotā «Konversā-

cijas vārdnīca". Nepabeigta; līdz 1898. gadam iznāca 27 burtnīcas.

Pirms 110 gadiem (1891) Skrīveru muižas īpašnieks M. Zīverss sāka

ierīkot pirmo dendroloģisko parku Latvijā - Skrīveru dendro-

loģisko parku.

Pirms 110 gadiem (1891) Rīgā dibinātavienano pirmajām atturībasbied-

rībām Latvijā - «Auseklis"; apkaroja alkoholismu un veicināja

tautas izglītību. Darbībupārtrauca Pirmā pasaules kara sākumā.

Pirms 105 gadiem (1896) Jelgavā novērota zemestrīce, kuru pavadījusi

pērkonam līdzīga dunoņa.

Pirms 105 gadiem (1896)Rīgā iepretī Kaļķu ielai atklāts Pontontiltspār

Daugavu 1714. gadā celtā plosta tilta vietā.
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Pirms 105 gadiem (1896) atklāta pirmā latviešu fotodarbnīca -A. Sauliš

fotodarbnīcaRīgā.

Pirms 105 gadiem (1896) Zasulaukā dibināta Mašīnbūves un trans

misiju rūpnīca «Motors". 1911. gadā tā apguva arī lidmašīm

motoru ražošanu.

Pirms 105 gadiem (1896) dibinātapirmā latviešu kredītbiedrība - Vid-

zemes Savstarpējā kredīta biedrība.

Pirms 100 gadiem (1901) pēc G. F. Kūfaltaprojekta Rīgā sākta Dzeguž

kalna un Grīziņkalna parku iekārtošana.

Pirms 100 gadiem (1901) Rīgas biržas komiteja atvēra pirmo komerc

skolu.

Pirms 100 gadiem (1901) darbu sāka vienano labākajām Rīgas nomaļi

skatuvēm 20. gs. sākumā ar pusprofesionālu trupu - «Ausekļa

teātris.Darbojās līdz 1906. gadam atturībasbiedrības«Auseklis

pārziņā.

Pirms 100 gadiem (1901) dibināta pirmā zvejnieku biedrība Latvijā-

Rīgas jūrmalas zvejnieku biedrība.

Pirms 100 gadiem (1901) uzcelta Rīgas Politehniskā institūta jaunā ēka

Puškina (tagad Kronvalda) bulvāri 4, kuras projektu pēc profe-

soru P. Valdena un K. A. Bišofa norādījumiem bija izstrādāji!

RPI arhitektūras profesors J. Kohs. Tagad - LU Bioloģija;

fakultāte.

Pirms 100 gadiem (1901) jūlijā Rīgā notika pirmā Latvijas kuģniecība;

izstāde.

Pirms 95 gadiem (1906) Rīgā ierodas soda ekspedīcijas; tiek nodedzi

nāts biedrības «Ziemeļblāzma" nams.

Pirms 95 gadiem (1906) nodibināta paju sabiedrība - Latviešu lauk

saimnieku ekonomiskā sabiedrība, kas organizēja laukos agro

nomisko darbu, lopkopības pārraudzības biedrības un popula-

rizēja lauksaimniecības zināšanas, veica plašas tirdzniecība;

operācijas un nodibināja sakarus ar ārzemēm. Pārstāvēja galve

nokārt Kurzemes guberņas lauksaimnieku intereses. Pinni

pasaules kara laikā darbību pārtrauca, pēc 1920. gada atjaunoja

bet neatguva agrāko nozīmi. 1924. gadā tās funkcijas daļēf
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pārņēma Latvijas Lopkopības centrāla savienība. Likvidēta

1930.-1935. gadā.

Pirms 95 gadiem (1906) dibinātaRīgas Lauksaimniecības centrālbied-

riba (no 1920. gada - Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrība) -

pirmā lauksaimniecības biedrību savienība Krievijā. Organizēja
lauksaimniecības produkcijas pārdošanu, apgādāja lauksaim-

niecības biedrības ar mašīnām, minerālmēsliem un pienotavu

iekārtām, organizēja kursus un priekšlasījumus. 1935.gadā tika

pakļauta Lauksaimniecības kamerai. Izdeva žurnālus «Baltijas
Lauksaimnieks" (1907-1918) un „Latvijas Lauksaimnieks"

(1918-1940).

Pirms 95 gadiem (1906) atklāts pirmais viadukts Rīgā - Gaisa tilts

Aleksandra (tagadējā Brīvības) ielā.

Pirms 95 gadiem (1906) dibināta vidējā speciālā mācību iestāde -

V. Olava komercskola. Gatavoja finansu un tirdzniecības vidējā

ranga speciālistus.

Pirms 95 gadiem (1906) dibināta Rīgas pilsētas mākslas skola (uz

E. Jungas-Štilingas privātās zīmēšanas un gleznošanas skolas

(dibināta 1879.gadā) bāzes). Tās uzdevums bija sagatavot zīmē-

šanas skolotājus vidējā un zemākā tipa vispārizglītojošām sko-

lām, kā ari sniegt priekšzināšanas sekmīgākajiem audzēkņiem,

lai varētu iestāties Krievijas augstākajās mākslas mācību iestā-

dēs. Skola pastāvēja līdz 1915. gada vasarai, kad Rīgas iestādes

tika evakuētas.

Pirms 95 gadiem (1906) Rīgā sāka iznākt literatūras un mākslas alma-

nahs «Zalktis". Iznāca līdz 1910. gadam (8 numuri).

Pirms 95 gadiem (1906) Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas
izdevumā sāka iznākt pirmais latviešu muzikāli zinātnisks

mēnešraksts «Mūzikas Druva". Iznāca līdz 1909. gada aprīlim.

Pārtraukums no 1907. gada janvāra līdz decembrim. Tajā pašā
laikā iznāca «Pielikums pie laikraksta «Mūzikas Druva"", kurā

publicēja dziesmas ar notīm.

Pirms 95 gadiem (1906) sāka iznākt mēnešraksts literatūrai, mākslai un

fotogrāfijai ar 1912. gada decembri kā speciāls pirmais latviešu

fotogrāfijas žurnāls«Stari". Iznāca līdz 1915.gada 3. janvārim.
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Pirms 95 gadiem (1906) dibinātaLatviešu fotogrāfiska biedrība.

Pirms 90 gadiem (1911) Priekuļos dibināta Baltijas mašīnu izmēģinā-

šanas stacija - viena no vecākajām lauksaimniecības mašīnu

izmēģināšanas stacijām Krievijā.

Pirms 90 gadiem (1911) dibināta pirmā latviešu mūzikas mācību

iestādeRīgā - Vidzemes tautas konservatorija, ko dibinājis vijol-

nieks A. Dombrovskis kopā ar dzīvesbiedri - čehu pianisti

L. Gomani-Dombrovsku. Skola pastāvēja līdz Pirmajam pasau-

les karam.

Pirms 80 gadiem (1921) dibināts Saimnieciskās dzīves atjaunošanas

fonds aizdevumu izsniegšanai. Fondu pārvaldīja Finansu

ministrija.

Pirms 80 gadiem (1921) dibinātsSlīteres rezervāts.

Pirms 80 gadiem (1921) Latvijas Universitātes Matemātikas un dabas-

zinātņu fakultātes ietvaros dibināta zinātniska biedrība - Latvi-

jas Bioloģijas biedrība, kurā darbojās biologi, lauksaimniecības

biologi, mediķi un ķīmiķi - LU docētāji un absolventi. Biedrība

bija cieši saistīta ar Francijas Bioloģijas biedrību, izdeva zināt-

nisku rakstu krājumus „Acta Societatis Biologiae Latviete" (1-7,

1929-1937)un „Acta Biologica Latvica" (8-9,1938-1940).

Pirms 80 gadiem (1921) dibināta privāta mācību iestāde - Herdera

institūts, ko dibinājusi Herdera sabiedrība.Gatavoja galvenokārt

skolotājus vācu skolām un mācītājus vācu draudzēm. Slēgts

1939. gadā sakarā ar vācu tautībaspilsoņu repatriāciju uz Vāciju.

Pirms 80 gadiem (1921) dibināti Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo

māsu kursi, kopš 1927. gada - Rīgas 4. medicīnasskola.

Pirms 80 gadiem (1921) Rīgā dibinātaspeciāla mācību iestāde- Franču

institūts, kas gatavoja franču valodas skolotājus Latvijas

vidusskolām. Pastāvēja līdz 1940.gadam.

Pirms 80 gadiem (1921)Rīgā dibināta vidējā speciālā mācību iestāde-

Franču licejs. 1940. gadā uz Franču liceja bāzes tika izveidota

AnriBarbisa 11. vidusskola, tagadējais Rīgas Franču licejs.

Pirms 80 gadiem (1921) dibinātaJelgavas tautas konservatorija, vēlākā

Jelgavas mūzikasvidusskola, tagadējā Jelgavas Mūzikaskoledža.
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Pirms 80 gadiem (1921) darbu saka Daugavpils Latviešu teātris. Dar-

bojās ar pārtraukumiem.

Pirms 80 gadiem (1921) izveidota Latvijas skautu centrālā organizācija.

Pirms 80 gadiem (1921) izveidota lielākā latviešu strādnieku jaunatnes

organizācija - Strādnieku sporta savienība (SSS), kas piekopa

visus galvenos sporta veidus un guva izcilus panākumus

strādieku olimpiādēs Frankfurtē (1925) un Vīnē (1931). SSS sekci-

jas uzturēja kārtību strādnieku organizāciju sapulcēs un gājienos.

Pirms 80 gadiem (1921)Latvijā darbībuuzsāka Pestīšanas armija.

Pirms 80 gadiem (1921) sāka iznākt turpinājumizdevums „Latvijas

Universitātes Raksti" (līdz 1923. gadam nosaukums «Latvijas

Augstskolas Raksti").

Pirms 75 gadiem (1926) nolaisti ūdenī4 Latvijas karaflotes kuģi, kas

būvēti Francijā (Nantē un Havrā), - zemūdenes „Ronis" un

«Spīdola" un mīnu aizžogotājtraleri «Viesturs" un «Imanta".

Pirms 75 gadiem (1926) dibinātaLatvijas kuģu mehāniķu biedrība. Tās

uzdevums - uzlabot jūrnieku materiālo stāvokli. Darbojās līdz

1935. gada septembrim, kad to pievienoja Latvijas jūrnieku arod-

biedrībai.

Pirms 75 gadiem (1926) darbu sāka sabiedriska koncertdzīves organi-

zācija Liepājā - Liepājas Filharmonija. Pastāvēja līdz 1944. gadam.

Pirms 75 gadiem (1926) dibināts Latvijas Radiofona simfoniskais

orķestris, tagadējais Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris.

Pirms 75 gadiem (1926) Rīgā sāka darbu Ebreju teātris. Darbojās

1926.-1934., 1936.-1938. gadā.

Pirms 75 gadiem (1926) Rīgā atvērta Latvijas tautas universitātes trīs-

gadīga mācību iestāde - Fiziskās audzināšanas institūts. Dar-

bojās līdz 1940.gadam.

Pirms 75 gadiem (1926) dibinātaLiepājas mākslas amatniecības skola,

kopš 1954. gada - Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola, taga-

dējā Liepājas Lietišķās mākslas koledža.

Pirms 75 gadiem (1926) Rīgā dibināts grāmatu apgāds «Grāmatu

draugs"; izdevējs Helmārs Rudzītis. No 1944. gada apgāds tur-

pina darbu Vācijā, no 1949. gada -ASV.



72

Pirms 75 gadiem (1926) saka iznākt Latvijas Skautu centrālas organizā-

cijas mēnešraksts «Ugunskurs". Iznāca līdz 1940.gada maijam.

Pirms 75 gadiem (1926) dibināta 1905.-1907.gada revolūcijas piemiņas

biedrība -«Piektais gads". Izdeva vēstures avotus un literatūru

par 1905.-1907. gadarevolūciju, veica sabiedrisku darbu revolū-

cijas dalībnieku dzīves apstākļu uzlabošanā. Biedrības darbība

tika pārtraukta Otrā pasaules kara laikā.

Pirms 75 gadiem (1926) dibināts A. Leibovica radiospoļu un radio-

detaļu izgatavošanas uzņēmums, kopš 1951. gada - A. Popova

Rīgas Radiorūpnīca, tagadējā PVAS
„
RadiotehnikaRRR".

Pirms 75 gadiem (1926) dibinātaapavu fabrika «Rekords" Rīgā, taga-

dējā a/s «Rekords".

Pirms 75 gadiem (1926) dibinātasērkociņu fabrika «Planēta", vēlākais

nosaukums - «Vezuvs". Darbojās līdz 1965. gadam.

Pirms 70 gadiem (1931) dibināta skaņuplašu fabrika„Bellacord-Electric".

1964. gadā iekļauta Vissavienības firmā «Melodija", tagadējā

ražošanas firma«Ritonis".

Pirms 65 gadiem (1936) Rīgā sāk ierīkotnaudas kaltuvi.

Pirms 65 gadiem (1936) izveidots Grīņu rezervāts.

Pirms 65 gadiem (1936) sāk iznākt apkopojošs izdevums par Latvijas

dabas bagātībām un iedzīvotājiem -«Latvijas zeme", «Latvijas

daba" un «Latvijas tauta". Iznāca līdz 1937. gadam.

Pirms 65 gadiem (1936) sāk iznākt Pieminekļu valdes, Valsts vēsturiskā

muzeja un Folkloras krātuves darbības, jaunieguvumu un pētī-

jumu apskats - žurnāls «Senatne un Māksla". Iznāca līdz

1940. gada jūnijam.

Pirms 60 gadiem (1941. gada 22. jūnijā - 3. jūlijā) Latviju okupē vācu

karaspēks.

Pirms 60gadiem (1941) tiek izveidota Salaspils koncentrācijas nometne,

pastāvēja līdz 1944. gada oktobrim.

Pirms 60 gadiem (1941) dibināta Republikāniskā asins pārliešanas

stacija. Tagad - Valsts asinsdonoru centrs.

Pirms 60 gadiem (1941) nodibinātaLPSR Arhitektusavienība un LPSR
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Mākslinieku savienība, tagadēja Latvijas Arhitektu savienība un

Latvijas Mākslinieku savienība.

Pirms 55 gadiem (1946) nodibinātaLatvijas PSR ZA Radioastrofizikas

observatorija, sākotnēji kā Fizikas un matemātikas institūta

Astronomijas sektors. Kopš 1956. gada 1. janvāra - Astrofizikas

laboratorija, kopš 1967. gada 1. decembra - Latvijas ZA Radio-

astrofizikas observatorija, kopš 1997. gada - LU Astronomijas

institūtasastāvā.

Pirms 55 gadiem (1946) Rīgā dibinātsLatvijas Valsts Fiziskās kultūras

institūts, tagadējā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.

Pirms 55 gadiem (1946) dibināts Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdi-

jas zinātniskās pētniecības institūts, tagadējā Traumatoloģijas un

ortopēdijas slimnīca.

Pirms 55 gadiem (1946) dibināts Raiņa memoriālais muzejs Jūrmalā -

Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja filiāle, Raiņa un

Aspazijas tagadējā memoriālā vasarnīca.

Pirms 55gadiem (1946) darbusākaSaldus vēstures un mākslas muzejs,

tagadējais Jāņa Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzejs.

Pirms 55 gadiem (1946)Kopenhāgenā dibinātsgrāmatu apgāds „
Imanta".

Sākumposmā galvenokārt rūpējās par mācību grāmatām trim-

dasskolām. Līdz 1961. gada beigām klajā nāca ap 100izdevumu,

to vidū minami folkloras izdevumi, sevišķi «Latviešu tautas

dziesmas" 12 sējumos. Apgāds pievērsies jaunākai oriģināllite-

ratūrai un jaunatnes grāmatām un latviešu nesenai vēsturei.

Pirms 50 gadiem (1951) dibināts Latvijas ZA Bioloģijas institūts, no

1997. gada -LU Bioloģijas institūts.

Pirms 50 gadiem (1951) nodibinātazinātniskabiedrība-Entomoloģijas

biedrība(Vissavienības Entomoloģijas biedrībasLatvijas nodaļa),

tagadējā Latvijas Entomoloģijas biedrība. Tās galvenie uzde-

vumi ir izvērst un padziļināt kukaiņu faunas un ekoloģijas

pētīšanu un popularizēt entomoloģijas zināšanas. No 1960.gada

izdod turpinājumizdevumu «Latvijas Entomologs". Iznākuši

35 laidieni.

Pirms 45 gadiem (1956) dibināta Latvijas Zemkopības zinātniskās

pētniecības institūtaViļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija.
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Specializējusies linu, graudaugu un kartupeļu seklaudzešana

organizē linkopības speciālistu mācības.

Pirms 45 gadiem (1956) Rīgā dibinātaparfimērijas un kosmētikas rūp

nīca «Dzintars". 1976. gadā, apvienojot vairākas fabrikas, izva

dota parfimērijas un kosmētikas rūpniecības ražošanas apvie-

nība «Dzintars", tagadējā a/s «Dzintars".

Pirms 45 gadiem (1956) izveidota pirmā internātskolaRīgā.

Pirms 45 gadiem (1956) Latvijas sportisti izcīna pirmo olimpisko zelta

medaļu - Inese Jaunzeme šķēpa mešanā 16. olimpiskajās spēlē

Melburnā.

Pirms 45 gadiem (1956) sāk iznākt almanahs, vēlāk rakstu krājumi
«Teātris un dzīve". Iznākuši 35 laidieni.

Pirms 40 gadiem (1961) izveidotaSauriešu ģipša izstrādājumu rūpnīca

Rīgas rajona Stopiņu ciemā, tagadējā a/s «Sauriešu būvma

teriāli".

Pirms 40 gadiem (1961) rūpnīcā VEF izgatavoti pirmie tranzistor

uztvērēji Latvijā.

Pirms 35 gadiem (1966) atklāta mazā planēta nr. 1796, kurai 1971. gad2

25. septembri piešķirts nosaukums «Rīga".

Pirms 35 gadiem (1966) uzsākta Rīgas Hidroelektrostacijas celtniecība

pabeigta 1975. gadā.

Pirms 35 gadiem (1966) pabeigta dzelzceļa līnijas Rīga - Tukums elek-

trifikācija.

Pirms 35 gadiem (1966) dibinātiRaiņa memoriālie muzeji Tadenavāur

Jasmuižā - Raiņa Literatūras unmākslas vēstures muzeja filiāles

Pirms 35 gadiem (1966)Latvijā (Jūrmalā) notiek pirmais starptautiskais

televīzijas filmu festivāls «Cilvēks un jūra".

Pirms 30 gadiem (1971) Rīgā atklāts piemineklis latviešu strēlniekiem

Autori - tēlnieks V. Albergs, arhitekti Dz. Driba un G. Lūsis-

Grīnbergs.

Pirms 30 gadiem (1971) dibināts tēlnieka G. Šķiltera memoriālais

muzejs - Latvijas mākslas muzeja filiāle. Atklāts 1974. gadā
mājā, kur 1928.-1954.gadātēlnieks dzīvojis.



Pirms 30 gadiem (1971) dibināta Rīgas maizes rūpniecības ražošanas

apvienība „Druva", tagadējā a/s „Druva".

Pirms 25 gadiem (1976) nodota ekspluatācijā Dailes teātra jaunā ēka

(atklāta skatītājiem 1977. gada 30. oktobrī) un ierīkots skvērs,

veidots saskaņā ar ēkas arhitektūru kā teātra priekšlaukums un

Brīvības ielas paplašinājums.

Pirms 25 gadiem (1976) darbu sākOlaines ķīmiski farmaceitiskā ražo-

šanas apvienība „01ainfarm".

Pirms 25 gadiem (1976) Rīgā atklāts T. Zaļkalna memoriālais muzejs

(LPSR Mākslas muzeja filiāle) mājā, kur bija T. Zalkalna darb-

nīca.

Pirms 20 gadiem (1981) dibināts LPSR ZA Filozofijas un tiesību

institūts, kopš 1991.gada 1. janvāra - Latvijas ZA Filozofijas un

socioloģijas institūts, no 1997. gada - LU Filozofijas un socio-

loģijas institūts.

Pirms 20 gadiem (1981) Rīgā atvērts specializēts mēbeju veikals -

Mēbeļu nams.

Pirms 20 gadiem (1981) sāka iznākt lielākā enciklopēdija pēc Otrā

pasaules kara - Latvijas Padomju enciklopēdija - 10 sējumos
(12 grāmatās), ko laida klajā Galvenā enciklopēdiju redakcija
līdz 1988.gadam.

Pirms 10 gadiem (1991) atgūts Rīgas Latviešu biedrībasnams.

Pirms 10 gadiem (1991) pilsētas tiesības piešķirtas Aknīstei, Baldonei,

Cesvainei, Kalnciemam, Pāvilostai, Saulkrastiem, Sedai,

Stendei un Vangažiem.

Pirms 5 gadiem (1996) Skrundai piešķirtas pilsētas tiesības.

Sast. J. Paeglis
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Fenoloģiskie novērojumi

(pec sabiedriski

Fenoloģiskie novērojumi

(pec sabiedriskc

Rucava

Nīca 16.2 23.3 5.5 24.4 9.3 1.4 8.3 28.3

Snēpele 17.2 30.3 22.5 26.4 6.3 6.3 31.3 28.3

Engure 11.2 31.3 1.6 7.6 18.3 16.3 26.3

Ukri 6.3 25.3 1.6 19.4 4.3 4.3 7.3 20.3

Matīši 1.3 9.4 20.5 28.3 20.3 24.3 7.3 17.4

Lazdona 15.3 17.4 28.5 5.2 29.3 24.3 20.3 26.3

Barkava 18.5 23.5 21.3 26.3 19.4 30.3

Rucava

Nīca 12.4 8.5 23.5 28.5 30.4 28.4 27.5

Snēpele 28.3 28.4 22.5 2.6 16.5 5.5 23.4 26.5

Engure 1.4 2.5 22.5 27.4 1.5 24.4 23.5

Ukri 29.3 27.4 16.4 16.4 22.4 23.4

Matīši 18.4 13.5

Lazdona 15.4 2.5 26.5 nezied 25.5 24.4 25.4 20.5

Barkava 17.4 7.5 24.5 nezied 21.5 13.5 31.5
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1999. gada pavasarī -1

novērotāju datiem)

Sast. Andris Piterāns

1999. gada pavasarī -2

novērotāju datiem)

Sast. Andris Piterāns

Dzegu- Bērziem Bērziem Balt-

Atlidoja
saka

Pļava
sāka

Bērzi
alkšņi

Lazdas Apses

sāka
Ulidoja

stārķi

zes

bezde- saka sāka sāka
pirmā

dziesma
līgas

cirkulēt

sulas
zaļot

plaukt
lapas

ziedēt
saka

ziedēt
ziedēt ziedēt

9.4 17.5 26.4 26.3 1.4 26.4 1.5 9.3 19.3 2.5

28.3 24.4 28.4 7.3 23.3 15.4 10.5 27.3 26.3 5.4

28.3 7.5 4.5 28.3 9.4 18.4 9.3 25.3

25.3 3.5 4.5 7.3 11.4 19.4 26.4 22.3

20.3 27.4 8.4 28.4 24.4 28.4 28.3

31.3 27.4 15.5 28.3 25.4 17.4 19.4 2.4 4.4 12.4

9.4 27.4 29.5 7.4 16.4 18.4 rnezied - inezied

Z..U

15.4 27.4 28.4 9.5 20.5 14.5 8.5 5.6

4.4 25.4 1.5 1.5 18.5 26.4 28.4 31.5 30.

15.4 4.5 1.5 18.5 23.5 29.4 12.5 30.5

.2.4 20.4 27.4 1.5 19.5 29.5

!8.4 12.5 18.5 6.5 17.5

9.4 29.4 29.4 11.5 20.5 15.5 8.5 29.5

9.4 2.5 2.5 26.5 24.5 22.5 6.6 20.6
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Fenoloģiskie novērojumi
(pec sabiedrisk

Fenoloģiskie novērojumi

(pec sabiedriski

Novērojumus veikuši sabiedriskie novērotāji:

Rucava - /. Laugalis, Nīca -
A. Būdels, Snēpele - A. Ķemlers, Engure -

A. Liepiņa, Ukri - A. Ģermānis, Matīši - /. Šmits, Lazdona - L. Pelše,

Barkava - V. Miška.

Rucava 4.6 13.5 10.6 2.6 11.6 20.6 1.7

Nīca 4.6 13.5 28.6 7.6 14.6 - 12.7

Snēpele 6.6 12.6 13.6 11.6 10.6 20.6 3.7

Engure 8.6 1.6 11.6 9.6 20.6 - 6J

Ukri

Matīši 16.6

Lazdona 6.6 2.6 20.5 9.6 10.6 14.6 - 10.7

Barkava 8.6 12.6 11.6 16.6 - nezied

Lucava 28.9 2.9 14.9 2.9 25.9 22.9 9.10 6.K

Jīca 19.9 2.9 9.9 3.9 12.9 16.9 21.9 15.'

>nēpele 26.8 2.9 28.8 22.9 6.9 17.9 27.9 8.'

ingure 23.8 3.9 8.9 9.9 11.9 24.!

Jkri 9.8 4.9 12.9 14.9 3.9 14.9 21.9 13.!

4atīši 29.8 17.8 15.9 7.9 11.9 1.10 3.11

-azdona 26.7 26.8 28.7 22.9 23.9 30.9 25.'

Barkava 25.8 10.10 27.8 20.9 3.9 10.9 17.9



1999. gada vasarā

novērotāju datiem)

Sast. Andris Piterāns

1999. gada rudenī

Sast. Andris Piterāns

Kartu- Jāņogas

sāka

Upenes
sāka

Ķirši Mellenes Avenes Brūklenes Ziemāji

sasniedza

Mieži

peļi

sāka

sāka saka saka sāka sasniedza
Virši

nogata-
voties

nogata-
voties

dzelten- dzelten-
saka

nogata-
voties

noga-

tavoties

nogata- nogata-
voties

ziedēt
ziedēt voties gatavību gatavibu

4.7 1.7 4.7 29.6 8.7 30.6 25.8 2.8 18.8 6.7

2.7 10.7 9.7 11.7 10.7 8.7 19.8 9.8

1.7 5.7 8.7 23.7 26.6 10.7 26.7 25.7 5.8

28.6 14.7 11.7 7.7 4.7 20.7 4.8 4.8

12.7 8.7 12.7

20.7 13.7 1.6 5.6 3.6 2.8 16.6

10.7 10.7 11.7 23.7 13.7 14.7 18.8 24.7

lovero1 em

Liepām

sāka

Bērziem Kļavām Apsēm

sāka

Ābelēm

sāka sāka saka
Aiz- Aiz- Aiz-

Pirmais

lidoja

stārķi

lidoja
zosis

lidoja
Pirmā

krist krist krist krist krist salna sniegs
strazdi

lapas lapas lapas lapas lapas

1.10 12.10 16.10 20.10 1.11 1.9 17.10 14.11 16.10 15.11

16.9 8.9 30.9 3.10 30.9 26.8 10.10 15.10 17.10 14.11

28.9 1.11 16.10 21.10 8.10 22.8 19.10 1.11 16.9 16.11

10.9 12.9 1.10 23.9 30.9 25.8 11.9 11.8.? 13.9 16.10

22.9 10.11 25.9 28.10 7.11 2.9 19.9 16.9 14.11

2.10 12.10 1.10 10.10 12.10 8.9 6.11 20.10 16.9 16.11

25.9 12.10 7.10 12.10 15.10 27.8 15.10 1.10 16.9 14.11
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RĪGA SENDIENĀS

Mārtiņš Lūsēns

Daži jauniatradumi

Vecrīgas arheoloģiskajā izpētē

Sagaidot jauno gadu tūkstoti un gatavojoties nozīmīgajai jubilejai-

pilsētas 800-gadei, Latvijas galvaspilsētas vizuālais tēls pēdējos gada

pakāpeniski mainījies. īpaši tas sajūtams pilsētas vecākajā daļā - Vecrīga

kur šobrīd tiek rekonstruētas un atjaunotas daudzas senās ēkas. M

jauna uzcelts karā sagrautais Melngalvju nams un daļa apbūves ai

Rātslaukumu, savu kārtu gaida rātsnams un vairākas citas celtnes. Līdz

teķus pilsētas kādreizējo sabiedrisko ēku atjaunošanai šobrīd tukšajo*

vecpilsētas gruntsgabalos vērienīgi uzsākta arī pavisam jaunu būvj.

celtniecība. Vispirms tas nozīmēapjomīgus zemes darbus,kas Vecrīga 1

teritorijā vienmēr saistīti ar arheologu klātbūtni. Jebkurā būvbedrēti

atklājas liecības par aizgājušo gadsimtu pilsētas vēsturi, tās iedzīvo

tājiem, viņu mājokļiem, nodarbošanos un ikdienas dzīvi. Nereti tiešān

pārsteidzošas un nozīmīgas... Arheologa uzdevums - šīs liecības laikuf

pamanīt un nofiksēt, saglabājot informāciju nākamajām paaudzēm.

Teīsumā mēģināts pastāstīt par dažiem atradumiemvienā no pēdēji

gadu pētījumu vietām- Kaļķu ielā. 1998. gada rudenī netāluno Rātslau

kuma tika uzsākta jaunas ēkas celtniecība. Būvbedre ietvēra vairāk nek

500 m 2lielu platību kvartālā starp Kaļķu, Mazo Jaunavu un Monēt

ielu, kur pirms Otrā pasaules kara atradušies trīs atsevišķi gruntsgaba.
(7. grupas 106, 107 un 108 grunts) ar ēkām un mazu pagalmiņu starp

tām. Rakstītajos avotos vecākās ziņas par kvartāla apbūvi atrodama:

Rīgas pilsētas Mantojumu grāmatās, kur minētas ēkas un īpašniek

16. gadsimtā. Balstoties uz šiem aprakstiem, vēsturnieks J. Strauber£

savulaik radījis teorētisku vecpilsētas rekonstrukciju, kurā iezīmēji
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gruntsgabalu robežas un iespējamo apbūvi ap
1500. gadu. Kvartāla

vidusdaļā (7/106 grunts) atradusies plaša tirdzniecības sēta ar māju un

bodi pie Kaļķu ielas, kamēr pret vēlākoMazoJaunavu ielu iezīmētas trīs

mūra noliktavas. Divas atsevišķas, brīvi stāvošas ēkas katra savā grunts-

gabalā (7/107 un 7/108 grunts) minētas ari gar Monētu ielu. Tā kā

abiem zemes gabaliem uzrādīti vieni un tie paši īpašnieki, jādomā, ka

kādā brīdī gabali bijuši apvienoti un, iespējams, tos ietvēris kopējs žogs.
Uzsākot rakšanas darbus, tūlīt pēc asfalta kārtas noņemšanas atklā-

jās kādreizējo celtņu aizbērto pagrabu sienas. Aizbērumaslāņa dziļums

pārsniedza 3 m, un, to norokot, pilnībā varēja izsekot kādreizējo ēku

plānojumam. Atraktajos mūros un vietām zem pamatiem esošajā

senākajā pilsētas kultūrslānī bija nolasāmaarī kvartālaapbūves attīstība

no pilsētas veidošanās sākumiem līdz pat pēdējām pārbūvēm 19.-20.

gadsimtā.

Pirmās ēkas šajā pilsētas daļā celtas jau 13.
gs. pirmajā pusē, laikā,

kad pussalas ielokā starp Daugavu un Rīdzenes upi sākusi veidoties

vācu ieceļotāju pastāvīgā apmetne. Tās bijušas nelielas, nedaudz iedzi-

ļinātas koka celtnes, kuru paliekas apmēram 4 m dziļumā konstatēja

divās vietās zem vēlāk celto mūra namu pamatiem. Pie Kaļķu ielasatra-

dusies kāda ap Bxs m lielaēka, bet pie vēlākās Mazās Jaunavu ielasotra,

mazāka celtne. Sākotnēji ieliņa bijusi šaurāka nekā mūsdienās, jo daļa

ēkas turpinājās zempašreizējās ielasbruģējuma. lekšpusē atrastais dzirn-

akmens un blīvais lopu mēslu slānis virs celtnes pamatiem liecināja, ka

gruntsgabala aizmugurē atradusies saimniecības ēka (varbūt reizē arī

kūts), kamēr dzīvojamais nams celts pie lielākāsun nozīmīgākās Kaļķu

ielas. Ogles un deguma paliekas celtņu vietā norādīja uz kādu lielāku

ugunsgrēku, pēckura koka apbūve beigusi pastāvēt. lespējams, tas noti-

cis 1293. gadā, kad Rīgu piemeklēja viena no postošākajām ugunsnelai-
mēm, nodegot lielākajai daļai pilsētas koka ēku. Pēc šī ugunsgrēka izdo-

tajos pirmajos pilsētas būvnoteikumos bija norādīts, ka turpmāk Rīgā

ceļamajām ēkām jābūt no mūra, bet tam, kas to nespētu, jābūvē pildrežģī.
Arī kvartālā starp Kaļķu, Monētu un Mazo Jaunavu ielu pirmā

mūra ēka celta 7/106 gruntsgabalā 14. gs. sākumā. Starp vēlāko namu

daļām būvbedrēbija izsekojamas no liela izmēra sarkanajiem ķieģeļiem
vendu sējumā mūrētās celtnes dienvidu un rietumu sienas, kuras

vietām saglabājušās pat līdz 2,5-3 m augstumam. Salīdzinājumā ar

'epriekšējo apbūvi jaunās ēkas izmēri bijuši daudz lielāki - aptuveni
12x11 m - un tā 3,5-4,5 m attālināta no Kaļķu ielas būvlaides līnijas.
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Tādējādi nama priekšā izveidojies brīvs tā sauktais piedurvju laukur»

Pārsteidzošākais atklājums sekoja pēc vēlāko gadsimtu mūru paliela

novākšanas, kad ēkas stūrī atklājās tās pamatos iebūvētadzeramāūdere

ieguvei izmantotaaka. Pamatu dolomītakmeņu krāvums puslokā ietvēn

akas augšmalu, kuras forma bija tuva regulāram aplim ar diametri

1,4 m. Akas sienu veidošanai izmantoti ar šaurajiem galiem uz iekšpus
likti sarkanā mālaķieģeļi. Katru nākamozemāko ķieģeļu rindu nedaud

izbīdot, sienas dziļumā pakāpeniski sašaurinājās un ieguva piltuve
formu. Akas dziļums bija 1,7 m, un tās apakšā konstatēta zemē ierakt

ozolkoka muca, kas izmantota kā savdabīgs ūdens savācējfiltrs. Apkar

mucai virs pamatzemes vienā kārtā izliktu prāvu dolomītuun laukak

meņu klājiens veidoja stabilu pamatni ķieģeļu sienām, aizturot arī smilti

un neļaujot mucai piesērēt.

lepriekšējo gadu izrakumos dzeramāūdens aku vietas atklātas vai

rākkārt, tomēr tās galvenokārt bijušas koka konstrukcijas. Nama stūr

pamatos izveidota ķieģeļu aka Vecrīgas arheoloģiskajā izpētē konsta

tēta pirmo reizi, un tiešas analoģijas mūsu pilsētā tai nav. Taču tāda:

zināmas Ziemeļvācijā - Lībekā v. c, kur māju vai ielu stūros ierīkotā:

akas plaši izmantotas pilsētnieku apgādē ar dzeramo ūdeni. Kādi

17. gs. sarakstā Lībekā uzskaitītas 8 šādas akas, un domājams, ka agrai

to skaits bijis vēl lielāks. Virszemes gruntsūdeņu aizvien pieaugošai;

piesārņojums jau 16. gs. pilsētu iedzīvotājiem lika meklēt citus dzerami

ūdens avotus, un atklātās akas pamazām likvidēja, aizstājot tās ai

centralizētu ūdensvadu. Rīgā tādu ierīkoja 1663. gadā.

Ēkas sienu trajektorija liecināja, ka ūdenim piekļūt varēja tikai I

ielas puses. Atklātās akas varēja būt ganpubliskas, ganprivātas. Tomē:

saistība ar konkrēto ēku vedina domāt,ka Rīgas aka nav bijusi paredzēt

publiskai lietošanai, bet skaitījusies mājas saimnieku privāts īpašums.
15. gs. laikā kvartāla robežās mūra apbūve kļuva dominējošā. ša

r

laikā celto ēku konfigurācija ar dažām vēlākām izmaiņām saglabāji

līdz 20. gs. 40. gadiem. Būvbedres teritorijā bija izsekojamas trīs atse-

višķu namu kontūras. 7/106 gruntsgabalā turpinājusi pastāvēt iepriek

šējā gadsimtā celtā ēka, 7/107 gruntī ar garāko fasādi pret Kaļķu iel-

uzcelts jauns 14,3x9,3 m liels mūra dzīvojamais nams. Tā aizmugurē, £

fasādi pret Monētu ielu 7/108 gruntsgabalā izbūvēta neliela, plāna

8,3x5,4 m vientelpas celtne, kas vēlāko gadsimtu laikā paplašināt

līdz Mazajai Jaunavu ielai. Šajā laikā izveidojās arī mazais pagalrK

starp ēkām.
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1. att. Ķieģeļu aka 14. gs. nama stūrī. M. Lūsēnafoto

Pēc vairāk nekā metru biezā vēlāko gadsimtu kultūrslāņa norak-

šanas sākotnējā zemes virsmas līmenī pagalma stūrī tika atklāta 15. gs.

izbūvētas koka atejas bedres vieta.Aizmūrētā durvju aila ēkas pagalma
fasādē virs bedres norādīja, ka tā bijusi saistīta ar mazāko, pret Monētu

ielu vērsto mūra namu. Viduslaiku pilsētas šaurībā tualešu bedres

līdzās tiešajam uzdevumambieži vienizmantoja ari kā atkritumuizgāz-
tuves, izmetot tur dažādusnolietotus un bojātus saimniecības piederu-

mus,novalkātus apavus, ieplīsušus traukus unapģērba detaļas. Arheo-

logiem te iespējams atrast priekšmetus, īpaši koka un ādas izstrādāju-

mus, kas citos apstākļos nemēdz saglabāties. Senlietu klāsts parasti
saistāms ar konkrētu namu un raksturo tā iedzīvotājus noteiktā laika

posmā, paverot ieskatu vienkāršo Rīgas namnieku ikdienā. Atradums

Kaļķu ielā bija negaidīta veiksme, jo Rīgas izrakumu materiālā tādu

15.gs. pilsētnieku iedzīves priekšmetu kompleksu līdz šim trūka.

1,9 m dziļajā bedrē vienkopus atrasts vairāk nekā 200 senlietu vie-

nību, no kurām lielākā daļa bija dažāditrauki. Pārtikasproduktu uzgla-
bāšanai un droši vienarī ēšanai nama iedzīvotāji izmantojuši vienkāršus,

nokoka dēlīšiem darinātus apaļus traukus stāvām malām- tā sauktos

galdiņtraukus. Tie darināti līdzīgi mazām muciņām, ap apaļopamatni
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Atejas bedre izrakumu laika atrastie priekšmeti

2. att. 15. gs. rīdzinieku lietotie trauki. No Vācijas ievestās akmens masas
krūkas (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs). J. Zviedrānafoto

4. att. Stikla trauki 15.gs. rīdzinieku namos vēl nebija parasta lieta.Dzeramie

kausi (Rīgas vēstures unkuģniecības muzejs). J. Zviedrānafoto
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3.att. Šis zābaks minisRīgas bruģi pirms vairāk nekā 500gadiem. Blakus tam

kurpnieka amata rīks - koka lieste (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs).

J. Zviedrāna foto

att. Koka dēlis ar dažādām iegrieztām zīmēm un dzirnavu spēles lauciņiem

(Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs). A. Bērziņas zīmējums
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nedaudz ieslīpi ar klūdziņu palīdzību nostiprinot vertikālus dēlīšu?

(galdiņus). Rīgā šie trauki bijuši pazīstami jau kopš 13. gs. sākuma un

līdzās keramikas izstrādājumiem lietoti vēl 15. gadsimtā. Koka trauki,

iespējams, kalpojuši ilgāk nekā no māla darinātie, taču tādu izgata-

vošana noteikti prasījusi vairāk darbaun laika, tāpēc vēlākajos gadsim-

tos galdiņu traukus pārstāja izmantot.Savukārt dzērienuuzglabāšanai
lietotāsīpatnējas slaidas formas mālakrūkas Rīgā parādās 15.gadsimtā.

Todarināšanaiizmantotaispelēkais māls - tā dēvētāakmens masa- un

dzeltenīgi brūnā sāls glazūra raksturīga Zīgburgas apkārtnes keramikas

darbnīcu produkcijai. Tāda tipa keramikas lauskas atrastas arī citās

Rīgas vietās, liecinot, ka daļa greznāko trauku namnieku vajadzībām

tikusi ievesta no Vācijas. Stikla trauki šajā laikā ikdienā vēl nav bijuši

plaši izplatīti un, jādomā, skaitījušies greznuma priekšmeti, tāpēc

rūpīgi glabāti un saudzēti. Daži tualetes bedrē atrastie kausu un glāžu

fragmenti darināti no zaļganas, citi - no caurspīdīgas stikla masas.

Trauku sieniņas ārpusē rotājušas uzkausēta stikla pilītes vai zilgana

dzīslojuma josliņas. Vienam no kausiem apakšā astoņas noplacinātas

lodītes izveidotas kā kājiņas, citi balstījušies uz platākām, plāna stikla

konusveida pamatnēm. Lai gan trauku forma un rotāšanas paņēmieni

raksturīgi Vācijas stiklinieku darinājumiem, iespējams, ka greznos trau-

kus pēc ievestajiem paraugiem mācēja izgatavot arī rīdzinieku meistari.

Stiklinieku amats pilsētā minēts jau 14. gs. vēstures avotos. Arheolo-

ģiskos izrakumos norādes par vietējo stikla apstrādi savulaik atrastas

Trokšņu ielā.

Interesantas liecības iegūtas arī par nama iedzīvotāju valkātajiem

apaviem. Ilgākā laika sprīdī bedrē izmesti pavisam 10 savu laiku nokal-

pojuši dažādu formu zābaki, puszābaki un kurpes. Tie darinātino liel-

lopu vai cūkādas. Lielākoties ikdienā izmantotie apavi bijuši taisna

piegriezuma un aptvēruši valkātāja kāju nedaudz virs potītes, zoles

parasti veidotas biezākas un izturīgākas. Lai mitrumā vai salā kājas

neslīdētu, zoļu apakšā papildus varēja būt iestrādātas īpašas koka tapi-

ņas. Apaviem bija jābūt ērtiem un izturīgiem, estētiskajam noformēju-

mam veltīta mazāka vērība. Tikai 15. gs. parādās pirmie šodien tik

pierastie apavi ar izceltu papēža daļu. Dažas tādas smailpurna kurpes

atrastas ari Kaļķu ielā. Mazie izmēri, vairāk atbilstoši sievietes kājai

liecina, ka jau tolaikviņas pirmās sekojušas modes tendenču izmaiņām

Kopā ar apaviem bedrē iemestaiskurpnieka amata rīks - koka lieste ar

iededzinātu īpašnieka zīmi - vēstīja par mājas saimnieka iespējamo
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nodarbošanos. Turpat atrasts kāds dēlis, ko abās pusēs rotāja dažādi

iegriezti simboli. Daži no tiematgādina īpašuma zīmi, citi - atsevišķus

burtus vai piecstaru zvaigznes - pentagrammas. Dēlis savulaik bijis

kādas lielākas virsmas (galda?) sastāvdaļa. Līdzās minētajiem simbo-

liemabās dēļa pusēs daļēji redzami kokā iegriezti galda spēles - dzir-

navu - lauciņi un vienkārši naža atstātas švīkas. Domās varam iztēlo-

ties, kā pie galda strādājuši kurpnieka mācekļi, kā no vienkārša ādas

gabala pamazām veidojās kurpe vai zābaks, kā vaļas brīžos viņi turpat

nodevušies aizrautīgai spēlei vai mācījušies kokā atveidotburtu zīmes.

Atejas bedre izmantota apmēram 100 gadu un likvidēta 16. gs.

sākumā. Jāatzīmē, ka blakusmājas stūrī iebūvētā aka atradās tikai 2 m

noatejas bedres un kādu brīdiabas tikušas izmantotas vienlaikus.Tā ir

uzskatāma liecība par viduslaiku pilsētās valdošajiem antisanitārajiem

apstākļiem, kādi izveidojās, pieaugot apbūves blīvumam.

Jānis Štrauhmanis

Rīgas kartogrāfijas hronoloģija

Katrai lielai pilsētai ar daudzu simtu gadu ilgu vēsturi ir

kartogrāfijas jeb šīs pilsētas karšu un plānu vēsture. Rīgas vārds

pasaules kartēs parādījās 13. gs., bet Eiropas kartēs - 15. gad-

simtā. Pirmais pilsētas teritorijas attēls, ko var apzīmēt par plānu,
tika publicēta 17. gadsimtā. Tādējādi publicētu un nepublicētu

Rīgas karšu un plānu skaits ir ļoti liels.

Hronoloģijā atzīmēti tikai ievērojamākie kartogrāfiskie darbi,

veltīti valsts galvaspilsētai.

1601. gadā - Daugavgrīvas plāns - pirmais pilsētas daļas

attēls.

1612. gadā - N. Mollīna Rīgas kartogrāfiskais attēls.

1650. gadā - F. Murrera Rīgas plāns, ko var uzskatīt par pirmo

plānu.

1689. gadā - H. Purgolda Doma baznīcas zemes pirmais plāns.
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Rīgas skats no putna lidojuma. 1638.M. Meriāna vara grebums

1710. gada - viens no pirmajiem Rīgas plāniem ar visu ielu

tīklu.

1754. gadā - pirmais pilsētas plāns ar ielu nosaukumiem un

numuriem.Kopš šī gada namus oficiāli sākasaukt

pēc ielas nosaukumaun mājas īpašnieka vārda.

1789. gadā - viens no pirmajiem pilsētas ūdensvada plāniem
1792. gadā - pilsētas plāns, kurā pirmoreiz raksturota ūdett

kvalitāte akās.

1803. gadā - pirmais plāns ar Krievijas cenzūras aizkrāsotu

daļu.

1827. gadā - viens no pirmajiem plāniem ar policijas iecirkņu

robežām.

1828. gadā - pirmais plāns ar jaunajām Rīgas robežām, kas

tika pirmoreiz oficiāli apstiprinātas.

1845.-1847. gadā - pirmais ļoti detalizētais pilsētas plāns uz

vismaz 10 lapām (mērogs 1:1200 un 1:2400).
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1857. gadā - pirmais plāns ar Rīgas reljefa attēlu.

1858. gadā - pirmā pilsētas teritorijas uzmērīšana, pēc kuras

datiem sastādīja plānu mērogā 1:600.

1879.-1883. gadā - pirmais pilsētas atlants.

1915.-1916. gadā - pirmais Rīgas plāns latviešu valodā.

1919. gadā - pirmais plāns pēc Latvijas valsts nodibināšanas

(P. Stučkas valdības izdots).

1943. gadā - PSRS militāro topogrāfu sastādīts Rīgas plāns.

1959.-1960. gadā - izdots Rīgas plāns mērogā 1:10 000, bet

atklāti izplatīt to bija aizliegts.

1982. gadā - pirmais pilsētas transporta plāns (pēc Otrā pasau-

les kara) krievu valodā (latviešu valodā - tikai

1989. gadā).

1988. gadā - pirmais Rīgas atlants tūristiem (tikaikrievu valodā).

1988. gadā - pirmoreiz Rīgas rajonu un parku kartes publicē-

tas enciklopēdijā „Rīga".

Interesenti plašāku informāciju par Rīgas plāniem un kartēm

var iegūt no kataloga „Rīgas kartes un plāni 17. gs.
- 19. gs. 60.

gadu vidus" (1987) un bibliogrāfiskā rādītāja „Latvija kartēs un

plānos" (LNB, 1998).

Juris Alksnis

„Ugunsgrēkam ir tikai trīs cēloņi -

vīrietis, sieviete un bērns" - franču

ugunsdzēsēju sakāmvārds.

Lielākie ugunsgrēki Rīgā

13.-19. gadsimtā

Kā visas viduslaiku pilsētas, arī Rīgu piemeklēja bieži ugunsgrēki,
kas iznīcināja kā atsevišķas ēkas, tā arī veselus pilsētas rajonus un

aiznesa sev līdzi daudzucilvēku dzīvību.Ugunsgrēki bija cēlonis lielām

izmaiņām pilsētas celtņu arhitektūrā.
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Kad izcēlies pirmais ugunsgrēks Rīgas vietas ciemos, nav noskaid-

rojams. Tomēr arheoloģiskie izrakumi liecina, ka 12. gs. atsevišķas

mājasRīgas apmetnē(tagadējā Pelduun Ūdensvadaielas stūrī) degušas

pat septiņas reizes, bet vienmēratjaunotas vecajā vietā.

Vēstures pētnieks K. E. Napjerskis (K. E. Napjersky, 1793-1864),uzska-

tīja, ka pirmais ugunsgrēks Rīgas pilsētā izcēlies 1209.gadā, kad nodega

bīskapa pils un no koka celtā Doma baznīca. Indriķa hronikā minēts

1215. gada ugunsgrēks: „Pēc tam Lielajā gavēnī, dziļā nakts tumsā, Rīgā

izcēlās liels ugunsgrēks. Dega pilsētas pirmā daļa, tas ir, vispirms
uzceltā, ko apņēma pirmais mūris, no Sv. Marijas baznīcas, kas nodega

kopā ar lielajiem zvaniem, līdz bīskapa mājai (tā bija bīskapa Alberta

māja, kur tolaik dzīvoja bīskaps Filips - /. A.) ar blakus esošām ēkāmun

līdz ordeņa brāļu baznīcai." Interesanti, ka šis ugunsgrēks atradis

atspoguļojumu arī daiļliteratūrā - Kārļa Janševska (1865-1931)romānā

„Svētās Marijas baznīcas cēlēji".

Pēc šī ugunsgrēka vēl 13. gs. avotos vai tiem veltītajā vēstures lite-

ratūrā var atrast ziņas par trim ievērojamām ugunsnelaimēm. Zinā-

mākais ir 1293. gada Sv. Mārtiņa nakts ugunsgrēks. Tā cēlonis nav

zināms, lai gandažus gadus vēlāk Rīgas rāte sūdzējās Romas pāvestam

Bonifācijam VIII, ka ordeņa brāji, izmantojot uzpirktus cilvēkus, mēģi-

nājuši pilsētu nodedzināt.Šis ugunsgrēks bija par iemeslu tam, lai pilsē-

tas būvnoteikumos iekļautu arī ugunsdrošības normas (šādas normas

jau bija citu Eiropas pilsētu būvnoteikumos, piemēram, Lībekā no

1267. gada). Taču šī raksta uzdevums nav izpētīt ugunsdrošības notei-

kumu un ugunsdzēšanas dienestu attīstību un izmaiņas Rīgā.

Ja lielākajai daļai 13. gs. ugunsgrēku konkrētie cēloņi nav zināmi

tad tas precīzi ir zināms 1297. gada 26. jūlija notikumam. Tā bija kara-

darbībastarp Livonijas ordeniun Rīgas pilsētu. Ugunsgrēku izraisīšana

pilsētā bija īpašs cīņas paņēmiens, kuru Livonijas ordenis izmantoja ari

vēlākajā karadarbībā pret Rīgas iedzīvotājiem.
Šī raksta autoram nav izdevies atrast liecības par lieliem uguns-

grēkiem Rīgā 14. gadsimtā. Saprotams, ugunsnelaimes ir bijušas, tomēr

pārsvarā nelielas un lokālas.

15. gs. galvenais ugunsgrēku cēlonis bija ordeņa un pilsētas sadur-

smes. 1454. gada 15. jūlijā apšaudes rezultātāRīgā nodega daudz namu

un arī rātsnams. Pilsētnieki 1481.gadā nodedzināja ordeņa muižu, dzir-

navas pie Olektsupītes, ordeņa pili un priekšpili ar saimniecības ēkām

un ķieģeļcepli. Savukārt ordenis 1489. gada 13. septembrī lauza
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Pēterburgas priekšpilsēta pirms degšanas 1812.gadā

noslēgto miera līgumu ar pilsētu un iesūtīja Rīgā divus savus aģentus,
kuru uzdevums bija aizdedzināt vairākas ēkas. Tomēršis plāns neizde-

vās, jo dedzinātājus noķēra un sodīja ar nāvi.

Daudz nelaimju rīdziniekiem nesa 16. gs. ugunsgrēki. Lielo uguns-

grēku skaits varētu būt deviņi. 1524. gadā izdega Sv. Pētera baznīcas

interjers. Lai ganugunsgrēka cēlonisnav zināms, tomēr var pieņemt, ka

tas bija pilsētnieku protests pret katoļu baznīcu reformācijas gaitā, jo
tieši šis gads raksturojas ar svētbilžu grautiņiem.

1532. gadā ugunsgrēks izcēlās skursteņslauķu cunftes eltermaņa

Karstena mājās, un liesmās bez citām mantām gāja bojā amata grāma-

tas, šrāgas un privilēģijas. Tā bija likteņa ironija, jo skursteņslauķi bija
vieni no atbildīgajiem par ugunsgrēku dzēšanu un ugunsdrošības

ievērošanu pilsētā.

Vēstures avotosun literatūrāvisplašāk atspoguļots 1547. gada uguns-

grēks. Tas izcēlās īsi pirms Vasarsvētkiem - 21. maijā. Ugunsgrēka cēlo-

nis bija kādas rīdzinieces neuzmanība, žāvējot gaļu. Viņa nevis uguni

pieskatījusi, bet „jokojusēs ar vienu jaunēkli". Uguns izcēlās priekš-
pilsētā un ātri pārsviedās arī uz pilsētas centrālo daļu. Pēc Lielās ģildes

eltermaņa Hinrika Hākes liecības, spēcīgs ziemeļrietumu vējš nesis

degošus speķa gabalus pāri jumtiem. Viens gabals aizķēries aiz Doma
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Pēterburgas priekšpilsēta pēc degšanas 1812. gadā

torņa, no degošajiem taukiem aizdedzies koka klājums, un tornis

nodedzis. Ugunsgrēkā vēl pilnīgi tika iznīcināta bīskapa pils un visa

pilsētas ziemeļrietumu daļa. Kā zināmu atskaites punktu pilsētas tēla

izveidē šo ugunsgrēku min J. K. Broce (1742-1823), atzīmējot, ka Minstera

„Kosmogrāfijā" (1550) attēlota Rīga pēc 1547. gada ugunsgrēka.

Liels ugunsgrēks bijis Rīgā arī 1576. gadā, kad izdegušas 3/4 pilsē-

tas. Tomēr, lai aprakstītu šo ugunsnelaimi, vajadzīga vēl papildu izpēte

arhīvos.

17. gs. bija bagāts ievērojamiem ugunsgrēkiem. Jau 1601. gadā Rīga

cieta no ugunsgrēka, kas bija Zviedrijas un Polijas kara rezultāts

Tuvojoties zviedru karaspēkam, nodedzināja priekšpilsētas, kā tas bija

pieņemts, ja ienaidnieks tuvojās pilsētai. Zaudējumi esot bijuši divtf

mucas zelta. Šī kara apšaudēs un dedzināšanās Rīga cieta vēl 1605. un

1621. gadā. Kopā ar daudzajām dzīvojamajām ēkām nodega ari

Sv. Ģertrūdes baznīca un Sv. Georga hospitālis, kā arī visas vējdzirnavas

Ļoti traģisks bija ugunsgrēks 1624. gadā, kas izcēlās atjaunotajā

Sv. Jura hospitālī no kāda nespējnieka neuzmanīgas apiešanās ar uguni

Liesmās sadega un dūmosnosmaka daudz vecu un slimu cilvēku.

Ugunsgrēks, kas Rīga liesmoja 1677.gada 21. un 22. maija, literatūri
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Ugunsgrēks sīkumu tirgū 1871.gadā

Kuģu degšana Daugavā 1871.gadā
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tiek saukts par „Lielo". Tā izraisītāji bija divi ļaunprātīgi dedzinātāji-

Zemītes mācītāja dēls tiesību students Gabriels Franks un zviedru

tirgotājs Pēteris Andersons.Pastāv versija, ka viņus savervējis un viņiem

samaksājis krievu kņazs Romadanovskis, lai atriebtos rīdziniekiempar

krievu armijas neveiksmi pie Rīgas 1656. gadā. Dokumentāli šis fakts

nav pierādīts. Arī atzīšanos no apvainotajiem panāca tikai uz moku sola

Pelēkajā tornī. Uz ļaunprātīgu dedzināšanu norādīja fakts, ka uguns-

grēks divās dienās uzliesmoja dažādās vietās, vispirms Šmides mājā

pie Jāņa vārtiem (nodega dzīvojamās ēkas, Pētera un Jāņa baznīca).

22. maija rītā uguni nodzēsa, bet tā uzliesmoja no jauna tās pašas dienas

vakarā Domskolas bēniņos. Kopējais zaudējums bija milzīgs: 250 (citos

avotos 270 - /. A.) dzīvojamās ēkas, divas baznīcas, Domskola, 8 nolik-

tavas ar precēm. Abus noķertos vaininiekus sodīja šausmīgā veidā.

18. jūnijā pie kauna staba uz Akmens dambja (tagad Stabu ielas sākums -

/. A.) Andersonamar nokaitētāmknaiblēmdedzināja miesu, tad nocirta

galvu, kuru uzdūra uz mieta, pārējais ķermenis tika sacirsts četrās

daļās, kuras pakāra pilsētas redzamākajās vietās. 14. jūlijā uz sārta

sadedzināja Franku.

Ļoti postošs ugunsgrēks trakoja Rīgā 1689.gada 23. jūlijā, kura cēlo-

nis nav zināms. Tas izcēlās starpvaļņu teritorijā rātes zirgu stallī (pēc

citiem avotiem - galdnieku meistara mājā pie Kubla tilta - /. A). Lies-

mas plosījās 19 stundu, un ugunsgrēka izplatību veicināja stiprais vējš.

Cilvēki meklēja patvērumu mūra torņos unizglābās, jo bojā aizgāja tikai

četri cilvēki: viens bērns, zemkopības skolotājs un divi brandmeistari-

Toties materiāliezaudējumi bija lieli: 235 koka un 93 mūra ēkas (starp

tām Niensteda atraitņu konvents, noliktavas, divi nocietinājumu torņi).

18. gs. sākums Rīgas vēsturē raksturojas ar Ziemeļu kara notikumiem.

Starp daudzajiem šī kara ugunsgrēkiem gribētos izdalīt 1709. gada 13. de-

cembrasprādzienu Citadeles pulvera pagrabos. Kas īstenībā izraisīja šo

grandiozo sprādzienu, nav zināms. Versija, ka tas noticis, lielgabala lodei

trāpot pulvera krājumos, manuprāt, neiztur kritiku. Pulveris glabājās

dziļi Citadeles kazemātos, un tā laika artilērijas šāviņiem nebija tik izcilu

caursišanas spēju, lai tur izraisītu eksploziju. lespējams, ka lode trāpīja

tieši šaušanai sagatavotajā pulverī pie lielgabaliem, taču, kā detonējis

pulveris pagrabos, nav saprotams. Varbūt tā bija krievu karaspēka diver-

sija. Tomēr šāds skaidrojums nav sastopams nevienāvēstures avotā, bet

varbūt tāds vēl vienkārši nav atrasts. Uzsprāgušā pulvera daudzums tiek

vērtēts no 1200 līdz 3600 mucām un no 1600līdz 1800 lādiņiem. Precīzi
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nav noskaidrojams ari bojāgājušo skaits. To leš ap 1000cilvēkiem. Dažādi

bojājumi bija nodarīti gandrīz visām lekšrīgas ēkām.

18. gs. pilsētā nogranda vēl divi vareni sprādzieni - 1721. gada

21. oktobrī un 1741. gada decembrī. Pirmais iznīcināja Miesnieku torni

un blakusnamus, otrs - meistara Krafta māju un nodarīja bojājumus

Pētera, Jāņa un Reformatorubaznīcai.

Krievijas cars Pēteris I bija aculiecinieks un dzēšanas darbu vadītājs

1721. gada 10. maija ugunsgrēkam Sv. Pēterabaznīcā. Nelaimescēlonisbija

zibens. Ugunsgrēku cars ieraudzījis no savas pils Palasta ielāun tūdaļ devies

palīgos. Baznīcai nodegot, gāja bojā unikālais, Holandē izgatavotais torņa

pulkstenis (uzstādīts 1697. gadā un izmaksājis 8000 dālderu), soli, 16. gs.

epitāfijas un vitrāžas, ka paplāksnes (sasprāga no karstuma - /. A). Vēlāk

baznīcas atjaunošana izmaksāja 18 810 dālderus. Pēc Pētera I pavēles

atjaunošanas darbi faktiski sākās jau nākamajā dienā pēc ugunsgrēka.

Arī 19. gs. Rīga plosījās lieli ugunsgrēki. Pats lielākais bija netiešas

kara darbībasun amatpersonu nepārdomātas rīcības sekas.

Krievu-franču karš 1812. gada jūnijā sasniedza Latvijas teritoriju.

Radās draudi arī Rīgai. Kā parasti tādos gadījumos, visvairāk cieta

priekšpilsētas. Jelgavas priekšpilsētu nodedzināja tūlīt pēc lecavas

kaujas, jo tā atradās franču-prūšu armijas uzbrukuma galvenajā stra-

tēģiskajā virzienā. 10. jūlijā noplēsa ēkas Āgenskalnā. 11. jūlijā Rīgas

ģenerālgubernators J. M. Essens (1758-1813)saņēma izlūku komandiera

ziņojumu, ka ienaidniekaarmija tuvojas, lai gan faktiski lielu putekļu
mākoni uz ceļa bija sacēlis ganāmpulks. Essens deva pavēli aizdedzināt

piķa vainagus uz katras mājas Maskavas un Pēterburgas priekšpilsētā.

Ugunsgrēks liesmoja nakti un visu nākamo dienu. Tas bija darīts velti,

jo ienaidnieka karaspēks līdz Rīgai nenonāca. Pašizraisītā ugunsgrēkā

zaudējumi bija milzīgi: 782 ēkas (702 dzīvojamās ēkas, 4 baznīcas,

35 sabiedriskās celtnes, 41 tirgus būda). Bez pajumtes palika 6882 cil-

vēki, kas sastādīja 21,53% no Rīgas iedzīvotāju skaita (pārsvarā latvieši,

jo vācieši un bagātākie krievi dzīvoja lekšrīgā). Kopējais zaudējums bija
16 821 543 rbļ. 26 kapeikas.

Neskatoties uz to, ka karš vēl turpinājās, ziedojumu šajā ugunsgrēkā
cietušie saņēma gan no valdošās dinastijas pārstāvjiem, gan citu pilsētu -

Pēterburgas, Pērnavas, Valmieras iedzīvotājiem, Rīgas bagātajiem vācie-

šiem. Kompensācijas saņēma 1843 ģimenes. Essena vietā stājās jaunais

ģenerālgubernators Filippo Markoni - marķīzs Pauluči (1779-1849) -

cilvēks, kas turpmākajos gados darīs daudz labaRīgas iedzīvotājiem.
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Jēkabs Raipulis

Rīgas aptīrīšanas vēsture

Tuvojoties Rīgas 800. gadadienai, mēs mēģinām ieskatīties tās

vēsturē, izprast un gūt iespējami objektīvu priekšstatu par to.

Pirmais, kam mēs pievēršamies šajos pētījumos, ir nami, baz-

nīcas, pilis, tad vēstures dokumenti, hronikas un apraksti. Pilsēta

dzīvoja, veica ikdienas darbu, priecājās, karoja, radīja vērtības un

tās iznīcināja. Un šajā procesā radās pārpalikumi un atkritumi,

kurus īpaši neviens nesavāca un neiznīcināja, bet visbiežāk

izmeta vai tāpat izlēja uz ielas, vai sagāza kādā bedrē vai ūdens-

tilpnē. Un, lūk, Vecrīgā, kura pastāv šos 800 gadus, ir izveidojies
vairākus metrus - pat līdz 7 metriem -biezs dažādu gružu un

atkritumu slānis, kurā it kā iegrimušas mājas un baznīcas. Šis

slānis satur ne mazāk informācijas par pilsētas vēsturi kā ēkas,

laukumi un rakstības liecinieki. Turklāt šī grāmata - kultūr-

slānis - ir daudz patiesāka un objektīvāka par to, kura veidota

reprezentēšanai un laba iespaida radīšanai.

Gandrīz 700 gadu cilvēks un atkritumi sadzīvoja it kā bez

īpašām problēmām. Taču - it kā. Ne viss bija tik gludi - par to lie-

cina ganarheoloģiskie izrakumi, gandažādivēstures dokumenti.

Ļoti ilustratīva ir senās Rīgas ostas un centrālās ūdens artē-

rijas Rīdziņas vēsture. Vēsturnieks A. Caune raksta: „Gadsimtu

gaitā upes gultne pakāpeniski sašaurinājusies, rīdziniekiem, izrā-

dās, piemitusi nelāga paraža - gan ziemu, gan vasaru dažādus

atkritumus, būvgružus un pat kūtsmēslus izbērt Rīdzenē... Par

rātes rūpēm uzturētRīdzeni kuģošanas kārtībā liecina vairākkārt

izdotie aizliegumi bērt gružus un atkritumus upes gultnē. Ir

saglabājušies aizliegumi, kas bijuši izdoti 1399. un 1415. gadā.
Interesanti atzīmēt, ka pat kurpnieka amata senākajās šrāgās -

amatanoteikumos - ir īpašs paragrāfs, ar kuru amata meistariem

aizliegts izbērt Rīdzenē ādas atgriezumus un atkritumus."

Taču rīdzinieki arī tajos laikos nav bijuši sevišķi paklausīgi-

Turpina A. Caune: „Par to, ka pēc 14. gs. Rīdzene kļūst aizvien
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seklāka, ka pilsētnieki nav ievērojuši rātes atkārtotos aizliegu-

mus piegružot ostu, liecina pilsētas izdevumi, kas atvēlēti ostas

gultnes vairākkārtējai bagarēšanai un tīrīšanai. Pirmo reizi šādi

darbi veikti 1405. gadā, vēlāk - 1535., 1554., 1610. v. c. gados."

Atkritumu izvešanu no pilsētas veica neorganizēti individuā-

lie transportētāji. Interesanti atzīmēt, ka ateju bedru tīrīšanu bla-

kus saviem tiešajiem pienākumiem veica bendes kalpi. Atceļot

miesas sodus 1863. gadā, likvidēja arī bendes amatu. Pilsētas

aplenkumu laikā karos no tās atkritumi netika izvesti. Tā,

piemēram, 18. gs. 11 gadu kara laikā visi atkritumi palika pil-

sētā un liela to daļa nonāca Rīdzenē. Tādēļ arī epidēmiju laikā

Rīdzenes tuvumā saslimšana un mirstība bija augstāka nekā

citos rajonos.

Atklāto ūdeņu piesārņojums veicināja arī aku ūdens kvalitā-

tes pazemināšanos. Tas bija netīrs un smirdīgs. Tādēļ dzeršanai

un ēdiena gatavošanai rīdzinieki galvenokārt izmantoja Dauga-

vas ūdeni.Bet ar akas ūdenilaistīja ielas un dzēsa ugunsgrēkus.

īpaši nesakoptas un piedrazotas ielasbija pavasarī un rudenī,

kad pa tām bija grūti pat pārvietoties. Vasarā piemēslojumu

papildināja vēl arī mājdzīvnieki, kurus divas reizes dienā dzina

uz ganībām un atpakaļ.
Antisanitārie apstākļi, kas radās, atkritumus izgāžot uz ielām,

kanālos un Rīdzenē, bija par iemeslu mēra, holeras, tīfa,baku un

citām epidēmijām. Mirušos līdz 1782.gadam apglabāja baznīcās.

Reizēm turbija tāda smaka, ka nevarēja noturētdievkalpojumus.
Tā, piemēram, 1656.gada vasarā un rudenī dievkalpojumus notu-

rēja Lielajā ģildē.

Vairākkārtējā Rīdzenes tīrīšana tomēr nenovērsa tās aizsērē-

šanu. A. Cauneraksta: „Jau 18. gs. 20. gados laivas Rīdzenē vairs

nevarēja iebraukt tās straujās aizsērēšanas dēļ. Stāvošais ūdens

un sagāzto atkritumu kaudzes pilsētas centrā pastāvīgi radīja
smirdoņu, bija apdraudēta arī rīdzinieku veselība. Šo iemeslu

dēļ 1733. gadā Rīdzeni pa daļai jau oficiāli sāka aizbērt, atstājot
tāsvidū tikai ar dēļiem segtu kanālu."

Rīgas notekūdeņus pa grāvjiem un upītēm novadīja Daugava.
Lai samazinātu smaku un likvidētu netīrumus, daļā grāvju ielika
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koka kanalizācijas caurules, bet daļu grāvju aizbēra. Diemžēl?:

kanalizācijas caurules ātri bojājās un aizsērēja.

1793. gadā starp Daugavu un novadkanāliem tika izveidot;

slūžas, kas sekmēja tajos ūdens cirkulāciju. Sāka arī šos kanāli

regulāri tīrīt.

1860. gada beigās, nojaucot pilsētas vaļņus, likvidēja Rīdzuļļ

pēdējās paliekas. Zem Meistaru, Kalēju un Minsterejas ieb

izbūvēja jaunu apakšzemes kanālu. To savienoja ar vecās gultne

paliekām, stāvošos ūdeņus novadot Daugavā.

No 1860. līdz 1885. gadam tika izbūvēts mūra kanālu tikt

75 km garumā. Atsevišķi ierīkoja arī lietusūdens kanalizāciju.

19. gs. Rīgā strauji pieauga rūpnieciskā ražošana. Dažas fl

ražotnēm īpaši nelabvēlīgi ietekmēja pilsētas sanitāro stāvokl:

No tādām ražotnēm jāmin nelielās lopkautuves, kuras atrada

biezi apdzīvotās pilsētas vietās un piesārņoja ūdeņus un augsit

Pēc 1853. gada holeras epidēmijas, kuras smagumā vainoja I

lopkautuves, tika izstrādāts centrālās lopkautuves projekts, izvie

tojot to ārpus pilsētas centra.

Otra nelabvēlīga ražotne bija ziepju fabrika tagadējā Latgale

priekšpilsētā, kuras atkritumi un smirdīgie dūmi piesārņot

apkārtni. Pilsētas vadība panāca, ka rūpnīcas īpašnieks iekārta

dūmu attīrīšanas sistēmu un pazemes kanalizāciju notekūdeni

aizvadīšanai.

Tikai 19. gs. sākās pilsētas sanitārhigiēniskā stāvokļa uzlabo

šana, jo rīdzinieku veselība un labsajūta aizvien pasliktināja?
1866. gadā sanitāro ārstu komiteja iesniedza gubernatoram pār

skatu par piesārņojuma avotiem pilsētā un to likvidēšana

priekšlikumus.

Augot pilsētai un attīstoties rūpniecībai pagājušajā gadsimti
radās aizvien vairāk gan sadzīves, gan ražošanas atkritumi

kurus vairs nevarēja izgāzt turpat durvju priekšā. Sadzīves atkii

tumus pilsētnieki sameta tā sauktajās mēslu bedrēs māju pagar
mos, kuras šad un tad tīrīja un atkritumus izveda. Arī atejas bed

rēs sakrājušos atkritumus izveda. Par šo atkritumu daudzumi

liecina tā laika statistika. Tā, piemēram, 1888. gadā asenizatorin

Rīgas izveda 30 000kubikasu atkritumu.
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Rīgas domes uzdevumāpilsētas galvenais inženierisĀ. Agte

1890./91. gadā izstrādāja Vecrīgas un tās tuvākās apkārtnes sis-

temātiskas kanalizācijas projektu, kuru sāka īstenot 1894. gadā.

90. gadu beigās kanalizācijas tīkla kopgarums bija 80 kilometri.

1898. gadā Rīgas dome nodibināja pilsētas asenizācijas iestādi,

tās darbam gadā atvēlot 32 000 rubļu. Atkritumus no atejām

izveda smilšu kalnos starp Rumpmuižas un Matīsa ielu. Šos

atkritumus sajauca ar kūdru un izmantoja tīrumu mēslošanai.

Tāpat laikā no 1901. līdz 1911. gadam, lai aizpildītu dzelzceļa

būvei patērētās 60 000 kubikasis smilšu un nostiprinātu augsni,

no visas apkārtnes uz Grīziņkalnu tika vesti kompostēšanai un

augsnes nostiprināšanai paredzētie atkritumi.

1913. gadā tika izstrādāts kanalizācijas projekts Pārdaugavai.

Līdz 1914. gadam tur uzbūvēja 6,5 km garu kanalizācijas vadu.

Gadsimta sākumā izveidoja kanalizācijas sistēmu arī Mežaparkā,
kur uzbūvēja pirmās ūdens attīrīšanas iekārtas.

1929. gadā Rīgas dome pieņēma lēmumu par mēslu bedru

likvidēšanu māju pagalmos. To vietā 760 pagalmos izvietoja 900

110 litru tilpuma atkritumu tvertnes.

Divdesmitais gadsimts visā pasaulē raksturīgs ar atkritumu

daudzuma strauju pieaugumu, kas rada daudzasgrūti risināmas

problēmas. Nav jau arī brīnums, ka rodas šāda atkritumu ofen-

sīva. Cilvēki ērtību labad lieto ļoti daudz iepakojamā materiāla,

izmet atkritumos to, koagrāk vēlreiz pārstrādāja vai sadedzināja,
bet vēl svarīgāk ir tas, ka 1 vienības izmantojama produkta iegū-
šanai tiek patērētas 99 vienības izjevielu, kuras pēc produkta
iegūšanas kļūst par atkritumiem.

Šobrīd katrs Rīgas iedzīvotājs gadā rada 1,3 m 3atkritumu,

kas visā Rīgā ir vairāk par 1 miljonu m3. Pašlaik šos atkritumus

izvieto galvenokārt Getliņu izgāztuvē, kuras izmēri strauji palie-
linās, bet ūdeņi, kas filtrējas cauri šiem atkritumiem, piesārņo

gruntsūdeņus tālā apkārtnē. Diemžēl modernas, videi nekaitīgas
būve kavējas, un Rīgas 800-gadē atkritumi vēl aizvien

krāsies vecajā izgāztuvē.
Liela daļa Rīgas notekūdeņu nonāk Daugavgrīvas ūdensattī-

rīšanas iekārtās un samērā tīri ieplūst Rīgas līcī. Tomēr daļa
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neattīrītu ūdeņu, tāpat kā daudzus gadu simtus agrāk, ieplūs

Daugavā, piesārņojot to un arī jūru. Netiek būvēta lietusūderr.

kanalizācijas sistēma, kuru sekmīgi sāka veidot jau 19. gadsimti

Atkritumi bija visus 800 gadus un būs arī turpmāk Rīga:
iemītnieku pavadoņi, ar tiem jāmāk sadzīvot, lai nemaitātu dziv

pašiem to radītājiem. Acīmredzot nākamajā Rīgas pastāvēšana;

simtgadē būs jau izstrādātas metodes, kas ļaus atkritumu dau-

dzumu samazināt līdz minimumam, pārvēršot tos jaunās iz&

vielās vai sadalot līdz pamatelementiem. Žēl tikai, ka šād

apstrādāti atkritumi nebūs vairs objektīva vēstures grāmat

nākamo paaudžu pagātnes pētniekiem.

Zita Pētersone

Spoki Rīgas pilsētā

Dažkārt nākas satikties ar kaut ko pārdabisku, ko cilvēks pats nespē

izskaidrot. Un pēc tam, uzticot to kādam, atliek stāstītajam ticēt va

neticēt. Ticēt vai neticēt atliek arī jums - cienījamie lasītāji.

Rīgā ir daudz namu, baznīcu un piļu. Starp tām ir daudz ēku, H

celtas ļoti sen. Tādas ēkas parasti apvītas ar dažādām teikām, leģendāri

vai spoku stāstiem. Un, ja tādu nav, tad bieži tie tiek izdomāti. Zināmi

mērā tas pat būtu nedabiski, ja mājās trūktu spoku, mājas garu vaikādi

citu mistisku parādību. Jo cilvēkam vienmērpiemīt tendencemeklētur

ticēt kaut kam pārdabiskam...

Jana baznīcas spoks

Jā, Rīgā ir daudz spoku stāstu. Visus pat nevar pārstāstīt. Visvairal

tādu ir par Rīgas ievērojamākajām baznīcām. Viena no tādām ir Jāņt

baznīca, kas atrodas Skārņu ielā 24. Tā sākotnēji bijusi celta 13. gs.
%

dominikāņu klostera kapela no akmens, jo no 1293. gada Rīgā pastāvēji

aizliegums celt koka ēkas - tās veicināja ātru ugunsgrēka izplatītI-
pilsētā. Bet tas netraucējaugunsgrēkiem plosīties arī mūra ēkās. Unšaf
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sakarā viens no spoku stāstiem saistīts ar cenšanos pasargāt no uguns-

grēkiemJānabaznīcu.
0

Viduslaikos, ceļot māju, bija pieņemts kaut ko ziedot, tā to pasargā-

jot no dažādāmnelaimēm- ugunsgrēkiem, sagrūšanas v. c. Parasti šim

nolūkam tika upurēti dzīvnieki. Taču ļoti populāri ir stāsti par jaunu,

pārsvarā šķīstu vai arī svētu cilvēku iemūrēšanu. Tā pēc kārtējā uguns-

grēka 15. gs. (iespējams, ka tā varēja būt 1483.-1491. gada baznīcas

sagraušana, kas notika rīdzinieku un ordeņa cīņās), atjaunojot klosteri,

kā arī baznīcu, dominikāņu mūki vēlējās, lai neuguns, ne citas nelaimes

vairs nespētu neko izdarīt šai ēkai, un tādēļ tika nolemts iemūrēt dzīvu

kādu mūku kā svēto mocekli.Mūka vārds neesot zināms. Trešajā naktī

pēc mūka iemūrēšanas tajā vietā, kur viņš bija iemūrēts, atskanēja vaidi

un klusa skribināšanās. Pret to tika izmēģināts gan svētītais ūdens, gan

Tēvreize,betnekas nelīdzēja. Astotajā naktī ap pulksten divpadsmitiem

skribināšanās apklusa un parādījās spoks - dominikāņu mūks savā

melnajā tērpā ar kapuci, kāds bija dominikāņu mūku tērps tajā laikā.

Mūks - spoks apgāja trīs reizes ap baznīcu un pazuda. Kopš tā laika tā

bija spoka katras nakts procedūra. Bieži tas traucēja mūkiem noturēt

nakts mesu, bet spoku neizdevies padzīt, neesot līdzējuši nekādi pasā-
kumi. Šis spoks, kaut arī traucējis dažkārt saviem brāļiem nakts mesas

laikā, tomēr tajā laikā esot bijis zināmā mērā mierīgs un kluss. Bet tikai

lidz laikam, kad pie Jāņa baznīcas 16. gs. beigās ierīkoja skolu.Kopš tā

laika spoks acīmredzot apguva no skolniekiem dažus nelāgus paradu-

mus-dzeršanu, tabakas pīpēšanu un lamāšanosrupjiem vārdiem,kaut

gan izklausās neticami, ka spoks varētu dzert vai pīpēt, jo valdauzskats,

ka spokiem nepiemīt fiziskas sajūtas kā cilvēkiem - spoks ir tikai gars

un nekas vairāk. Lai arī cik nereāli tas izklausītos, spokam garšojis
tumšais alus, bieži spoks bijis reibumā un tika redzēts ļoti reti, dažkārt

reizi nedēļā. Stāsta, ka tas ap Ziemassvētkiem esot tā piedzēries, ka aizli-

dojis līdz laukumam pie Pēterbaznīcas un sācis lēkāt, kā arī skaļi

dziedāt dziesmu „0, mein liebes Grethen" („Ak, mana mīļā Grietiņa"),

pie tam šie arī bijuši vienīgie pieklājīgie vārdi visā dziesmā. Pēc šīs

ampelēšanās laikam aiz kauna spoks nerādījies apmēram 200 gadu.
Tikai 19. gs. esot apciemojis baznīcu un sācis strīdēties ar kādu

studentu, kas acīmredzot bijis neticīgais un pretojies mūkareliģiskajiem

uzskatiem, apgalvojot, ka Dieva nav un zeme esot apaļa, kā arī ne visai

labi izteicies par mūka iemīļoto alus šķirni - tumšo alu. Pēc tam spoks
esotbijis ļoti apbēdināts, sācis dzert un rādījies ļoti reti.
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Pētera baznīcas spoks

Salīdzinot Jāņa baznīcas spoku ar Pētera baznīcas spokiem, Jā:

baznīcas spoks tikai tāds nebēdnis vien ir. Pētera baznīcai ir saglabāp

šies divi spoku stāsti. Un tā viens no tiem stāsta, ka 19. gs. sākumā,k

Dievu sāka pielīdzināt cilvēkiem un radās uzskats, ka nekādu pāri

bisku parādību nav, divi jaunekļi strīdējušies ar vecu, dievbijīgu cilvēk

Strīda laikā, lai pierādītu, ka neeksistē ne Dievs, ne arī pārdabisk

parādības, jaunieši iesaukušies: „Mēs būtu ar mieru ieiet vienalga ka

baznīcā un iesist naglu altāra telpas sienā!" Vecais vīrs savukārt jautājt

vai viņi to varot izdarīt Andreja naktī Pētera baznīcā, kur pēc verie

nostāstiem miris kāds Zilās gvardes vīrs. Kas tas par vīru un kad vir

miris, kā jau parasts spoku stāstos, nav zināms. (Zilā gvarde bija Met

galvju nama tirgoņu zeļļu gvarde, kas izveidota 1720. gadā. Šī ziloste

pos tērptā rota tika pakļauta zaļos tērpos ģērbtās rotas rotmistrant

Līdz pat 19. gs. 80. gadiem abas rotas kopā veidoja Rīgas jātnieku gvard

Jaunekļi un vecais vīrs saderēja uz simt dālderiempar to, ka a:

jaunekļi Andreja naktī izpildīs dievbijīgā vīra prasību. Jaunekļiem te

liecinieku klātbūtnē piecas minūtes pirms pusnakts jāieiet Pētera baz

nīcā no Skārņu ielas puses un apmēram pēc pusstundas jāiznāk āri

savukārt otrā dienā visi kopīgi ieies baznīcā un apskatīs altārī iesist

naglu. Tad vecis samaksās salīgto naudu, bet, ja jaunieši nebūs izpili

juši apsolīto, tad viņiem būs jāmaksā simt dālderu vecim.

Pienāca Andreja nakts. Visi sapulcējušies pie baznīcas durvīm. At

jaunieši nesuši rokās
pa vaska svecei, kā arī stiepuši līdzi garas kāpne

lai varētu uzkāpt un iesist naglu. Kad bija pienācis noliktais laiks, jat

nekļi iegājuši baznīcā. Pārējie palikuši ārā, gaidot, kad pulkstenis nosiri

tieši divpadsmit. Kad tas noticis, atskanējis sirdi plosošs kliedziensļ

baznīcas: „Glābiet! Zilaisnāk!"- un ēkas iekšpusē kaut kas smagi kriti

No baznīcas izskrējis viens no jaunekļiem un no bailēm aizslēdzi

durvis. Tikai pēc pusstundas gaidītāji kopā ar baznīcas kalpotājiem n

uztraukto jaunekli devušies iekšā. Altāra telpā bija redzamas apgāzt

kāpnes, bet baznīcā palikušais dīvainā kārtā karājies pie iesistās nagi*

Kad viņš tika no turienesnocelts, nabaga jauneklis jau bijis miris. Vir

biedrs, kurš palicis dzīvs, apgalvojis, ka tajā brīdī, kad nagla tiku:

iesista, tās sitējs zobgalīgi pajautājis: „Nu, kur tad ir tā Zilā gvarde
Tajā pašā brīdī no zobgaļa mutes atskanējis šausminoši skaļš kliedziens

„Laid vaļā! Palīgā!" - un tā viņš arī palicis tur karājoties, bet kāpne
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pašas no sevis apgāzušās. Dzīvs palikušais, kas to visu atstāstījis, pats

ari knapi izglābies - viņam savukārt pakaļ dzinušies bruņoti Zilās

gvardes vīri. Par to, kurš saņēma tos simt dālderus, vēsture klusē.

Savukārt kāda cita teikapar Pētera baznīcu stāsta tā. 1773. gadā Rīgā

tika izdots likums, kas aizliedza apbedīt mirušos baznīcās, undaudzās no

tām tika aizmūrētas kapa vietas. Tā kāds strādnieks, aizmūrējot kapus,

atradis kādu pazemes eju lielā ģērbkambara pusē un, neziņojot darba

vadītājam, slepus viens pats tajā iegājis. Strādnieka lampa pēc kāda laika

izdzisusi, un viņš palicis tumsā un krustcelēs, kur pirms gaismas nodzi-

šanas atradies, un, meklēdamsizeju, apmaldījies. Izsalies un noguruma

mākts, strādnieks pakritis, tad it kā tālumā sadzirdējis cilvēku balsis un

steidzies balsu virzienā, kur ieraudzījis ap piecdesmit rindās sakārtotu

akmens šķirstu. Katrā gulējis mūks melnās drēbēs un dziedājis skaistas,

svinīgas himnas svešā valodā.Strādnieks steidziestiemgarām un pārgājis

pāri kādai upei, kas simboliski varēja būt upe, kas šķir dzīvo pasauli no

mirušo. Tilta otrā pusēstāvējis kareivis, kas snaudis,atspiedies uz vairoga.

Strādnieks pagājis viņam garām, līdz uzdūries vairākāmalām. Pie vienas

viņš redzējis mucu ar krūzi, no kuras, slāpju mocīts, padzēries un drīz

zaudējis samaņu, tik pa miegam dzirdējis kādu balsi, kas teikusi, ka viņš

kā svešais jānes uz robežu. Kad strādnieks atguvis samaņu, viņš bijis kādā

tumšā ejā, aiz kuras tālumā varējis redzēt gaismu. Izlīdis laukā, viņš

redzējis, ka Rīga ir ļoti pārvērtusies - pazudis Kubes kalns. Tas atradās

tagadējās Mākslas akadēmijas teritorijā un norakts jau 17. gs., kas norāda,

ka šis spoku stāsts neatbilst vēsturiskajai patiesībai vai arī tas radies stipri

agrāk un laika gaitā apaudzis ar vēlāku laiku notikumiem. Tāpat strād-

nieks secinājis, ka arī cilvēki savādi ģērbušies - vīrieši vairs nav nēsājuši

bizes, savukārt sievietes nav vairs lietojušas pūderi matu frizēšanai. Strād-

nieks devies pie vārtu skrīvera un uzdevis savu vārdu, uzvārdu unadresi.

Kad skrīveris ierakstījis to visu savā grāmatā, beigās pierakstot datējumu,

izrādījies, ka ir 1823. gads. Tā strādnieks pazemē pavadījis 50 gadus un -

uz vietas zemē. Kad ziņas nonākušas līdz rātei, tā aizliegusi

apmeklēt baznīcu ejas un pazemi visā pilsētā.

Spokošanās Sv. Jura baznīca

Ari Sv. Jura baznīca, no kuras saglabājušās tikai atsevišķas daļas,
hesa gan, rekonstruētas ir ietvertas tagadējā Dekoratīvi lietišķās māk-

sias muzeja, neiztiek bez spokiem. Viens tāds spoku stāsts saistāms ar
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Sv. Gara konventu un Rīgas pils pirmo teritoriju. Te no 1204. gad

atradās Zobenbrāļu ordeņa (dibināts 1202. gadā) pils. 1297. gadā šī p[

tika nopostīta Livonijas ordeņa (tas izveidojās pēc Saules kaujas 123i

gadā, likvidējoties Zobenbrāļu ordenim) cīņās ar rīdziniekiem. Rīdi

nieki esot ieņēmuši pili unordeņa brāļus pakāruši. lespējams, no tālai

radies arī šis spoku stāsts. Un tā 19. gs. 90. gados par telpām, kuras ja.

bija izveidotaspar noliktavām (Jura baznīca tika likvidēta reformācija
laikā), esot klīdušas runas, ka naktīs tajās esot dzirdami kliedzier

vaimanasun cīņu troksnis. Tādēļ kāds skolnieks esot slepeni ielavījie

noliktavāun pabijis ieslēgts tur veselu nakti. Otrā dienā viņš atrasts?

šausmu izteiksmi sejā. Pēc tam zēns ilgi bijis slims - mocījies ar drudz

un pastāvīgi lūdzis žēlotbērnus, kliedzot: „Ko tev nodarījuši nevainīgi,
bērni? Redzi, viņi lūdz Dievu!" - un pēc tam vaimanājis: „Viņus nonā-

vēja!Še jums viņu asinis!" Kad pēc kāda laika zēns nācis pie samaņasu:

izstāstījis visu, kas noticis noliktavā, atklājies sekojošais. Kad zēns pat

cis viens noliktavas telpā un aiz viņa aizlēgušās durvis, no zeme

atskanējušas zvanu skaņas un gar sienām sākusi tīties migla, pēksr

parādījies kāds vīrs ar melnu krustu un baltām drēbēm, kā ģērbā

ordeņa brāļi. Šis vīrs jautājis, ko zēns vēloties. Kad uzzinājis, ka zēi*

vēlas zināt, vai baumām ir taisnība, vīrs jautājis, vai zēns zinot, kasi

par ēku. Un vīrsatklājis, ka te pirms sešsimt gadiem no brāļu rokāmbi;

krituši daudzi svētā krusta nesēji, kā arī citi garīdznieki un bērni. Tieš

tonakt, kad zēns palicis noliktavā, bijusi drausmānotikuma gadadieK

Unvīrs, kas, iespējams, bijis mūks baltajās drēbēs, apsolījies parādīt,

te noticis pirms vairākiem gadsimtiem. Tajā brīdī noliktava pārvērti;
sies par baznīcas altāra daļu, kuras priekšā stāvējuši divi priesteri I

dziedājuši drebošā balsī, viņiem piebalsojis uz ceļiem nometies kāi

pussimts ievainoto,slimoun nespējnieku, kā arī 10zēnibāliem vaigierr

Pēkšņi aiz baznīcas durvīm sācies kaujas troksnis un baznīcas dunī

tikušas dauzītas no ārpuses, bet pa logiem lidojuši iekšā akmeņi. Pe

brīža pa durvīm ielauzušies asinīm notraipīti karavīri, kuru vidū biji

arī mūks ar rungu rokās. leraudzījuši, ka baznīcā notiek svētā mist

karavīri apstājušies, bet mūks pavēlējis netaupīt nevienu velna kalpi

Pats mūks pieskrējis pie altāra un iznīcinājis svēto eiharistiju, mīdot t:

kājām. Kad dievlūdzēji sākuši protestēt, mūks pavēlējis karavīriei

iznīcināt visus, jo tāda esot Dieva griba. Pēc šiem vārdiem mūks es*

nositis vienuno bērniem, kura asinis izšķīdušas pa sienu. Tad sākušie

masveida slepkavošana. Neviens no tiem, kurus nogalināja, neesf
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pretojies, visi tikai lūguši Dievu. Skolnieks, kurš to visu redzējis,

nespējis to paciest un metiesuzbrukumāmūkam, dauzotviņu ar šķēpu,

ka tas sabrucis, bet pēc tam nācis stiprs trieciens. Zēns iekritis nesamaņā

un turpmāko vairs neatceras.

Tilta spoks

Savukārt ļoti interesants spoks ir bijis uz Pontontilta, jo spoki uz

tiltiemir reti sastopami. Tā 1898.gadā kādā februāranaktī divas sievie-

tes Minna un Liene gājušas pāri Pontontiltam, kurš atradās apmēram

tagadējā Akmens tilta vietā. Pēkšņi sacēlusies strauja vēja brāzma un

piespiedusi jaunkundzes pie tilta margām, tilts sācis drebēt, viena no

viņām atskatījusies un ieraudzījusi, ka viņai taisni virsū auļojis jātnieks
baltāzirgā, no kura šāvusies ārā uguns.Licies, ka zirgs tūlīt samīdīs sie-

vieti, bet tas izgājis cauri ķermenim, neko nenodarot. Palikušas tikai

bailes. No tilta gala būdas iznācis policists un bijis ļoti izbrīnīts par

spoku, kurš izskatījies pēc krievu ģenerāļa līdz nabaiatpogātos svārkos.

Policists nezinājis, ko iesākt, kad jātnieks tieši pie viņa ar visu zirgu

izgaisis. Policists tikai iedzēris no savas blašķes kādu mēriņu un ielīdis

atpakaļ būdā.Pēcāk spoks rādījies bieži, taču nevisai regulāri, kaut
gan

policistiem tas vienmērrādījies pēc trešās pudeles.

Kad 1915. gadā tiltu nojauca, tas neesot bijis traucēklis spokam rādī-

ties, spoks esot pa tilta bijušo vietu gājis pa ūdens virsmu, tā pamatīgi

satraucot vietējos garīdzniekus.

Bet Baigajā 1941.gadā spoks izmuļķojis čekistus. Čekisti pasludinā-
juši spoku-ģenerāli par tautas ienaidnieku un nolēmuši to arestēt. Tā

kādu nakti tie dzinušies tam pakaļ un dzenājuši līdz rīta gaismai, bet

spoks tikai jādelējis uz sava zirga turpušurpu, zirgs ganesot sācis klibot

unšķaudīt, bet spoks tā arī netika noķerts.

Sarkanais kardināls

Nobeidzot stāstījumu par spokiem, ir neiespējami neizstāstīt par

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja spoku - Sarkano kardinālu. Jau

no 13. gs. Rīgā Doma baznīcas teritorijā atradās klosteris. Viens no

tostera mūkiem esot bijis diezgan nežēlīgs. Kā beigusies viņa dzīve,

nav zināms, bet, iespējams, kā jau tas pieklājas spokam, miris ne jau
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dabiskā nāvē. Par spoku klīst dažādas baumas. Gandrīz katrs muzeja

darbinieks zina kaut ko par spoku pastāstīt. Visbiežāk spoks ir redzēt

muzeja kolonnuzālē, kura pašreiz tiek remontēta un pēc kāda laikatiks

atklāta, ja remontam nepietrūks naudas. Kolonnu zālē, kā stāsta daž

darbinieki, spoks mēdzotpastaigāties garkolonnāmun grabināties ga:

logiem. Bet tas, kā jau parasts, mēdz notikt naktīs vai arī sestdienās ur,

svētdienās. lespējams, ka Sarkanais kardināls vainojams arī dažos mik-

lainos notikumos muzejā. Savulaik, sākot ar 50. gadiem, kā stāsta

muzeja bijusī direktore Līvija Blūmfelde, uz muzeju bieži tika saukt

ugunsdzēsēji. Parasti to darījuši kaimiņi, kas dzīvojuši Jaunielas pusē

pie restorāna „Pūt, vējiņi!", uz kuru iznākuši kolonnu zāles logi. Kad

atbraukuši ugunsdzēsēji, izrādījies, ka tā ir viltus trauksme. Muzejā

nekas neesot dedzis. Tādu izsaukumu ir bijis ļoti daudz, it īpaši karstā;

vasaras dienās, kad gaiss no karstuma virmo. Tad Jaunielas pusē esot

redzēts kautkas līdzīgs uguns liesmām.To kāda koncerta laikā 80. gadu

vidū Domā redzējuši arī paši ugunsdzēsēji. Zinātnieki centušies to

izskaidrot ar vitrāžu sastiprinājuma ķīmiskā sastāva izgarojumierr

karstā laikā. Taču, kāpēc Sarkanais kardināls kolonnu zālē rādās ari

■ s . I
ziema, to neviens nespēj izskaidrot. Atliekvai nu ticēt vai neticēt.

To varu ieteikt arī jums, mīļie lasītāji.

Aleksis Anteins

Vēl skan daudzi Švenna firmas

Rīgā lietie bronzas zvani

1988. gadā publicēju savu darbu „Bronza Latvijā", kur apska-

tīti pirmie bronzas priekšmeti Latvijā, kas datēti ar 1300.-110ft

gadu pr. Kr. līdz 1940.gadam. Apskatā par bronzas lielgabalierr

un zvanien atsaucos arī uz arhitektu profesoru P. Kampi (1885-

---1960), kas savos darbos bija rakstījis par Rīgas pilsētas lietuv

(1931) un Latvijas baznīcu zvaniem līdz 1860. gadam un to lējē-

jiem (1931). P. Kampe dod ziņas arī par plaši pazīstamo trf
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paaudžu zvanu lējēju Švennu dzimtu, kas darbojās Rīgā, Lielā

Ķēniņa ielā 14 (tagadējā Riharda Vāgnera iela nr. 14).

Zvanu lējējs un reizē arī kaparkalējs J. K. Švenns savu darba

dzīvi krāsainā metāla laukā uzsāka, 1849. gadā iestājoties Rīgas

Četru aroduamatā. Tajā laikā viņš strādāja Ikšķiles kaparāmurā

pie meistara K. Zeiboda. Viņš, piemēram, laikā no 1853. līdz

1858. gadam atlēja 11 zvanus. 1861. gadā K. Zeibods izīrēja savu

kaparāmuru Jānim Kristapam Švennam,bet pēc 10 gadiem kapar-

āmuru viņam pārdeva. Paralēli J. K. Švenns iekārtoja darbnīcu

ari Rīgā Lielā Ķēniņu ielā. Viņa darbu turpināja dēls Georgs un

mazdēls Jānis, kuri arī bija apguvuši zvanu liešanu un kapara
kalšanu. No 1890. gada Ikšķiles zvanu lietuve tika pilnīgi pār-
celta uz Rīgu. Tā kļuva par lielāko zvanu lietuvi Latvijā.

J. K. Švenna atlietie zvani tika ievietoti Kandavas baznīcas

tornī (1883. gadā pārlēja 1759.gada zvanu), Talsu rajona Strazdos

(1890. gadā pārlēja 1581. gada zvanu) un citur. Dēla G. Švenna

zvanu ievietoja Kandavas baznīcā (1894. gadā pārlēja 1787. gada

zvanu), Burtniekos un citur. Ļoti ražīgs bija mazdēls. 1928. gada
9. janvārī laikrakstā „Rigasche Rundschau" („Rīgas Apskats") bija
ievietots raksts ~1000Glocken" (~1000 zvanu"). Tik daudz zvanu

savā 25 gadu lējēja darbā bija atlējis trešais Švennu dzimtas

pārstāvis.

Diemžēl jubilejas rakstā navatzīmēts, kur novietots 1000. zvans.

Var tikai pieminēt, ka 1928. gadā viens atlietais zvans ir ievietots

Dundagas Anstrupes kapsētas ieejas vārtos. Šis ir paliels zvans -

diametrs apakšdaļā ap 0,6 metriem. Augšdaļas riņķveida padzi-

ļinājumā ir firmas zīme „/. C. SCHWENN. RIGA. 1928", nedaudz

zemāk uz sāniem uzraksts divās rindās: augšpusē - „DUNDAGAS

ANSTRUPES", apakšpusē - „KAPSĒTAS ZVANS" (sk. att.).

Ja aprēķina, ka gadā atlēja vai pārlēja apmēram 40 zvanus

(1000 zvanu 25 gados), tad līdz 1940. gadam, kad šī firma beidza

savu darbību, jo tās īpašnieks repatriējās uz Vāciju, J. Švenns

atlēja apmēram 1500 zvanu.

jāatzīmē, ka Pirmā pasaules kara laikā tika evakuēts ap 2000

zvanu, no kuriem tikai kādus 400 izdevās atdabūt. Starp zudu-

šiem ir jāieskaita arī daudzi senāki J. K. Švenna firmas zvani.
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J. K. Švennafirmas bronzas zvans, iestiprināts koka traversā,

Dundagas Anstrupes kapsētas ieejas vārtos

Zudušo zvanu vieta cītīgi tika lieti jauni, taču ne katram bija vai

ir laimīgs mūžs.

Ja uzkāpsim Cēsīs Sv. Jāņa baznīcas tornī, tad ieraudzīsiir

tur vienu bronzas zvanu ar diametru 0,92 m, kam augšdaļā it

uzraksts „/. C. SCHWENN. RĪGA. 1923" un uz sāniem - „CĒSI

SV. JANA LAUKU DRAUDZES BAZNĪCAS ZVANS". Taču

uzsitot tam ar veserīti, jūtams, ka zvans ir zaudējis skaņu - tas

tikai pukšķina.

Bauskas Sv. Gara baznīcā tika atvests no Krievijas uz turieit

evakuētais iepriekšējais, 1735. gadā Jelgavas meistara E. F. Fehtera

pārlietais zvans (diametrs 0,72 m; svars 171 kg), kurš vienīgais
atgriezās savā baznīcā. Taču 1925. gadā to vajadzēja vēlreiz

pārkausēt. Šoreiz uzrakstā tika iemūžinātas dzejnieka novadnieki



Grīvas kapsētas zvanu torņa bronzas zvans.

J. K. Švenna firmas lējums 1926. g.

Viļa Plūdoņa dzejas rindas: „Darbgaitā kusušo /Vakarā suminu /
Uzmūžu klusušo /Svētnīcā aijāju / Apsveicu pādīti / Lai dzīves

celiņi / Paveicas laimīgi." Jauno J. K. Švenna lietuvē Rīgā atlieto

zvanu iesvētīja 1925. gada 20. septembrī, bet 1940. gada 20. janvārī
tas pārplīsa, kad spalgā salā no baznīcas uz kapa kalniņu izvadīts

un apzvanīts tika citēto rindu autors - dzejnieks Plūdonis.

1942. gadā šo zvanu nocēla zemēun nodevapārkausēšanai.
Liels zvans atrodas Rīgas Visusvētās baznīcas tornī (diametrs

125 m; svars 948kg), kas atliets 1925. gadā, taču 1997. gada jūlijā
tas ir ieplīsis (tam uzraksti ir krievu valodā).

Nedaudz mazāku zvanu (diametrs 1,11 m) 1924. gadā J. K.

Svenna firma atlēja Rīgas Sv. Jāņa baznīcai. Taču tas jau ilgāku
laiku nezvana, jo sabojājusies tā traversa un torņa trepes gaida
kapitālā remonta beigas.

109



110

Ne vienmērpašai J. K. Švenna firmai gāja gludi ar zvanu kva-

litāti. Ja ieskatīsimies 1935. gada 8. septembra „Svētdienas Rītā",

tad izlasīsim, ka arhibīskaps T. Grīnbergs iesvētījis šīs firmas

atlietu zvanu Suntažu baznīcā. Taču ar zvanu draudze nebija

apmierināta, jo vecais bija dzirdams labāk un tālāk - tam bija
skaidrāka skaņa. Firmas dotie paskaidrojumi draudzi neapmie-

rināja, un sākās tiesas darbi ar speciālām analīzēm. Tika pierā-

dīts,ka alvas saturam bronzā vajadzēja būt 20-22%, bet bija tikai

15,6 procenti. Bija arī virsmas defekti, jo atradās pat plaisas, kur

varēja iebāzt naža galu; saulainā laikā pret vēju zvans bija dzir-

dams tikai 2 km un pa vējam 3 km, nevis, kā vajadzēja, - 25 kilo-

metri. Firmai nācās zvanu noņemt un atdot naudu. Suntažnieki

Liepājā nopirka čuguna zvanu, kas bija ievērojami lētāks, un to

varēja dzirdēt pat Mālpilī, t. i., 25 km attālumā.

1930. gadā Ogrē pēc arhitekta P. Kundziņa projekta tika uz-

celta baznīca, ko iesvētīja 1930. gada vasarā. Tā paša gada Zie-

massvētkos baznīcas tornī uzvilka zvanu, kas atrodas tur vēl

šodien (diametrs 0,8 m; svars 200kg). Šim zvanam ir uzraksts:

„Liets no /. C. Schivenn. Riga, 1930.

Ogres pilsētas baznīcas zvans Ziemas svētkos 1930. g.

DZĪVOS SAUCU / MIRUŠOS APRAUD"

Kā visvecāko saglabāto zvanu varam nosacīti pieņemt 133ga-

dus vecu Vecās Ģertrūdes baznīcas tornī (diametrs 0,98 m; svars

450 kg) novietotu zvanu ar uzrakstu vāciski: „Liets pie /. C

Schzvenn un W. T. Donath. 1867. Rīga. Vecā Ģertrūdes baznīca."

Zasas baznīcas torniatrodas jaunāks un mazāks zvans (67 ga-

dus vecs; diametrs 0,5 m). Tam ir šāds uzraksts: „/. C. SCHWENN.

1933" un „Zasas EV. LUT. DRAUDZE".

Vēl tālāk Sēlijas nomalēatrodas Gārsenes baznīca. Tornī ir 94

gadus vecs zvans (diametrs 0,6 m). Uzraksts uz zvana ir vācu un

krievu valodā. Tumsas un neērtas pieejas dēļ varēju nokopēt

tikai daļēju uzraksta tekstu: „/. C. SCHVJENN RĪGA (ANNO

1906)YU r ARRCEH..."

Gatavoti arī zvani, kam uzraksts ir tikai krieviski. Viens tāds

zvans atrodas Rīgā, Ugunsdzēsības muzejā, kas pārvests no
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Ugunsdzēsēju depo Rīga, Maskavas iela nr. 5. Ta diametrs ir

0,43 m, „uzraksts - „H. K. UIBEHH'b. PMrA. 1905.".

Rīgā, Klostera ielā nr. 5, Pieminekļu dokumentācijas centrā

atrodas baznīcu bronzas zvanu reģistra mape, kur ir datiarī par

108 Švenna firmas zvaniem, kas izgatavoti laikā no 1867. līdz

1940. gadam. Šī uzskaite veikta Otrā pasaules kara laikā

(1942. gadā).

Apsekojot Latvijā 1309kapsētas, ievēroju tajās arī uzrakstus,

kas atgādina zvana uzdevumu, piemēram, šādi: „Es zinu, ka sirds

lūst klusi, klusi, bet kapsētas zvans sauc: dusi, dusi", „Kapu

kalnā sēri zvana, drīz beigsies gaita mana", „Tur lejā, tur zemē,

reizi visiem jānokāpj, Tur jāiet dusēt, kad kalnā skan zvans" v. tml.

Savā uzskaitē esmu ierakstījis 327 zvanus, no kuriem 156

atlieti no bronzas, bet pārējie - no čuguna. Bagātākie ar bronzas

zvaniem ir Bauskas (29. gab.), Tukuma (29), Jēkabpils (24),

Jelgavas (19) un Aizkraukles (14) rajoni. Parasti zvanu diametrs

ir no 0,25 līdz 0,60 metriem. Kā izņēmums ir viens neliels zvans

ar diametru ap 0,2 metri.

Bronzas zvanus ir lējuši vairāki meistari. Meistaru pilnīga
noteikšana vēl nav notikusi.

No maniem vērojumiem, uz zvanu skatoties no zemes (tikai

nedaudzos gadījumos varēju piesliet trepes un uzkāpt pie zvana),

varu teikt, ka vismaz 30 zvani ir atlieti Švenna lietuvē. Viens no

tiem atrodas Zasas kapsētā (diametrs 0,5 m). Tam, tāpat kā

Anstrupes zvanam,augšdaļas joslā ir uzraksts

„/. C. SCHWENN.RĪGA",

bet vidusdaļā - „DĀVINĀTS

ZASAS EV. LUT. DR. KAPSĒTAI

NO JĀŅA LESIŅA UN MĀRTIŅA PUSBĀRNIEKA

1928. G."

Taču ir ne tikai zvanu dāvinātāji, bet arī zvanu zagļi. Kad

1992. gada vasarā apsekoju Bauskas rajona kapsētas, Teivenu

kapsētā zvana tornī redzēju Švenna firmas lietu bronzas zvanu
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(diametrs 0,4 m). Bet, kad apmēram pēc septiņarpus gadiem

iegriezos kādā Rīgas antikvariātā, ieraudzīju šo zvanu košu kā

brūtes vaigu. Tamaugšdaļas joslā varēja izlasīt „/. C. SCHWENN,

RIGA. 1927" un vidusdaļā - „WECSAULES DRAUDZES

TEIVENU KAPIEM.". Izrādījās, ka zvans ir bijis nozagts 1994.ga-

da 17. augustā. Šo zvanu policija konfiscēja un atdeva atpakaļ

īpašniekam.

Noslēgumā var atzīmēt, ka tikai viens Švenna firmas kapsētas

zvans ir nokļuvis muzejā. Tas atliets 1928. gadā (diametrs 0,45 m)

un ir atvests no Mēmeles Timsēnu kapsētas uz Aizkraukles

vēstures un novadpētniecības muzeju.

Aleksis Anteins

Satikšanās ar Rīgas meistaru

rokas šaujamieročiem

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 1971. gadā izdeva erudīta

Rīgas vēstures zinātāja Rūdolfa Šīranta (1910-1985) sastādīto grāmatu

„Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ieroču kolekcija". Tur 40.-44.

attēlā ir parādītas Rīgas ieroču meistarumarkas, atslēdznieku un ieroču

kalēju zeļļu emblēma cunftes karogā, pistoles, karabīnes un bises.

Izmantojot manus pētījumu materiālus par senajiem šaujamieročiem

(galvenokārt par
Damaskas tērauda stobru ieročiem), piedāvāju apska-

tīt Rīgas ieroču meistaru darbu arī manā papildinātā interpretācijā.

Tā, piemēram, ja R. Šīranta grāmatā ir dotas astoņas Rīgas ieroču

meistaru markas, tad tagad to kopskaits ir audzis līdz vienpadsmit
(sk. 1. attēlu).

Ja atvērsim L. Tarasjuka krāšņo grāmatu par senajiem rokas šaujam-

ieročiem, kas atrodas Pēterburgas Ermitāžas fondos (izdota 1971. gadā),
tad ar nr. 189 un 190 ieraudzīsimdivas seglu pistoles un uzzināsim, ka

tās izgatavotas 1660.-1670.gadā un uz tām ir meistara marka „Marcus

Rauch. RĪGA". Vienano šīm pistolēm parādīta 2. attēlā.



113

1. att. Rīgasieroču meistaru markas

2. att. Meistara Markus Rauča izgatavotā pistole Ermitāžā. Stobrakalibrs 14,2 mm,

stobra garums400 mm; kopējais garums579 mm
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3. att. Medībuainasatveids uz V. Fišera gatavotās bises laides. Bises kopgarums

112 cm. Dekorā redzami 2 mednieki, lapsa, lācis un 2 suņi, kā arīšķēps un bise

4. att. Divas meistara J. J. Cimmermaņa izgatavotas pistoles (18. gadsimts)

1
- pistole arkrama uzsitiena atslēgu. Spalam metāladekors, stobra garums-

-25,5 cm, kopgarums - 44 cm, kalibrs - 14 mm;

2 - pistole ar kapsulas atslēgu, pārtaisīta no 18. gs. krama atslēgas pistoles
Stobra garums - 21,3 cm, kopgarums - 41 cm, kalibrs - 18 mm
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5. att. Trīs garāki stobra ieroči

1 - meistars J. Kelbels. Kopgarums 84 cm;

2-meistari G. Morgenrots un K. V. Hartungs. Kopgarums 126,5cm;

3 - meistars T. Brauns. Kopgarums 128 cm

Ne mazāk skaista ir J. Šībela grāmata par senajiem ieročiem

Drēzdenes Vēstures muzejā (izdota 1981. gadā), kur 180. lappusē repro-

ducēta bise ar medību ainu uz laides, atzīmējot, ka bisi izgatavojis
Menzel Fischer. RIGA". Bise datētaar 1660. gadu (sk. 3. attēlu).

Nākamas divas ir meistara J. J. Cimmermaņa izgatavotas pistoles,
kuras datētas ar 18. gadsimtu (sk. 4. attēlu).

levērību pelna trīs garāki stobra ieroči, kas parādīti 5. attēlā.Pirmais

,Jn otrais datēts ar 19.
gs. sākumu, trešais - ar 19. gadsimtu. Pirmo

gatavojis meistars J. Kelbels, otro - meistars J. Morgenrots (stobru

darinājis K. Hartungs) un trešo - meistars T. Brauns.

Meistara J. Kelbela ierocis ir karabīne ar krama uzsitiena atslēgu.
Stobra garums 450 mm, kalibrs 18 mm. Kad pirmo reizi turēju rokās šo

tad virsmas raksts nebija „redzīgs", jo nekonstatēju, ka stobrs ir

no vienkārša Damaskas tērauda (attēlā parādītais raksts ir trīs reizes
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palielināts). Tas ir ari pagaidām vienīgais mums zināmais ierocis, kar

stobru no Damaskas tērauda gatavojis vietējais meistars.

Meistaru J. Morgenrota un K. Hartunga ierocis - medību bise a:

kapsulas atslēgu - pārtaisīts no kramenīcas. Stobra garums - 840 mir.

kalibrs - 16,8 milimetri.

Meistara T. Brauna ierocis ir vītņu bise ar mērķēkli un

atslēgu. Stobra garums - 838 mm, kalibrs - 10,6 milimetri. Vieni

T. Braunabise ir nokļuvusi arī Iževskā, Udmurtijas muzeja fondos.

T.Brauna ieroču darbnīca un reizē arī veikals atradās vispirro

Mārstaļu ielā 14, bet vēlāk Skārņu ielā 21.1870.gadā cunftē uzņēma meis-

taru J. Barthelmesu, kurš vēlāk pārņēmasavā īpašumā T. Brauna darbnīcu

Jaunais saimnieks piedalījās dažādās ieroču izstādēs, kur par labierr

darinājumiem saņēma vairākas medaļas. Diemžēl no viņa gatavotiem
ieročiem ir apzīmēts tikai viens 2,82 kg smags

bises strobrs ar zeltīti

uzrakstu „/. BARTHELMES.RIGA", ko negaidīti ieraudzīju Valdemārpii-

Sabiedriskajā muzejā. Stobra garums
- 735 mm, kalibrs- 9,3 milimetri.

6. att. Divas divkauju pistoles ar kapsulas atslēgu, pilns komplekts koka futlārī

19. gs. vidus. Meistars J. Niklass. Kopgarums - 33,5cm, stobragarums - 22,5cm
kalibrs -

9,0 milimetri
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7. att. Meistara K. F. Heides gatavots

sporta arbalets, 19.gs. 1. puse

Viens no pēdējiem ievērojamākiem Rīgas ieroču meistariem bija

J. Niklass, kas 1875. gadā Mārstaļu ielā nodibināja savu saimnieciska

rakstura ieroču uzņēmumu(ap 1910. gadu to pārcēla uz Smilšu ielu) un

pēcāk izveidoja pat filiāliJelgavā. Piedaloties dažādās izstādēs, šī firma

līdz 1909. gadam bija ieguvusi 11 pirmās godalgas. No šīs Krievijā plaši

pazīstamās firmas ieročiem Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja

fondosatrodas divi pilni dueļu pistoļu komplekti (ar kapsulas atslēgu)

pulētā koka futrālī (kalibrs 8,5 un 11,2 mm). 8,5 mm kalibra pistoļu

komplekts parādīts 6. attēlā. Uz pistoļu melninātās stobra virsmas

redzams firmas uzraksts „J. NICKLAS. RIGA". Muzejā atrodas arī ļoti

labi saglabāta no gala lādējama divstobru bise ar kapsulas atslēgu
(kalibrs 16,5 mm). Uz šīs bises stobra ir divu meistaru uzraksti - paša
stobra meistara „E.SCHMIDT & HABERMAN. SUHL" un firmas

»}■ NICKLAS". Stobri gatavoti no parastā ieroču tērauda. Kā redzams,

J- Niklass lietojis no Vācijas ievestus stobrus, tā piešķirot saviem ražo-

jumiem cildenāku vērtību.

īpatnējs ir meistaraK. F. Heides darināts ierocis pistoles veidā- tas

ir sporta arbalets (7. att.). Stobra garums
- 25 cm, kopgarums - 36,5 cm,

uzvelkamās auklas garums -40 centimetri.
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Aigars Miklāvs

Mangaļu jūrskolai -125

Šogad aprit 125 gadi, kopš dibināta Mangaļu jūrskola. 1876. gada
19. martā Krievijas valdībaapstiprināja tās izveidošanu.

19. gs. otrajā pusē stauji pieauga Krievijas ārējās tirdzniecībasapgro-

zījums. Strauji attīstījās tās tirdzniecības flote. Esošā jūrskolu sistēma

nespēja sagatavot nepieciešamo skaitu stūrmaņu un kapteiņu. Tāpēc

1867. gada 27. jūnijā Krievijas domeizdeva jaunu likumupar jūrskolām
Tā pamatā bija K. Valdemāra izstrādātā tirdzniecības flotes kadru

saga-

tavošanas programma. Likums atļāva pilsētām, pagastiem un sabied-

rībām atvērt jūrskolas, lai tajās vietējie iedzīvotāji varētu dzimtajā
valodā iegūt jūrniecības izglītību.

Krievijā, balstoties uz šo likumu, tika atvērta 41 jūrskola. No tām

10 bija Latvijā. Viena no šīm jūrskolām bija Mangaļu jūrskola.

1876. gada 23. oktobrīkādā zemniekumājā Mangaļu pagasta Rīnūžu

ciemāmācības uzsāka 17 skolnieku. Jūrskolai piešķīra I (zemāko) kate-

goriju. Tā varēja sagatavot tikai tuvbraucējus stūrmaņus. Skolas uztu-

rēšanaivalsts ik gadu deva 1000rbļ., bet Mangaļu pagasts - 250 rubļu.

Liela nozīme jūrskolu attīstībā bija to vadībai.1876.gada 21. septem-

brī par Mangaļu jūrskolas priekšnieku norīkoja J. Breikšu. Viņš bija

beidzis Baltijas skolotāju semināru (1872) un Hamburgas jūrskolu

(1876). J. Breikšs labi saprata jūrskolas vajadzības pēc jaunām telpām,

savas eksaminācijas komisijas un mācību grāmatām latviešu valodā.

Ēka, kurā savu darbību uzsāka Mangaļu jūrskola, bija par mazi;

pieaugošajam skolnieku skaitam. Tajā bija arī jūrskolas priekšnieka
dzīvoklis. Tāpēc jau 1877. gada aprīlī Mangaļu jūrskola pārgāja uz

nomātām telpām Jaunmīlgrāvī. Pēc diviem gadiem, 1879. gada vasarā,

šī ēka nodega. Izdevās izglābt tikai daļu no inventāra. Jūrskola atsāka

savu darbību Vecmīlgrāvī nomātā ēkā. Te tā bija 21 gadu (no 1879. līdz

1900. gadam).

Mangaļu jūrskolai bija panākumi jūrnieku izglītošanā, un 1891. gadā

tai piešķīra 111 (augstāko) kategoriju. Tā drīkstēja sagatavot tālbraucējus

kapteiņus. Valsts palielināja finansējumu līdz 2000 rbļ. gadā.
Taču arī tas bija krietni par maz, lai jūrskola varētu domāt pat

savu ēku. Pārmaiņas sākās 1889. gadā, kad skolas komiteja sāka vākt
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Mangaļu jūrskolas ēka, 20. gs. sākums

iedojumus jaunas ēkas celtniecībai. Pirmo ziedojumu - 1000 rbļ. -
leva ASV konsuls Rīgā P. Bornholds.Tomērar naudas vākšanu nevei

cās. Viss vērtās par labu, kad nomainījās jūrskolas komitejas sastāvs. Par

tās priekšsēdētāju kļuva H. fon Bingners un par komitejas locekli -

A.Volfšmits. Abi ziedoja vairāk nekā 25 000 rbļ., kā arī aizdeva naudu

(30000rbļ.) bez procentiem ēkas celtniecībai. 1898. gadā Rīnūžu ciema

saimnieki dāvināja šim nolūkam 1632 kvadrātasu lielu zemes gabalu
Daugavas krastā. Ēkuprojektēja arhitekts D. Skrīvers. 1899. gada 7. jūlijā
ēkai ielika pamatakmeni. 1900.gada 1. oktobrī to nodeva jūrskolas lieto-

šanā. Skolas ēkas celtniecība izmaksāja 60 961 rubli.

Ilgus gadus Mangaļu jūrskolas priekšnieks J. Breikšs cīnījās parsavu

eksaminācijas komisiju. Pēc jūrskolas beigšanas audzēkņi saņēma

atestātu un pēc noteikta ilguma prakses uz jūras, saņēmuši pozitīvas
atsauksmes no kuģa īpašnieka un kapteiņa, drīkstēja kārtot eksāmenu

Valsts komisijā, lai iegūtu stūrmaņa vai kapteiņa diplomu. Valsts

Emisiju norīkoja Vidzemes gubernators. Šādas komisijas bija Rīgā,

Liepājā, Ventspilī un Pērnavā. Līdz 1902. gadam Mangaļu jūrskolā
mācību valoda bija latviešu valoda. Rīgas eksaminācijas komisija
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parasti bija Rīgas jūrskolā. Tad eksāmenu vajadzēja kārtot vācu valodā

J. Breikša mērķis bija panākt pārbaudījumu kārtošanu apmācības

valodā. Cīņa bija ar mainīgiem panākumiem. Mangaļu jūrskolai sava

eksaminācijas komisija bija 1878., 1879., 1884., 1885., 1900.-1915.gadā.

Pārējos gados Mangaļu jūrskolnieki kārtoja eksāmenu Rīgas, Liepājas,

Ventspils un Pērnavas komisijā.

J. Breikšs labi izprata mācību grāmatu latviešu valodā nozīmi. Jūr-

skolā mācībuapguvebalstījās uz skolotāju stāstījumu. Mācību grāmatu

vienkārši nebija. Tāpēc J. Breikšs pats sarakstīja mācībgrāmatas „
Jūrnieka

palīgs" (1891), „Deviācija jeb vietīga novilkšana" (1896) un „Kuģinieka

vadonis" (1902).

1902. gadaKrievijas valdībaizdeva jaunu jūrskolas likumu.Šis likums

jūrskolu beidzējus vairāk piemēroja tvaikoņu vajadzībām.

Mangaļu jūrskola pēc šī likuma pieņemšanas kļuva par augstākā

tipa jūrskolu ar pievienotu sagatavošanas jūrskolu. Pēdējā tika gatavoti

audzēkņi, lai viņivarētu iestāties tālbraucēju jūrskolas I klasē.

20. gs. sākumā Mangaļu jūrskola audzēkņu skaita ziņā kļuva par

lielākoKrievijā. Lielāko daļu no audzēkņu skaita deva sagatavošanas

jūrskola. Parasti gadā Mangaļu jūrskolu apmeklēja ap 150audzēkņu. To

skaits nebija ierobežots. Tā 1904./05. mācību gadā Mangaļu jūrskolu

apmeklēja 279 audzēkņi. Tālbraucēju jūrskolā mācījās 101 audzēknis

bet sagatavošanas - 178. Pēc 1902. gada jūrskolu likuma pieņemšanas

tas bija lielākais audzēkņu skaits.

Turpinājās skolas ēkaspiemērošana mācībām. Pēc astronomijas sko-

lotāja A. Žagera plāna sākabūvēt pareiza laika staciju. 1907.gadā uzbū-

vēja mazu observatoriju, uzcēla mastus un antenu, izbūvēja telpas

astronomiskajiem pulksteņiem, radio laika signālu uztveršanai un

pareiza laika signāla došanas stacijām. Atkal trūka finansējuma. Šo

darbuneizdevās pabeigt, jo sākās Pirmais pasaules karš.

1915. gada vasarā fronte tuvojās Rīgai, un jūlijā Mangaļu jūrskolu

evakuēja. Skolas mācību līdzekļus, precīza laika staciju, bibliotēku un

daļu inventāraaizveda. Daļa nonāca Petrogradā, daļa - Sāmsalā.Patei-

coties jūrskolas priekšnieka J. Breikša pūlēm, visu izdevās savākt vien-

kopus. Tālāk jūrskolu caur Veļikije Lūkiem evakuēja uz Rostovu pie

Donas. 1915. gada 21. augustā Veļikije LūkosnomiraJ. Breikšs. Pārjauno

jūrskolas priekšnieku norīkoja A. Žageru.

Jūrskolas eka gāja boja Pirmā pasaules kara laika. Ugunsgrēkā

sadega arī daļa palikušā inventāra.
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1915. gada oktobrī Mangaļu jūrskola atsāka savu darbību Rostovā

pie Donas. Bija evakuējusies lielākā daļa pasniedzēju un audzēkņu. No

apmēram 130audzēkņiem lielākā daļa bija latvieši. Rostovā pie Donas

jūrskola darbojās 4 mācību gadus. Sākumā to finansēja Krievijas valdī-

ba, vēlāk - Donas karaspēka virspavēlniecība, kas 1919. gadā finansiālu

palīdzību pārtrauca. 1919. gada augusta sākumā Mangaļu jūrskolu pār-

vedauz Gelendžiku (pie Novorosijskas). Tofinansēja Brīvprātīgo armija.

Nodibinoties padomju varai, Mangaļu jūrskola pārgāja Gelendžikas

padomes Izglītības nodaļas pārziņā. Pēc jūrskolu reorganizācijas

Padomju Krievijā Ūdens transporta strādnieku centra Kultūras un

izglītības komiteja Maskavā, kuras pārziņā atradās jūrskolas, nolēmano

1920. gada 1. jūlija Mangaļu jūrskolu slēgt.

Skolotāji, uzzinājuši par noslēgto miera līgumu starp Latviju un

Krieviju, 10. septembrī nolēma no Novorosijskas izbraukt uz dzimteni

ar bēgļu ešelonu. Atgriezušies Latvijā, bijušās Mangaļu jūrskolas pasnie-

dzēji mācīja jaunnodibinātās K. Valdemārajūrskolas audzēkņus.

Par Mangaļu jūrskolas mācību līdzekļiem un bibliotēkas bagātību
var spriest pēc nodošanas akta. To sastādīja, jūrskolas mantu nododot

Gelendžikas padomes Izglītības nodaļai. Tajā norādīts, ka Mangaļu

jūrskolā bija

bibliotēkā - 2603 grāmatas, kuģu uzbūvē - 26 priekšmeti,
fizikas kabinetā - 141 priekšmets, meteoroloģijā -30 priekšmeti,

navigācijā - 191 priekšmets, astronomijā - 58 priekšmeti,

jūras praksē - 53 priekšmeti, ģeogrāfijā - 147 priekšmeti,
mehānikā- 26 priekšmeti, ģeometrijā - 29 priekšmeti.

Laika noteikšanas stacijā

atvērtas kastes - 36,

neatvērtaskastes -17.

Inventārs - 200 priekšmetu.

Kancelejā glabājās lietas par laiku no 1900. gada līdz 1919. gadam -

202, par 1920. gadu - 9, skolnieku saraksti - 2 grāmatas.
1921.gadā Latvijas kuģu un peldošo līdzekļu reevakuācijas komisija

pieprasīja atdotMangaļu jūrskolas mācību līdzekļus, bibliotēku, arhīvu

un inventāru, bet bez panākumiem.
Tā noslēdzās Mangaļu jūrskolas, kam bija liela nozīme latviešu

jūrniecībā, vēsture.
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Ingrīda Miklāva

Pirmā Rīgas savstarpējā
kredītbiedrība

19. gs. otrajā pusē Rīga pārvērtās no sena tirdzniecības centra par

modernu industriālu lielpilsētu. Tā bija viena no svarīgākajām ostas

pilsētām Krievijas impērijā. Plašie ārzemju tirdzniecības sakari caur

Rīgas ostu sekmēja lielu tirdzniecības kapitālu uzkrāšanos Rīgā un

sagatavoja augsni daudznozarurūpniecības kompleksa izveidei pilsētā

un tās tuvumā, kas bija pilnībā nodrošinātsar pietiekami plašu noieta

tirgu un stabiliem izejvielu un kurināmāavotiem. Izveidojusies bija ari

jauna kapitālistiska kredītsistēma. Rīgā to pārstāvēja trīs lielas bankas

un savstarpējo kredītiestāžu, krājkašu un krājaizdevu sabiedrību tīkls,

kā arī privātas baņķieru firmas. Bez kredīta nespēja pastāvēt un attīstī-

ties ne pilsētas tirdzniecība, ne rūpniecība, ne arī pilsētas komunālā

saimniecība. Kredītiestāžu izveidošanās tieši saistīta ar atsevišķu saim-

niecības nozaru attīstību vai ar noteiktu iedzīvotāju slāņu ekonomiska-

jām interesēm, respektīvi, kredīta vajadzībām.

19. gs. 60. un70. gados Rīgā visās saimniecības nozarēs vadošāloma

bija vāciešiem. Pilsētā pirmā kredītiestāde - krājaizdevu kase - tika

nodibināta 1862. gadā kā „Krājaizdevu kase pie Rīgas vācu amatnieku

biedrības". Tās dibināšanas iniciators bija E. Hollanders. Līdzās krāj-

aizdevu kasēm veidojās cita tipa kredītiestādes - savstarpējā kredīta

biedrības. Dažādie ierobežojumi krājaizdevu kasu operācijām noteica

šo kasu nepiemērotību tai Rīgas turīgāko iedzīvotāju daļai, kas bija

saistīta ar rūpniecību un daļēji arī ar lielonamu celtniecību un kam bija

nepieciešami lielāki kredīti. Savstarpējā kredīta biedrības bija it kā

starpposms starp sīkkredīta iestādēm un tirdzniecībaskredīta bankām.

Sīkajiem amatniekiem vai sīko rūpniecības uzņēmumu un nelielo

nameļu īpašniekiem, kuru rīcībā bija tikai nelieli kapitāli, savstarpējā

kredīta biedrības nebija pieejamas.

Šajā laikā Rīgā turpināja darboties jau 1802. gadā dibinātā Literāri

praktisko pilsoņu biedrība. Tās biedru aktīvās darbības rezultātā

1865. gadā tiek izveidota komisija jaunas savstarpējās kredītbiedrības

dibināšanai. Komisijas sastāvā tika iecelts Mazās ģildes galdnieku
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amata eltermanis Augusts Šteinbahs (? - 1889. 05. 04.), advokāts, apga-

baltiesas sekretārs Fīlips Gerštfelds (1835. 06. 04.-1889. 05. 12.), Lielās

ģildes tirgotājs, eltermanis, Rīgas rātskungs, Literāri praktiskās pil-

soņu biedrības kases eltermanis Matiass Ferdinands Eižens Burhards

(1837. 09. 04.-?), Lielās ģildes tirgotājs, eltermanis Aleksandrs Fridrihs

Bergengrīns (1830.22.02.-1876. 28. 02.), Lielās ģildes tirgotājs, eltermanis

Teodors Kerkoviuss (1838-1915). Tiek sastādīti statūti. Par pamatu tajos

tika ņemti jau 1862.gadā dibinātāskrājaizdevu kases statūti, kā arī citu

pilsētu - sevišķi vācu
- līdzīgu organizāciju noteikumi. 1867. gada

17. martā Krievijas valdība tos apstiprināja. Tas tad ir arī jaunās biedrī-

bas dibināšanas datums. Biedrības mērķis: „Apgādāt nepieciešamo

kredītusaviembiedriem, it sevišķi tiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību,

rūpniecību, kuģniecību, lauksaimniecību un ar statūtos paredzētajām
banku operācijām." 1868. gada 28. novembrī notika konstitucionēšanās

sanāksme, kurā piedalījās 83 biedri. Tika ievēlēts direktorāts. Vajadzēja
veiktnepieciešamos darbus, lai jaunizveidotā savstarpējā kredītbiedrība

varētu sākt darboties. Tas izdodas 1870. gada 15. decembri. Par pirmo ve-

cāko direktorutika ievēlēts ĀdolfsPēters Grass (1834.10.10.-1875.02.12.)-

rīdzinieks, studējis jurisprudenci Tērbatā (Tartu, Igaunija), atgriežoties

Rīgā, bija rātes konsultants unBaltijas Politehnikumadocents. Biedrības

sākotnējā adrese bija Rīgā, Smilšu ielā 32, Tīmera un komp. kantora

telpās, vēlāk Smilšu ielā 27. Darbalaiks - no 8.00 līdz 10.00, biedru

skaits-89, kapitāla lielums- 4608rbļ. un 2000rbļ. aizņēmums. 1871.ga-

dā biedrība ieguva savu oficiālo nosaukumu „Pirmā Rīgas savstarpējā

kredītbiedrība" („Der erste Rigaer gegenseitige Creditverains, genannt

„Verschusscasse""). Tās biedru skaits bija pieaudzis līdz 134, kopīgais

kapitāls - 358 955 rbļ. 81 kapeika. 1871. gadā par vecāko direktoru

iecelts vecākais sekretārs Roberts fon Vilms. Biedrības jaunā adrese -

Aldaru ielā 1, bet no 1873. gada - Smilšu ielā 10. 1906. gadā biedrība

ēkas, kurās tā jau darbojās līdz šim, sāka iegādāties savā īpašumā,

pirmos gruntsgabalus nr. 82 un 83 nopērkot par 104 500 rbļ. no Ernsta

Steinbaha. 1910. gadā biedrība iegādājās gruntsgabalu nr. 81 no

Nikolaja fon Repeneka un gruntsgabalu nr. 84 no Aleksandra Štida.

1912. gadā visi četri gruntsgabali tiek apvienoti vienā un atrodas

kvartālā starp Jēkaba,Smilšu, Aldaruun Mazo Trokšņu ielu uz 8. gru-

pas 83. grunts. 1912. gada 4. maijā Rīgas pilsētas celtniecības uzrau-

dzības komisijas sēdē tika izskatīts kredītbiedrības iesniegtais projekts
jaunāsēkas celtniecībai.1912. gada 3. jūlijā tika iesniegts apstiprināšanai
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papildu projekts. Abu autors bija arhitekts VilhelmsBokslafs. Kā liecina

dokumenti, 1912. gada augustā piecstāvu ēkas pamati bija ielikti.

1913. gada 16. janvāri Celtniecības uzraudzības komisija ziņoja, ka pa-

matvilcienos ēkas būvdarbi ir pabeigti, bet ir jānovērš vairāki trūkumi.

1914. gada 14. janvārī tika apstiprināts papildprojekts. Jau 1914. gada

6. jūnijā tika ziņots par trūkumu novēršanu.

Raksturojot ēkasarhitektūru, celtni var pieskaitīt jūgendstila būvēm.

Ēka projektēta speciāli bankas tipa iestādes vajadzībām. Līdz 1939.
ga-

dam Pirmās Rīgas savstarpējās kredītbiedrības adrese ir Rīgā, Smilšu

ielā8/10. Tagad tā ir Smilšu iela 6.

1890. gadā biedrības apgrozījuma kopsumma bija 4983 rbļ., tīrā

peļņa - 6,2 tūkstoši rbļ., bet 1900. gadā - 7951 rbl., tīrā peļņa - 31,0 tūk-

stotis rubļu. Skaitļi liecina par veiksmīgu finansiālo darbību. Kredīt-

biedrībasbiedruskaits līdz Pirmajam pasaules karam (1914) svārstās no

2899 līdz3B26biedriem.Apgrozījuma kapitāls 1913.gadā-49 183528rbļ.

53 kapeikas un 7% dividendēs. Kredītus varēja saņemt tikai biedri,

bet noguldījumi ieplūda no visiemRīgas iedzīvotāju slāņiem.

Negatīvu ietekmi uz visu Rīgas ekonomiku atstāja Pirmais pasaules

karš. Fronteslīnija tuvojās Rīgai. 1915. gada 19. jūlijā sakarā ar kara apstāk-

ļiem Dvinas kara apgabala galvenā priekšnieka vietnieks Kurlovs izdod

rīkojumu nr. 6648 par nekavējošu vērtību un naudas izvešanu no visām

privātajām bankām, norādot, ka drīkst uzlauzt aizslēgtās telpas, kurās tās

glabājas. Šī pavēle attiecās ari uz Pirmo Rīgas savstarpējo kredītbiedrību.

Jau 23. jūlijā valdes sēdē tiek ziņots par to, ka vērtības ir sagatavotas

evakuācijai. To transportēšanai bija nepieciešami 2 vagoni. 26. jūlijā kā

pavadošās un atbildīgās personas tiek norīkots E. Hagens un F. Angers,

bet jau tajā pašā dienā pīkst. 21.05. vilciens dodas ceļā uz Ņižņijnov-

gorodu Krievijā, kur tas pienāk 2. augustā, bet 3. augustā 11 vezumos un

67 kastēs minētās vērtības tiek aiztransportētas uz Krievijas Ņižegorod-
skas guberņas Valsts bankas veco ēku. Neskatoties uz sarežģīto situā-

ciju, daļa kredītbiedrībasturpina darbuRīgā. 1915. gada 31. jūlijā tās teko-

šajā rēķinā ir63 098 864 rbļ. un speciālajā tekošajā rēķinā 26 420701 rublis.

Pēc Brestļitovskas miera noslēgšanas 1918. gada 3. martā Vācijas un

tagad jau Padomju Krievijas finansu līguma 7., 8. un 10. punkts pare-

dzēja reevakuāciju. Tas attiecās arī uz kredītbiedrības īpašumiem. Sos

jautājumus kārtoja E. Magnus. Ņižņijnovgorodā notika tur esošo vēr-

tību inventarizācija, kurā tika konstatēts, ka daudz no atvestā ir gājis

zudumā. Palikušais apzīmogotās kastēs tika pārvietots uz Tautas
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Republikas reevakuācijas komisija. To vadīja A. Kuršinskis. PSRS avīzē

„CeroflHH", nr. 5,1923. gada 9. janvārī tiekziņots paršīs komisijas veikto

darbu. Tur teikts, ka līdz 31. martam komisija būs veikusi tai uzticēto,

betpārējos jautājumus kārtos diplomātiskā ceļā. Tiek minēts, ka šī gada

janvārī arī tiks atvestas evakuēto banku 364 kastes uz Rīgu, t. s. Pirmās

Rīgas savstarpējās kredītbiedrības īpašums.

Neskatoties uz karu un tam sekojošajām pārmaiņām, Pirmā Rīgas

savstarpējā kredītbiedrība savu darbu Rīgā nepārtrauca. 1921. gada
3. novembrī Pirmā Rīgas savstarpējā kredītbiedrība tika reģistrēta

Latvijas Republikas Finansu ministrijā.

ļaunās Latvijas Republikas valdība 1927. gada 2. maijā apstiprināja

jaunos biedrībasstatūtus. Vēlākajos gados vairākkārt tajos izdarīti labo-

jumi,par kuriem tika paziņots žurnālā„Ekonomists". Biedrībakļūst par

akciju sabiedrību. Tās valdes priekšsēdētājs bija Jēkabs Eberhards, bet

pēc viņa nāves 1936. gadā - Eižens Lēmanis, savukārt 1938. gadā -

Verners Vestermans.

1934. gadā kredītbiedrībāir 371 biedrs, dalībasnauda- Ls 299 710,0,

rezerves kapitāls - 8 055007,0 rbļ., speciāls rezerves kapitāls -

Ls 125772 343,0, paju nominālvērtība-10% no atvērtā kredīta.1939. gada
24. martā sanāk kārtējā pilnsapulce. Kredītbiedrības pārskatā, kas

sagatavots šim pasākumam, tika uzrādīts, ka apgrozījuma summa ir

Ls 5 329 965 607,0. Kā izrādījās, tā bija pēdējā šāda sanāksme.

1939. gada 30. oktobrī tika noslēgts līgums starp Latviju un Vāciju

par vācu izcelsmes pilsoņu atgriešanos viņu senču zemē. Tas dziļi skāra

Latvijas dzīvi. Sākās vāciešu masveida izceļošana, kā rezultātā tika lik-

vidētas ļoti daudzas biedrības, organizācijas, uzņēmumi utt. Repatriā-

cija skāra arī PirmoRīgas savstarpējo kredītbiedrību.Tās vāciskā izcel-

sme un biedru sastāvs praktiski noveda piebiedrības likvidācijas. Tādēļ

Latvijas Republikas Ministru kabinets 1939. gada 16. novembrī izdeva

lēmumu, ar kuru tika atcelti biedrības statūti, un Latvijas Kredītbankai

'ika uzdota tās likvidācija. Sakarā ar šo lēmumu Latvijas Kredītbanka

bez īpašām pilnvarām stājās minētāssavstarpējās kredītbiedrībasvietā,

realizēja tās prasījumus un turpināja jau iesāktās lietas. Pirmās Rīgas

savstarpējās kredītbiedrības valdes priekšsēdētājs 1939. gadā naktī no

13. uz 14. decembri izceļo no Latvijas. To pašu dara arī pārējie valdes

locekļi Voldemārs Majors, Roberts Šleihers, Fridrihs Samsons-Himel-

sterns un Eižens Lēmanis. Sākās jauna vēstures lappuse.
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BRĪVĪBAS iela

Zita Pētersone

Brīvības iela laikmetu garumā

Brīvības iela ir pati garākā un nozīmīgākā Rīgas iela. Tā ir

piedzīvojusi sarežģītu un garu veidošanās vēsturi, kā arī plašus
vārdu došanas priekus. Visos laikos tā ir bijusi galvenā iela pil-
sētā un tādēļ atspoguļojusi nosaukumos katra laikmeta aktuā-

lākās parādības.

Brīvības ielas veidošanās vēsture sākumos saistāma ar Lielo

Smilšu ceļu. Taču ne jau vienmēr Lielais Smilšu ceļš gāja pa

Brīvības ielas teritoriju, kuru toreiz klāja purvaina zemiene.

Sākotnēji Lielā Smilšu ceļa trase veda ar loku garām Kubes kal-

nam (tagadējā Mākslas akadēmijas teorija), kā arī citiem dau-

dzajiem smilšainajiem pauguriem, kas tolaik atradās pie Rīgas

un ko visspilgtāk raksturo visiem zināmie tautasdziesmas vārdi:

„Visapkārt smilšu kalni, / Pati Rīga ūdenī."Arī Lielā Smilšu ceļa

nosaukums liecina par toreizējo Rīgas smilšaino un kalnaino

reljefu. Lielais Smilšu ceļš bija svarīgākais tirgotāju ceļš, kas

savienoja Rīgu ar tādāmVidzemes pilsētām kā Cēsis, Turaida, kā

arīar Krievzemes pilsētu Pleskavu v. c. Pie Lielā Smilšu ceļa esot

atradušās pirtis un ādas ģērētavas. Rīgā Lielais Smilšu ceļš iegāja

pa galveno ieeju pilsētā caur Smilšu vārtiem pie Smilšu torņa,

kas tika uzcelts 13. gs. beigās, bet savu tagadējo nosaukumu-

Pulvertornis - tas ieguva 17. gs., kad tornī sāka glabāt šaujam-

pulveri. Smilšu tornis bija viens no Rīgas pilsētas nocietinājumu

26 torņiem, kuri kopā ar aizsargmūriem 16. gs. ieskāva Rīgu

2,2 km garumā. Lielais Smilšu ceļš pilsētā tālāk turpinājās kā

Smilšu iela, kura, tāpat kā tagad Brīvības iela, bija pati
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Rīgas plāns ap 1500.gadu

(zīmējums no I. Šterna grāmatas „Latvijas vēsture 1290-1500".- R., 1997)
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nozīmīgākā iela pilsētā. Tā avotos pirmoreiz minēta 14. gs. un

tiek saukta latīņu valodā par platea arene, kas nozīmē „smiltis"

(1317), bet lejasvācu valodā to apzīmē par sanstrate (1342).

Savukārt Smilšu ielas pretējā galā pie Daugavas atradās divas

akas un ogļu tirgus.

16. gs. Lielā Smilšu ceļa vēsturē notika lielas pārmaiņas. No šī

brīža Lielais Smilšu ceļš ieguva tagadējās Brīvības ielas trasi, jo

sakarā ar šaujamieroču parādīšanos radās vajadzība pēc jauniem

un izturīgākiem aizsargvaļņiem ap pilsētu, ar kuru izbūvi teri-

torijā starp Vaļņu ielu un Raiņa bulvāri galvenos pilsētas vārtus

1639. gadā pārcēla uz Kaļķu ielas galu, aptuveni tur, kur tagad

atrodas Brīvības piemineklis. Un tad Lielais Smilšu ceļš vai ari

Lielā Smilšu iela sākās no pilsētas nocietinājumiem un stiepās
tikai līdz Ģertrūdes ielai, kur atradās Raunas vārti, kaut gan pats

ceļš turpinājās tālāk uz Vidzemi.

19. gs. sākumā Brīvības iela piedzīvoja ļoti nozīmīgu vārda

maiņu. 1810. gadā Rīga svinēja simts gadus kopš tās iekļaušanas

Krievijas impērijā, kas esotbijuši Rīgas pilsētas uzplaukuma gadi.
Pilsētas namnieki, rāte un tirgotāji šajā sakarā nolēmauzcelt pie-

minekli, un pat tika izraudzīts skulptors - dānisTornvaldsens-

taču pilsētas nodomu izjauca 1812. gada Napoleona karš. Tomēr

pēc kara - 1818. gadā pieminekļa vietā tika uzcelta Triumfa arka

par godu Aleksandram I, kurš, atgriežoties no Parīzes, caur Rīgu

devās uz Krieviju. Arka tika uzcelta pie tagadējā Gaisa tilta, bet

pašu ielu nosauca par Aleksandra ielu. Toreiz Aleksandra iela

sākās pie Gaisa tilta un gāja tikai līdz Elizabetes ielai, jo sakarā ar

nodedzinātopriekšpilsētu (tās nodedzināja 1812. gadā sakarā ar

iespējamo Napoleona tuvošanosRīgai) pārplānošanu tika papla-
šināta Esplanāde. 1857. gadā beidzot tika nojaukti priekšpilsētas

vaļņi, un šajā sakarā 1859. gadā Aleksandra ielu pagarināja līdz

tagadējam Basteja bulvārim, 1861. gadā nosaucot to par
Lielo

Aleksandra ielu, - šoreiz tas bija par godu Aleksandram 111, kurš

atļāva nojaukt vaļņus. Tautā nosaukums „Lielā Aleksandra iela"

neesot iegājies, tā joprojām esot saukta par Aleksandra ielu. 1870.

gadā Lielās Aleksandra ielas posmu no pilsētas kanāla līdz

Elizabetes ielai nosauca par Aleksandrabulvāri. Unkopš tā laika
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Pārdaugava un Ārrīga. Viduslaiku Pārdaugava
(Zīmējums no I. Šterna grāmatas „Latvijas vēsture 1290-1500".- R., 1997)
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arī tagad Brīvības bulvāris sākas no Aspazijas bulvāra un ietlīdz

Elizabetes ielai, bet tālāk seko Brīvības iela.

Aleksandra bulvāris tajā laikā bijis romantisku satikšanās v:

pastaigu vieta. Pastaigas galvenokārt notika no Elizabetes ielai

stūra līdz Ģertrūdes ielai, kur atradās Lielais pumpis, kaut gar

tik tāla pastaiga tika uzskatīta par sliktu toni. Pēc vaļņu nojauk-

šanas 1860. gadā tika izveidots slavenais bulvāru loks, kas ietvfe

Basteja bulvāri, tagadējo Raiņa bulvāri, Aspazijas bulvāri, KalpaL

bulvāri un Merķeļa ielu un apstādījumus, kuru autors biji
G. Kufalts - slavenais daiļdārznieks, Rīgas dārzuun parku direktors

20. gs. sākumā Lielās Aleksandra ielas nosaukumsoficiāli tika

vienkāršots par Aleksandra ielu.

1919. gadā īsu brīdi, kad pie varas bija lielinieki ar P. Stučk

priekšgalā, Brīvības ielai, kura toreiz vēl bija Aleksandra iela

tomēr nācās izjust varas maiņu vistiešākajā nozīmē - tā tika

nodēvētā par Revolūcijas ielu, bet Aleksandra bulvāris - par

Revolūcijas prospektu.

1919. gadā notika arī pats lielākais pavērsiens ielas nosau

kurnu vēsturē, ko izraisīja Brīvības cīņas. 1919. gadā pa Alek

sandra ielu no Vidzemes puses pēc Cēsu kaujām Rīgā ienāca

latviešu Ziemeļarmijas pulki, kas kopā ar igauņiem bija satrie-

kusi ģenerāļa Rīdigera fon derGolca Dzelzsdivīziju un novērsuš

vācu militāristu agresiju pret Latviju un Igauniju. Saskaņā a:

1919. gada 3. jūlija Strazdumuižas pamiera līgumu visiem vācu

tautības pārstāvjiem, kas nebija Latvijas pavalstnieki, bija triju

dienu laikā jāizvācas no Latvijas, bet igauņu karaspēkam bija

jāpaliekpie Juglas. Latviešu ziemeļpulki drīkstēja ienākt Rīgā. Ar

šo gājienu pa Rīgas galveno ielu beidzās vācu 700 gadu ilgais

jūgs. Šis notikums sagatavoja augsni 1923. gada ielas pārdēvē-
šanai. 1923. gadā, kad notika lielākā ielu pārdēvēšana pirmā'

Latvijas Republikas laikā,Aleksandra ielu pārdēvēja par Brīvības

ielu, Aleksandra bulvāri - par Brīvības bulvāri, bet Pēterburgas

šoseju, kura veda no Gaisa tilta līdz Juglai, - parVidzemes šoseju

1935. gadā to pārdēvēja par Brīvības gatvi.

Kad 1940. gada Rīga ienāca krievu karaspēks un Latvija tiki

iekļauta Padomju Savienības sastāvā, Brīvības ielai atkal nācāi
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izjust kārtējo varas maiņu. Pirms Otra pasaules kara Brīvības iela

tika apvienota ar Brīvības bulvāri un nosaukta bēdīgi slavena

V. I. Ļeņina vārdā.

lelas nosaukuma maiņa līdz ar to nebeidzās. Arī vācieši, iegūs-

totRīgas pilsētu, neiztika bez ielu pārdēvēšanas. 1942.-1944. ga-

dā notika lielāko Rīgas ielu pārdēvēšana. Brīvības iela, tolaik

Ļeņina iela, turpinot tradīcijas, tika nosaukta vēl viena, tolaik

„diža" vadoņa vārdā- par Ādolfa Hitlera ielu, bet bulvāris kļuva

Ādolfa Hitlera aleja. Savukārt Brīvības gatve atguva savu

1923. gada nosaukumu- Vidzemes šoseja, jovācieši zināmā mērā

bija lojāli pret pašu latviešu dotajiem nosaukumiem, tā cenšoties

parādīt, ka neieredz boļševikus.

Pēc Otrā pasaules kara daudzas ielas aptuveni uz 50 gadiem

ieguva nosaukumus, kas neatbildavēsturiskajai izcelsmei. 1950. ga-

da/, jūnijā tika izdots lēmums, kurā teikts, ka Brīvības ielas nosau-

kums ir novecojis un neatbilstošs, un tai atkal tika piešķirts
Ļeņina vārds. lela tika pagarināta. Tajā ietilpa Kaļķu iela unbijusī

Svērtuves iela, kuras nosaukums, kā tiek uzskatīts, veidojies no

vārda Waagshale, kas vācu valodā nozīmē „svaru kauss". Svēr-

tuves ielasvecākais nosaukums ir Šāļu iela vaiarī Šāļu vārtu iela -

1413. gadā dokumentos lejasvācu valodā minētakā schalenporten-
strate, bet 1506. gadā kā schalstate. Pēdējā nosaukuma izcelsme

saistāma ar to, ka Rātslaukumā bez soda laukuma bija arī Svaru

māja, kurā atradās pilsētas lielie svari, uz kuriem svēra pa jūru

un sauszemi, kā arī pa Daugavu atgādātās eksportpreces, kā arī

te no precēm tika ievāktas nodevas. Preces pēc šīs procedūras
tikasašķirotas un nogādātas uz noliktavām. Līdz 20. gs. sākumam

Šāļu iela vēl saglabāja savu nosaukumu, bet 20. gados tā tika

pārdēvēta par Svērtuves ielu. Svērtuves iela veda no rātsnama

līdz Daugavai, no rātsnama līdz Basteja bulvārim bija un arī

tagad ir Kaļķu iela, kura arī savulaik ieņēma nozīmīgu vietu

pilsētā. Savu nosaukumutā ieguvusi no kaļķu cepļa, kas savulaik

atradies pie Rīdzenes upes, kuras gultne bija tagadējās Kalēju
ielas teritorija. Kaļķu iela pirmoreiz avotos minēta 1404. gadā,
tad latīņu valodā to dēvēja par platea cementi, bet lejasvācu

valodā - par kalkstratc (1407). Pie Kaļķu ielas bijis tornis, kurš
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sauktsarī par Budes vai Bendes torni, kura diametrs bija 12 metru.

Kaļķu iela, kura kopā ar Svērtuves ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības
ielu un Vidzemes šoseju tika iekļauta Ļeņina ielas sastāvā, tagad
veidoja garāko ielu Rīgā - tās garums bija 12 600 m.

1990. gadā pēc ilgām pārdomām un lūgumiem no Kultūras
fonda Vietvārdu komisijas puses Rīgas pilsētas izpildkomiteja
nolēma atjaunot Brīvības ielas, bulvāra un gatves nosaukumu.

Aiga Kalniņa

Dažādo arhitektūras formu

brīvības izpausmes Brīvības ielā

Nepārprotami Brīvības iela ir viena no nozīmīgākajām un gal

venajām Rīgas pilsētā, ne velti tā tiek dēvētapar „pilsētas centrāl

maģistrāli". Ar tās adresi var lepoties daudziun dažādi veikali I

Viesnīca „Frankfurt am Main"Brīvības ielā 49,1930. gads. R. Johansona foto
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biroji, dzīvojamās ēkas, teātri un kafejnīcas, valdības iestādes un

skolas, uzņēmumi un bankas, kā arī muzeji un baznīcas. So lielo

iestāžu daudzveidībuatainoarī ielas apbūve, dažādāsēku arhitek-

toniskās formas. Daļa jau zudusi, citas saglabātas, bet vēl citas

nojauktas, lai tajā vietā taptu attiecīgajam laikam raksturīgās jaunās

formas. lelas apbūves vēsturi nosacīti var dalīt vairākos posmos;

pirmais ir koka ēku apbūve, no kuras pamazām atvadāmies ar

katru pamesto un nojaukto seno ēku; otrais ir 19. un 20. gs. mijas

celtniecības „bums" un tā arhitektūra, ar kuru lepojamies un cen-

šamies saglabāt; trešais ir 1920. gada un 30. gadu posms, kurš netiek

ipaši izcelts, bieži to neievēro, betceturto -1960.un 1970. gadaposmu

mēs jau esam pieraduši kritizēt un cenšamies mainīt. Ja ielūkosimies

nedaudz tuvāk šajos apbūves attīstības posmos, redzēsim, ka katram

ir sava nozīmeun katrs nes sava laika vēstures liecības.

Brīvības ielas apbūve galvenokārt sastāv no dzīvojamām,
veikalu un biroju ēkām, bet to starpā ir arī divas baznīcas. Pirmo

uzcēla Aleksandra Ņevska baznīcu 19. gs. 20. gados. Tās pama-

tus ielika 1820. gadā,bet 1825. gadābaznīcu iesvētīja. Brīvības un

Brīvības
un Matīsa ielas stūris, 1930.gadu sākums. R. Johansona foto
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Brīvības iela 75, 77, 79 (Dailes teātrabūvlaukuma vieta), 1969. gads.
V. Dzenes foto

Lāčplēša ielas krustojumā tika uzcelta apaļas formas koka stāto

būve. Kad 1863. gadā pēc arhitekta A. Edelsona projekta aiz baz

rūcas tiek uzcelts savrup stāvošs zvanu tornis, baznīca veidot

savdabīgu akcentu starp tolaik vēl esošajām mazstāvu koki

ēkām. Šis ielas apbūves akcents ir salabājies līdz mūsdienām, rite

ar pretējām izjūtām; baznīca šķiet neliela ēka, kas ieskauta daudz

stāvu namu ielokā. Arī otra baznīca Brīvības ielā ir dominanti

pilsētbūvniecības vidē. 20. gs. sākumā Sv. Ģertrūdes baznīcai bija
pieaudzis draudzes locekļu skaits tiktāl, ka tika izsludināts kon

kurss par projektu jaunas baznīcas celtniecībai. Augstāko god-
algu ieguva arhitekts V. fon Striks. Viņa projekts tika realizēt

laikā no 1900. līdz 1907. gadam. Šo Sv. Ģertrūdes baznīcas filiāl

baznīcu nosauca par Jauno Sv. Ģertrūdes baznīcu.

Par Brīvības ielas nopietnāku apbūvi var runāt, sākot ar 19. p

otro pusi, kad visā Rīgā ārpus vecpilsētas robežām veco mazstān

koka apbūvi pamazām nomaina daudzstāvu mūra nami. Līdz

mūsdienām ir saglabājušās daudzas tajā laikā Brīvības ielā celtā-
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Viesnīcas „Latvija" celtniecības gaita, 1970. gads

Fotoattēli no RVKM fondiem

ēkas. Katrai no šīm eklektisma un jūgendstilā celtajām ēkām ir

sava vēsture un sava nozīme arhitektūras zinātnē.

Tā bija Brīvības iela, uz kuras 1900. gadā Rīgas namu būves

akciju sabiedrība uzcēla vienu no pirmajām ēkām Rīgā, kas bija

apgādāta ar centrālapkuri, silto ūdeni, elektrisko apgaismojumu

un liftu. Šo ēku projektējis Berlīnes arhitekts A. Gīzens, būv-

darbus bija uzņēmies vadīt mākslas vēsturnieks un arhitekts

V. Neimanis. Ēka Brīvības ielā 55 iezīmēja noteiktu progresu

dzīvojamo namu plānojumā un dzīvokļu iekārtojuma attīstībā,

visas telpas tai bija ērti izplānotas, labi vēdināmas. Namam pret
Brīvības ielu pavērstajā fasādē ir redzams Rīgas pilsētas ģerbonis
arsavdabīgiem vairoga turētājiem.

1905. gadā savu izdomu un roku vienam no Brīvības ielas

namiem ir pielicis arī Rīgas dekoratīvājūgendstila meistars civil-

mženieris M. Eizenšteins. Laikā, kad tapušas slavenās Alberta

ie las ēkas, tika projektēts un celts arī Brīvības ielas 99. nams.

Brīvības iela var lepoties ar vienu no labākajiem latviešu
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arhitekta E. Laubes darbiem-47. numura ēku, - tā saucamo Krasi-

kalna namu. Šī ēka celta 1908. gadā un izceļas ar daudzajiem
dažādas formas jumtiem, arī logu ailes bija veidotas dažādas

Katram stāvam ir savādāka plāna konfigurācija, izteiksmīgs ir

nama siluets.

Arhitektonisko stilu daudzveidībupapildināja 1911. gadā uz-

celtā kantoru un dzīvojamā ēka Brīvības ielā 38. Arhitektūras

vēsturnieki ēku dēvē par spilgtāko neoklasicisma meistardarbu

Rīgas arhitektūrā. Par to paldies jāsaka gan ēkas projekta auto-

ram arhitektam E. Polem, gan ēkas sākotnējiem saimniekiem-

Rīgas Ceturtajai savstarpējai kredītbankai. Bankas izvirzītajos

noteikumos, izstrādājot jaunās ēkas projektu, viens no galvena-

jiem nosacījumiem bija - ēkai jābūtārēji reprezentablai. Patiesība

taibija jābūt iespaidīgākai par seno sāncenšu - Amatnieku krāj-

aizdevumu kases jauno ēku K. Barona un Elizabetes ielas stūri

ko arī bija projektējis E. Pole.

19. un 20. gs. mija bija ļoti ražena ēku celtniecībā, un Brīvības

ielā tajā laikā bija vērojama dažādu stilu, dažādu būvmateriālu

un dažādaaugstuma nami.

Pirmais pasaules karš pārtrauca ēku aktīvo būvniecību. Būvē:

pilsētā namus bija neizdevīgi vairāku apsvērumu dēļ, to skaitā

augsto būvizmaksu un dārgo būvkredītu dēļ. Dzīvojamo ēku

celtniecība Brīvības ielā atsākās tikai 20. gs.30. gadu sākumā. Vierc

no pazīstamākajiem ir tajā laikā celtais Sniķera nams Brīvības

ielā 39. So ēku ģenerālim medicīnas profesoram P. Sniķerarr

1929.-1930. gadā cēla arhitekts E. Laube. Eku, kurai ir funkdo

nālisma stilā veidota fasāde ar klasisku balustrādi, kuras nevai-

nojami harmonē viena ar otru, pašlaik rekonstruē. Namāir pare-
dzēts iekārtot plašas tirdzniecības un biroju telpas. 1933. gadā
uz šīs ēkas jumta, no kura paveras lieliska panorāma, vienu gadu

bijusi kafejnīca - jumta dārzs „Kongress" ar 145 vietām; vaikafei-

nīcu ierīkos arī tagadējie ēkas saimnieki?

Tīrā funkcionālisma stilā 1934. gadā irbūvēts nams Brīvības

ielā 97, tā autors ir arhitekts P. Mandelštams. Tajā pašā gadā
Brīvības ielā 39 tiek uzcelts tā saucamais Neiburga nams, kura

arhitektūrā sabalansētaelegantā un vienkāršā formaar klasiskārr
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detaļām greznā šūnakmens izpildījumā. Šīs ēkas arhitekts bija
vairāku lielu arhitektūras projektu konkursu (viens no tiem -

Finansu ministrijas nama projekts) uzvarētājs A. Klinklāvs. Pēc

nama uzcelšanas ēkā atradās arī arhitekta birojs.

Jaunizveidotajā Latvijas Republikā turpinājās dzīvokļu krīze,

privātā būvniecība attīstījās gausi. Brīvības ielā ir redzams viens

no pilsētas piedāvātajiem krīzes risinājumiem, tā ir daudzdzī-

vokļu blokmāja Brīvības ielā 90. Šāda jauna tipa 4 dzīvojamās
ēkas Rīgas pilsēta jau bija uzcēlusi 1920. gada beigās, šo ēku

pie Vidzemes tirgus uzcēla 1937.-1938. gadā pēc arhitektu

J.Rengarta un A. Vecsīļa projekta. Ēkā bija izvietoti 115dzīvokļi.

Nākamaisposms Brīvības (Ļeņina) ielas apbūvē saistās ar 1960.

un 70. gadiem, kad tiek izstrādāta pilsētas galvenās maģistrāles

galvenās arhitektoniskās apbūves koncepcija nākotnei - rekon-

strukcijas projekts. Tiek plānots celt daudzasaugstceltnes, atbrīvo-

jot tām vietu, nojaucot veco koka ēku apbūvi. Šos ritmiski izvieto-

tosaugstbūvju akcentus bija paredzēts izvietot vienā ielas pusē.

Viens no šādiem projektiem tika realizēts ilgā laika posmā no

1959. līdz 1976.gadam, kad tika veikti projekta izveides darbiuncelt-

niecība jaunajai Dailes teātra ēkai. Pēc ēkas pabeigšanas 1977. gada
li februāra „Literatūrā un Mākslā" bija rakstīts: „Dailes teātris šodien

vēl ir nenobeigta pilsētas apbūves ansambļa elements... viens no

haotiskākajiem Ļeņina ielas apbūves mezgliem pēc Dailes teātra

uzcelšanas kļuvis vēl atklātāks." Dailes teātra ēkas apjomi projekta
izstrādes laikā mainījās, sākotnēji samazinājās, tad palielinājās.
Ņemot vērā jaunāsēkas izvēlēto vietu, kur līdz pat 1960.gadambija

saglabājusies vecā koka ēku apbūve ar samērā brīvu telpu tās aiz-

mugurē, vietasbija pietiekami, lai izvērstu ēkas apjomus. Lai nu kā,

par šīs ēkas arhitektonisko veidolu mūsdienās diskusijas neizvēršas

tik plašas kā par diviem citiem to laiku tapušajiem projektiem -

viesnīcu „Latvija" un „Rīgas modes" namu.

1960. gada beigās tika nolemts celt viesnīcu „Intūrists", tai

vajadzēja atbrīvot būvlaukumu Elizabetes (Kirova) un Brīvības

(Ļeņina) ielas stūrī, kur atradās „Piena restorāns" un vairākas

citas vienstāva un divstāvu koka ēkas, kuras tolaik uzskatīja par

korāli un tehniski novecojušām, bez arhitektūras vai vēsturiska-
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jām vērtībām. Tika uzspridzināts arī piecstāvu mūra nams, lai

jaunajai 23 stāvu celtnei būtu pietiekami daudz vietas. Viesnīcas

ēka tika apšūta ar tam laikam vieglu celtniecības materiālu -

stemalīna plāksnēm debeszilā tonī, lai radītu gaistošu iespaidu.

Pēc 20 gadiem šis ārējais apšuvums jau bija novecojis gan morāli,

gan tehniski un sāka domāt par ēkas vizuālā tēla mainīšanu.

2000. gada vasarā viesnīca „Latvija" tika slēgta rekonstrukcijai,
lai tā pārtaptu par modernu trīszvaigžņu viesnīcu.

Vienuviesnīcu ceļ no jauna, bet citu nojauc. Tā 70. gados tiek

nojaukta viesnīca „Frankfurt am Mairi' Brīvības ielā 49, lai tās

vietā celtu namu sadzīves pakalpojumu kombinātam „Rīgas
modes". Uzceltā ēka neattaisnoja 60. gados izstrādāto koncepciju

par augstbūvju akcentiem, jo stāvu apjoms to nesasniedza, līdz

ar to bija zudis iecerētais augsto ēku ritms Brīvības ielā.

Viens no sāpīgākajiem momentiempilsētbūvniecības vēsturē-

nevar saglabāt visu, katru arhitektūras vēstures liecinieku! Arvien

mazāk un mazāk Brīvības ielā paliek mazstāvu koka ēku.

Sākotnēji tās tiek atbrīvotas no iedzīvotājiem, pamestas tukšas,

tad, kādu laiku tā stāvējušas, sasniegušas avārijas stāvokļa

statusu, tiek nojauktas. Viens no lielākajiem protestiem pretkoka

ēku nojaukšanu 80. gadu beigās bija cīņa par kafejnīcas „Flora"

namu. Šīs ēkas vietā šodien Brīvības ielā ir robs...

Rasa Pārpuce

Kvartāls starp Brīvības, Tērbatas

un Elizabetes ielu -

no dedzināšanas līdz mūsdienām

Rīga, būdama jau kopš seniem laikiem kādas lielākas vai mazākas

administratīvas teritorijas pārvaldes centrs, ir izjutusi uz saviem ple-

ciem dažāduvaru sadursmi un sadzīvošanas mākslu. Viena no lielāka-

jām varas pārstāvniecības koncentrācijas vietām Rīgā neapšaubāmi ir
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kvartāls Tērbatas ielas sākumā. Tagad tajā ir izvietojusies augstākā

Latvijas valsts izpildvara - Ministru kabinets, kā arī Augstākā tiesa.

Tāpat te ir Tieslietu un Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Rīgas apga-

baltiesa. Līdz mūsdienām šis kvartāls ir nonācis, pakāpeniski izveido-

joties no pilsētas nomales rajona, kad politika skāra to tikai tik daudz,

cik tas bija nozīmīgs pilsētas aizsardzībai, līdz varenaiun reprezentatī-

vai pilsētas centra daļai, kura tiek ierautavisos vētrainākajos notikumos

pilsētā un valstī.

Šīs teritorijas vēsturi varam sākt rakstīt no tā laika, kad pieauga tās

nozīme pilsētnieku dzīvē un attiecīgi tika plānota un reglamentēta tās

izmantošana.Pēc 16. gadsimta beigās veiktās Rīgas nocietinājumu izbū-

ves šis rajons pamazām kļuva stratēģiski svarīgs pilsētas aizsardzībā.

18. gs. otrās puses Rīgas apbūves projekts, kurš paredzēja pastiprinātu

pilsētas aizsardzību un nocietināšanu, noteica, ka ap pilsētu (tag.

Vecrīga), lai savlaikus būtu pamanāna pretinieka tuvošanās, ir jāveido

klaja, apmēram 280m plata josla - Esplanāde, ko turpmāk aizliedzaapbū-
vēt un visas iepriekš uzceltās ēkas nojauca. Koka apbūve, kas veidojās
aiz Esplanādes, 1812. gada vasarā piedzīvoja traģisku ugunsgrēku.

Tēvijas kara laikā, kad Napoleona karaspēks atradās Rīgas tuvumā,

ģenerālgubernators J. M. Essens, domājot, ka pretinieks uzbrūk pilsētai,

deva pavēli nodedzinātpriekšpilsētas. Taču virspavēlnieka rīcībā esošā

informācija bija kļūdaina. Rezultātāšis lēmums izrādījās pārsteidzīgs, un

viņš bija spiests atstāt amatu. J. M. Essena vietā par Rīgas kara guberna-
toru un Vidzemes un Kurzemes civilpārvaldnieku tika iecelts marķīzs
F.Pauluči, ar kuru aizsākās jauns posms pilsētas vēsturē.

1813. gadā tika izstrādāts pilsētas attīstības plāns. Rīgu atjaunoja
saskaņā ar jaunākajām tā laika pilsētbūvniecības atziņām: priekšpilsētu
apbūve tika veidotapēc noteiktas sistēmas, un tā ieguva regularitāti un

perspektīvu. Rīgas teritoriju ārpus vaļņiem sadalīja piecās distancēs, un

pirmās divas aizņēma Esplanāde, kuru arī turpmāk nedrīkstēja apbū-
vēt. Pirmo distanci - šauru joslu pie pašiem vaļņiem - drīkstēja izman-

tot vienīgi pastaigām, te tika izveidotas kokiem apstādītas alejas. Otrajā
varēja ierīkot sakņu dārzus, tajā bija arī karavīru mācību laukums, bet

mūsuaprakstāmā kvartāla vietā atradās vieta siena, malkasun mājlopu
pārdošanai - tā dēvētais Siena tirgus, kas vēlāk ieguva Ravelīna lau-

kuma nosaukumu.

1813. gada pavasarī F. Pauluči deva rīkojumu ierīkot pilsēta dārzus

Ur> parkus, kuru uzdevums būtu „likvidēt nelaimīgā ugunsgrēka pēdas
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un uz visiem laikiem izdzēst no ļaužu prātiem nepatīkamās atmiņas".
Tika norīkota Priekšpilsētu apstādījumu ierīkošanas komisija, kas

rūpējās parzaļās zonas kopšanu unuzsāka ziedojumu vākšanu. Sabied-

rības atsaucība bija liela, un jau pēcpāris gadiem bija iespējams izveidot

patstāvīgu komiteju saziedoto līdzekļu pārvaldīšanai. Pamazām teri-

torija ārpus vaļņiem kļuva par iecienītu pilsētnieku atpūtas vietu, kaut

līdz pat vaļņu norakšanai 19. gs. vidū tā saglabāja arī savu līdzšinējo

stratēģisko nozīmi pilsētas aizsardzībā.

Viens no nozīmīgākajiem „marķīza laikmeta" (tā Pauluči laiku apzī-

mēja viņa līdzgaitnieki) pilsētnieku ieguvumiem bija Vērmanes dārzs,

kuru atklāja 1817. gadā. Vienlaikus līdzās tam uz tagadējās Tērbatasun

Elizabetes ielas stūra tika izveidots Mazais Vērmanes jeb Mazais dārzs,

kurš savu nosaukumu ieguva, pateicoties tam, ka atradās līdzās Liela-

jam dārzam. Sākotnēji gan šo priekšpilsētas daļu dēvēja par Trilliča

dārzu -

par godu vietējās bufetes īpašniekam J. V. Trilličam.Viņa iestā-

dījumam līdz pat 19. gs. beigām bija slikta slava: tur esot pulcējušies
huligāni, notikušas zādzības un citi sabiedriskās dzīves pārkāpumi.
lespējams, tas bija saistīts ar blakus esošo Ravelīna laukumu, kurš bija
aktīva tirdzniecības un izklaides vieta šajā priekšpilsētas daļā.

1. att. Mazais Vērmanes dārzs. 19.gadsimta beigas
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2. att. Ābolu tirgus. 1895. gads

Rīgas tirgotāji 1851. gadā Mazajā Vērmanes dārzā uzstādīja obelisku

kā pagodinājumu marķīza F. Pauluči nopelniem pilsētas labiekārtošanā,

bet, tā kā ģenerālgubernators bija noliedzis veltīt viņam jebkāda veida

piemiņas zīmes, tas tika uzstādīts divus gadus pēc viņa nāves, un vienī-

gais uzraksts uz pieminekļa bija ~1812. gada 23. oktobra piemiņai", kas

norādīja dienu, kad F. Pauluči stājās amatā (sk. 1. att.). Par to, ka rīdzi-

nieki cienīja F. Pauluči piemiņu, liecina fakts, ka dārza nomniekiem,

slēdzot līgumu ar pilsētu, bija jāgarantē pieminekļa saglabāšana.

1894. gadā pilsēta Mazo Vērmanes dārzu iznomāja kādam Ralles

kungam, kurš jau nākamajā gadā to pārveidoja, uzbūvējot restorānu.

Celtniecības darbus regulēja pilsētas valde, nosakot, ka ēkas pamati

nedrīkst skart koku saknes (tāpēc ēka tika celtauz stabiem), unattiecīgi

nebija atļauts iekārtot pagrabu, žogam bija jābūt tādā pašā augstumā,
kāds tas bija Vērmanes parkam, un nomnieks nedrīkstēja rīkot/orga-
nizēt izrādes un izpriecas, lai nekonkurētu ar Lielo dārzu. Pēc Pirmā

pasaules kara restorānā saimniekoja A. Gulbis, kura laikā te jau atradās

saimniecības palīgēkas, siltumnīcu ieskaitot, kā arī izbūvēts pagrabs.
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Politikašajakvartāla daļa ienāca tikai pecOtra pasaules kara, kad te tika

uzcelts toreizējās LPSR Ministru Padomes ēkas otrais korpuss.

Pārējā kvartāla daļa politikā un valsts pārvaldē tika ierauta daudz

agrāk, kaut arī, kamēr tā atradās nomaļus no pilsētas centra, tā tikai

aizsargāja, apgādāja vai arī izklaidēja rīdziniekus. Pēc cietokšņa statusa

noņemšanas Rīgai 1857. gadā, kura sekas bija vaļņu norakšana, mūru

nojaukšana un aizlieguma celt mūra ēkas priekšpilsētās atcelšana,

pilsēta sāka strauji augt, piešķirot arvien lielāku nozīmi šim rajojam:

saskaņā ar jauno pilsētas iekārtošanas projektu ap vecpilsētu veidojās

reprezentatīva zona ar plašiem apstādījumiem un harmonisku apbūvi.

1867. gadā Ravēlīna laukumā, blakus Mazajam Vērmanes dārzam,

tika izveidots tirgus. Bet, tā kā samērā netālu bija Daugavmalas tirgus,

auga ielu kustība - un vajadzēja tālāk izvērst pilsētas celtniecību, šis

tirgus neattīstījās. Ravelīntirgū galvenokārt pārdeva augļus rudeņos

(„ābolu tirgs", sk. 2. att.) un ziemās notika Ziemassvētku gadatirgi.
Laukums ar laiku tika nobruģēts, un, tirdzniecībai apsīkstot, to izman-

toja jāšanas parādēm. Laukumā - tagadējā Brīvības un Tērbatas ielas

satekā - atradās arī cirka ēka, tāpēc to bieži vien sauca par cirka lau-

kumu jeb cirkaplaci. Vēl šajā kvartālā atradās atvaļinātam pulkvedim
Veismanim piederošs mehāniskās mūzikas paviljons.

Ar laikuRavelīna laukuma platība samazinājās, jo to pamazām sāka

apbūvēt mūra ēkām. 1887. gadā nojauca cirka ēku un ierīkoja apstā-

dījumus, jo nākamajā gadā te sāka celt Rīgas apgabaltiesas ēku. Pavēle

par apgabaltiesas kā institūcijas izveidi visai guberņai sekoja tikai

1889. gadā, un tā pārņēma Vidzemes galma tiesas un Rīgas rātes funkci-

jas (šie pārveidojumi bija saistīti ar Krievijas pārvaldes reformām 19. gs.

beigās). Lai uzsāktu celtniecības darbus, Krievijas cars izdeva īpašu

rīkojumu par zemes gabala atsavināšanu no pilsētas valsts vajadzībām
un par atlīdzības izmaksu. Pēc arhitekta J. Baumaņa projekta celtā neo-

renesanses stila ēka pēc plānojuma ir simetriska piecstūru celtne, kas

kopumā atveido Krievijas ķeizara kroņa formu. Arhitekts kļuva par šīs

ēkas pārvaldnieku, un viņam tajā tika piešķirts dzīvoklis, kur viņš

nodzīvoja pēdējo savas dzīves gadu. Pēc Rīgas apgabaltiesas ēkas būv-

darbu pabeigšanas 1889. gadā tās priekšā tika izveidots skvērs, kas

mūsdienāsnes arhitekta Baumaņa vārdu.

Nākamā ēka kvartālā bija Tiesu palātas nams - divstāvu mūra ēka,

kas līdz mūsu dienāmnav saglabājusies, jo to pārbūvēja un vēlāk sakarā

ar Tiesu pils (tagadējais Ministru kabinets) celtniecību Elizabetes un
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3. att. „Koka Friča" atklāšanas ceremonija. 1918.gadaseptembris

Fotoattēli no RVKM fondiem

Brīvības ielas stūri iekļāva kopējā kvartāla ansamblī. Līdz ar šīs monu-

mentālās ēkas izbūvi tika likvidētas pēdējās Ravelīna laukumapaliekas.
Tiesupils būve tika sākta 1936.gadā ar pamatakmens ielikšanu, pamatos

tika iemūrēts pergamenta rullis ar slavinājuma vārdiemLatvijas Valsts

prezidentam K. Ulmanim, kas atbilda tā laika noskaņojumam sabiedrībā:

Latvijā -tāpat kā pārējā Eiropā - valdīja autoritārisms. Tas atspoguļojās
ari celtnes ārējā veidolā, kurā ir redzama analoģija ar 20. gs. 30. gadu

Vācijas arhitektūru. Neoeklektisma ēku, kas ir spilgtākais arhitekta

F. Skujiņa darbs, raksturo klasisko formu monumentalitāteun māksli-

nieciskais vispārinājums, untās interjera detaļās ir atpazīstami nacionālās

mākslas elementi. 60. gados arhitekts V. Šņitņikovs projektēja ēkas otro

kārtu - pretTērbatas ielu, pilnībā respektējot ēkas plānojumu un stilu.

Tiesu pils, Rīgas apgabaltiesas ēkas - lai ari kādas varas pārstāvji

tajās atradušies - ir saglabājušās līdz mūsdienāmun turpina kalpot, bet

citādāk ir ar pieminekļiem: tie ir bijuši tikpat mainīgi kā politiskās varas

šajā kvartālā. Tā, piemēram, vēl tikai pirms desmit gadiem iepretī

tagadējai Ministru kabineta galvenajai ieejai atradās Ļeņina - Padomju

Savienības dibinātāja piemineklis, neaizstājams elements bijušās

Padomju valsts lielpilsētā.



Bez jau pieminētā F. Pauluči piemiņas obeliska, kurš savā vietāatradās

līdz Pirmajam pasaules karam, bet tagad tas novietots Doma baznīcas

krustejā, kvartālu ir rotājuši vēl divi pieminekļi, kuri secīgi vienspēc otra

ir bijuši īslaicīgu politisko varu demonstrējums.
Pirmā pasaules kara beigu posmā (no 1917. gada septembra līdz

1919. gada janvārim) Rīgā atradās vācu karaspēks. Okupācijas vara

centās sakārtot Rīgu, pārvēršot to ārēji par tīri vācisku pilsētu, piemē-

ram, vāciskojot ieluuzrakstus un izkārtnes. 1918. gada septembrī tika

atklāts piemineklis - vācu karavīra skulptūra (sk. 3. att.). Šādus piemi-

nekļus vāciešiuzstādīja iekarotajās teritorijās. Skulptūra un tās pamatne

bija veidota no koka, un katrs okupācijas varai lojāls pilsonis, kurš

iestājās par Rīgas pievienošanu Vācijai, varēja iesist postamentā naglu.

lespējams - tās esot dalītasuz vietas, jo visas iesistās naglas bijušas vie-

nādas. Tautā par „koka Frici" iesaukto skulptūru 1919. gada janvāri

iznīcināja lielinieki, kuri ar P. Stučku priekšgalā bija pārņēmuši varu Rīgā.

Rīgas apgabaltiesas ēkā lieliniekiierīkoja Rīgas Strādnieku deputātu

padomes Izpildu komiteju, un tās priekšā 1. maijā tika atklāts tēlnieka

B. Dzeņa veidotais politekonomista K. Marksa krūšutēls, kura mūžs bija

vēl īsāks nekā iepriekšējam piemineklim - tikai 20 dienas, jo tā paša

gada 21. maijā līdz ar lielinieku atkāpšanos no Rīgas jaunie pilsētas

saimnieki to iznīcināja. Turpmāk skvēru rotāja ne vairs pieminekļi, bet

tikai apstādījumi. 70. gados skvērs pie toreizējās LPSR Augstākās tiesas

tika rekonstruēts un papildināts ar jaunu elementu - rozāriju, vien-

laikus saglabājot ainavu arhitekta G. Kūfalta 19./20. gs. mijā stādītos

kokus.

Šajā kvartālā varam redzēt vēstures lappuses, kuras ir bijis jāpāršķir

visai Rīgas pilsētai. Savas pēdas te ir atstājuši Napoleona karaspēka

uzbrukuma draudi, pasaules kari, 20. gs. 30. gadu vērienīgie pārveido-

jumi, okupāciju režīmi un arī barikāžu laiks, kad cilvēku apziņā krusto-

jās kvartāla praktiskā un simboliskā nozīme.
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ZAĻĀ RĪGA

Tarass Pūka

Rīgas dārzi, kuri pieder pagātnei

Dārza jēdziens Rīgā pirmoreiz parādās 1339.gadā, kad saskaņā

ar noslēgto miera līgumu Livonijas ordenis apsolās atdot bīska-

pam visus laukus, ganības un dārzus, kuri tam strīda laikā tika

atņemti.

14. gs. un vēlāk ir ziņas par šādiem dārziem, kuri piederēja

garīgām un laicīgām kopām:

• Rātes dārzs (pirmo reizi minēts 1386. gadā),
• Svētā gara dārzs (1388),

• Melnomūku dārzs (1405),

• Ziemas dārzs (1412),

• Ordeņa dārzs (1496),

• Mazās ģildes dārzs (1508),

• Pelēko jaunavu dārzs (1524),

• Augstākās katoļu garīdzniecības dārzs (1524),

• Svētā Jurģa dārzs (1547),

• Melno jaunavu dārzs (1551).

Minētie dārzi atradās lielākoties jau ārpus mūru ieskautās

pilsētas. Tur audzētas ābeles un jāņogas, dažādi dārzeņi, bet

smaržīgās puķes - tās, kuras tolaik jau kultivēja Rietumeiropā
un Dienvideiropā, - galvenokārt kā dziedniecības augi. Bazilijs

Plīnijs 1595. gadā sarakstītajā slavenajā poēmā par Rīgu, starp
citu, apjūsmo pilsētas dārzus, kur smaržojušas rozes, neļķes,

vijolītes, lefkojas, kreses v. c. puķes - tātad puķes, kuras audzē-

tas jau nepārprotami krāšņumam.
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Zviedru laiku beigās virsniekiem par labu kalpošanu tika

piešķirti „numuru iecirkņi" - nelieli zemes gabali gar Ganību

dambi; tos iekopt virsnieki parasti nevēlējās, un zemi atpirka

uzņēmīgi rīdzinieki. Gar dambi veidojās vasarnīcu kolonija ar

regulāra plānojuma dārziem - saimnieki par paraugu uzskatīja

topošo Ķeizara (tag. Viestura) dārzu turpat blakus. Izcils bija

tirgotāja A. Švarca (vēlāk Vasaras) dārzs, kur brīvo laiku esot

pavadījis Pēteris I, tāpat birģermeistara Barbera, Lielās ģilde?

eltermaņu Pancera, Hartviha, Portena, Hollandera dārzi: dārzu

īpašnieki mēdza sacensties savā starpā par skaistāko dārzu. Pēc

rātskunga J. K. Bērensa ierosinājuma 1771.gadā vasarnīcu kolo-

niju uz tās rēķina savienoja ar pilsētas Jēkaba vārtiem, veidojot

pastaigu aleju. Šādas alejas - promenādes - bija vairākas, tās no

mūruārpuses savienoja atsevišķus pilsētas vārtus; no tām,sapro-

tams, nav palikušas ne pēdas. Tagadējie Rīgas centrālās daļas

ielu un bulvāru apstādījumi veidoti krietni vēlāk.

Ar dižā Krievijas valdnieka Pētera I vārdu saistās tā dēvētais

Otrais Ķeizara dārzs; tosāka ierīkot Aleksandra skansti - Sarkan-

daugavas jeb Soda grāvja senkrastā. Dārzs bija līdzīgs Ķeizara

dārzamPētersalā, ar īpatnību, ka tas izvietojās uz terasēm.Laika-

biedri apgalvoja, ka dārzs ap vasaras pili bijis īsta pērle - ar lape-

nēm, strūklakām, kastaņu un liepu alejām. Bet 1729.gadā postošā
ledusiešana Sarkandaugavā iznīcināja vārgos, tikko stādītos

kociņus, atskaitot ozolu grupu pašā skansti, pie kuras stādīšanas

roku esotpielicis pats cars. Koku stumbru apkārtmērs irap3,5 m;

vienanocirsta ozola vecumu mēs noteicām tuvu pie 300 gadiem,
tātad tas atbilst Pētera I laikam. Vēlāk, Krievijā nākot pie varas

citiem valdniekiem, dārzs tika aizmirsts: sākumā te ierīkoja laza-

reti, bet 1824. gadā -„Aleksandra augstumu iestādi" - mūsdienu

Psihoneiroloģiskās slimnīcas priekšteci. Šodien nekas vairs

neliecina par seno dārzu, atskaitot „Pētera" ozolus, no kuriem

1997. gadā - acīmredzot slimnieku drošības dēļ - arī tika nocirsts

pieminētais jau iekaltušais koks.

18. gs. pirmajā pusē dārzu bija ierīkojis tirgotājs Martins Berk-

holcs. Vēlāk te radās Maskavas forštates blīvā apbūve, saimnie-

koja krievu labdarībasbiedrība, tika uzceltas kazarmas, un-koki



147

Otrā Ķeizara dārza un apkārtnes plāns (1763): A - Ķeizara dārzs,}- dzīvojamās

ēkas un citas celtnes, K - grāvis, ko izraka pēc dārza ierīkošanas

tā apūdeņošanai no dzirnavu dīķa

aizgāja boja. Tomēr vel 20. gs. sakuma šis stūrītis tagadēja
Abrenes ielā tiek saukts par Berkholca dārzu.

Tagadējā K. Valdemāra ielā atradās vairāki dārzi, no kuriem

pazīstamāks bija saviesīgai „Eifonijas" (labskanības) biedrībai

piederošais.

Pēc lielajiem Daugavas plūdiem 1807. gadā un priekšpilsētu

nodedzināšanas 1812. gadā Ganību dambja dārzi pārdzīvoja
norietu; situētos pilsoņus - rātskungus un tirgotājus - vilināja no

pilsētas attāli nostūri, kur viņi cēla vasaras mītnes un ierīkoja tām

līdzās
mazus ainaviskus dārzus „angļu gaumē". Muižiņas radās

Ķīšezera un Juglas ezera krastos (Grāves, Baložu, Strazdu,

Krēgera muižiņa, Zorgenfreija, Zēluste v. c). Pārdaugava kļuva
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iecienīta ar krāšņām pļavu, mežu, ūdeņu ainavām; apstādījumi

veidojās Anniņmuižā, Ēbelmuižā, Bišumuižā, Hartmaņa muižā,

Nordeķos, Atgāzenē, Bellevī (Skaistais skats) un citur. Šodien te

mēs varam redzēt vienīgi šo parku paliekas - simtgadīgus ozo-

lus, liepas, kļavas, vairāk vai mazāk saglabājušos koku rinduun

aleju fragmentus. Ir ziņas par ļoti veciemTortlera (vēlāk Hammera),

Benkena un Torena dārziem; tirgotāja Andreasa Torena dārzs

aizņēma daļu tagadējā Arkādijas parka. No Rīgas vēstures pazīs-

tama Altona pie Māras dīķa ar dārzu kā rīdzinieku atpūtas un

Jāņu svinēšanas vieta līdz 19. gs. vidum. Cilvēku pieplūduma

dēļ pāri slapjajām pļavām uzbēra dambi - Altonavas (tagad

O. Vācieša) ielu.

Hāgena jeb Āgenskalna muižiņa piederēja Rīgas rātskungu

Bērensu dzimtai. Johana Bērensa draugs vācu filozofs Johans

Georgs Hāmanis, uzturoties muižiņā 1755.-1759. gadā, mēdza

pastaigāties kopā ar saimnieku pa ēnainu aleju līdztekus Zunda

attekai, pārspriežot apgaismības laikmeta idejas, tādēļ ilgus

gadus apkārtnes iedzīvotāji aleju, kuras paliekas Bezdelīgu ielā

šobrīd tikko saskatāmas, dēvēja par Filozofu aleju.

Jau sen izzudusi Fītinghofu ģimenei piederošā Solitūdes

muižiņa, kur 18. gs. nogalē esot bijušas skaistas alejas un parks ar

„zvēru dārza pēdām". Muižiņa atradusies apmēram Jūrmalas

gatves un Zolitūdes ielas krustojumā. Par Balto muižu Baltās

ielas galā atgādina vairs daži veci, iekaltuši koki, kur kādreizesot

bijis „parks ar ozolu birzīm". Bet Dzirciema ielas pašā galā jau

pirms Pirmā pasaules kara esot bijušas tikai paliekas no
vēl

senāka Lielās jeb Esena muižiņas parka.

Šarlotes ielejā 19. gs. pašā sākumā pulkveža Veismaņa iekār-

toto muižiņu drīz ieguva jauni īpašnieki - pazīstamo Rīgas

komercdārznieku Vāgneru ģimene. 1837. gadā uz Rīgu tika

aicināts Drēzdenes Karaliskās dārzniecības mākslas dārznieks

F. V. Tīme, kas izbūvēja ne vien dārzniecību, bet ierīkoja aina-

visku parku, kas bija pielīdzināms botāniskam dārzam ar
milzī-

gām oranžērijām tropu augiem; šis parks bija pat ārzemnieku

apbrīnas objekts kā dārzu mākslas paraugs.

Pārceļoties uz mums tuvākiem laikiem, Rīgas centra jāpiemin
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Mazais Vērmaņdārzs. Šo zaļo stūrīti apkādreizējo J. Trilliča resto-

rānu upurēja 20. gs. 30. gados Ministru kabineta ēkai, kuru, kā

zināms, tolaik cēla kā Tiesu pili. Dārzs likvidēts 50. gados, pie-

būvējot masīvās ēkas turpinājumu gar Elizabetes un Tērbatas

ielu. Pēc 1812. gada kara pateicīgie Rīgas tirgotāji tūdaļ vēlējās
uzstādīt te Baltijas ģenerālgubernatoram F. Pauluči obelisku.

Taču dzīves laikā šis vīrs to darīt neļāva, obelisku uzstādīja pēc

F. Pauluči nāves 1851.gadā.
Sen vairs nav ne pēdu no Aleksandra dārza, kas atradās uz

Klijānu muižiņas zemes. Te, restorānā un dārzā pie Brīvības

ielas Gaisa tilta, ap 19./20. gs. miju mēdza pavadīt brīvo laiku

Aleksandra vārtu rajona fabriku ļaudis. Vēsturnieki Aleksandra

dārzu piemin tā dēvētā Rīgas (Džutas) dumpja sakarā 1899. gadā.

Nemieru cēlonis bija Džutas un linu fabrikas administrācijas

atteikšanās paaugstināt strādniecēm algu; protesta gājiena laikā

cara policija sadzina sievietes Aleksandra dārzā. Savukārt apkār-

tējo fabriku strādnieki - vīrieši - pieprasīja sievasatbrīvot. Sadur-

smēs, kuras turpinājās divas nedēļas, bija cilvēku upuri.

Savukārt Pārdaugavā, Āgenskalna dārzā, 19. gadsimta nogalē

pulcējās aristokrātiska publika; te darbojās restorāns, vasaras

teātris, šautuve, bumbotava un citi izpriecu atribūti; ar pilsētu
satiksmi uzturēja kuģīši. Dārza ziedu laiku liecinieki varētubūt

paveci koki, tostarp dižozols Kalnciema ielas pašā sākumā. Bet

netālajā Klīversalā apkārtnes iedzīvotāju atpūtas vieta esot bijis
t s. Pavlovska dārzs, uz kurieni ļaudis tika aicināti svinēt Zāļu

vakarus. Zināms, arī mežainajā Āgenskalnā rīkoti koncerti,

notika „puķu balles".

Pēc Otrā pasaules kara daudzās pilsētas vietās karā sagrautus

namus nomainīja skvēri. Pirmais 1948. gadā izveidotais skvēriņš

atradās Oto Švarca restorāna ēkas vietā, kur pēc daudziem

gadiem uzslējās viesnīca „Hotel dcRome". Arī jaunā Valdemāra

centra vietā bija glīts skvērs, tāpat K. Barona ielas un Raiņa bul-

vāra stūrī un vēl citur.

Par kadu skvēru, kas pastāvēja vairākus gadu desmitus un

palicis atmiņā daudziemrīdziniekiem, atgādināsim īpaši.

Kara sagrauto maju drupas 1948. gada jau bija novāktas, bet
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Melngalvju nama paliekas uzspridzinātas. Radās laukums, ko

vajadzēja labiekārtot; kādreizējo namu pagrabus noklāja ar zemes

kārtu un izveidoja zālienu. Noilggadīgiem stādījumiem atturējās,

jo gaišākās arhitektu galvas jau tolaik sapņoja par Rātslaukuma

ansambļa atdzīvināšanu nezināmā nākotnē. Līdz ar Latviešu

sarkano strēlnieku muzeja ēkas uzcelšanu 1971. gadā vēsturiskās

apbūves atjaunošanas ideja tika galīgi atmesta, un laukumu sāka

piepildīt ar jaunu saturu: vecie strēlnieki svinīgi iestādīja kolonn-

veida bērzus un piramidālos ozolus, bet 9 Ķīnas piramidālām

papelēm vajadzēja simbolizēt 9 strēlnieku pulkus, kas pārgāja

lielinieku pusē (var apšaubīt koku sugas izvēli, šķiet, tā asociējās

ar slaidiem revolūcijas cīnītājiem). Bet tieši virs aizbērtajiem

Melngalvju nama pagrabiem ilgus gadus ziedēja sarkanas rozes.

Rātslaukuma ansambļa renesanses liecinieki ir daži veco

strēlnieku stādītie ozoli Melngalvju nama aizmugurē.

Arturs Mauriņš

No kurienes nākuši

Rīgas parku koki

Rīgas parki uzrunā apmeklētāju daudzās valodās. Izcilu daiļdārz-

nieku Johana Cigras, Georga Kūfalta, Andreja Zeidaka, Kārļa Barona

projektēti un veidoti, tiemākslas valodā vēršas pie mūsu jūtām, pie sirds,

pie estētiskās uztveres un gaumes.Bioloģiskās sistemātikas valodāparki

stāsta paraugu sugām, kas pieder dažādām ģintīmun dzimtām.Ekolo-

ģijas valodā tie liecina parpilsētvides labklājību, arī par tās nelabvēlību

pilsētnieku un koku veselībai.Parki runā arī vēstures valodā- stāstapar

pagātnes notikumiemun personībām, par noraktajiem nocietinājumiem,

pardažādulaiku uzslāņojumiem savākompozīcijā. Bet parku koki runā

tāpat bioģeogrāfijas valodā.Tie var pastāstīt, no kādām zemēm ieradu-

šies, kur ir to dabiskā izplatība.

Liela daļa Rīgas parku koku ir vietējas izcelsmes - Latvijas mežos

augošās liepas, kļavas, bērzi, melnalkšņi, ozoli, oši. Taču mežos tik
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parasto vietējo priedi pilsētas centrā jau grūti sameklēt, ļoti reti atra-

dīsim arī parasto egli. Šīs skujkoku sugas stipri cieš no gaisa piesārņo-

juma. Ja nebūtu ieaudzētas ievērojami izturīgākas skujkoku sugas -

Ziemeļamerikas tūja, sudrabegle un duglāzija, Viduseiropas melnā

priede, Serbijas egle un ciedru priede -,
tad ziemāparkos nebūtuzaļuma.

Ari alejās stādīta nevis parastā, bet galvenokārt Holandes liepa. Tā ir

Rietumeiropas platlapu un mūsējās parastās liepas hibrīdaklons.

Rīgas apstādījumos aug vairāk nekā trīs simti introducēto(citzemju)

koku un krūmu sugu. Vietējā florā to skaits ir trīsreiz mazāks. Daudzi

introducenti izceļas ar savu krāšņumu un neparasto izskatu. Kronvalda

parkā, iepretī LU Bioloģijas fakultātes ēkai, aug „gurķu" magnolija

(Mūgnolia acuminata) no Ziemeļamerikas, kas stumbrā sasniegusi prāva

baļķēna izmēru. Tās zaļganīgi krēmdzeltenie ziedi atveras jūnijā, kad

tos maskē jau saplaukuši lapotne. Daudz uzkrītošāka ir Japānas magno-

lija (M. kobus), kas zied apmēram mēnesi agrāk baltiem ziediem vēl

kailos zaros. Tā aug Operas skvērā pie kanāla. Bet tālu zemju radniecī-

gas sugas, izrādās, mīt blakus. Kronvalda parkā līdzās magnolijas

kokam aug tik labi pazīstamā parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocas-

tanum) no Balkāniem un dzeltenā zirgkastaņa (A. flava) no Ziemeļ-

amerikas. Tāmiepretī pāri zālienamredzam Amūras korķkoku (Phello-

dendron amurense), bet pretī magnolijai - Japānas katsuru (Cercidiphyl-
lum japonicum) - koku ar skaistām, apaļām lapām, kam pēc apsalšanas
loti bargajā 1939./40. gada ziemaizveidojušies četri stumbri.

Nenoliedzami, ka izcilnieks starp Rīgas parku kokiem ir ginks

(Ginkgo biloba), vissenākais kailsēklis, dinozauru laikabiedrs, kas līdz

mūsdienām savvaļā saglabājies dažu desmituha platībā Ķīnā apmēram
90km no Handžou pilsētas Temusas kalna nogāzes. Ginku un katsuru

jau sen kā svētu koku audzē pie budistu tempļiem Ķīnā un Japānā, to

izmanto arī ārstniecībā. Aptiekās varam nopirkt ginka tabletes. Zināt-

nieki šo sugu aprakstīja 18. gadsimtā. V. Gēte veltījis dzejoli „Ginkgo
biloba" kokam, ko audzējis savā dārzā pie Veimāras. Rīgā ginks aug

kopš 19. gs. nogales pie kanālapretī universitātei.Tas ir lielākaiseksem-

plārs Baltijā; tā augstums ir gandrīz 15 m un stumbra apkārtmērs ap

divi metri. Kanālmalasapstādījumos un Esplanādē aug jaunāki, 5-7 m

augsti ginki. Domājams, ka tie ir lielā koka veģetatīvie pēcteči, jo visi

izrādījušies sievišķie eksemplāri.

Citzemju sugas introducetas pārsvara no Ziemeļamerikas un

Austrumāzijas. Tas izskaidrojams ne tikai ar Latvijai atbilstošu turienes
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klimatu. Pēdējā apledojuma laikā paglābušās daudzas mērenās joslas

sugas, un to daudzveidība tur ir lielākanekā Eiropā. No minētoreģionu

sugām var atzīmēt Mandžūrijas valriekstu (ļuglans mandshuria)

Vērmaņdārzā un pie katedrāles Esplanādē, Ziemeļamerikas pelēko
valriekstu (7. cinerea) kanālmalasapstādījumos netāluno Brīvības piemi-

nekļa unKongresu nama aizmugurē. Impozants ir Kanādas ragukoks

(Gymnocladus dioicus) kanālmalā pie universitātes: pavasarī tas vēlu

saplaukst, bet līdz tam resnie, kailie zari rēgojas kā fantastiska dzīv-

nieka ragi. Šis Ziemeļamerikas viesis atšķiras no kaimiņkokiem ar

lielām, divkārtsaliktām lapām. Esplanādē, Brīvības ielas un Kalpaka

bulvāra stūrī, aug vēl kāds retums - Amerikas dzeltenkoks (Cladraslis

kentukea; syn. C. lutea). Jūlijā toklāj palielu, baltuziedu skraji ķekari. No

Ziemeļamerikas kokiem jāatzīmē vēl sarkanais ozols (Quercus rubrajs.:

lielām, asi daivainām lapām un apaļīgām zīlēm, kas ienākas nākamā

gada rudenī pēc ziedēšanas. Šīs sugas jauni, nelieli koki aug kanāla

apstādījumos, Esplanādē pie Mākslas muzeja, Uzvaras parkā un citur.

Pāri okeānam atceļojušais papīra bērzs (Betula papyrifera) un sīkstais

bērzs (B. lenta) ar tumšu mizuun spēcīgi smaržojošiem (saberžot) dzinu-

miemaug Esplanādē pie Mākslas akadēmijas. Ar lielām lapām un vēlo

ziedēšanu izceļas olveida katalpa (Catalpa ovata) Esplanādē, Vērmaņ-

dārzā un kanāla apstādījumos pie universitātes. Bieži apstādījumos

redzams Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica) ar brūniem pum-

puriem (mūsu parastajam osim pumpuri ir melni). Pie Operas tiltiņa

kanāla apstādījumos aug Pensilvānijas ķirsis (Cerasus pennsylvanica) ar

šaurām lapām. Interesanti ir pamīkstās vilkābeles (Crataegns submoHis)

maziekoki ar relatīvi lielāmun platām lapām un palieliem, miltainiem

augļiem. Taču vēl ievērojamāka ir baltā robīnija (Robinia pseudoacacia),
ko sauc arī par balto akāciju, - prāvi koki ar baltiem tauriņveida

ziediem. Pirms Pirmā pasaules kara toreizējais Rīgas dārzu un parku

direktors G. Kūfalts daudz pūlējies, atlasīdams šīs sugas divās paau-

dzēs izturīgākos īpatņus.

No Ziemeļamerikas atceļojusi arī ošlapu kļava (Acer negundo) ar

saliktām lapām. Tās līko stumbrupuduri visai bieži redzami apstādīju-

mos, nereti vērojama arī pašizsēja. Skaista ir viņas novadniecesudraba

kļava (A. saccharinnm) ar dziļi šķeltām un apakšpusē sudraboti bālga-

nām lapām. Ražas gados tai sēklas ienākas un nobirstap Jāņiem, sējeņi

līdz rudenim jau paspēj paaugties un nobriest. Pirms apakšzemes

autostāvvietas būves Kronvalda parkā tika nozāģēti trīs šīs sugas
lielie
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koki. Pārdaugava, tēlnieka K. Zemdegas dārza, nozāģēta apaļlapu

kļava (A. circinatum)...

No plašās kļavu ģints(apmēram 150 sugu) Rīgas apstādījumos aug

astoņas sugas. Bez vietējās parastās kļavas un jau minētām trim Zie-

meļamerikas sugām parkos samērā bieži redzamas Viduseiropas un

Rietumeiropas kalnu kļavas (A. pseudoplatanus) ar pabiezām lapām,

plēksnainu mizu un dzeltenzaļiem ziediem nokarenos ķekaros. Tās

novadniece - lauku kļava (A. campestre) sastopama ievērojami retāk

(kanāla apstādījumos, Dzegužkalnā). Nereti tā aug krūmveidā, jaunie

dzinumi ir ar ribveida korķa kārtas izaugumiem, lapas - ar strupām

daivām, bet ziedi plaukst stāvās vairogveida skarās. Samērā bieži

sastopama krūmveidā Austrumāzijas krastu kļava (A. ginnala) ar

izteikti trīsdaivainām lapām un Eirāzijas mežastepju Tatārijas kļava

(A. tataricum) ar samērā mazām, iegareni olveidīgām lapām. Visas šīs

sugas zied pēc lapu saplaukšanas - maija beigās, jūnijā.

Dažas sugas introducētas no Kaukāza, Irānas un Turcijas kalniem.

Tāda irošlapu pterokārija (Pterocarya fraxinifolia) ,
kas augVērmaņdārzā.

Pēc stipras apsalšanas 1939./40.gada ziemā tā izveidojusi krāšņu stum-

bru puduri. No riekstkoku dzimtas citām ģintīm (valrieksti, kārijas) tā

atšķiras ar spārnainiem riekstiem garos, nokarenos ķekaros. Kanāla

malā pie LU Bioloģijas fakultātes aug kokveida lazda (Corylus colurna),

ko te iestādīju 1993. gadā. Tā pārstāv trešo vietējo paaudzi, kuras cilts-

māte kā lielskoks aug Aizputē. Apmēram no tā paša dabiskās izplatības
areāla nācis kizils jeb ēdamais grimonis (Comus mas), kura liels, simt-

gadīgs krūms aug kanāla apstādījumos pie universitātes.Agri pavasarī
tā kailos zarus klāj daudzi sīki, zeltdzelteni ziedi, bet rudenī redzami

sarkani, iegareni augļi. Arī īstās cidonijas (Cydonia oblonga) dzimtene ir

Kaukāzs, Irāna un Vidusāzija. Šīs sugas šķirnes jau sen kultivē Vidus-

jūras zemēs, Balkānos un tās dzimtenē. 1993. gadā kultūršķirnes sējeni
noKaļiņingradā iegūtajām sēklāmiestādīju pie LUBioloģijas fakultātes.

Tur tas augkā mazs koks, jūnijā bagātīgi zied gaiši rožainiem ziediem

un katru rudeniražo vidēja bumbieralielumaaugļus.

No Viduseiropas un Dienvideiropas atceļojusi krūmveidā kalnu

priede (Pinus mugo), kas samērā bieži sastopama apstādījumos. No

turienes nākusi arī Eiropas lapegle (Larix decidua), kas rudenī nomet

skujas, un sudraba liepa (Tilia tomentosa), kas aug kanāla apstādījumos

•epretī Brīvības piemineklim. Tāpat Eiropas dižskābardis (Fagus syl-
whca), ar kura selekciju arī nodarbojies G. Kūfalts. Šīs sugas izturīgi
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koki aug Viestura (Dziesmusvētku simtgades) dārzā, Kronvalda parkā

un dažās citās vietās. Tos jau iztālēm var pamanīt pēc tumši pelēkās,

gludās mizas. Kanāla malā vairākās vietās redzam ne tikai sudraba

vītolu (Salix alba 'Sericea') un trauslā vītola bumbveidaformu(S.fragilis

'Bullata'), bet arī impozanto nokareno zeltzaruvītolu(S. xsepulcralis), ko

uzskata par nokarenā Babilonijas un baltā vītola hibrīdu.

Vēl kāda piezīme par ātraudzīgajām papelēm (apses), kuras daudz

stādīja pēckara gados un tagad masveidā iznīcina. Šo koku galvenā

vaina esot ziedu pūku bārstīšana. Pirmkārt, tās ir sēklu lidpūkas, ko

ražo tikai sievišķie eksemplāri. Tāpēc vīrišķie koki šajā ziņā negrēko.

Otrkārt, papeļu jeb apšu ģintīir ap 50 sugu. Dažas no tām ir visai deko-

ratīvas. Piemēram, cēli izskatās piramidālās papeles (Populus nīgra

'Halica') vīrišķais klons, laurlapu papele (P. laurifolia) un tās hibrīdi ar

citām sugām, arī baltā apse (P. alba var. nivea). Skaista ir arī dzeltenla-

painā Kanādas papele (P. x canadensis 'Aurea') iepretī Brīvības piemi-

neklim - vīrišķais klons, kas pūkas nebārsta. Tāpēc, izlemjot kādas

papeles likteni, noteikti jāuzklausa dendrologa viedoklis.

Ruta Berkgaute

Rīgas gaiss

Gaiss tiek nemitīgi piesārņots, piesārņojums ar gaisa plūsmu palī-

dzību izkliedējas atmosfērā un kopā ar putekļu daļiņām nosēžas uz

namu jumtiem, ceļa malām, un tiek ieelpots.
Dažu vielu paaugstinātas koncentrācijas gaisa sastāvā apdraud

cilvēka veselību. Piemēram, slāpekļa dioksīds NO, var bojāt plaušu

audus, pazemināt asinsspiedienu vai ietekmēt izmaiņas asins sastāvā.

Gaisa piesārņojuma palielināšanās nākotnē mūs var skart ļoti tieši.

Pēkšņas dabas katastrofas, ozona slāņa sabrukšana vai klimata izmai-

ņas var būtiski ietekmēt cilvēka un dzīvības pastāvēšanu uz Zemes

Tādēļ atmosfēras piesārņojums ir viena no vides aizsardzības prioritā-

rajām problēmām visā pasaulē.
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Vērtējot gaisa kvalitāti Latvijā, tiek atzīts, ka laukos un mazpilsētās

tā kvalitāte ir apmierinoša, jeb, citiem vārdiem sakot, Latvijā gaiss ir

relatīvi tīrs.

Šodien gaisa kvalitātes novērtējums ir svarīgs pilsētās un rūpniecī-

bas objektu tuvumā, jo tur koncentrēti piesārņojuma avoti. Rīgā gaiss ir

vispiesārņotākais salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām.

Autotransports -gaisa piesārņotājs

Apjoma ziņā lielāko gaisa piesārņojuma daļu (ap 67% no kopējā

aprēķinātā Latvijā) rada autotransports. Rīgā piesārņojuma īpatsvars ir

vēl lielāks.

Aprēķināts, ka slāpekļa oksīda izmešu daudzums no mobilajiem
avotiem visā Latvijā varētu sasniegt līdz 30 tūkst, tonnu gadā.

Ja rūpniecības avotu izmeši ir prognozējami, kontrolējami un valsts

spēj ietekmēt to samazināšanu, tad autotransporta izmešu daudzuma

izmaiņas ir grūtāk ietekmējamas. Ar katru gadu pieaug transporta

līdzekļu skaits. To degvielas kvalitāte ir zema, bet tās ķīmiskais sastāvs

dažādās degvielas uzpildes stacijās ir atšķirīgs. Pagaidām trūkst arī

degvielas kvalitātes kontroles valsts līmenī.

Lai noteiktu transporta radīto izmešu apjoma daudzumu pilsētās,
kur ir lielasatiksmes intensitāte, pastāv zināmas grūtības. Tomēr Perio-

diskajos nacionālajos ziņojumos par klimata izmaiņām nepieciešams

sniegt informāciju par izmešu apjomu. Aprēķini liecina, ka Latvijai,
salīdzinoši nelielai valstij, tas tomēr ir ievērojams.

Gaisa kvalitāte un veselība

Vides veselības speciālisti ir atzinuši, ka pilsētas centra un auto-

maģistrāļu gaisa zemā kvalitāte spēj ietekmēt jutīgu cilvēku veselību,

namu fasāžu noturību, apstādījumus. Liekas, nav vajadzīgi pat nekādi

faktu apliecinoši mērījumi. Tomēr pasaulē ir iekārtots tā - lai kaut ko

lēmumpieņēmēji spētu grozīt, nepieciešams faktiskais materiāls jeb

pierādījumi.

Par gaisa kvalitāti vieglāk spriest nevis pec izmešu apjoma, bet pec

vielu koncentrācijās izteikta gaisa novērtējuma.
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Rīgā cilvēka veselību var ietekmēt slāpekļa oksīdu NO
x,

ozona 0,

un aromātisko ogļūdeņražu paaugstināta koncentrācija. Lai varētu

spriest par iespējamiem draudiemveselībai, ir noteikti vielukoncentrā-

ciju pieļaujamie normatīvi. Datus par gaisa piesārņojošo vielu koncen-

trācijām Rīgā iegūst ar gaismas absorbcijas spektroskopijas aparatūru.

Mērījumus veic VHMP un Rīgas domesgaisa monitoringa stacija vairā-

kās vietās. Vidējās sešu galveno gāzveida vielukoncentrācijas tiekaprē-

ķinātas ik stundu. Vēlāk var izdarīt aprēķinus par diennakts, mēnešaun

gada vidējām vielukoncentrācijām.

Slāpekļa dioksīds un smogs

Izrādās, ka Rīgā slāpekļa dioksīda koncentrācija ziemas mēnešosir

augstāka nekā vasarā. To būtiski ietekmē arī autotransporta kustības

intensitāte, apkure un laika apstākļi. Piemēram, bezvēja un miglas laikā

tiek novērota temperatūras inversija („cepures" izveidošanās, kad vir-

sējie gaisa slāņi ar augstāku temperatūru noslēdz zemākos slāņus), kas

neļauj piesārņotajam gaisam aizplūst un apgrūtina elpošanu. Tā auto-

transporta radītais piesārņojums ar NO
x

gāzēm un nelabvēlīgi laika

apstākļi veidosmogu.

Ikdienas fotoķīmiskās reakcijās ar skābekli slāpekļa oksīdi veido

ozonu, bet reakcijās ar nepilnīgi sadegušajiem automašīnu degvielas

ogļūdeņražiem - toksiskus organiskos slāpekļa savienojumus.

Vidējās NO
x

koncentrācijas novērotajos Rīgas rajonos Āgenskalnā,

Ķengaragā un Imantā nav lielas - 10-45 mkg/m
3

vidēji mēnesī. Sum-

mējot vidējos lielumus, Rīgas gaisu kopumā var raksturot kā apmieri-

nošu - apmēram 22 mkg/m3. Gaisa normatīvs netiek pārsniegts, tomēr

šis skaitlis neparāda reālo situāciju Rīgas centra iedzīvotājiem.

Visaugstākās slāpekļa dioksīda koncentrācijas 1996. gadā konsta-

tētas K. Valdemāraielā, bet 1997.un 1998.gadā - Centrālās stacijas lau-

kumā, kur satiksmes intensitāte ir viena no intensīvākajām Rīgā. Vidēji

katru otro dienu konstatēti vidējās maksimāli pieļaujamās diennakts

MP(d)K slāpekļa dioksīda koncentrācijas (40 mkg/m
3 ) pārsnieguma

gadījumi par 1-15mkg/m
3.

Vienas stundas laikā novērotā visaugstākā slāpekļa dioksīda kon-

centrācija, kas gada laikā netika pārsniegta, 98% gadījumu 1997. gadā

pie Centrālās stacijas bija 103,5 mkg/m3.
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Smoga veidošana piedalās ozons

Piezemēs (troposfēras) ozons ir sekundārs gaisa piesārņotājs un

rodas fotoķīmiskās reakcijās. Piemēram, vasarā intensīvu saules ultra-

violeto staru iedarbībā autotransporta radītie slāpekļa oksīdi sadalās

nestabilos savienojumos. No viena savienojuma zara veidojas slāpekļ-
skābe, bet no otra - ozons.

Ozons savas ķīmiskās aktivitātes dēļ ir vienano galvenajām vielām,

kas piedalās lielpilsētu fotoķīmiskā smoga radīšanā. Atšķirībā no

stratosfēras ozona, kas pasargā dzīvniekus, augus un cilvēkus no saules

radiācijas tiešās iedarbības, piezemēs ozons ir kaitīgs oksidants. Vese-

liem cilvēkiem tas kairina acis, bojā plaušas, rada galvassāpes, nogu-

rumu un mazina darbaspējas, kā arī paver ceļu astmas attīstībai.

Pilsētā ozona koncentrācija nav pastāvīga. Tā kā fotoķīmiskās reak-

djas nav momentālas, ozona koncentrācija sasniedz maksimumu tad,

kad slāpekļa dioksīda koncentrācija gaisā jau kļuvusi minimāla.Novē-

rots, ka parasti ozona koncentrācija vismazākā ir agrās rīta stundās, kas

norādauz saistību ar transporta plūsmas intensitāti.

Rīgā novēro vislielāko ozona piesārņojumu: 77% dienu ozona vēr-

tības pārsniedza robežlielumuaugu veģetācijai -65 mkg/m
3. Likum-

došanā noteiktā maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MPK), kas

apdraud cilvēka veselību, ir 160mkg/m
3
. Šis noteiktaisrobežlielums ir

diezgan augsts un netiek pārsniegts, tomēr pieļaujamais diennakts

līmenis cilvēka veselības aizsardzībai 30 mkg/m
3 tiek pārsniegts vidēji

93% dienu.Darbadienās ozona koncentrācija ir mazāka rīta un vakara

stundās, kas ir cieši saistīts ar transporta plūsmas intensitāti. Dati rāda,

ka Sarkandaugavā 1999. gada 6. augustā ozona maksimālā koncentrā-

cija dienas vidū sasniedza 120 mkg/m
3
,

tā pārsniedzot robežlielumu

augu veģetācijai un tuvojoties cilvēka veselības robežlielumam.

Poliaromatiskie ogļūdeņraži

Gandrīz visi poliaromatiskie ogļūdeņraži PAH (benzols, toluols,

ksilols) ir stipri kancerogēni. To koncentrācijas nepārsniedz Latvijā
pieņemto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju. Tomēr P. Strādina uni-

versitātes (prof. M. Eglīte) pētījumi uzrāda 4 kārtas lielākas benzpirēna
koncentrācijas jauno māmiņu pienā nekā Centrāleiropā. Jāatzīmē, ka
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Latvijā ik gadus pieaug saslimstība ar vēzi gandrīz par 15 procentiem.

Ilgstoša atrašanās benzola ietekmes zonā izraisa saslimšanu ar vēzi,

tāpēc vēl ir jāizvērtē benzola pieļaujamā koncentrācija atmosfēras gaisā.

Pašreiz ES dalībvalstīsnav noteiktsšīs vielas gaisa kvalitātes normatīvs.

Taču ANO Pasaules veselības organizācija uzskata, ka „nav iespējams

noteikt koncentrāciju, zem kuras tas nebūtu kaitīgs veselībai". Par fona

līmeni lauku apvidū tiek uzskatīta koncentrācija 1 mg/m
3
, bet, sākot ar

2010. gadu, ES plāno noteikt robežlielumu5 mg/m
3.

Austra Āboliņa

Sūnas uz Rīgas jumtiem

Vai kāds var apgalvot, ka apstaigājis Rīgas jumtus, lai redzētu, kas

tur aug? Nezinu tāda, arī par sevi to nevaru teikt. Varbūt atsevišķu

darbu veicēji - skursteņslauķi, elektriķi vai jumiķi - ir redzējuši šos

„gaisa dārzus", bet vai pievērsuši uzmanību?Kasattiecas uz sūnām, tad

nākas vērot sūnu velēniņas, kuras uz ietvēm no jumtiem notraucisvējš,

ūdens, kāds putns vai cilvēks, kā arī tādas, kuras aug uz zemākiem

jumtiem un ir aizsniedzamas vai tuvumā aplūkojamas. Būdama rīdzi-

niece, gadu gaitā esmu pārliecinājusies, ka jumti Rīgā ir tikpat dažādikā

mēs paši, kas zem tiem mitināmies.Tie sedz gan vienstāva namiņus un

pussakritušus šķūnīšus, gan Rīgas visaugstākās un lepnākās celtnes.

Vairāk vai mazāk slīpi, dažkārt pat vairākslīpņu, arī pilnīgi plakani, lieli

un mazi, ar dažādu segumu, formu, dekoratīvus un informatīvus ele-

mentus nesoši, atklātās vietās vizuļojoši saules staros vai tikko pama-

nāmi, noslēpušies koku paēnā. Nokrišņu ūdens novadīšana no tiem

risināta daudzveidīgi. Sūnas uz jumtiem aug gandrīz visur, tikai to

izvietojums ir nevienmērīgs. Visvairāk būtu gribējies redzēt, kas aug uz

plakanajiem torņveida jumtiem. Tiepaceļas augstu virs ietvēmun pama-

zām aizaug -pat ar maziembērziņiem. Jā, bet kādas sūnas tur aug?

Staigājot pa pilsētas centra ielām un šad un tad pametot skatienu

augšup, sūnas diez ko nav redzamas. Spīd gludi skārda jumti, mijas

šīfera ritmiskie raksti, vietumis - kārniņu segums. Tomēr sūnas uz

jumtiem te aug. Par to klātbūtni var pārliecināties galvenokārt pēc
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jumtu notekcauruļu tīrīšanas. Tad, putekļiem un smiltīm piebirušas,

gadu gaitā izstiepušās garumgaras,bet nu nokritušas uz ietvēm, pirms

sētnieki tās novākuši, guļ kosmopolītisko sūnu sudrabainās samtītes

(Bryum argenteum) un purpura ragvācelīšu (Ceratodon purpureus) blīvās

velēnas. Ātrumā uzskatot, dažkārt tikai ar grūtībām atpazīstamas.

Kādas vēl iespējas sūnāmaugt pilsētā uz jumtiem? Putekļu un augsnes

sanesas nogulst pie skārda jumtu uzlocēm, jumtu stūros, dažādāsdeko-

ratīvās krokās, ap skursteņiem, jumtu seguma salaidumu vietās, pie

karogu, reklāmu un antenu nostiprinājuma pamatnēm un citur, kur tās

dod iespēju attīstīties bez jau nosauktajām arī citām sūnām - koloniza-

torsugām: struplapu bārbulām (Barbula unguiculata), parastajai grie-

zenei (Funaria hugrometrica), parastajai bumbiervācelītei (Leptobruum

pyriforme), kā arī ložņu strupknābei (Amblystegium serpens). Šīs sūnas

ieviešas arī uz sabirzuša cementa pie apmestu skursteņu pamatnes,

dažādās plaisās un citās līdzīgās vietās. Pilsētas nomalēs, kur gaiss
tīrāks, ar laiku tās nomaina noru un struplapu īsvācelīte (Brachythecium
albicans, B. rutabulum), parastā spuraine (Rhytidiadelphus squarrosiis),

ciņa samtīte (Brywn caespiticium).

Kā sūnas nokļūst uz jumtiem, kā tur veidojas krāšņās sūnu segas un

raibie raksti - it īpaši no pilsētas centra tālākos rajonos? Atbilde vien-

kārša - ar vēja palīdzību, tās pārnes arī dzīvnieki un cilvēki. lesējas

sporas, tiek pārvietoti sūnu fragmenti un citi bezdzimumiskās vairo-

šanās orgāni (vairšūnas, vairpumpuri, vairzari) vai atsevišķas velēni-

ņas. Sūnas izdzīvo vietās, kas augšanai piemērotas, bet cituraiziet bojā,

varbūt dīgst pēc kāda laika vai citā vietā, uz kurieni tālāk pārnestas.

Putni labprāt „pārrevidē" sūnu velēnas uz jumtiem barības meklēju-

mos, izmētājot uz visām pusēm nolauztos stumbrus ar lapām, atseviš-

ķas lapas vai to gabaliņus. No tiemaug jauni augi un izveidojas jaunas

velēnas. Interesanti dažkārt vērot vārnas uz stāviem skārda jumtiem,

steidzoties pēc kāda pamanīta kāruma uz jumta zemākās daļas. Tad

strauja slidināšanās notiek ar stiprajām kājām, līdzi raujot gan sūnas,

ganķērpjus.

Rievotā šīfera ielocēs sūnas ieviešas visbiežāk, labprāt tās aug arī

plākšņotā šīfera salaiduma vietās, uz lubiņu un salmu jumtiem, uz

papes jumtiem vai tikai uz papes nostiprinātājām koka līstītēm. Sūnas

uz jumtiemaiztur mitrumuganlietus, gansniega veidā.Pamazām velē-

nas saaugarvien blīvākas, augstākas, tajās nosēžas putekļi, un, skat, nu

jau tās iekārtojušās pavisam stabili, arvien vairāk atgādinot sūnu
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lācīšus, kurus uz zemāka jumta sava loga priekšā vērojis dzejnieks Fricis

Bārda. Ar laiku atsevišķās velēnas saplūst kopā, pilnībā aizņemot šīfera

rievas. Pēc kāda laika sūnu pārstaipi jau redzami arī uz izliektajām
rievām -un jumta aizaugšana turpinās. Pakāpeniski notiek arī sugu

nomaiņa, kuru ietekmē ne vien jumta seguma kā substrāta apgūšana,

bet arī gaisa piesārņojums un cilvēka saimnieciskā darbība.

Atklātajās, saulainajās vietās sūnu apaugums uz jumtiem veidojas

gausi vai arī neveidojas nemaz, jo vasarās augstās temperatūras dēļ tās

nevar izdzīvot, trūkst arī mitruma, kas sūnām tik nepieciešams. Dažkārt

sīkas, zemas velēniņas uz šīfera veido vien pašas izturīgākās sugas, kas

arī brīvā dabā apaug akmeņus un kāpu smiltājus vai sastopamas kā

epifīti uz koku stumbriem. Evolūcijas gaitā tās piemērojušās augšanai

ekstrēmos mitrumaapstākļos. Te minamasgrimmiju (Grimmia), sarme-

nīšu (Racomitrium), šķeltcepureņu (Schistidium), vijzobju (Tortula),

pūkcepureņu (Orthotrichum), ežlapju (TJtuidium), hedvīgiju (Hedioigia)

ģinšu sugas. Katrai no šīm sūnām ir savas prasības attiecībā uz gaisa

piesārņojumu, īpaši jutīgas ir hedvīgijas, kuru klātbūtne vienmēr lie-

cina, ka piesārņojums zems, tādēļ tās uz jumtiem sastopamas vienīgi

pilsētas nomalēs. Daudzām minēto ģinšu sugām, kas aug uz jumtiem
blīvās velēnās, krāsa ir iesirma, nereti lapas gals ir bez hlorofila, bezkrā-

sains, tādēļ sūnas atstaro saules starus - un tiek novērsta to pārkāršana.
Noras vijzobei (Tortula ruralis) bezkrāsains ir dzīslas gals, kurš, pārsnie-
dzot lapas plātnes garumu, veidobezkrāsainu, garuakotu. Visām tikko

kā nosauktajām sūnām ir arī sevišķi biezi lapu šūnapvalki, kuri bez tam

blīvi klāti ar zemām kārpiņām (papilas). To uzdevums ir ne vien aiz-

sargāt šūnu dzīvo saturu pret nelabvēlīgo sakaršanu, bet arī palielināt

šūnu virsmu ūdens un barības vielu uzņemšanai (sūnām šajā procesā

piedalās ne vien rizoīdi, kas ir sakņu vietā, bet viss augs).
Bieži zemākus jumtus daļēji pārsedz koki. Sūnas tad uzkrītoši

iezīmē koku vainaga projekciju uz jumtiem un ir sastopamas gandrīz

vienīgi tur. Šajos gadījumos sūnu attīstību sekmē koku nobirasun caur

koku vainagu izgājušais lietusūdens, kas bagātināts ar minerālvielām,

arī koku radītā mikrovide (mitrums, apēnojums, vienmērīgāka tempe-

ratūra). Sūnu sugu sastāvs un segums šajās vietās mainās atkarībā no

jumtiem pāri nolīkušā koka sugas, nobiru daudzuma un sadalīšanās

ātruma. Zem skujkokiem un bērziem sūnu uz jumtiem mazāk, jo to

nobiras sadalās lēni, sūnas tiek nosegtas, bet veģetācijas sezonas laikā

līdz jaunam lapkritim tās atjaunoties nepagūst un pamazām iet bojā.
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Tas pats notiek, ja nobiru daudz,ka tas dažkārt vērojams ne vien zem

koku vainagiem, bet arī zem jumtus noklājošiem mežvīniem.

Saprotams, Rīgas zaļākajos rajonos un nomalēs jumti ir daudz

sūnaināki, it īpaši ar lubiņām klātie vai keramikas kārniņu jumti, pie-

mēram, Mežaparkā, kur jumtu aizaugšanu ietekmēarī Ķīšezera tuvums

untātad arīlielāks gaisa mitrums.Sugu sastāvā arī tur joprojām dominē

purpuraragzobes, bettām pievienojas daudzas citas sugas,starp kurām

ir vairākas mežu zemsedzē un uz trupošiem kokiem izplatītas sugas.

Te minams ciprešu hipns (Hypnum cupressiforme), āķveida kroklape
(Sanionia uncinata),samtaināīsvācelīte (Brachythecium velutinum), parastā

straussūna (Ptilhim crista-castrensis), lielā spuraine (Rhytidiadelphus

tricjuetnis), parastā kociņsūna (Climacium dendroides), nokarvācelīšu

polija (Pohlia nutans) un krāšņā dūnīte (Ptilidium pulcherrimum). Blīva

šādu sūnu sega uz jumtiem aiztur mitrumu un veicina lubiņu jumta

seguma trupēšanu. Brīvdabas muzejā niedru jumtus lielāmgrupām klāj
noras vijzobe,bet vietumis arī sīklapu krokvācelīte (Aulacomniumandro-

gļjnum) un tādas mežu sugas kā Šrēbera rūsaine (Pleurozium schreberi),

parastā īsvācelīte (Brachytheciwn oedipodium), kadiķa dzegužlins (Poly-
trichum juniperinum) un slotiņu un vairzaru divzobe (Dicranum sco-

parium, D. flagellare).

Līdzšim uz Rīgas jumtiem reģistrēto sūnu sugu floristiskais sastāvs ir

samērā nabadzīgs (ap 50 sugu) - varbūt nepietiekamās izpētes dēļ. Drīzāk

gan šķiet, ka to nosaka pilsētas vide, jumtu segums kā substrāts uncilvēka

nepārtrauktā saimnieciskā rosība. Aknu sūnu te gandrīz nemaz nav.

Vizuāli ļoti aptuveni vērtējot, kopējais sūnu segums uz Rīgas jumtiem ir

neliels, tās sedz ap 10-15% no jumtu platības, varbūt pat vēl mazāk.

Edgars Vimba

Sēnes aug arī Rīgā

Rīga ir bagāta ne tikai ar saviem parkiem un apstādījumiem,
bet arī ar sēnēm, kas atrodamas parkos, zālājos un dārzos. Tās ir

ganmakroskopiskās, gan arī mikroskopiskās sēnes. Nav veikti

speciāli, apkopojoši pētījumi par to, cik sēņu Rīgā sastopams,

taču arī tagad nevaram sūdzēties par to vienveidību. Atsevišķas
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vietas Rīgā būtu uzlūkojamas gandrīz vai par sēņu dārziem

Viens šāds dārzs ir zaļajā ielas joslā iepretī Preses namam. Kas tik

te aug! Te varam atrast parasto zaķpūpēdi (Calvatia utriformis),

porcelāna tinteni (Coprinus comatus), tīruma atmateni (Agaricus
arvensis) v. c. sēnes. Daudziem rīdziniekiem ir zināms atmateņu

(šampinjoni) „dārziņš" Pārdaugavā pie Kuģu ielas papeļu

stādījumā.

Rīga ir bagāta ar dažādāmatmatenēm.Viena no tām ir pilsē-

tas atmatene(Agaricus bitorquis). To var viegli pazīt pēc kātiņa, uz

kura redzami divi gredzeni. Pilsētas atmateneaug no maija līdz

septembrim parkos, zālājos, dažreiz arī ielās trotuāru spraugās,
uzlaužot un paceļot uz augšu pat asfaltu. Šādu gadījumu

90. gadu vidū redzējām pie Bastejkalna. Kad te ieradāmies

otrreiz, lai šo interesanto parādību nofotografētu, kāds cītīgs

sētnieks bija jau aizvācis gan sēnes, gan arī izlauztos asfalta

gabalus. 1995.gada augusta beigās šī sēneauga trotuāraapmales

spraugās Kandavas un Dzirciema ielas stūrī pie LU Botāniskā

dārza, gan nenodarot ielas segumam nekādus bojājumus. Rīgā

atrodamas arī citas atmateņu sugas. Milzu atmatene (Agaricus

vaporarius) līdz šim Latvijā atrasta tikai Rīgā. Tās cepurīte ir

15-20 cm plata, netīri brūna līdz tabakas brūnai, ar pieguļošām
tumšām, platām zvīņām. Kātiņš 6-12 cm garš un 2,5-5 cm resns.

Rīgas zālājos atrodama arī tīruma atmatene.

Rīgas teritorijā aug ne tikai atmatenes, bet arī mušmires.

Netālu no Ziepniekkalna ielas smiltājos pie Šautuves ielas varam

atrast sarkano mušmiri (Amanita muscaria). Bet 1998. gada vasarā

te bija izaudzis vesels zaļās mušmires (Amanita phalloides) augļ-

ķermeņu aplis. 1999. gadā, jādomā, sakarā ar sauso laiku, šajā

vietā parādījās tikai daži šīs mušmires augļķermeņi. Atgādinā-
sim lasītājiem, ka zaļā mušmire ir mūsu indīgākā sēne. Taču, ja

runājam par ēdamajām sēnēm Rīgā, tad jāņem vērā, ka šīs sēnes,

bieži atrodoties tuvu ielas braucamajai daļai, ir stipri piesārņotas
ar automašīnu izmešiem un pārtikā nav lietojamas.

Interesantu tēmu par Rīgas centrālās daļas parku un ielu

apstādījumu sēnēm, kuras noārda koksni, 1997. gadā izstrādāja

LU Bioloģijas fakultātes maģistrante Zanda Opmane. Savos
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Parastā skaldlapīte. D. Vimbas foto

Pētījumos viņa konstatēja Rīgā uz dažādiem kokiem 42 dažādas

ēnu sugas, galvenokārt piepju sēnes, mazāk cepurīšu sēnes. No

nepju sēnēm uz koku stumbriem Rīgā bieži sastop parasto
erapiepi (Laetiporus sulphureus) un zvīņaino kātiņpiepi (Poly-
orus squamosus). Bieži kā brūču parazīts un koksnes bojātāja
astopama parastā skaldlapīte (SchizophyUum commune). Šī sēne

avu nosaukumu ieguvusi no vidū gareniski šķeltajām lapiņām
alh tūbainās cepurītes apakšpusē. NoRīgā sastopamām sēnēm,
as saistītas ar kokiem, jāmin arīdivas Latvijas Sarkanajā grāmatā
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ierakstītas sēņu sugas: daivainā čemurene (Grifola frondosa) un

parastā aknene (Fistulina hepatica). Abas šīs sēnes ir saistītas ar

ozoliem un sastopamas pie ozolu stumbru pamatnes.
Dažādas sēņu sugas bagātīgi atrodamas kapsētās. Tās ir gan

cepurīšu sēnes, gan arī pūpēži. Tebieži redzami cietpūpēži, diž-

sardzenes, samtbekas v. c. sēnes.

Rīgā atrodamas arī tādas neparastas un interesantas sēnes kā

zemeszvaigznes, kas pieskaitāmas pūpēžiem. To augļķermenis
sākumā ir slēgts, lodveida. Vēlāk atveroties tā apvalks dalās divās

daļās: ārējais zvaigžņveidā saplaisā un atliecas uz substrāta, bet

iekšējais veido augļķermeņa centrālo daļu, kurā attīstās sporas.

Jau no 90. gadu sākuma skropstainā zemeszvaigzne (Geastrtm

fimbriatum) ik gadus izaug zem Kaukāza plūmes dzīvžoga

Elvīras ielā. Rīgā atrastas arī citas zemeszvaigžņu sugas: rūsganā

zemeszvaigzne (Geastrum rufescens) Ķiršu ielā, apmalotā zemes-

zvaigzne (Geastrum coronatum) Mežaparkā un Lielvārdes ielā,

svītrainā zemeszvaigzne (Geastrum striatum) 5. vidusskolas pa-

galmā, Raunas ielā v. c.

Taču Rīgas un Rīgas nomaļu dārzos var atrast vel daudzas

citas interesantas un neparastas sēnes.

Rīgā augarī vairākas nesen pie mums ieceļojušas sēņu sugas.

Sēne ieceļotāja, kas tagad Rīgā plaši sastopama, ir Ravenela

mutīne (Mutinus raveneli). Tā ir pūpēžu sēne, kuru uzskata par

ieceļotāju Eiropā no Ziemeļamerikas (pirmo reizi Eiropā atrasta

pie Berlīnes 1941. gadā). Šo sēni Latvijā pirmo reizi atrada pie
Acones 50. gadu sākumā. Tagad tā sastopama Rīgā daudzās

vietās parkos, dārzos, apstādījumos zem ceriņiem, zem avenā-

jiem, zemeņu dobēs utt.

Veselu ieceļotāju armādu veido tās mikroskopiskās sēnes, kas

Latvijā ieceļojušas 20. gs. otrajā pusē. Vecākie rīdzinieki droši

vien vēl atceras tos laikus, kad pēc Otrā pasaules kara tur, kur

tagad starp Slokas un Bāriņu ielu zaļo parks, bija ģimenes dār-

ziņi. Tajos sakarā ar kara apstākļos nekontrolēto stādāmā mate-

riāla pārvešanu bija ieviesusies bīstama kartupeļu karantīnas

slimība - kartupeļu vēzis, kuru izraisa sēne Synchytrium endobi-

oticum. Toreiz ģimenes dārziņos augsni apstrādāja ar ķimikālijām,
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lai iznīcinātu sēnes ilgsporas, un zeme šajos dārziņos bija noklāta

arkartonu, lai ķimikālijas labāk iedarbotos.

Šodien visur tur, kur aug flokši, vasarā uz to lapām redzama

balta apsarme. Šo slimību izaisa īstās miltrasas sēne Erysiphe
cichoracearum. Tā ir sēne, kuru kā sastopamu Eiropā vēl nemin

S. Blumers savā Eiropas īstāsmiltrasas sēņu monogrāfijā 1967. ga-

dā. Rīgā un arī citās vietās Latvijā šī sēnekonstatēta 1973. gadā.

Tagad tā ir parasta sēne ikvienā puķu dobē.

Rīgas apstādījumos, it sevišķi jaunajos rajonos, aug kokveida

karagāna (dzeltenā akācija). Pēdējā laikā uz tās lapāmkatru gadu

redzama īstā miltrasa (Microsphaera palczezvskii). Jau jūnijā uz šī

auga lapām parādās balta, miltaina apsarme. Jūlijā tajā parādās

mazi, tumši punktiņi - sēnes augļķermeņi, no kuriem pēc pārzie-

mošanas atbrīvojas sporas, kuras no jauna inficē kokveida kara-

gānas lapas.

Uz ceriņu lapām īstās miltrasas sēne (Microsphaera jaczezvskii)

Rīgā pirmo reizi tika atrasta 1996. gadā. Arī turpmākajos gados

uz ceriņu lapām Rīgā bija redzama šī mikroskopiskā sēne.

Vietām Rīgas teritorijā aug arī baltalkšņi. To lapu apakšpusē

jūlija beigās un augustā redzami oranžas krāsas rūsas sēnes

(Melampsoridium sp.) sporu spilventiņi. Šī sēne pirmo reizi Latvijā
(un arī Baltijā) uz baltalkšņu lapām masveidā parādījās
1996. gadā.

Dārziņu kopēji savukārt droši vien ir pamanījuši, ka nu jau

gandrīz divus gadu desmitus vasaras vidū gurķiem pēkšņi aiziet

bojā lapas - augi izskatās, kā ar karstu ūdeni aplieti. Tā ir gurķu

neīstā miltrasa, kuru izraisa sēne Pseudoperonospora cubensis.

Latvijā pirmo reizi tā konstatēta Bauskas rajona kolhozā
„
Uzvara"

1985. gadā, kad tur aizgāja bojā vesels gurķu lauks. 1986. gadā šī

sēne tika atrastaarī Rīgā.
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Alfons Piterāns

Ķērpji pilsētnieki

Rīga ir bagāta ar parkiem un apstādījumiem, kuros daudz

dažādu koku un krūmu, kā arī krāšņumaugu, kas priecē mūs ar

savu košumu. Tos mēs pamanām ik uz soļa, bet ir arī sīki, maz

pamanāmi augi. Tieauguz kokiem, mūra sienām, pieminekļiem
v. c. veidojumiem. Tie ir ķērpji, kas piemērojušies augt pilsētas

piesārņotajā vidē. Aug paši izturīgākie, t. s. poleotolerantie -

ķērpji pilsētnieki. Daudziem ķērpjiem piesārņojums nav labvē-

līgs, un tie izvairās no tādām augtenēm, bet ieņem augtenes, kur

piesārņojums ir mazāk jūtams.

Ķērpju pētījumi Rīgā sākti jau 1962. gadā un turpinās ar pār-

traukumiem līdz mūsdienām. Veicot ķērpju pētījumus, Rīgā ir

atrasts vairāk nekā 40 sugu. Pēc ķērpju sastopamības Rīgu varam

iedalīt vairākās ķērpju zonās, kas atbilst dažādai piesārņojuma

pakāpei. Pēc ķērpjiem varam uzzināt par gaisa tīrības pakāpi

vienā vai otrā pilsētas daļā. 1962.-1965. gada pētījumi liecina, ka

pilsēta ir stipri piesārņota, jo ķēpju ir ļoti maz un, ja atrodam

kādu, tad tas stipri mainījies piesārņojuma ietekmē. Pēdējo gadu

pētījumi liecina, ka pilsētā ķērpji pamazām sāk atjaunoties. Tas

norāda uz Rīgas gaisa tīrības uzlabošanos.

Pilsētas apstādījumos uz kokiem atrodam daudzu ķērpju

sugu, kuras pastaigājoties bieži vien nepamanām. Ķērpji labāk

pamanāmi uz kokiem pavasarī pirms lapu saplaukšanas. To

daudz ir arī uz koku zariem, jo, te augot, tie saņem vairāk

mitruma un barības vielu. Parasti aug pret piesārņojumu paši

izturīgākie ķērpji. Pilsētas kanāla apstādījumos uz vecākiem

kokiem varam redzēt dzelteno sienas ķērpi (Xanthoria parietina),
kas ar dzeltenīgiem lapoņiem vairāk pamanāms. Mazāk pama-

nāmi ir pelēkzaļganie lapoņi, kurus veido puslodes feofiscija

(Phaeophyscia orbicularis), uz kuras virsmas ir daudz puslodes
veida sorāļu. Vietām uz koku stumbriem aug pelēkā fiskonija

(Physconia grisea), kurai sorāļi attīstās gar daivu malām.
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Pakāpeniski attālinoties no pilsētas centra, mainās arī ekoloģis-
kie faktori, līdz ar to mainās arī ķērpju sugu sastāvs. Uz koku

stumbriem jau vietāmaugrievainā parmēlija (Parmelia sukāta) ar

pelēcīgiem lapoņiem, uz kuru virsmas rievveida plaisās atrodas

sorēdijas. Uz koku stumbriem aug arī pūslīšu hipogimnijas

(Hypogymnia physodes) ar pelēkzaļiem, uzpūstiem lapoņiem un ar

lūpveida sorāļiem daivu galos. No krūmveidā ķērpjiem jāmin

plūmju evernija (Evernia prunastri) ar lentveida dihotomiski

zarotām daivām. Daivu virspuse ir pelēkzaļa, bet apakšpuse -

balta. No šīs sugas iegūst aromātisku vielu, kuru izmanto parfi-

mērijas rūpniecībā par smaržu fiksatoru. Pilsētas nomalēs jau

varam atrast uz koku stumbriem ramalīnas ar lentveida daivām,

kurām abas puses ir zaļganā krāsā. Vietām atrodama vienādga-

lotņu ramalīna (Ramalina fastigiata) ar vienāda garuma lentveida

daivām, kuru galos atrodas augļķermeņi - apotēciji. Tāpat pare-

tam atrodamošu ramalīnu (Ramalina fraxinea) ar platām, diezgan

garām lentveida daivām, garkuru malāmun uz virsmas atrodas

lieli apotēciji. Tāpat atrodam arī miltaino ramalīnu (Ramalina

farinacea), kurai raksturīgi plankumveida sorāļi, kas attīstās gar

daivu malām. Ne reta ir arī skropstainā anaptihija (Anaptychia
ciliaris) tumši pelēkā krāsā, ar skropstiņām gar daivu malām,

dažreiz arī ar apotēcijiem. Tā bieži uz kokiem veido veselas

audzes, kas sevišķi izceļas mitrā laikā. Uz lapkoku stumbriem

varatrast arīkrevju ķērpjus, kas irmazāk pamanāmi. Tie uz koku

mizas veido plānus, gaišākas krāsas lapoņus gaišāku plankumu
veidā. Tādi ir arī lecidellām> kuru lapoņi cieši saauguši ar mizu,

virspusē saredzamiaugļķermeņi - apotēciji melnu punktiņu veidā.

Vietām uz kokiem aug arī dzeltenīgā kandelariella (Candelariella

Mnthostigma), kas veido sīkus graudveida dzeltenīgus lapoņus.

Pilsētas nomalēs uz kokiem varam atrast arī rūgto pertuzāriju
(Pertusaria amara), uz kuras virsmas atrodas daudz baltas krāsas

sorāļu ar sorēdijām. Tās ir ļoti rūgtas, pēc garšas atgādina vērmeles.

Daudzi ķērpji atrod labvēlīgākus augšanas apstākļus uz

akmens substrāta, kā arī uz pieminekļiem. Ķērpji, augot uz piemi-

nekļiem, bojā to izskatu, kā arī veicina pakāpenisku noārdīšanos.

Uz akmens pirmie parādās krevju ķērpji. Granīta pieminekļiem
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un dažādiem skulpturāliem veidojumiem vispirms apaug to

mīkstās daļas, kur ir vizla, bet pēc tam tie pārņem arī visas pārējās

daļas. Ir vērojamas atšķirības sugu sastāva ziņā starp granīta un

karbonātus saturošiem substrātiem. Pašā pilsētas centrā uz gra-

nītā veidotām skulptūrām ķērpju praktiski nav, jo to augšanu

stipri ietekmē piesārņojums. Varam minēt tādus ķērpjus kā

Caloplaca decipiens, Lecanora dispersa, Lecidea ģints sugas v. c.

Rīgas Brāļu kapos uz šūnakmens skulpturālajiem veidoju-

miem, kā arī uz smilšakmens kapu plāksnītēm augdaudz ķērpju.
Tie veido dažādukrāsu audzes. Spēcīgi ķērpju apaugumi veido-

jas uz horizontālām virsmām, kapu uzrakstu plāksnītēm un

apmalēm. Uz tām aug krevju ķērpji. Ar iezaļganiem lapoņiem

izceļas mūra lekanora (Lecanora muralis), kas mijas ar dzelteno

kandelariellu (Candelariella vitellina), vietāmatrodamarī izklaidu

lekanoru (Lecanora dispersa), kuras pelēcīgos lapoņus ir grūti

pamanīt, labāk ir saredzami apotēciji ar balto apmali. Ar dzelte-

nīgi oranžiem lapoņiem atrodamarī mānīgo kaloplaku (Caloplaca

decipiens). Bez jau minētajām sugām vērojamas arī Lecidea ģints

sugas ar melniempunktveida apotēcijiem, kā arī puslodes feofis-

cija (Phaephyscia orbicularis). Šādu ķērpju lapoņu veidojumi rada

mozaīkveida ainu, kas daudzos gadījumos atgādina ģeogrāfijas
karti. Uz šūnakmens veidojumiem varam redzēt dzeltenosienas

ķērpi, melno verukāriju (Verrucaria nigrescens), kas bieži veido

melnus plankumus, kā arī izklaidus lekanoru v. c. sugas.

Vecāku koku mizas spraugās, kā arī uz mūra sienām un

citiem substrātiem, vairāk apēnotās vietās varam atrast gaiši

pelēkus, miltainus veidojumus. Tos bieži veido pelēkā leprārija

(Lepraria incana). Tā pieder pie nepilnīgi pazīstamiem ķērpjiem,

kas sastāv tikai no sēnes hifām un aļģu šūnām.

Apkopojot ilggadīgos ķērpju pētījumus Rīgā, vērojot ķērpju

atjaunošanos pilsētas dažādosrajonos, varam spriest par pilsētas

gaisa stāvokļa uzlabošanos. Varam vērot, ka Rīgas pilsētā sāk

augt ķērpji tur, kur to agrāk nav bijis. Tas liecina, ka piesārņo-

jums pilsētā ir mazinājies. Piesārņojuma samazināšanās izskaid-

rojama ar rūpniecības apjoma samazināšanos un arī veiktajiem

pasākumiem piesārņojuma novēršanai.
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Andris Piterāns

Kronvalda parka fauna

LU Bioloģijas fakultātes apkārtnē novēroti dažādi dzīvnieki.

Mēs pakavēsimies pie zīdītājiem. Jau iepriekš jābrīdina, ka te

minētie dzīvnieki nav aizbēguši no zooloģijas vai fizioloģijas

laboratorijas darbiem.

Pirms dažiem gadiem kanālmalā pie pašas fakultātes tika

konstatētas bebra Castor fiber darbības pēdas, bija nograuzts
neliels kociņš. Lai kā biologi centās ieraudzīt pašu vaininieku, tas

tomēr neizdevās. Laikam bebrs bija sapratis, ka gluži Rīgas par-

kos viņam izklaidēties neļaus, un devies uz reālākiem medību

laukiem.

Netālu no šīs vietas pie kanāla tiltiņa skatītājus izklaidēja

nutrija Myocastor coypus. Šī
suga nav uzskatāma par Latvijas

faunas elementu, tomēr šur un tur Latvijā nutrijas tiek audzētas

kažokādu un gaļas ieguvei. Domājams, ka šis visnotaļ omulīgais
dzīvnieciņš bija vai nu izmucis, vai arī palaists vaļā sakarā ar

nutriju biznesa beigām. Šīs nutrijas tālākās gaitas turpinājās

Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Vēl pie biežiem Rīgas viesiem jāmin Eirāzijas vāveres Sciurus

vulgaris, kuras Kronvalda parkā jūtas visai droši. Vasarā, pēc
saules rieta pastaigājoties parkā, var manītarī pa kādam sikspār-
nim. Savukārt pašā Bioloģijas fakultātes ēkā redzētas pelēkās
žurkas Rattus norvegicus un mājas peles Mus musculus.

Jau no šajā rakstā minētajiem dažiem faktiem var secināt, ka

biologi nav nemaz briesmīgi un dzīvnieki viņus mīl, ko iesaku

darīt arī jums.
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Jānis Vīksne

Putni Rīgā

Mūsdienās jebkuras pilsētas valdīšana rēķinās ar pilsētas

augšanas perspektīvām, savās administratīvajās robežās ietverot

visai plašas apkārtējās teritorijas. Arī Rīga nav izņēmums -vis-

maz kopš 20. gs. sākuma tā savas robežasbrīdi pabrīdim paple-

tuši, un tā nu Rīgā iekļauti ganezeri, ganDaugavas grīva un labs

gabals jūras piekrastes, meži, purvi un pļavas. Tur ilgi pēc tam,

kad šīs platības sāktas uzskatīt par pilsētu, putni varējuši ligzdot,

atpūsties ceļošanas laikā un ziemot gluži tāpat, kā to darījuši

varbūt pirms 100 un vairāk gadiem. Tāpēc nav brīnums, ka no

19. gs. sākuma līdz 1987. gadam Rīgā tās tagadējās robežās atras-

tas vismaz 259 putnu sugas, no tām vairāk nekā 150 konstatētas

ligzdojot (ziņas no Māra un Agra Strazdu grāmatiņas „Putni

pilsētā", sērija „Daba un mēs", Rīga: Zinātne, 1988).

Minētais sugu skaits būs par lielu nelielam rakstiņam. Tāpēc

pievērsīsimies galvenokārt tām sugām, kas šodien iemanījušās

dzīvot ne tikai zaļumos slīgstošajos vienstāva apbūves rajonos

nomalēs, bet arī „īstā" pilsētā ar daudzstāvu apbūvi, dažiem

koptajiem un cilvēku pārpilnajiem parkiem un rūpniecības rajo-

nos, kur nekas nav palicis no kādreiz šajās vietā bijušajām pļa-

vām, purviem vai meža.

Rīga ir bagāta ūdeņiem, kuru krasti sen zaudējuši savu pievil-

cību putniem - vai nu tieakmenī kalti, vai citādi cilvēku pārmēra

traucēti. Bet smilšaino upes saliņu un krastu vietā Daugavas

krastos radies jauns cilvēku, kaķu un suņu netraucēts ligzdoša-

nas substrāts - plakanie jumti. Tā nu upeszīriņi kopš 1983. gada

par savu ligzdošanas vietu izvēlējušies Preses nama jumtu, to

kopskaitam 1999. gadā sasniedzot ap 200 pāriem (nav izslēgts, ka

tā ir lielākā kompaktā upes zīriņu kolonija Latvijā). lespējams arī,

ka Rīga ir vienīgā vieta Eiropā, kur šī suga piepulcējusies jumtu

ligzdotāju pulkam. Aršādu bagātību lielpilsētas centrā var lepo-

ties un rādīt to visiem pret dabu nevienaldzīgiem tūristiem (toari

dara ornitologi, rādot šo unikālo vietu visiem saviem viesiem).
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Preses nama iemītnieku attiecības ar zīriņiem bijušas dažādas,

ieskaitot pat represīvus pasākumus. lemesli ir divi. Ap mazuļu

šķilšanās laiku un laikā, kad tie iegūst lidspēju, vecie putni ir visai

agresīvi - kliedzot pikē uz ēkā ieejošiem un izejošiem cilvēkiem,

kas projektīvi ir ļoti tuvu to ligzdām, bet praktiski kādus 10 m

zemāk par tām. Otrs un galvenais iemesls irļoti prozaisks: apPreses

namu stāv smalki autiņi. Putniem lidinoties kolonijas apkārtnē,
kāda lāsīte tiek arī tiem.Tomēr šķiet, ka attiecības ir nokārtojušās -

zīriņu dēļ bojā neviens nav gājis, un arī apkakāta autiņa dēļ diez

vai vērts sākt karu - pārāk nelāga slava var iziet pasaulē.

Dažu gadu uz Preses nama jumta zīriņiem piebiedrojušies arī

lielie ķīri, kas gandrīz droši ir vienīgais šīs sugas jumtligzdo-

šanas gadījums pasaulē.

Tomēr galvenais jumtligzdotājs no kaijveidīgajiem putniem

Rīgā ir sudrabkaija. Kaut līdz 70. gadiem šī suga Latvijā ligzdoja
nelielā skaitā tikai sūnu purvu ezeriņos, citās zemēs tai rakstu-

rīga arī ligzdošana jūras krastu klintīs. Sākumā tā deva priekš-

roku plakaniem jumtiem (piemēram, 53 pāri uz Zvejas ostas

noliktavu jumtiem 1985.gadā), taču drīz iemanījās ligzdas būvei

izmantot dažādus plakanumus arī uz slīpiem jumtiem. Šobrīd

atsevišķi pāri izklaidus Rīgā uz jumtiem ligzdo visur, ieskaitot

pat pilsētas centru, un kopējais Rīgā ligzdojošo sudrabkaiju
skaits tiek lēsts uz 600. Katrā ziņā tas ir vairāk nekā puse no

Latvijas kopējās populācijas. Pilsēta sudrabkaijai dod bagātīgu,
bet bieži ne pārāk veselīgu barību - tās barojas izgāztuvēs, palai-
kam pievāc arī šādus tādus cilvēka tīši vai netīši izliktus cienas-

tus no palodzēm un balkoniem. Arī ziemā tūkstošiem sudrab-

kaiju ziemo pilsētā - par to katrs vislabāk var pārliecināties,

pavērojot putnu straumi, kas rīta stundās no grīvas puses dodas

gar Daugavu uz Getliņu izgāztuvi.
Vēl 60. gados Rietumu žurnālos skatījāmies tiem laikiem

fantastiskas bildes - policists apturējis satiksmi, lai meža pīle

varētu pārvest pāri ielai savus mazuļus. Ziemojošo meža pīļu

skaits Rīgā strauji sāka augt 80. gadu sākumā un, pateicoties

cilvēku labvēlīgajai attieksmei, 1990. gadā sasniedza 9 tūkstošus.

Līdz ar iedzīvotāju materiālo apstākļu pasliktināšanos un pīļu
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barotāju skaita samazināšanos, kā arī pīļu nelegālo ēdāju skaita

pieaugumu ziemojošo meža pīļu skaits Rīgā samazinājās apmē-

ram līdz 2100īpatņiem 2000. gadā. Ar ziemojošo meža pīļu skaita

pieaugumu reizē palielinājāsarī pilsētā ligzdojošo pīļu skaits, pie

tam tās izmanās izvest mazuļus pat cilvēku ļoti apdzīvotās vie-

tās. Šķiet, ka meža pīles ir kļuvušas par pilsētas ainavas sastāv-

daļu un to barošana mazajiem rīdziniekiem - par būtisku soli,

veidojot tālākās attiecības ar dzīvo dabu.

Vārnveidīgie putni ir viena no intelektuāli attīstītākajām putnu

grupām, tāpēc ir loģiski, ka to starpā ir vairākas sugas, kas apgu-

vušas pilsētas piedāvātos labumus. Pietiek viena bērza starp

daudzstāvu mājām, lai to labu esam ligzdas būvei atzītu vārna;

daži koki vai parks palaikam rosina tur apmesties krauķu

koloniju; kapos, parkos lielākā kokā vai pat uz mākslīgām kon-

strukcijām ligzdu var ierīkot krauklis; līdztekus dabiskam

ligzdu novietojumam koku dobumos dažāduscaurumus celtnēs

izmanto kovārnis un pat sīlis. Ja vien koku un krūmu ir pietie-

kami daudz, netrūkst žagatu, kuras vēl pirms pusgadsimta tika

uzskatītas parlielu retumu pilsētā. Runājot par vārnveidīgo putnu

pielāgošanos antropogēnai videi, nevar neminēt kādu Maskavas

ornitologu novērojumu. Vārna, atradusi sakaltušu maizes gabalu,

to aiznesusi vairākus desmitus metrus tālāk un novietojusi zem

piloša krāna, bet pati staigājusi apkārt atmiekšķēties noliktajam

maizes gabalam, dzenājot prom potenciālos maizes zagļus.

Vārnveidīgie putni irarī neatņemama pilsētas ainavas sastāv-

daļa ziemā, kad tie pulcējas kolektīvās nakšņošanas vietās pilsē-

tas parkos, baznīcu torņos, atsevišķās koku grupās ielu malās. Šīs

nakšņošanas vietas ir tradicionālas un kalpo par „informācijas

centriem", kur var iegūt vērtīgas ziņas par barības ieguves iespē-

jām plašākā apkārtnē. Domājams, ka nakšņošana pilsētā dod vēl

kādu labumu- pilsētā ir par pāris grādiem siltāks nekāārpus tās,

un garajā ziemas naktī tam varbūt liela nozīme.

Mājas baloži (domesticēto savvaļas klinšu baložu pēcteči) ir

labi apguvuši pilsētas sniegtos labumus. Šī pielāgošanās acīm-

redzot nav bijusi grūta - ligzdošana uz ēku karnīzēm un līdzī-

gām vietāmļoti atgādina to senču ligzdošanu uz klinšu karnīzēm.
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Bez tam pilsētā ir siltāk, īpaši vēl, ja ēkās ielien dziļāk (bēniņos).

Tāpēc baloži vairojas gandrīz visu gadu. Varbūt tāpēc, ka to

daudzviet pilsētās ir patiesi daudz un vairāk šai aspektā pētīti,

konstatēta augstā baložu inficētība ar ornitozi un dažām citām

dlvēkam bīstamām slimībām. Tāpēc pārmērīgs šo „miera dūju"

skaits pilsētā nav vēlams. Ar baložu pārmērībām viegli cīnīties -

jāieliek stiepļu pinuma siets bēniņu logos, jālikvidē atklāti atkri-

tumu konteineri, kur tie var iegūt barību, - un problēma lielā

mērā būs atrisināta. Katrā ziņā šobrīd Rīgā baložu ir krietni

mazāk nekā 70.-80. gados, kad Rīgas ostā bagātīgi pa zemi tika

bārstīti no Amerikas ievestie graudi un kad kombinētās lopbarī-
bas rūpnīcā un citviet ne pārāk rūpējās, lai pie izejvielām un

produkcijas netiktu klāt neaicināti ēdāji.

Pilsētas apbūvei plešoties, piekūnveidīgie un pūčveidīgie putni

bija spiesti pamest savas sākotnējās dzīvesvietas. Betbarība iratzīta

par varenākoekoloģisko faktoru - citiem vārdiem, ja būs ēdamais,

ēdāji atradīsies vienmēr. Tā nu vistu vanagi atzinuši Rīgu labu

esam (baloži, vārnveidīgie, lielie ķīri un citi veselīgi ēdieni) un

ligzdo pašā Rīgas centrā un tās nomalēs. Tiesa gan, pēdējā laikā,

kad baložu un lielo ķīru kļuvis mazāk, sarucis arī Rīgā ligzdojošo
vistu vanaguskaits. Pašā Rīgas centrā(piemēram, ZA augstceltnes
tornītī 60. gados) ligzdojot palaikam tiek atrasts lauku piekūns,

nekāds retums nav arī meža pūce, kas ornitologus pārsteidz ar

rekordagru ligzdošanu vēl ziemas vidū (bet barība taču pieejama

visu laiku - vajag tikai palodāt pa bēniņiem, kur ligzdo māju

baloži!). Pēdējos gados kādā Rīgas nomalesrūpniecības uzņēmumā,

acīmredzot izgāztuves tuvumarosināts, ligzdojis arī ūpis.

Acīmredzot ļoti sens pilsētu apbūves apdzīvotājs ir svīre, kas

dabiskos apstākļos areāla lielākajā daļā dod priekšroku ligzdo-
šanai klintīs, bet pilsētā atradusi to analogu baznīcu torņos un

dažādās mūru spraugās. Tipisks pilsētu, precīzāk - drupu un pa-

domju laika ilgtermiņa jaunceltņu apdzīvotājs ir melnais erickiņš.

Bet noslēgumā - par tiem dziedātājputniem, ko varam sastapt

Rīgas centra koptajos un cilvēku pārpilnajos parkos. Tie visi ir

meža putni, kas, saprotams, nav „iebūvēti un palikuši" pilsētā,

bet, klajā vietā sastādītajiem kokiem augot lielākiem, atzinuši to
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par kaut ko līdzīgu mežam un šo teritoriju apguvuši no jauna.

Raksturīgi, ka te nedzīvo sugas, kas ligzdo uz zemes. Cik nedk

droši var justies putni, kas ligzdo kokos vai augstos krūmos, -

žubīte (putns, kas Latvijā ligzdo vislielākajā skaitā - 2 600 000-

--3 200 000 pāru; interesanti, cik rīdzinieku to pazīst?), melnais

mežastrazds (vēl pirms kara parets Latvijā vispār, tagad viscauri

parasts ligzdotājs un Rīgā arī parasts ziemotājs), zaļžubīte un

iedzeltenais ķauķis, ja ir zemāki biezu krūmu stādījumi -

gaišais ķauķis. Šad un tad ligzdai vietu iemanāsatrast pusdobu-

mos ligzdojošais pelēkais mušķērājs. Ja kokos ir dobumi vai

gādīgas rokas izlikušas piemērotus būrīšus, ligzdo arī mājas

strazds, lielā zīlīte, zilzīlīte un melnais mušķērājs, paretam ari

kāds erickiņš. Un, saprotams, mājas zvirbulis, kura iedzīvo-

šanos pilsētā ļoti veicinājusi ilgstošā zirgu transporta lietošana.

Pēdējos gadu desmitos gan nācies vērot, ka pat Rīgas nomalēs

mājas zvirbuļu kļūst mazāk; kāpēc, to varam tikai minēt. Daudz-

viet, kur pirms gadiem 30 krūmos čiepstēja ražens-mājas zvir-

buļu bariņš, šobrīd to vienkārši nav, kaut it kā nekas apkārtnē

nav mainījies. Droši vien negribot esam kaut kā izjaukuši sarež-

ģītās saites, kas katru dzīvu radībusaista ar visām pārējām...

Kā jau sākumā teikts, vairāk nekā 150 putnu sugu rasts Rīgā

ligzdojam. Te minējām tikai dažas. Būtu jauki, ja šīs rindas rosi-

nātu lasītājus ieskatīties kaut parastākajos spārnotajos rīdzinie-

kos, vēl labāk - ieinteresēties par tiem, kas lēkā katru dienu pa

parka zālāju (lien būrītī v. tml.) un nav sazīmējami pēc te izlasītā.

Ineta Salmane

...Mazs cinītis gāž lielu vezumu?

Pieminot vārdu ĒRCES, vairums cilvēku saraujas, noskurinās un

riebumā saviebjas - encefalīts, Laima slimība un citas tamlīdzīgas,
šausmu filmucienīgas briesmas. Ir jau tiesa, nekā patīkama tur nav,par
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laimi, ērces nav tikai slimību pārnēsātāji vien. Tās patiesībā pārstāv ļoti

plašu un daudzveidīgu dzīvnieku grupu. Bet vai ērces uzskatāmas arī

par pilsētas, piemēram, Rīgas pilntiesīgām iemītniecēm?

Pirms cenšamies to noskaidrot, vēl jāmin kāda būtiska detaļa. No

personiskās pieredzes zināms, ka vairums cilvēku ērces uzskata par

kukaiņiem, pat aci nepamirkšķinot, - sīkas, pa zemi skraidošas radībi-

ņas ir, tad jau droši, ka kukaiņi. Tāpēc skaidrības labad jāpiebilst, ka

ērču kārta ietilpst zirnekļveidīgo klasē, kura savukārt, tāpat kā kukaiņu

klase, pieder pie posmkāju tipa.

Daudzu miljonu gadu laikā, kopš ērces apdzīvo zemi, tās ir izpla-

tījušās burtiski visur - visur, kur vien ir sastopama dzīvība. Tās atro-

damas visās klimatiskajās joslās, ūdenī un augsnē, Antarktīdā un

tuksnesī, uz salām, dziļi alās un augstu kalnos, purvos v. c, kur vien

pastāv kaut mazākā iespēja eksistēt dzīvam organismam. Pašlaik ir

zināms aptuveni 30 000 dažādu sugu ērču, bet šis skaitlis varētu būt

samērā neprecīzs, jo daudzas sugas joprojām vēl nav atklātas. Ņemot

vērā katru gadu konstatēto jauno sugu skaitu, zinātniekiir aprēķinājuši,
ka pasaulē kopumā varētu būt aptuveni 500 000-1 000 000 ērču sugu. Ja

šie aprēķini ar laiku izrādīsies patiesi, tad „sacensties" ar ērcēm sugu

skaita ziņā varēs vienīgi kukaiņi un veltņtārpi.

Ja neskaita pazīstamās ganību ērces, kuras ir aptuveni 0,4 cm lielas,

bet, piesūkušās asinis, kļūst vēl vairākas reizes lielākas, un dažas ūdens

ērču sugas (~ 0,6 cm), tad ērces ir sīkākas par pārējiem zirnekļveidīga-

jiem (0,1-0,3 mm), un līdz ar to lielākā daļa no tām nav saskatāma ar

neapbruņotu aci. Un tas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ

mēs tās tik maz pazīstam.

Tagad noskaidrosim, kā ir ar ērču sastapšanu pilsētā, piemēram,

Rīgā. Ērtības labad sāksim ar mūsu pašu mīļajām mājām, un uzreiz

jāsaka, ka ērču tur netrūkst. Zinātnieki ir izpētījuši, ka tiešā mūsu

tuvumā, mūsu mitekļos, sastopams aptuveni simt dažādu sugu ērču.

Tās var būt ar sīkajiem grauzējiem saistītās ērces, no putniem un putnu

ligzdām iekļuvušās sugas, pārtikas produktu kaitēkļi, uz augiem un

organiskajās atliekās dzīvojošās, kā arī plēsīgās ērču sugas.

Telpās viena no plašāk izplatītajām sugām ir „gultas" ērce Derma-

tophagus pteronussinus, kas dzīvo mīkstajās mēbelēs, zem mēbeļu ap-

valka, spilvenos, matračos v. c. (to var atrast arī uz cilvēka), un tā

saucamās putekļu ērces, kuras atrodamas uz grīdas putekļos un netīru-

mos, paklājos v. c. Visas šīs sugas pārtiek no dažādām organiskām
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atliekam (atmirušas adas, matu, spalvu v. c. daļiņas) un mikrosko-

piskajām sēnēm, kuras atrodamas telpās.

Izplatītas ir ērces, kuras bojā pārtikas produktus. Telpās tās galve-

nokārt nokļūst ar pārtikas produktiem un, savairojoties lielā daudzumā,

nodara ievērojamus zaudējumus. Šajā sakarībā jāsaka, ka peles ir

„dubultkaitīgas" mūsu pārtikas krājumiem. Piemēram, viens no plašāk

izplatītajiem pārtikas produktu kaitēkļiem - miltu ērce Acarus siro, kā

arī Turophagus sp.
dabā sastopama peļu savāktajos graudu krājumos. Šis

ērces nimfas stadijā pārceļo ar dažādiem kukaiņiem, peļu blusas

ieskaitot. Nonākot pārtikas produktu noliktavās vai mūsu virtuvē, tās

intensīvi vairojas, barībā patērējot miltus, graudus un sēklas, vispir-

mām kārtāmizēdot sēklu dīgļus. Šo ērču attīstības būtisks nosacījums ir

pietiekams mitrumaun siltuma daudzums.

Uz pārtikas produktiem attīstās ari citas ērču sugas, piemēram, uz

sieriem bieži vien atrodama tā saucamā siera ērce Tyrdichus casei; uz

produktiem, kas satur pienskābi, etiķskābi vai dzintarskābi (žāvēti augļi,

skābs piens, vecs alus, pūstoši augļi v. c), attīstās ērce Carpoghjphus

lactis. Vīna ērce Histiogaster bacchus savairojas rūpnīcās uz vīna virsmas.

Dabā tās ir sastopamas vietās, kur ir ierūgušas iztecējušās koku sulas,

un kā īpaši „iecienīta" jāmin ozolu sula. Vīna rūpnīcās šīs ērces nonāk

ar ozolkoka vīna mucām. Sīpolu ērce Rliizoglyphus echinopus savairojas

pārtikas noliktavās uz dažādām saknēm un dārzeņiem, ievērojami tos

bojājot. Uz virtuves prusakiem dzīvo dažādas pelējuma ērces, kuras

barojas ar telpās esošajām pelējuma sēnēm. Savukārt dažādas mušas

telpās ienes ne vienuvien ērču sugu un „nogādā" tieši uz mūsu pārtikas.
Šādu uzskaitījumu varētu turpināt, bet tas būtu pārāk garš un kļūtu

apnicīgs. Galvenais, kas būtu jāatceras, ir fakts, ka vairums šo ērču ir

patogēnas cilvēkam. Atrazdamās mūsu tuvumā, ar savu darbošanosun

izdalījumiem tās izraisa dažādas alerģiskas reakcijas. Savukārt, apēdot

ērces ar pārtikas produktiem, cilvēkam var rasties gremošanas trakta

slimības, bet ieelpojot tās var izraisīt dažādas elpošanas orgānu slimī-

bas, astmu ieskaitot.

Tomērjāatzīmē, ka cilvēkam cīņā ar telpās mītošajām ērcēm palīdz
to dabiskie ienaidnieki - dažu citu grupu plēsīgās ērces, kuras ar tām

barojas, tāpēc arī tās ir sastopamas telpās.

Kad nu laimīgi esam tikuši laukā no ērču pārbagātajām telpām,

rodas vēlēšanās atvilkt elpu un doties pie dabas krūts. Ejam savā

nodabā pa ielu, bet, kā jau pilsētā gadās, mums pretī nāk kāds suns vai
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kaķis vai pie kājām nolaižas balodis, un mums rodas nepārvarama

vēlēšanās samīļot dzīvo radījumu. Izstiepjam roku to noglāstīt, un
...

te

nu vajadzētu iepriekš rūpīgi pārdomāt savu rīcību!Kāpēc gantikdaudz

tiek runāts par to, lai neglaudītu klaiņojošos dzīvniekus? Lūk, tieši tā

iemesla dēļ, ka uz dzīvniekuādas un spalvās, kā arī to ādā dzīvo daudz

dažāduparazītu, to skaitā arī vesels birums ērču sugu. Tās ir ērces, kas

barojas ar spalvām, matiem, ādu un ādas dziedzeru izdalījumiem, kā

ari mitinās dzīvnieku matu folikulāsun sviedru dziedzeros. Vienkāršā-

kajā gadījumā, nokļūstot uz cilvēka, tās var izraisīt dažādas alerģiskas

saslimšanas, bet daudz nopietnāk jau ir tad, ja gadās sastapties kautvai

ar labi pazīstamo kašķa ērci Sarcoptes scabies.

Parazītisko ērču grupā jāatzīmē arī endoparazīti. Bez matu folikulās

un sviedru dziedzeros esošajām ērcēm šai grupai pieskaitāmas arī

dzīvnieku iekšējos orgānos dzīvojošās ērces. Piemēram, putnu deguna
dobuma ērces un zīdītāju traheju un plaušu endoparazīti.

Mazā skaitā, tomēr arī uz pilsētas dzīvniekiem var būt sastopami

zīdītāju un cilvēku parazīti - pazīstamās ganību ērces Ixodes. Tās ir

asinssūcējas, pie tam pārnēsā dažādubīstamuslimību vīrusus, to skaitā

encefalīta, Laima slimības, boriliozes v. c. vīrusus. Ja attiecīgā ērce ir

inficēta, tad vīrusi ar ērces siekalām asins sūkšanas laikā var nokļūt

cilvēka organismā. Latvijā no šīm ērcēm plašāk izplatīta un cilvēkam

bīstama ir taigas ērce Ixodes persulcatus un suņa ērce Ixodes ricinus.

Tā nu, guvuši vielu pārdomām, dodamies jaukā vasaras dienā

atlaisties parka zālītē un pagozēties saulītē.Zālīte ir jauka un ... pilna ar

dažādām dzīvām radībām, kur ērces nebūt nav izņēmums, jo tās lielā

skaitā apdzīvo augus
- kokus, krūmus, lakstaugus un sūnas ganparkos,

gan dārzos, gan apstādījumos; uz jebkura zaļā auga iespējams sastapt

kādu ērču pārstāvi.
Lielākā daļa uz augiem sastopamo ērču sugu ir fitofāgi jeb augēdāji,

un līdz ar to daudzas ir arī kaitēkļi. Šķiet, ka visplašāk pazīstamā ērču

kaitēkļu grupa ir tīklērces Tetranychidae. Tās pārsvarā sastopamas uz

lapkokiem un lakstaugiem, kur mitināsuz lapu apakšējās virsmas un,

pārdurot lapas šūnapvalkus, izsūc šūnu saturu. Šo ērču siekalās acīm-

redzot ir kādas augamkaitīgas vielas, jo augs parasti iet bojā ari pēc tam,

kad kaitēkļi tiek iznīcināti.

Tīklērces savu nosaukumu ieguvušas tā iemesla dēļ, ka tās patiesi

auž tīklu. Tas ir ļoti smalks, atrodas lapas apakšpusē un pasargā gan

pašas ērces, gan arī rada īpašu mikroklimatu ar relatīvi stabilumitruma
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režīmu, kas veicina lapas saglabāšanos. Tīkls tiek izmantots, ari lai

sekmētu izplatīšanos.

Tīklērču vairošanāsun izdzīvošanas spējas ir vienkārši fantastiskas.

Tās pārziemo, iestājoties fizioloģiskā mierastāvoklim, un tā var pārciest

pat -20 grādu sala. Ja no vienas tīklērču mātītes vienā reizē izdētajām

100oliņām izdzīvotu kaut puse īpatņu, tad 15 paaudzes gadā dotu6xlo

trīsdesmit piektajā (!) pakāpē īpatņu. Tāds skaits ērču varētu pārklāt

visu zemeslodi 2,5 m biezā slānī. Tīklērču apkarošana sagādā zināmas

grūtības. Akaricīdu lietošana ne vienmērir pietiekami efektīva. Reizēm

tiek panākts pilnīgi pretējs rezultāts, jo tie iznīcina tīklērču dabiskos

ienaidniekus, bet dažām tīklērcēm samērā ātri izstrādājas rezistence

pret attiecīgajām ķīmiskajām vielām. Augēdājas ērces pārnēsā arī dau-

dzas augiem bīstamas infekcijas slimības.

Savukārt vairums visu uz augiem mītošo ērču ir medījums te

esošajām plēsīgajām ērcēm, piemēram, Phytoseiidae grupasērces, kuras

pazīstamas kā dažādu kaitēkļu, to skaitā arī daudzu ērču dabiskie

ienaidnieki, tādēļ fitoseīdas tiek izmantotasaugu kaitēkļu apkarošanā.

Bez minētajām uz augiem sastopamas arī Ixodes grupas ērces. Atšķi-

rībā no iepriekš aprakstītajām sugām tās augus izmanto kā zināma

veida slēpni, no kura uzglūnēt savam upurim. Parasti tās ir uzrāpušās

uz zāles vai krūma un, izstiepušas savas garās priekškājas ar īpaši

jutīgiem receptoriem, gaida savu laupījumu. Nokļuvušas uz dzīvnieka,

tās sūc asinis vairākas dienas. Neēdušas ganību ērces var izdzīvot

vairākus mēnešus,pat līdz 2 gadiem (tātad cerības, ka tās varētu nomirt

badā, ir samērā mazas). Šo ērču mātītes spēj vairoties tikai tad, kad tās

ir paēdušas.

Tādas ir ērces, kuras var sastapt uz dažādiemaugiem. Vēl jāpiebilst,

ka arīuz makroskopiskajām sēnēm ir sastopama specifiska akarofauna.

Diemžēl tā ir maz pētīta, Latvijā par to vispār nav nekādu datu, un

pagaidām tas ir „baltais plankums" ērču pasaulē.

Ja nu esam iepazinuši uz augiem sastopamoakarofaunu, tad paska-

tīsimies, kas notiek zem kājām - augsnē. Augsnes ērces ir vislielākā un

daudzveidīgākā no visām ērču grupām. Daļa šo sugu apdzīvo dažādas

organiskās atliekas unbarojas ar tām(saprofāgi), daļa pārtiek noaugsnē

esošajiem mikroorganismiem (mikrobofāgi) vai mikroskopiskajām
sēnēm (mikofāgi). Ērces sēņu laukos ganās gandrīz tāpat kā govis

pļavā. Visām iepriekš minētajām grupām savukārt uzglūn plēsoņas

(plēsīgās ērces), kuras pārtiek no šīm miermīlīgajām sugām.
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Runājot par ērču blīvumuaugsnē, to patiesi ir grūti pārvērtēt. Pēc

zinātnieku aprēķiniem, piemēram, mežu augsnē bruņērču var būt no

200 līdz 300 tūkstošiem eksemplāru vienā kvadrātmetrā! Un tā ir tikai

viena (lielākā) no augsnē sastopamajām ērču grupām. Tuksnešos, pie-

mēram, Prostigmata grupas ērces atrodamasno 1000 līdz 6000 eksem-

plāriem vienā kvadrātmetrā. Savukārt mērenajā joslā, kur dzīves

apstākļi tām ir daudz labvēlīgāki, tās mēdz būt no 31 000 līdz 95 000

eksemplāriem vienā kvadrātmetrā.

Attiecībā uz ērču vertikālo izvietojumu augsnē jāsaka, ka tās

sastopamas, sākot ar zemsedzi un beidzot ar 1,5-2m dziļumu. Vislielā-

kais blīvums reģistrēts zemsedzē un humusā,bet arī dziļākos slāņos to

ir daudz.Virsējos slāņos sastopamās ērces ir relatīvi lielākasun tumšā-

kas, bet dziļākaugsni apdzīvo sīkas un bālas vai patbezkrāsainas ērces.

Tā kā augsni apdzīvojošo ērču ir tik daudz, tad pilnīgi skaidrs, ka tās

aktīvi piedalās augsnes kā vides veidošanā. Tās kopā ar citiemaugsnes

faunas pārstāvjiem veido vienotu sistēmu, kuras darbības rezultātā

notiek intensīva augsnes veidošanāsun barības vielu aprite tajā.

Pie visa iepriekš teiktā par augsnes ērcēm jāmin fakts, ka daļa no

tām ir arī dažāduslimībuun parazītu pārnēsātājas. Piemēram, dažas no

jau minēto bruņērču sugām izplata fitopatogēnos mikroorganismus un

sēnes, kā arī aptuveni 50 sugu izplata dažādas helmintozes, jo tās ir

starpsaimnieki kādai no parazītisko tārpuattīstības stadijām.
Saistībā ar kukaiņiem jāmin vēl viena ērču īpatnība. Kā jau iepriekš

tika minēts, ērces ir sīkas, lidottās nevar, un lielum lielais vairums sugu

ir relatīvi mazkustīgs. Tas viss kopumā liedz ērcēm pārvietoties lielākos

attālumos un apgūt jaunas dzīvesvietas. It kā! Bet tajā pašā laikā ērces

ir sastopamas visur un vienmēr! Kā ērcēm iespējams sasniegt tādus

«rezultātus", ja daba daudzējādā ziņā ir tās apdalījusi? Uz šo jautājumu

nešaubīgi var atbildēt - ērces izmanto transportu un pie tam pilnīgi par

baltu velti. Bet kādu transportu tad ērces var izmantot? Saprotams, nav

jau mazums redzēts tauriņu un citu kukaiņu vilcienos v. c. transporta

līdzekļos „vizināmies". Bet vai tiešām ērces būtu pielāgojušās šādi izpla-
tīties?Te droši var teikt - nē.Taču daudzas ērču sugas ir pielāgojušās kā

pārvietošanās līdzekli izmantot dažāduskukaiņus. Šo parādību sauc par

forēzi. Ērcēm noderīgas ir visdažādākās vaboles, kamenes, bites, mušas

un vēl daudziciti kukaiņi. Ērces pieķeras tiemuz krūtīm un vēdera, pie

kājām, vabolēm zem segspārniem, tā reizēm noklājot kukaini blīvā kārtā

kā bruņas. Ar forēzes palīdzību ērces izplatās dažādās savas dzīves
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stadijās. Tās ir dažādi pielāgotas pārceļošanai, piemēram, garš pirmo

kāju pāris vai dažām sugām esošie piesūcekņi. Savukārt uropodīdu

ērces izdala īpašu šķidruma pilienu, ar kuru var pielīmēties pie attiecīgā

kukaiņa un stingri turētiesceļojuma laikā.

Viss iepriekš teiktais nav domāts, lai sabaidītu lasītāju. Nebūt nav

nepieciešams pārvietoties pa Rīgas ielām un, Dievs nedod, parkiem,

augstu cilājot kājas, ar kaklā pakārtu lupu. Gluži vienkārši šis ir stāsts

par dzīvību, kas ir ap mums, par kuru mēs gandrīz neko nezinām.Un

vēl par to, ka arī mazie cinīši var gāzt lieluvezumu...

Mudīte Rudzīte

Malakoloģiskie pētījumi
un gliemju kolekcijas Rīgas muzejos

Malakoloģija (zinātne par gliemjiem) Latvijā vēl ir samērā maz

populāra, tomēr gan pētījumu, gan gliemju kolekciju vākšanas vēsture

sākās jau 18. gadsimtā.

Pirmās rakstītās ziņas parLatvijas gliemju faunuatrodamas J. Fišera

(Fischer ]. B. Versuch einerNaturgeschichte von Livland
}
1778)pētījumā par

Vidzemes dabu, kurā, aprakstot augus un dzīvniekus, pirmo reizi

minēti gliemji kā viena no dzīvnieku valsts grupām. Visvecākās ziņas

par gliemju faunu tagadējā Latvijas teritorijā gūstamas no informācijas

avotiem, kuros aprakstīta pērļu ieguve. No tiem varam secināt, ka

pašlaik izmirstošā ziemeļu upespērlene kādreiz veidojusi lielas un

daudzskaitlīgas kolonijas daudzāsLatvijas upēs.
19. gs. bijuši 16 autori, kas savos darbos aprakstījuši gan kādas

Latvijas teritorijas daļas gliemju faunu, gan arī minējuši gliemju sugas

kopā ar citām dzīvnieku grupām. 20. gadsimta pirmajā pusē varam

saskaitīt 7 autorus, kas kopā publicējuši 14rakstus
parLatvijas malako-

faunu. levērojamākais unapjomīgākais no tiemir dāņu izcelsmes mala-

kologa H. Šleša darbs, kurā apkopota arī lielākā daļa pirms tam publi-

cēto sugu un atradņu datu. 1942. gadā Rīgas (tagadējā Latvijas) Univer-

sitātē par šo darbuautoram tika iešķirts doktora grāds.
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LU Zooloģijas muzeja telpa

Lielākā daļa minētajā laika periodā strādājušo pētnieku savus dar-

bus rakstīja vācu vai franču valodā, tādēļbūtu vērts atzīmēt, ka pirmais

darbs pargliemežu pētījumiem latviešu valodā publicēts 1924. gadā un

tas ir Martas Neimanes pētījums, kas izstrādāts profesora Lebedinska

vadībā Latvijas Universitātes Salīdzinošās anatomijas un eksperimen-
tālās zooloģijas institūtā. Tas ir arī pirmais eksperimentāla rakstura

ekoloģijas pētījums salīdzinājumā ar visiem pārējiem tā laika darbiem,

kuru lielākā daļa veltīta faunistikas un sistemātikas problēmām.

Ekoloģisko pētījumu periods īsti sākas tikai50. gados, kad visvairāk

tiek pētīti saldūdens gliemji kā bentosa sastāvdaļa. Vislielāko ieguldī-

jumu šajos pētījumos devusiLU (toreiz LZA) Bioloģijas institūta Hidro-

bioloģijas laboratorija, taču vairākos darbos iesaistīti arī LU Zooloģijas
un ģenētikas katedras pasniedzēji.

Pēdējos gados malakoloģiskie pētījumi koncentrējušies muzejos: LU

Zooloģijas muzejā un Latvijas Dabas muzejā. Abos muzejos tiek glabā-
tas ganLatvijas malakofaunas, gancitzemju gliemju čaulukolekcijas, kā

arī izvērsti dažādi pētījumi par gliemju faunu, sugu izplatību, termi-

noloģiju un ekoloģiju.

LU Zooloģijas muzeja malakoloģiskas kolekcijas var iedalīt divas

grupās: citzemju gliemju kolekcijas un Latvijas malakofaunaskolekcijas.
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Lielākāun krāšņākā ir Luija Borhardaun Ādama Butuļa vāktā eksotisko

gliemju kolekcija, kuras katalogs sākts 1887. gadā. Šajā kolekcijā pārstā-

vētas gandrīz visas pasaules gliemju sistemātiskās grupas. Uz šīs kolek-

cijas bāzes veidota ganmuzeja ekspozīcija, gan fondu pamatkolekcija,

kurā ietilpst arī citu pētnieku kolekcijas, nozīmīgākās no tām ir Haralda

Pētersona Ziemeļjūras kolekcija un Hansa Šleša Eiropas malakofaunas

etaloni.

Apjoma, bet ne sugu skaita ziņā lielāko Latvijas malakofaunas

kolekciju savācis Haralds Pētersons 20. gadsimta 20. un 30. gados. Bez

tās Zooloģijas muzeja fondos glabājas arī Herberta Ekes kolekcija un

Reiņa Kampes pērļgliemeņu kolekcija. Vecākā Latvijā vākto gliemju
čaulukolekcija, kas noformētaatbilstoši zinātniskāmprasībām unšobrīd

atrodas Latvijā, ir Bruno Dossa ūdensbaseinunogulumos atrastās gliemju
čaulas. Tās vāktas 19. gadsimta beigās, kolekcija glabājas LU Ģeoloģijas

muzejā. Vecākie zināmie muzeju materiāli, kas noteikti vākti Latvijas

teritorijā, ir Ādolfa Šmidta 19. gadsimta pirmajā pusē Vidzemē (Livland)

vāktie vārpstiņgliemeži, kas izmantotišīs dzimtassistemātiskā revīzijā.

Čaulas glabājas Berlīnes Humbolta universitātes Zooloģijas muzejā.

Samērā daudz Latvijā vākto gliemju čaulu glabājas arī Frankfurtē pie

Mainas, Zenkenberga muzejā, Vācu malakologu biedrības sistemātis-

kajā kolekcijā. Tās vākuši divdesmit diviautori 19. gadsimta beigās un

20. gadsimta pirmajā pusē, to vidūbūtu jāatzīmē tādi ievērojami mala-

kologi kā E. A. Rosmeslers, P. Ērmans, D. Geiers un H. Šlešs. Daļa no

H. Šleša Latvijas vākumiem glabājas arī Stokholmas Valsts muzejā.

Vairākas citas šajā laika periodā vāktās kolekcijas, kuru autori ir baltvācu

izcelsmes Rīgas Dabaspētnieku biedrībasbiedri, ir pazudušas vai gāju-

šas bojā Otrā pasaules kara laikā. Pēckara gados LU Zooloģijas muzeja

pamatkolekciju papildinājuši ganmuzeja darbinieki, ganZooloģijas un

ģenētikas katedras mācībspēki.

Latvijas Dabas muzeja (sk.: D. Pilāte. Latvijas Dabas muzeja konhīliju

kolekcijas vēstures apskats, Daba un muzejs 5, 1994, 9.-12. lpp.) kon-

hīliju vēsture sākas Rīgas vecāko muzeju laikos: Latvijas Dabas muzejs

pārmantojis daļu no Himzeļa (1773-1890), Rīgas Dabaspētnieku bied-

rības (1845-1939) un Skolu muzeja (1919-1951) kolekcijām. Lai arī no

vecākajām kolekcijām saglabājusies tikai daļa eksemplāru un ne visi

atradņu dati tajā laikā tika precīzi pierakstīti, tomēr kolekcijām ir liela

vēsturiskāun izglītojošā vērtība. No mantotajām kolekcijām un dāvinā-

jumiem Dabas muzeja fondos izveidota lielapasaules faunassistemātiskā
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LU Zooloģijas muzeja gliemju kolekcija

A. Petriņa foto

kolekcija, kas apskatāma muzeja izstādes. Vel jāatzīmē Dabas muzeja
glabātā T. Kamša kolekcija, kura vākta 20. gs. 50.gados Līgatnes apkārtnē.

Gan Latvijas Dabas muzeja, ganLU Zooloģijas muzeja pašlaik strada

speciālisti, kas katru gadu papildina kolekcijas ar jauniem paraugiem.

LU Zooloģijas muzejā izveidojusies un 1999. gadā nodibinātaLatvi-

jas Malakologu biedrība(LMB), kuras mērķis ir veicinātmalakoloģijas
attīstību Latvijā, rūpēties par apdraudēto gliemju suguaizsardzību, kā

ari veidot Latvijas gliemju atlantu, kam nākotnē jākļūst par Eiropas

gliemju atlanta sastāvdaļu. Atlants nav pašmērķis vai modes lieta; tā

veidošana ļauj apkopot visus sugu izplatības datus, novērtēt sugu

areālus, kā arī izdarīt secinājumus par apdraudēto sugu stāvokli.

Biedrībā pašlaik ir 11 biedru, un vairāki interesentiizteikuši vēlēšanos
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kļūt par tās biedriem. LMB ir viena no mazākajām dabaszinātņu

biedrībām, tomēr pagaidām tā necenšas strauji paplašināt savu biedru

loku tādā veidā, kā savu darbību izvērš Latvijas Ornitoloģijas un

Latvijas Entomoloģijas biedrība. Tās ir salīdzinoši vecas biedrības ar

izveidotām tradīcijām, tajās jau ir kolektīva kodols, kas var pulcēt ap

sevi dažādus interesentus. Tam, kas vēlas kļūt par LMB biedru, vis-

pirms jāapliecina sava vēlme ne tikai iepazīt un pētīt malakofaunu,bet

arī strādāt kopā ar citiembiedrības biedriemkopīgo mērķu labā.

Visi interesenti, kas vēlas uzzināt kaut ko vairāk par LMB darbību,

var griezties LU Zooloģijas muzejā Kronvalda bulv. 4, Rīgā, LV-1586.

Muzejs ekskursijām atvērts darbdienās no pīkst. 9.00 līdz 17.00, ar

iepriekšēju pieteikšanos. Tālr. 7325669.

Andris Piterāns

Mūsu dzīvokļu mazie iemītnieki

Apskatot Rīgas dzīvnieku faunu, jāsecina, ka tā ir visai daudz-

veidīga, tāpēc mēs izvēlējāmies tuvāk aplūkot kukaiņus. Tomēr

jāatzīst, ka arī Rīgā konstatēts visai prāvs kukaiņu sugu skaits.

Tāpēc, lai neizplūstu pārāk garos spriedelējumos, aplūkosim

mums vistuvāk dzīvojošos mazos kukaiņus, respektīvi, kukai-

ņus, kuri dzīvo mūsu dzīvokļos.

Vispirms jāpiemin labi pazīstamie virtuves prusaki BMella

germanica.Šie samērā primitīvie kukaiņi iraktīvi naktī un izceļas ar

ļoti daudzveidīgas barības lietošanu, dažkārt grauž arī tekstilijas,

papīru un ādu. Cilvēku mitekļos dzīvo arī melnais prusaks Bhtla

orientalis, kas ir ievērojami lielāks (20-30 mm), toties sastopams

daudz retāk. Prusaki var būt arī dažādu slimību pārnēsātāji. Vēl

viens samērābieži sastopams primitīvs kukainis (tāpat kā prusaki,
attīstās ar nepilnīgu pārvēršanos) ir sudrabainā zvīņene Lqjisma
saccharina. Tā parasti sastopama mitrās, slēptās vietās, piemēram,

vannasistabā, dažkārt barojas arī ar tekstilijām un papīru.
Daudz nepatīkamāki viesi musu mājas ir tauriņu kārtas
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tauriņi, kas paši par sevi nav briesmīgi. Tas, kas nepatīk mums -

sagrauzti vilnas, zīda un ādasizstrādājumi -,
ir šo tauriņu kāpuru

roku (respektīvi, žokļu) darbs. Pats tauriņš savas īsās dzīves laikā

barību neuzņem. Savukārt kāpurs, meklējot barību, neēdis var

iztikt veselu mēnesi. Gada laikā kodēm var būt vairākas paau-

dzes (pat četras paaudzes gadā). Pazīstamākā ir drēbju kode

Tineola bisselliella un kažoku kode Tinea pellionella. No dzīvokļos

sastopamajiem tauriņiem jāpiemin arī sviļņi, piemēram, raibais

miltu svilnis Pyralis farinalis, kura kāpuri barojas ar miltiem, to

izstrādājumiem, graudiem un augu atliekām.

īpaši viesi mūsu mājās ir vaboles, galvenokārt ādgrauži, mel-

nuļi un retāk arī ķirmji. Ādgrauži ir sīkas vabolītes, kuru kāpuri

nereti bojā vilnas un ādas izstrādājumus, kā arī dažādas dzīv-

nieku kolekcijas, piemēram, izbāžņus. Parasto muzejvaboli

Anthrenus museorum telpās var sastapt visu gadu. Tomēr vasarā

pieaugušie īpatņi novērojami arī apdzīvotu vietu tuvumāuz zie-

diem. Savukārt melnuļu, piemēram, sīkā miltu melnuļa Tribolium

confusum kāpuri bojā miltu un graudu produktus. Koksnē attīs-

tās ķirmju kāpuri. Piemēram, mēbeļu ķirmja Anobiumpunctatum

kāpuri vecās mājās grauž koka detaļas, mēbeles, pie tam tie var

grauzt arī lakotu un krāsotu koksni.

Jāmin arī divspārņu kārtas pārstāvji. Parasti dzīvokļos, kuros

tiek ievērota tīrība un kārtība, tie lielākoties ir no ārienes ielido-

juši viesi. Saprotams, virtuvē vienmēr kaut kas ēdams atrodas,

tāpēc, piemēram, ar istabas mušas Musca domestica klātbūtnibūs

vien jāsamierinās.

Nedrīkst neminēt arī faraonskudru Monomorium pharaonis,

kas Eiropā ievazāta pirms 200 gadiem. Brīvā dabā šīs skudras

nedzīvo. Tās sastopamas galvenokārt siltās telpās, kur ir centrāl-

apkure. Faraonskudras invadē pārtikas produktus un pārnēsā

mikroorganismus. Masveidā šīs skudras novērojamas virtuvē

krēslas un nakts stundās.

Vēl varētu aplūkot dažādusparazītus - utis, blusas unblaktis
-,

tomēr, lai uzturēšanās dzīvoklī nekļūtu par šaušalīgu pārbau-

dījumu, par tiem - citreiz.
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RĪGA ŠODIEN

Ojārs Spārītis

Dažas pārdomas Melngalvju nama

atdzimšanas, funkcionēšanas

unkultūrpolitikas sakarā

Pats unikālākais, kas ir dots vienai mūsu laikabiedru paaudzei, ir

tiešā, dzīvā saskare ar materiālu, vēsturisku, garīgu un reizē kultūr-

fenomenoloģisku veidojumu - Rīgu, kāda tā beidzapastāvēt Pēterdienā

1941. gada 29. jūnijā. Tās Rīgas vidū, pretendējot uz izcilu vietu pilsētas

administratīvo, simbolisko un arhitektoniski savdabīgāko celtņu vidū,

pacēlās septiņus gadsimtus ilgi veidojies cilvēku garaenerģijas šedevrs.

Jaunais nams, Sv. Maurīcija, karaļa Artusa galma jeb Melngalvju brālī-

bas nams tirgus un Rātslaukuma malā bija vērienīga sabiedrisku pasā-

kumu un tirdzniecības pilsētai raksturīgo noliktavu tipa celtne. Tās

tēlniecībā, gleznās un relikvijās kuriozā veidā iemiesojās atmiņas,

leģendas, dzīvā vēsture. Kopš 1334. gada ēka bija nemainīgi pastāvējusi

savā sākotnējā vietā, apaugotar atjaunotu formu, piepildoties ar kultū-

ras dzīves saturu un iegūstot arī vāciskās Rīgas identitātē sakņotu

dvēseli. Kontekstuāli saistīts ar citām vecpilsētas telpā fiksētām admi-

nistratīvām, civilām un sakrālām būvēm, šis nams kā sociāls, ekono-

misks, vēsturisks un arī mākslinieciskās dzīves kvalitātes simbols bija

kļuvis par pamanāmu zīmi viduslaiku ieliņu krustvārdu mīklas

koordinātās.

Pēc liktenīgās Pēterdienas, rātsnama, Sv. Pētera baznīcas un Meln-

galvju nama krāsmatām atdziestot, pelnos un dūmos bija izplēnējusi

lietās un simbolos tvertā romantiskā realitāte, bet bija saglabājies

nedzīvs un pussabrucis Hanzas kultūras un Eiropas civilizācijas arhi-

tektu, mūrnieku un tēlnieku meistarības pierādījuma skelets. To pašu
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kultūras mēra sagrauzto, bet vēl lepni cildenoceltniecības vraku 1948. gada

Pēterdienā uzspridzināja ideoloģisku spekulāciju pārņemta zombiju

sabiedrība. Eksplozijas spēks sagrāva ne tikai mūrus citu drupu un

iznīcinātā pilsētas politiskā centra viducī. Cēli nomira simbols, kura

pīšļus piespiedu kārtāaizvāca sadzītie armijas talcinieki.Ar zaimiemno

tanku skūpstītāju puses, ar smeldzi par autodafēto kultūru no posta-

menta putekļos tika nogāzts otrs Rīgas vāciskā gara piemineklis -

Rolanda statuja. Vēl pāris gadu vēlāk nožēlojamos pīšļos sagruva rāts-

nama greznā čaula, un metropole kļuva vēl
par

vienu simbolu naba-

dzīgāka. Zem velēnas un 20. gs. 40.-50. gadu bezkultūras slāņa palika

14. gs. Jaunānama oriģinālie mūra pamati, bet Rīgas gaisā, atmiņu vīzi-

jās, dokumentos un arhitektu nomoda sapņos dzīvoja Melngalvju

nama cildenais fantoms.

Tas parādījās jau grūtajos kara gados, kad Latvijas Universitātes

arhitekti cerēja apjumt tikko nodegušo celtni. Melngalvju nama vīzija

dzīvoja pilsētas vēsturiskā centra pārbūves un atjaunošanas projektos,
te atkal tā kā fantoms iznira no savas latentās esības ideju pasaulē

sociālistiskās Rīgas ģenerālplānu un reģenerācijas projektu lappusēs.

Kamēr jaunās konjunktūras piekritēji Kaļķu ielas malā projektēja

poļitruku skolu, bet Rātslaukumu pārveidoja par sociālistiskās valsts

parādes laukumu, pirmās Latvijas brīvvalsts inteliģences apziņā nekad

neapsīka vēlme atgūt šo zaudēto Rīgas identitātes simbolu. Tas kā

dusošāĒrkšķrozīte gulēja garu miegu vecpilsētas ielu iztaisnošanas un

kastveida augstceltņu mānīgā progresa šķietamībā. Vēl vairāk. Lai

netraucētu Melngalvju nama mieru, Latviešu sarkano strēlnieku muzeja

arhitekti celtniecību iegrozīja tā, ka neskarti palika Melngalvju nama

pamati, uz kuriem varbūtkādreiz nāktos pacelties no aizmirstības izni-

rušajam arhitektūras šedevram. Šādas gudri maskētas rūpes ļāva vīzio-

nārajai ēkai kā princesei stikla kalnā palikt septiņu melno kraukļu

apsardzībā. Trešās atmodas laiks uzjundīja pirmskara republikas atmi-

ņas kā politikā, tā kultūrā, un brīvvalsts galvaspilsētas arhitektūras

sasniegumi no jauna uzmirdzēja ar starpkaru periodā būvētajām celtnēm

un aizmirstajiem pieminekļiem. Tiem klāt nāca no jauna ieraudzītā

jūgendstila arhitektūras daudzveidība,kuru 1997. gadā izdevās veik-

smīgi iekļaut Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Ar neatkarības atgūšanu apstājusies industriālā celtniecība šodien

ļauj atdzimt tirgus ekonomikas principiem arī būvniecībā, un, sācies ar

dažām renovētām bankām, viesnīcu un veikalu remontu, restaurācijas
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un pseidorestaurācijas plunkšķis vispirms savā viļņu aplī ieskauj vec-

pilsētu un dažu galveno ielu veikalus, kafejnīcas, pārsvarā visu, kas

atrodas pirmajā stāvā, augšējos atstājot vēlākam laikam un lielākai

labklājībai. Bet Kultūras fonda Melngalvju nama atjaunošanas kopa

J. Graudoņa un E. Pučiņa vadībāpulcēja domubiedrusun sauca nopagā-

jības laukā zinātnisku interesipar Rīgas arheoloģiju, pilsētas lībisko un

vācisko pirmsākumu, kā arī par vēsturiskā centra izaugsmi, par tā

simbolisko un ģeodēzisko viduspunktu, ko artēziskā urbuma vietā

iezīmēja Rolanda skulptūra. Kāpinātā interese par Pieminekļu valdes

darbību, Latvijas brīvvalsts kultūrpolitikas idealizācija raisīja pelnītu

nosodījumu okupācijas varas postījumiem Rātslaukuma un tā perifēri-

jas apbūves iznīcināšanā. Ar zemes un īpašuma likumdošanas jautā-

jumu sakārtošanos, ar Vecrīgas zemes vērtības celšanosatjaunojās varas

un finansu institūciju interese par pilsētas administratīvā centra

īpašumu sakārtošanu, zemesgabalu iezīmēšanu un ievērojamas daļas

ēku iespējamu komerciālu izmantojumu. Vēsturiskā centra rekonstruk-

cijas sapņi pie Latvijas Kultūras fondaizveidotās Melngalvju nama atjau-

nošanas kopas (E. Pučiņš, V. Caune, A. Holcmanis, A. Caune, J. Graudonis,

J. Freimanis, G. Baumanis v. c.) darbā pārtapa reālos priekšlikumos un

vispirms noveda pie Sv. Pētera baznīcā 1991. gada vasarā Melngalvju

namam un brālībai veltītas vērienīgas izstādes. Plašajā dievnama hallē

izstādītie arhīvu materiāli, mēbeles, skulptūras, sudrablietas, gleznas

un Melngalvju nama mākslas vērtību un arhitektūras lauskas bija

apvienotas panorāmiskā ieskatā ēkas un brālības vēsturē. Tas pavēra

skatam zudušā fantoma kultūrvēsturiskā piesātinājuma aspektus un

no jauna uzjundīja cerības. 1993. gadā zāliena un rožu dobes vietā

arheologi iedūra zemē savas lāpstas, lai noskaidrotu, kā izskatās un

kādā stāvoklī atrodas jau divu pēckara paaudžu neskatītā Melngalvju

nama pamati.

Saimniecisko procesu maiņa pēc neatkarības atgūšanas nesa vilša-

nos nacionālās atmodas un politiskajos ideālos, kā arī saimniecisku

stagnāciju. Taču Rīga visātrāk atguvās kā no ekonomiskās, tā ari no

sociālās apātijas, lai, reāli rēķinot katra Rīgas zemes kvadrātmetra cenu,

iespējamās un reālās rentes procentus, sāktu domātkapitālistiskās kate-

gorijās. Šādi kalkulējot, vēstures zinātnieku, arhitektu, arheologu, kā arī

pārējās inteliģences daļas uzturēto Melngalvju nama vīziju pārtvēra

pragmatiķi un pēc neilga šaubu un aprēķinu brīža ar pilsētas galvas

A. Teikmaņa atbalstu izlēma, ka risks ir minimāls un investētos latus
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nevar zaudēt, šajā Rīgas fiziskajā un simboliskajā centrā atjaunojot
zudušo administratīvo, kultūras un komercfunkciju. Pamatakmens

likšana 1996. gadā jau rādīja skaidru ainu, ka uz vecajiem Melngalvju

nama pamatiem guldītā java un ķieģeļi ļaus atdzimt sapnim par atjau-

notu Rīgas vēstures būtisku daļu un ka, iespējams, notiks vēl labāk. Lai

izvairītos no teatrālas viena simbola, vienasēkas atkārtotas celtniecības

pilsētbūvnieciska klajuma un sociālistiskas arhitektūras vidū, arhitekti

lēma atjaunot Melngalvju nama telpisko, arhitektonisko un mākslinie-

cisko formu un izvērst rekonstrukciju līdz visa Rātslaukumastruktūras,

tā perifērijas apbūves un konkrētu ielu, ēku atjaunošanai. Tādējādi ar

rūpīgi studētu pagātnes pieredzi un 20. gs. beigu cilvēku rokām, uzska-

tiem un iespējām, 20. gs. celtniecības un inženiertehnikasmetodēm un

materiāliem sāka no jauna pacelties Otrā pasaules karā nopostītajām

tuvinātas un atsevišķos gadījumos pat identiskaskonstrukcijas. Atrak-

tie zemesgabali, pagrabu pamati, ieliņu un laukuma fragmenti neļāva

kļūdīties ar plānojumu, bet fotoattēluun grafisko un ģeodēzisko mate-

riālu analīze ļāva projektēt vēsturiskajām būvēm vizuāli tuvinātus

jaunu celtņu apjomus. Jau trīs gadus nepārtraukti noris celtniecība, ko

laiku pa laikam piebremzē arheoloģiskie izrakumi un arhitektūras

vēsturei būtisku senceltņu fragmentu jaunatklājumi. Tos nākas respek-

tēt un elastīgi reaģēt uz projektu izmaiņām, integrējot jaunajos veidoju-

mos un arī sadārdzinot celtniecību.

Kāda te morāle, kāda filozofija? Postsociālistiskajā Rīgā un konkrēti

mūsdienāsatšķirībā no 1939. vai 1941.gada galvaspilsētā ir pavisam cits

iedzīvotāju skaitliskais, nacionālais un arī mentālais sastāvs. Citāda ir

pilsētas sociuma fiziskā, reliģiskā, ētiskā struktūra. Bet ar 15. gs. kopīgs
ir toreizējās Hanzas tirdzniecības metropoles un tagadējās Rīgas prag-

matiskais gars, kā arī ieskati par to, ka tikai materiālā ražošana, tranzīts,

serviss un tirdzniecība ir sabiedrības progresa stimuls, kas panākams,

vienīgi ieguldot līdzekļus augļus nesošos uzņēmumos. Neatkarīgās
valsts politiķi, to skaitā arī pilsētas galva M. Purgailis, Rīgas domes

saimniecisko struktūru darbinieki, SIA „Rīgas Nami" ar visu viņiem

piemītošo garīgo un intelektuālo uzskatu varavīksni 1996. gadā spēja

riskēt, ieguldot no nekustamo īpašumu tirdzniecības un apsaim-

niekošanas gūto peļņu no jauna ceļamajā Melngalvju namā. Toreiz -

1334. gadā - Jaunā nama celtniecībai vienojās rāte un tirgotāju ģilde.
Tad tā bija privileģēto ieceļotāju ideja - Vācu ordeņa uz laiku ieņemta-

jām un tādēļ nepieejamajām sabiedriskajām telpām radīt alternatīvu
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ēku. Tagad šādas tik ekskluzīvas un pretenciozas būves celtniecības

nepieciešamību motivēja Rīgas domes un tās saimniecisko struktūru

kultūrpolitika. Tagad Melngalvju nama atkaluzcelšanas iniciatīva ir

latviešu rokās un motivēta ar līdzīgu vēlmi- Rīgas domes ieceri pilsē-
tas 800 gadu dibināšanassvinībāmun vēsturiskā centra greznošanai no

jauna radīt laika un kvalitātes testos pārbaudītu vērtību - prestižu gal-

vaspilsētas ekonomiskās vitalitātes simbolu un aktīvas kultūrpolitikas

realizācijas vietu. Tiešām, vēsturiskā nama forma, čaula ir veca, jo, kā

sacīts Melngalvju nama atjaunošanas visvecākajā koncepcijā: „Ja man

kādreiz sagrūt būs, mani atkal celiet jūs." Citiem vārdiem, 90. gadu
sākumā pieņemtajos konceptuālajos dokumentosceltniecība motivētaar

politisku nepieciešamību ēku atjaunot vizuāli tuvinātu Latvijas brīv-

valsts labklājības un kultūras mantojuma augstāko sasniegumu mērauk-

lai- stāvoklim pirms padomju okupācijas un Melngalvju nama bojāejas.

Kas ir iegūts jau šodien?

1. Izpostītajā Rīgas centrā ir atgūti vēsturiski patiesi, arhitektoniski

savdabīgi un telpiski nepieciešami būvapjomi. Ir sākta atjaunot izpostītā

pilsētbūvnieciskā struktūra. Pēckara gadu bezpersoniskajā arhitektūras

vidē ir ienākusi virkne ēku, no kurām divas izcilākās - Švābes un Meln-

galvju nams - ir ar augstvērtīgu celtnieciskā un mākslinieciskā jaundari-

nājumaraudzi. Pārējās celtnes, kuras tiekrekonstruētas garatjaunoto Svaru

ielu,būs apjomā tuvinātas agrāk pastāvējušajām, saskaņotas ar vecpilsētas

mērogiem, apbūves tradīcijām, bet veidotas šodienas līdzekļiem.

2. Ar Melngalvju nama un tam piesaistīto ēku kompleksa atjauno-

šanu ir tikusi humanizētaVecrīgas mērogiem neproporcionālā, arhitek-

toniski deformētāun ideoloģiski pārakcentētā pēckara pilsētvide.

3. No jauna ir atgūta Rātslaukuma apbūves vizuālā saskaņa ar

Baltijas metropoles internacionālās kultūras saknēm, Rīgas vēsturi un

tradīcijām.

4. Atjaunotais Rātslaukums, Rolandaskulptūra un sāktie sagatavo-

šanās darbi rātsnama celtniecībai iezīmē Rīgas vēsturiskā centra

atdzimšanas procesu pavisam skaidri. Tajā ienāks pilsētas pārvaldes un

reprezentācijas funkcija un veidos organisku sasaisti ar Vecrīgas kā

unikālas pilsētas struktūru.

5. Ar Melngalvju nama interjera, mēbeļu, mākslas darbuun apdares
elementu palīdzību ir uzsākta ēkas retrospektīvās vides unromantiskās

atmosfēras rekonstrukcija tuvu tai, kāda tā pēc fotodokumentiem un

aculiecinieku ziņām varēja būt 1939.-41. gadā.
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Taču mēs arī zināmun saprotam, ka vairums no mums nav dzīvojis

pirms 60 gadiem un ka arī laika rats nav pagriežams atpakaļ, tādēļ

mūsu Melngalvju nama vīzija nevar būt 100 % adekvāta zudušajam

oriģinālam. Ari tie ļaudis, kuri šajā namā bijuši „toreiz", šobrīd nevar

līdz sīkumiem precizēt zudušās atmosfēras detaļas un sekmēt vēstu-

riskās vides pilnīgi dokumentālu rekonstrukciju. Melngalvju nams ir

20. gs. beigu jaundarinājums, un pararhitektūrasun arheoloģijas piemi-

nekli var tikt uzskatīts tā autentiskais pagrabstāvs ar 14.-19. gs. celt-

niecības kultūras liecībām. Pārējais ir kopija, kura radīta aiz cieņas pret

zudušo pilsētbūvniecisko, arhitektonisko un māksliniecisko, kā arī

satura kvalitāti. Krāšņais nams ir retrospekcijas mīlestības auglis, kurš

var raisīt diskusijas kultūras pieminekļu un urbānās vides aizsardzības

teorētiķu un praktiķu vidū, taču šis ir Rīgas izvēlētais ceļš, Rīgas iden-

titātes apliecinājums - ar neapšaubāmu vērtībuatjaunošanu nodrošinot

pēcteču paaudzēm kultūras kontinuitāti. Melngalvju nams ir apzīmē-

jams un interpretējams kā „nams ar atmosfēru". Jauna realitāte, ne

vairs fantoms.

Melngalvju nama saturs vēl top. Un atkal to veidos Rīga ar savām

garīgajām un kultūras prasībām un metropoles iespējām. Lai ko arī

sacītu un domātu pirms kāda laika laikraksta „Diena" slejās žulti izlē-

jušais vācbaltietisFolkers fon Zengbušs, kurš mēģināja nosodīt latviešu

vēlmi atdzīvināt vāciskās Rīgas simbolu - Melngalvju namu -, tā

atjaunotne tagadnē ir latviešu iniciatīvaun latviešuroku darbs. Un tikai

Latvijas sabiedrība, tās intelektuālāelite ir vienīgā ideoloģijas, politikas
un kvalitātes kontrole ar tiesībām vaicāt - kāda ir Melngalvju nama

garīgā un materiālāraudze šodien, un kādu tā veidotāji to cer kaldināt

turpmāk. Arī te atbildebūs viena: Rīgas kultūrpolitikā sakņota sabied-

riskā darbībair Melngalvju nama orientācijas pamats, kurā vieta ir gan

nacionāliem rituāliem, gan starptautiskai sadarbībai ar intelektuāla-

jiem, politiskajiem un komerciālajiem partneriem, nevairotiesno labvē-

lības pilnām attiecībāmar Rīgas Melngalvju brālības locekļiem pasaulē.

Nama mākslinieciskais un garīgais piepildījums pats parādīs, kurām

vēsturiskajām un šodienas sabiedriskās un kultūras dzīves izpausmēm
būs lemts iedzīvoties atdzimušajā neparastajā ēkā un tās atmosfērā.
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Aleksandrs Neilands

Calendarium perpetuum

«Mūžīgais kalendārs" - tā nosauca pulksteni, kuru gatavojās

uzstādīt Rīgas Melngalvju nama lielā zelmiņa fasādē, jo tāda 17. gs. bija

mode. Līdzīgi pulksteņi greznoja daudzuEiropas pilsētu rātsnamus un

bija arīievietoti lielajās katedrālēs, un vēl šobaltdien,braucot pa Eiropas

pilsētām, esmu ne vienuvien tādupulksteni redzējis. Tiem visiem irļoti

iespaidīgi izmēri, interesantsdizains, katramsava īpatnība, vienreizība.

Rīgas melngalvju sabiedrība bija tā, kas pilsētā noteica toni, diktēja

modi. Viņi regulāri brauca uz ārvalstīm, bieži vien bija vienīgie, kas

iepazinās ar Eiropas kultūru, pirmie redzēja modes jaunumus un

pirmie tos atveda uz Rīgu. Tādēļ arī nav nekādsbrīnums, ka melngalvji

1619.gadā nolēma ielikt sava nama fasādēšādu laikrādi.

Rīgā tajā laikā dzīvoja zviedru tautības pulksteņmeistars Matiass,

kuram pasūtīja astronomiskā pulksteņa izgatavošanu. Pulksteņi Rīgā

bija - baznīcu torņos, no rātsnama laiku paziņoja taurētājs. Bet Meln-

galvju nama fasādi ietērpa jaunā, greznā dekorējumā. Lai to padarītu
izcilāku, nolēma zelminī ievietot astronomisko pulksteni, kas vien-

laikus rādītu ne tikai stundas un minūtes, bet arī kalendāra mēnesi,

datumu, nedēļas dienuun Mēness fāzi.

Pulksteņa konstrukcijas laikaRīgu ielencazviedru karaspēks. Cīniņi

aizkavēja darbus. Tomēr 1616.gadā pulksteni jau varēja iedarbināt.

Ko tad rīdzinieki ieraudzīja? Ļoti neparastu pulksteni. Tas sastāvēja

no trimciparnīcām. Augšējā rādīja Mēness fāzes; no vienaspuses tā bija

apzeltīta, no otras - melni krāsota lode. Vidējās jeb lielās ciparnīcas

diametrsbija 2,5 metri, zeltīticipari un burti; vienirādītāji skaitīja stun-

das un minūtes, citi - mēnešu nosaukumu un datumus.Zemšīs atradās

trešā ciparnīca, tā rādīja nedēļas dienas. Visu trīs ciparnīcu kopējais

augstums bija četri metri. Pulksteņa mehānisma lielie riteņi bija izga-

tavoti no koka.

Cik turpatiesības, cik ne, bet leģenda vēsta, ka pulksteņmeistars pēc

šī darba veikšanas vai nu pats kļuvis akls, vai arī vardarbīgi padarīts

neredzīgs, lai neatkārtotu tādu meistardarbu.

Gods kam gods, pulkstenis darbojies līdz 1770. gadam, kad milzenis
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Nožurnāla „Die Woche im Bild", 1926.gada marts

ticis nocelts un atdots remonta. Lielos koka ratus nomainīja ar bronza

lietiem, atjaunoja Mēness lodi, pārapzeltīja rādītājus.

1777. gadā pulkstenis atsāka savu ikdienas pienākumu veikšanu.

Nav skaidru datu, cik ilgi tas kalpoja, taču 1926. gadā pulksteni remon-

tējis Rīgas pulksteņmeistars FridrihsPlāts.

Nelaimīgajā 1941. gada naktī uz 29. jūniju sarkanie okupanti aizde-

dzināja Pētera baznīcu. Vecrīgā uguns aprija veselus kvartālus, arīRāts-

laukuma apbūvi. Melngalvju nams izdega, sabruka centrālais zelminis.

Tā aizgāja bojā slavenais kalendāra pulkstenis.
Šodien, kad pret debesīm slienas atjaunojamā Melngalvju nama

skaistais zelminis, arī «mūžīgajam kalendāram"ir jānostājas savā vietā.

(Kalendārs ir atjaunots - sast.)

-Rīgai 800", 1998. g. h nr.
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Vilnis Gārss

Pilsētas dibinātājs Alberts atgriežas,jeb
vācbaltu draudzības zīme Rīgai

1201. gadā no Brēmenes iebraukušais bīskaps Alberts līdz ar pāvesta

Innocentija 111 uzdevumu ieviest kristīgo ticību bija atvedis arī krietni

pragmatiskāku mērķi - dibinātpilsētu, kas kalpotu parvācu militāro, poli-

tisko un ekonomisko atbalsta punktu visumā nelabvēlīgo vietējo cilšu

ielenkumā. Skaidrs notikums, skaidrs tā iniciators. Mūsu fantāzija var

ieskrieties tikai otršķirīgās līnijās - kādēļ tiešišī vieta, kādas bīskaps iztēlo-

jās attiecības ar jau esošajiem vietas iemītniekiem, un - diezkādas pilsētas

nākotnes ainas uzbūra viņa iztēle, veicot svarīgo pilsētas dibināšanas

aktu? Savu lolojumu bīskaps varēja vērot vien nepilnus 30 gadus.
Šobrīd Rīgā nav pieminekļa bīskapam Albertam, taču tāds ir bijis

klusā, toties svētā vietā - Doma pagalmā pie baznīcas dienvidu sienas.

1915. gadā piemineklis tika evakuēts, bet pa ceļam uz Pēterburgu

nogrimis. Tagad notiek pieminekļa atjaunošanas darbi. Sīkāk stāsta

Dr. Haincs Ādolfs Trois (Dr. Heinz-AdolfTreu), VFR Vācbaltiešu novad-

niecības (Deutsch-Baltische LandmansscMft) priekšsēdētājs:

„Doma atjaunot šo pieminekli radās Latvijā un guva atsaucību

vācbaltiešu sabiedrībā. Ideja pieder Ojāram Spārītim. 1992. gadā pēc

Pētera Blūma iniciatīvas tika dibināts Domus Rigensis - vācbaltiešu un

latviešu tikšanās centrs, pirmā tāda veida kopēja organizācija. Ojārs

Spārītis bija tās pirmais priekšsēdis, no vācu puses līdzīgu posteni

ieņēma baronese fon Zasa. Bīskapa Alberta pieminekļa atjaunošanas

darbus apņēmās veikt Spārīša studenti, mākslinieki Oskars Mikāns un

Aigars Zemītis. Skulptūra, kuras stiprinājuma vietas pie baznīcas mūra

vēl saglabājušās, top pēc fotogrāfijām - tajās redzams, ka bīskapa figūrai

vienā rokā ir bīskapa zizlis, bet otrā viņš tur mazu baznīciņu.

Pieminekļa atjaunošana bija iespējama, pateicoties 4-5 gadu ilgai

ziedojumu vākšanas kampaņai Vācijā un ārzemēs. Lielas summas zie-

dojuši vācbaltieši, ir ziedojumi arī no ASV un citām valstīm. Statujas

montāžu finansēRīgas dome.Vācbaltieši jūtļoti ciešu sasaistiar Latviju,

kur vairākus gadsimtus sakņojušās viņu dzimtas. Līdz ar to Rīgas

dibinātājs tiek uzskatīts par svarīgu personu, un Domamvācu kultūrā

ir tradicionāli liela nozīme. Piemineklis ir vācbaltu piederības zīme
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Piemineklis bīskapam Albertam

(foto no A. Caunes grāmatas

„Rīgas vecpilsēta pirms 100gadiem")

Rīgai. Daudzi vārdi un notikumi stiprina vācbaltiešu saites ar Rīgu,

Latviju, Baltiju, un bīskaps Alberts ir šī saraksta sākumā.

Saprotams, ne vienmēr latvieši un vācieši vēsturi vērtē līdzīgi.

Kristīgās ticības ieviešanu ar zobenu un asinīm nevar akceptēt no

mūsdienu viedokļa. Taču tai sekojošā reformācija daļēji lika pamatus

mūsdienu kultūraiLatvijā. Bīskapa Alberta lomuattiecībāuz latviešiem

nevar skatīti atrautino vesela vēstures uzdoto jautājumu kompleksa.
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Piemineklis bīskapam Albertam bus viens no daudzajiem Rīgas

pieminekļiem, un tam netiks piedēvēta pārspīlēti lielanozīme."

Bīskapa Alberta piemineklis ir vācbaltu draudzības zīme, ko viņi

dāvina Rīgai, pilsētai, ar kuru izjūt sevišķu kopību un par kuru jūtas

atbildīgi. Savukārt latvieši, apliecinot cieņu kopīgajai vēsturei, uz Meln-

galvju nama ārsienas ir devuši vietu uzrakstam vācu valodā.

„Rīgai 800", 2000. g. l.nr.

Bruno Rubess

Rīga - sudrabā kalta

Astoņas monētas, kas veltītas Latvijas galvaspilsētas astoņ-

simtgadei.

Šīs monētas ir burvīgi miniatūri mākslas darbi, ko radījuši

Latvijas mākslinieki. Kopējā monētu dizaina koncepcija ir „monēta

monētā", un to izdevās realizēt, pateicoties Lielbritānijas Kara-

liskās naudas kaltuves lieliskajām tehniskajām iespējām. Izman-

tojot dažādu matējumu, ir radīts iespaids, ka senas, laika zoba

apdeldētas monētas vai citas Rīgas vēstures reālijas ir iestrādātas

spožā, laika neskartā virsmā.

Skaistais „Zenith" iesaiņojums ļāva iestrādāt monētas pro-

spektiņā, kurā atrodams Rīgas vēstures apskats četrās valodās.

Cik daudzāmpasaules pilsētām ir monētas, kas atspoguļo katru

to vēstures gadsimtu? Rīgai tagad ir šādas monētas.

Kas ir Rīga? Pirmām kārtām pilsēta, kas atrodas krustcelēs

starp austrumiem un rietumiem, ziemeļiem un dienvidiem. Katrs,

kam bijusi vēlēšanās, ir pārstaigājis to karaspēka priekšgalā -

Gustavs un Pēteris, Ādolfs un Josifs.

Taču pats pirmais bija Alberts, Brēmenes bīskaps, kas atveda

sev līdzi 500 krustnešu. Viņš ieradās jau apdzīvotā vietā un

1201. gadā dibināja Rīgas pilsētu.

Visas monētas simboliski ataino katram gadsimtam būtis-

kāko - svarīgus notikumus un nozīmīgus cilvēkus. Mūsu draugs
Alberts pārstāv 13. gadsimtu. Viņa misija bija apvienot vietējās
ciltis kristietībā.
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14. gadsimtā Rīga kļuva par dzīvu starptautiskās tirdznie-

cības vietu un Hanzas savienības locekli. Tolaik pat Lielās ģildes
ģerbonī bija redzams zelta kuģis.

15. gadsimts. Vispopulārākā Rīgas skulptūra bija Lielais

Kristaps - Daugavas zvejnieku aizgādnis un Latvijas nesēju un

krāvēju biedrības patrons.

16. gadsimts Rīgā bija ne tikai reformācijas, bet arī kara laiks.

Taču, lai gan Livonija nonāca Zviedrijas, Polijas un Lietuvas

valdnieku pakļautībā, Rīga divdesmit gadus bija brīva pilsēta.
Kad Stefans Batorijs, Polijas karalis, triumfēdamsuz balta zirga

iejāja caur pilsētas vārtiem, viņš, visticamāk, jau no Daugavas
otra krasta bija vērojis to Rīgas panorāmu, kas tagad iekalta

16. gadsimta monētā.
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17. gadsimtā Rīga bija Zviedrijas pilsēta, kas lielumā un vare-

nībāpārsniedza pat Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu. Un vien-

laikus Rīga bija viens no varenākajiem cietokšņiem Eiropā.
Taču jau 18. gadsimtā mainījās Rīgas valdnieki - un Zvied-

rijas karaļa vietā nāca krievu cars. Tomēr tirdzniecība palika

vāciešu rokās, un ceļojošajiem tirgoņiem vajadzēja vietu, kur

atpūsties pēc garā ceļa un atveldzēt dvēseli. Nekādu šķēršļu -

lūk, Melngalvju nams, kas atbilst visām šīm vajadzībām un ir

viena no Rīgas arhitektūras pērlēm. Tas gāja bojā pēdējā kara

laikā, bet tagad tiek atjaunots. (Piemineklis ir atjaunots. Tā foto

sk. uz kalendāra 4. vāka - sast.)

19. gadsimtā latvieši kā tauta piedzīvoja savu nacionālo

atmodu.Šis sapnis tika lolots gadsimtiem ilgi, cauriekonomiskās

apspiestības laikam uzturot to dzīvu ar tūkstošiem tautas-

dziesmu, kuras vēl aizvien tiek dziedātas Dziesmu svētkos.

Tikai 20. gadsimtā, pēc Pirmā pasaules kara beigām, Rīga

kļuva par neatkarīgās valsts - Latvijas Republikas galvaspilsētu,
un tās centrā lepni izslējās Brīvības piemineklis.

Monētu averss atspoguļoRīgas raibo vēsturi, kuru atainoastoņi

dažādi pilsētas ģerboņi. Pilsētas ģerbonīsavus simbolus ir atstājuši

visi valdnieki: pāvesta kūrija, vācu bīskaps, Livonijas ordenis,

Zviedrijas karalis, Krievijas cars, kā arī bagātās pilsētas birģeri.
Tadair senas, skaistas pilsētas Rīgas vēsture. Astoņi gadsimti,

izkalti sudrabā. Laipni aicinu jūs iepazīt tos!

„Rīgai 800", 1998. g.2. nr.

Maija Kravinska

Rīgas pieminekļi kā izziņas objekts

Sagaidot Rīgas 800 gadu jubileju, ir vērts apcerēt, kā mēs

saglabājam nākamajām paaudzēm izziņas materiālu par mūsu

kultūras mantojuma vērtīgāko daļu - Rīgas arhitektūras un

mākslas pieminekļiem. Saprotams, it kā sevišķi žēloties nevarētu,
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jo pašlaik Latvija un tajā skaitā Rīga ir pārplūdināta dažādiem

reklāmas izdevumiem un ne mazums no tiem veltīts Rīgas

kultūrvēsturiskiem objektiem. Tomēr dziļāku izziņas materiālu

par vērtīgo kultūras mantojumu šie izdevumi nesniedz.

Šo objektu cienītājiem talkā nāk izdevniecības „Zinātne"

grāmatu sērija „Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi",
kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Dabas un pieminekļu aizsar-

dzības biedrību. Kopējās sadarbības rezultātā kopš 1979. gada

iznākušas jau 20 grāmatas. Lielākā daļa no tām veltīta Rīgas

kultūras pieminekļiem. Grāmatu autori - ievērojami speciālisti

Latvijas arhitektūras un mākslas zinātņu jomā, tāpēc sērijas darbi

atspoguļo mazpazīstamus zinātniskus faktus.

Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībā izveidotā

sabiedriskā redkolēģija arhitekta Vaideloša Apsīša vadībānodro-

šina sērijas darbu atbilstību pasaules standarta līmeņa prasībām
attiecībā pret zinātniski populāriem izdevumiemarhitektūras un

mākslas pieminekļu jomā. Redkolēģijas locekļi ir arī daudzu

darbu autori.

Vecrīga - senās Rīgas „vecā sirds", Rīgas gods un lepnums.

Sava veida ceļvedis pa Vecrīgu ir arhitekta Andreja Holcmaņa

1992. gadā iznākusi grāmata „Vecrīga - pilsētbūvniecības ansam-

blis". Autors, kas Vecrīgas pieminekļu izpētei un aizsardzībai

ziedojis savu radošā darba mūžu, sniedz mums zinātnisku

ieskatu par visu to vērtīgāko, kas ir vecpilsētas zonā. Galvenais -

autors izsekojis pilsētbūvniecības vēsturei no tālās senatnes,kad

pie Daugavas dzīvoja senlatviešu ciltis, un izpētījis tās celtnie-

dbu vēlākos laika posmos.

No Vecrīgas zonā esošiem objektiem sērijas izdevumu klāstā

ir arhitekta Jāņa Zirņa „Pēterbaznīca" (1982), kas izseko piemi-

nekļa celtniecības un vairākkārtējiem restaurācijas darbiem.

Savdabīgs darbs sērijas grāmatu klāstā ir 1985. gadā iznāku-

šais mākslas zinātnieces Skaidrītes Cielavas darbs „Cilnis Vec-

rīgas laicīgajā arhitektūrā", kas veltīts cilnim jeb reljefiem kā

vienam no tēlniecības pamatveidiem, cilnim kā Rīgas 16. gs.

un 17. gs. pirmās puses laicīgās arhitektūras fasāžu rotājumam.
īstu apvērsumu ne tikai sērija, bet arī Latvijas arhitektūras
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vēsturē veica arhitekts Jānis Krastiņš ar darbu «Jūgendstils Rīgas
arhitektūrā". Jā, tagad varam lepoties, ka Rīgas centra apbūve ir

iegājusi pasaules aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā,

pateicoties jūgendstila celtnēm. Tagad pat dzird secinājumus-

«Rīga - Eiropas jūgendstila centrs" un līdzīgus apzīmējumus. Bet

1980. gadā, kad iznāca šī grāmata, autoram un sērijas sabiedris-

kajai redkolēģijai nācās pacīnīties par darba atzīšanu. Tagad

grāmata svešvalodu tulkojumā izgājusi plašajā pasaulē.
Mazliet klusinātākā atmosfērā 1988.gadā iznāca tā paša autora

«Eklektisms Rīgas arhitektūrā", kas tāpat atspoguļoja līdz šim

mazpazīstamu un mazpētītu arhitektūras stilu Rīgas kultūrvēs-

turiskajos objektos.

Arhitekts Jānis Krastiņš ir viens no ražīgākajiem šīs sērijas

darbuautoriem. Gandrīz negaidīti tika sagatavots un 1997. gadā
iznāca viņa darbs «Mežaparks", kas veltīts dārzu pilsētas vēstu-

riskajai apbūvei Eiropas pilsētbūvniecības kontekstā. Grāmata

kļuvusi par sava veida ceļvedi vienai no skaistākajām Rīgas

kultūrvēsturiskajām vietām.

Autoru kopa - Gundega Cēbere, Dzidra un Jānis Rivari

sagatavoja darbu «Meža kapu memoriālā skulptūra". Arī šī

grāmata kļuvusi par sava veida ceļvedi pa piemiņas vietām, jo

Meža kapos apbedīti ievērojami kultūras, zinātnes, mākslas

darbinieki.Autoru vārdiem runājot, Meža kapi ir skulptūru brīv-

dabas muzejs.

Parasti grāmatas par kultūras pieminekļiem veltītas reāli dabā

eksistējošiem objektiem. Tāpēc īpatnējs izņēmums šajā sērijas

darbu klāstā ir arhitekta Jāņa Lejnieka grāmata ar intriģējošu
nosaukumu «Rīga, kuras nav". Autors izsekojis dzīvē nerealizē-

tajiem dažādu autoru kultūrvēsturisko celtņu projektiem, parā-

dot, kāda varētu būt Rīga to veiksmīgas realizācijas gadījumā.
Tomēr visplašāko sabiedrības rezonansi ieguvuši arhitekta

Vaideloša Apsīša darbi «Rīgas Brāļu kapi" un «Brīvības piemi-

neklis", kur liela nozīme bija šo objektu nacionāli patriotiskajam

skanējumam. Tā bija liela uzdrošināšanās totalitārā režīma

apstākļos - 1982. gadā izdot grāmatu «Brāļu kapi", kas veltīta lat-

viešu karavīru memoriālajam ansamblim, tā tapšanas vēsturei.
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Otrais pārstrādātais šī darba izdevums atjaunotās Latvijas brīv-

valsts apstākļos 1995. gadā deva dziļāku ieskatu ansambļa

vēsturiskajā izpētē.

Grāmata «Brīvības piemineklis" pašlaik kļuvusi par biblio-

grāfisku retumu, šī raksta tapšanas laikā Brīvības pieminekļa
fonds ierosinājis sagatavot grāmatas atkārtotu izdošanu sakarā

ar tās lielo popularitāti.

Rīgas kultūrvēsturiskajiem objektiem bus veltīts arī arhi-

tektes Irēnas Bākules darbs «Rātsnami Latvijas pilsētās", kura
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manuskripts šī raksta tapšanas laikā nodots izdevniecības

«Zinātne" redakcijā. Autore, kura lielu daļu sava radošā darba

veltījusi Rīgas pilsētbūvniecības vēstures izpētei, devusi savu

artavu arī Rīgas rātsnama vēstures izklāstam.

Jāatzīst, ka sērijas redkolēģijai ne visas ieceres ir īstenojušās.

Vēl aizvien tiek meklēti autori, kā arī sponsori grāmatām par

Rīgas Doma ansambli, Reiterna namu, Pārdaugavas muižu

kompleksiem v. c.

Jau vairāk nekā 20 gadu Latvijas Dabas un pieminekļu aiz-

sardzības biedrība ir uzticīga izdevniecībai «Zinātne", uzticot

autoru manuskriptus sērijas turpināšanai. Cerēsim uz tālāku

sadarbību, lai kultūrvides cienītāji varētu gūt jaunas zināšanas

par Latvijas, t. sk. Rīgas pieminekļiem.

Maija Ligere

Ar varīti nevarēja

padomiņu pievarēt

Lielu un apaļu jubileju apcerēm piemīt kāda īpatnība - diez-

gan iedziļināts skatiens sākotnē - ar minējumiem, pieņēmu-

miem, iztēles ainām, konkrēta tagadnes situācija, līdzdzīvota un

subjektīvi apgūta, un - iedomātā varbūtība nākotnē, tikai apjau-

šama un trausla vīzija, iespējamība, kas var arī nepārtapt īste-

nībā. Un tomēr, šai raibajā un nepārskatāmajā ritumā ir jābūt
kādam cilvēkam, notikumam, vietai vai mirklim,ko mūsuatmiņa

ir fiksējusi ar fotogrāfa precizitāti, it kā apstādinot laiku, liekot

pārdzīvot visu atkal un atkal. Kā toreiz, bet nu jau meklējot

kopsakaru ar laiku, aplūkojot konkrēto faktu procesā, virzībā.

1978. gads. Rīga. Toreiz Latvijas PSR ZA A. Upīša Valodas un

literatūras institūta Folkloras nodaļa, Augstceltnes 15. stāvs.

Ikdienā te noris folkloristu darbs latviešu tautasdziesmu aka-

dēmiskā izdevuma veidošanā - ilgstoši, pacietīgi pūliņi un
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laipošana starp instrukcijas formālajiem rāmjiem un radošu

darbusižeta izveidē. Ārēji tas izpaužas kā kartotēkas sistēma un

manuskripta variants. Ir vākts un krāts, un kārtots. Un pienākusi
30. (jubilejas) zinātniskās ekspedīcijas reize. Jau laikus ir likti

prāti kopā, kā šo svarīgo notikumu svinēt ne tikai pašu pulciņā,
bet radīt pienācīgu sabiedrisku rezonansi. Zinātniskie lasījumi

un plašs koncerts, ko veidos teicēji, ansambļi un kapelas no

dažādām Latvijas malām vai - no zemēm un galiem: no Vid-

zemes un Kurzemes, Zemgales un Latgales. No Rīgas ne, jo

Rīga vēl ir citadele, nav vēl Rīgas latviešu laiks, nav lielpilsētu

ansambļu laiks.

Te nu nāksies mazliet raksturot laiku un vietu, lai kļūtu sapro-

tams šis dīvainais stāsts, kā tapa 1978. gada folkloras pēcpusdiena.

Laiks, kad latvietis vēl arvien ir pieplacināts un pieklusināts, it

sevišķi Rīgā. Kā šis laiks aizrit Augstceltnē, kura tautā tiek saukta

gan par kolhoznieku namu, gan par Staļina „gotiku". Varbūt vēl

arī citādi. Visi sarīkojumi, svinīgās sanāksmes, konferences un

pilnsapulces notiek Lielajā zālē, kuras skatuvi pēc ugunsgrēka

grezno milzīga „asiņainā galva". Nē, šī asociācija nav saistāma ar

reliģisko priekšstatu. Katrs akadēmijas darbinieks vai zāles

apmeklētājs ir varējis ilgstoši vērot sārtās starmešu ugunīs izgais-

motoĻeņina galvu. Vismaz man allaž ir šķitis, ka tās ir asinis, ko šī

vampīriskā mute sūc un izšļāc ap sevi, radot negatīvu starojumu

visā zālē. Akadēmijas sanāksmes un pilnsapulces notiek krievu

valodā. Krieviski tiek lasīts pārskats par visu Zinātņu akadēmijas
institūtu gada darbu. Likteņa ironijas dēļ mūsu institūts ir pār-
skata pašās beigās, jo pēc krievu alfabēta tā nosaukums sākas ar

pēdējo burtu. Parasti arī gandrīz visu institūtu direktori atskaitās

tajā pašā mēlē. Vienīgi mūsējais - Jānis Kalniņš - ne. Klusi un

nopietni savu sakāmo Jānis Kalniņš pauž latviski. Un dīvainākais

ir tas, ka zālē valda klusums. Jo vienīgi balss ir klusa, turpretī
doma - dziļa, ar mūžības skaņu. Tādi ir arī viņa varoņi - klusie,

bet spītīgie vīri leģendās un teiksmās, kuras rakstnieks Jānis

Kalniņš sacer garajās tukšvārdīgo apspriežu stundās.

Ir skaidrs, ka Augstceltnes zale musu pasākumam neder, jo

tādas īstas skatuves tur nemaz nav. Tiek nolemts, ka pēcpusdiena
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notiks toreizējā VEF Kultūras pilī. Laiks - 14. oktobris. Tā kā

līdzekļu nav, jo izrādās, ka papildu pieprasījums apvienotajā

grāmatvedībā nez kādēļ nonācis par vēlu, tiek nolemts izlīdzē-

ties, ekonomējot vasaras ekspedīcijas naudu. Esam trīs ekspedī-

cijas vadītāji - Jānis Rozenbergs, Harijs Sūnaun es, Maija Ligere.

Būtībā savu komandējuma naudu visi trīs atliekam malā un

ekspedīcijas gaitās knapināmies kā parasti - ar zīmuli (vai lodīšu

pildspalvu), rūtiņburtnīcu un kājāmgājēja iemaņām. Jānis Rozen-

bergs, kurš jau vairākas vasaras izstaigājis un izbraukājis visu

Latviju krustām šķērsām, apzinādams teicējus, ansambļus un

lauku kapelas - iespējamos koncerta dalībniekus, pārzinās kon-

certa norisi, tātad saturu; Harijs Sūna - telpas un es -1. s. sadzīves

pusi: naktsmītnes, ēdināšanu, sagaidīšanu v. c. Šķiet, ka nu viss

daudzmaz ievirzīts vajadzīgajās sliedēs, taču rudenī pēc ekspedī-

cijas mēs esam turpat, kur bijām sākumā. Nezin kāpēc tiek atteik-

tas elpas, kur tieši tajā datumā notikšot kaut kāds liels partijas

saiets. Pārcelt norises laiku nevar, jo tik ātri nav iespējams paziņot

katram dalībniekam, turklāt pārsvarā tie ir lauku cilvēki gados,
kas šim notikumam gatavojušies turpat vai visu vasaru. Un nu

viss velti? Rīga negrib? Režīma spaidi? Bet tautasdziesma - Kas

par to, ja tā ar būtu... Vai tiešām tā ir, ka nekas nav panākams?

Tagad manā stāstā tas lūzumpunkts, kura dēļ arī gribēju

atgādināt šo notikumu. Dziļi gēnos slēptā latvieša spītība sāk

mani urdīt. Tā pa īstam atklāju sev kādu saziņas pasauli, kuru

līdz tam izmantoju samērāreti, - telefonu.Sākumā domāju apzi-
nāt bijušos kursa biedrus. Taču vēlāk šī komunikācijas forma

izrādījās tik auglīga, ka atradu dzirdīgas ausis un saprotošas
sirdis, un vēlmi palīdzēt gan Rīgas pilsētas Kultūras pārvaldē,

gan vairākos kultūras namos un Rakstnieku savienības klubā.

Šķita, ka tuvojas kāds brīnišķīgs, mums labvēlīgs vilnis. Ka Rīga

īstenībā it kā būtu tikai gaidījusi, lai to nosauc vārdā latviski, un

viss būs. Un Lielais Gadījums bija klāt. Vecā Dailes teātra nama

izskatā. Jo - aktieri bija prom, bet vecā ēka kā tādauzticīga Friča

Bārdas „Vecā pirtiņa" gaidīja... Un sagaidīja arī. Sagaidīja

Lāčplēša iela, kuru jau agri no rīta pārplūdināja dalībnieku

straume, bet novakarē teātra ēka atgādināja bišu stropu, kad tajā
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atgriežas bites ar savākto medu. Un Rīgā ienāca Latvija - no

visiem novadiem. lenāca centrā neslēpjoties, droši un brīvi.

Šķiet, ka šis bija brīdis, kad ārēja nejaušība pārvērtās likum-

sakarībā -citādi nemaz nevarēja un nedrīkstēja būt.

Prata palikušas dažas spilgtas detaļas.

Zāles pirmās divas rindas atvēlētas koncerta dalībniekiem.

Biļetes pieder Rakstnieku savienības klubam, arī ienākumi, jo

vienīgā organizācija, kas būtu varējusi mūs atbalstīt, - akadēmijas
arodbiedrība atsaka - „varētu jau, bet labāk tomēr ne". Par savu

komandējuma naudu atpērkam dalībnieku vietas, taču tad arī

esam gandrīz „tukšā". Akadēmijas „lietišķo aprindu" palīdzība

izpaužas frāzē „Pišite bumagu!". („Rakstiet papīru!", t. i., oficiālu

pieprasījumu uz atbilstošas veidlapas ar direktora parakstu un

zīmogu.) Kad sagatavota vesela „kopotu rakstu" pakete, izrādās,

ka pieprasītā autobusa nav, naktsmītnes Lielupes pansionātā ir

tik dārgas, ka vienīgi Maskavas akadēmiķi varētu tādas atļauties

(bet viņiem savukārt tās ir gandrīz par brīvu...). Turpinot zvanīt,

Aulejas ansamblim (no Krāslavas) izdodas sarunāt naktsmītni

tolaik t. s. partijas kopmītnē - viesnīcā Gorkija (Valdemāra) ielā,

kur patlaban dzīvo Saeimas deputāti. Nav pierastās papīru lietas;

ir kāds cilvēks ar uzvārdu Ivanovs, kurš gan runā krieviski, bet

domā un jūt cilvēciski. Viss notiek tik ātri un vienkārši un

nemaksā neko, tikai paldies no manas puses.

Savukārt komfortablu autobusu Rencēnu kapelas vajadzībām
atvēl mana vīra darbavieta - Eksperimentālā ražošanas labora-

torija Siguldā. Saprotams, bez maksas. Ēdināšanai naudas nav,

tādēļ nolemjam sarunāt, lai teātra telpās tajā vakarā vismaz

darbotos bufete (viss aprīkojums vēl saglabājies, taču nav preču,

ko pārdot). Izrādās, ka teātra jaunā ēka atrodas vienā rajonā, bet

vecā - citā. Preču sagāde var notikt tikai viena rajona robežās.

Zvanot tiekam pāri arī šai barjerai. Nelaiķis folklorists Ojārs
Ambainis spiests ielocīt savu turpat vai divmetrīgo augumu

preču auto - tautā sauktā desu vāģa - šaurībā, un vajadzīgās

preces ir klāt. Šodienas preču pārpilnības apstākļos šī epizode

varētu šķist absurda un amizanta. Bet stāsts jau ir par

1978. gadu...
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Smiltenes kapela lepojas ar īpatnas formas cītaru - tā atgādina

muciņu, kurai ārpusē apvilktas stīgas. Stāsta, ka īpašnieks pārde-

vis govi, lai varētu samaksāt par darbu (bet toreiz tā varēja būt arī

vienīgā govs...). Savukārt Aulejas folkloras ansamblis Rīgā iero-

das naktī ap vieniem, un pase līdzi ir vienīgi kultūras nama

vadītājam. Un tomēr beidzot izdodas ieskaidrot patiešām cienī-

jamai kundzei dežurantes lodziņā, ka Latgalē tā mēdz būt, ka

gandrīz vai visa ciema ļaudīm ir vienāds uzvārds un viena

adrese - „Auleja".

Bet koncertā visi ir jauni, mundri, skaisti un atraisīti. Ir aiz-

mirsies tālais, garais ceļš līdz Rīgai, agrā celšanās, mājas rūpes un

nogurums. Un te nu viņi visi ir: Otaņķu ciema etnogrāfiskais

kolektīvs; Bārtas ciema etnogrāfiskais kolektīvs; Alsungas „Suitu

sievas"; Dignājas dziedātājas; Vecpiebalgas dziedātāji Elza un

Augusts Cimdiņi; Augstrozes koklētājs Mārtiņš Baumanis; Smil-

tenes spēlmaņi; Aulejas sievas; Salnavas ciema etnogrāfiskais

ansamblis; Briežuciema dziedātājas; Jersikas lauku kapela;

Saunas ciema etnogrāfiskais ansamblis; Līvānu kultūras nama

deju kolektīvs un folkloras ansamblis „Rikava".

Šķiet, ka atkal sēžu aizkulisēs pie teātra pults, lai īstajā brīdī

aicinātu uz skatuves koncerta dalībniekus. Redzu runātājus -

Jāni Kalniņu, muzikologu ArnolduKlotiņu, Elzu Kokari. Reper-

tuārs ir raibs un novadu tradīcijās sakņots; koncerts ieilgst līdz

vēlam vakaram, skatītāju zāle pārpildīta. Neviens nekur nestei-

dzas. Kā rūpīgs saimes tēvs aizkulisēs rosās folklorists Jānis

Rozenbergs - te kādu uzmundrina, iedrošina, te palīdz atrast

vajadzīgo vietu (visi dalībnieki ir sadalīti un novietoti bijušajās
aktieru ģērbtuvēs). Šī ir viņa svētku reize, ilgstoša, pacietīga
darba noslēgums. Ražas svētki. Diez vai kāda zinātniskā folklo-

ras vākšanas ekspedīcija ir vispār notikusi bez Jāņa Rozenberga

piedalīšanās? Ir tas īpatnais gadījums, kad folklora un jo sevišķi

latviešu tautasdziesma nav tikai darbs vai aicinājums, tas ir šī

cilvēka dzīvesveids; tā ir vienīgā mīlestība, un uzticība tai sagla-
bāta visa mūža garumā. Kas tad ir folklorista gandarījums? Ne

jau nauda, lēts ārējais spožums vai slava. Tīra sirdsapziņa, sava

darba vērtības, ilglaicīguma apzināšanās. Ir jābūt milzu pacie-
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ribai, iejūtībai, prasmei ieklausīties, atrast kopēju valodu ar tei-

cēju, jo citādi arī rezultātu nebūs. Šī ilglaicība ir latviešu tautas-

dziesmuakadēmiskā izdevuma sējumos. Pagaidām septiņos...
Kad dzirdu radio folkloras ierakstus, kuri datēti ar 1978. gadu,

tad zinu - tie ierakstīti šajā vakarā. Un caur sirdi izskrien siltas

trīsas. Tā bija draudzīga, silta aura, kas apņēma mūs vecajā

Dailītē. Te sirds runāja (dziedāja) pret sirdi, dziesma veldzēja
dvēseli. Vienkārša, neizskaistināta, pirmreizīga dziesma un melo-

dija, kas nespēj atstāt vienaldzīgu, tādēļ ka tā ir manas tautas -

latviešu dziesma.

Un Rīga modās. Sākās skaļo, drošo pilsētas ansambļu laiks -

„Skandinieki", „Iļģi", „Budēļi", „Sendziesma" Rīgā, „Daina"

Valmierā, „Senleja" Siguldā un daudzi citi, kuri neļāva šai auglī-

gajai straumei apsīkt. Arī lauki un mazpilsētas nenoklusa. Nāca

jaunieši, dziedāja, dejoja un muzicēja ģimenes, dzima un auga

bērni šajā gaisotnē. Un īstajā, vajadzīgajā brīdī - „Līvi" ar

„Dzimto valodu". Bet pēc 10 gadiem - 1988. gadā Rīgā notiek

folkloras festivāls „Baltica"', kur jau viļņojas Latvijas sarkanbalt-

sarkanais karogs...

Sarma Kočāne

Noskaidrojas Rīgas jubilejasvīzijas

Galvenajās vīzijās aģentūras „Rīga 800" pilnvarnieki ir apstipri-

nājuši nākamajā gadā ieplānoto pilsētas astoņsimtgades svinību centrā-

los pasākumus, kas norisināsiessvētku kulminācijas dienās- no 17. līdz

19. augustam. Lai gandažādas ar pilsētas jubileju saistītas norises pare-

dzētas gandrīz visa 2001. gada garumā, šīm trim dienām saskaņā ar

rīkotāju ieceri jākļūst par visas tautas svētkiem.

Turklāt, kā uzsver aģentūras „Rīga 800" ģenerāldirektore Ingūna

Rībena, Rīga nekad agrāk nav gaidījusi tik lielu ārzemju viesu pie-

plūdumu, jo Latvijas galvaspilsētas jubilejas pasākumi iekļauti starp-
tautiskās reklāmas apritē.
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Par Rīgas astoņsimtgades jubilejas svinībām jau tagad interesējoties

vairākas pasaules lielākās televīzijas sabiedrības.

2001. gada 17. augusta ievērojamākais pasākums būs operas „Aīda"

lieluzvedums Mežaparka estrādē, 18. augusts iezīmēsies ar teatralizē-

tiempasākumiem uz astoņām skatuvēm un teatralizētugājienu, 19. au-

gusts būs veltīts bērniem, bet vakarā paredzēts grandiozs skaņas un

gaismas priekšnesums virs Daugavas.

Opera liecina par tautas briedumu

Latvijas Nacionālās operas direktora vietniece Indra Lūkina atzīst,

ka lēmumspilsētas svētkus atzīmēt ar operas lieluzvedumuliecinotpar

tautas attieksmi pret operu, kas ir tautas garīgā brieduma kritērijs.

Opera „Aīda" Latvijā līdz šim neesot uzvesta brīvdabā, taču Džuzepe

Verdi to komponējis Suecas kanāla atklāšanas svinībām, tādēļ tā bieži

izmantota lielutautas svētku uzvedumos.

„Liels darbs un lieli līdzekļi būs nepieciešami Ilmāra Blumberga

dekorāciju pārveidošanai Dziesmu svētku estrādes mērogiem, taču

I. Blumberga scenogrāfijas ir tas, ar ko mēs varam lepoties," skaidroja

I. Lūkina. Uzvedumam tiks piesaistīti kori un dejotāji, bet galvenajās

lomāsaicinātas piedalīties vairākas pasaules opermūzikas zvaigznes.

Lieluzvedums tiks daļēji dotēts, lai to noskatītiesbutu iespējams arī

cilvēkiem, kuri nevar nopirkt biļetes uz izrādēmoperas namā.

Toties jo vieglprātīgāki, īsti karnevāliskā gaisotnē būs 18. augustā

iecerētie teatralizētieuzvedumi uz astoņām skatuvēm - Rātslaukumā,

Līvu laukumā, Doma laukumā, Kronvalda parkā, Vērmanes dārzā,

Esplanādē, Ķīpsalā un 11. novembra krastmalā. I. Rībena uzsver, ka šos

uzvedumus nevajag traktēt kā astoņu gadsimtu izspēlēšanu, jo ir gad-

simti, par kuriem nav saglabājušās gandrīz nekādas vēsturiskas liecī-

bas. Tādēļ tiks izvēlētas ekstravagantākās lietas pilsētas vēsturē, lielu

lomuatvēlot mūzikai, kam nevajag tulkojumu.

Rīga un nākotne pieder bērniem

18. augusts atvēlēts pilsētas vēsturei, taču 19. augusts vairāk pare-

dzēts nākotnei - tas iecerēts kā bērnu diena ar devīzi „Rīga pieder

bērniem". leplānoti gan dažādi konkursi, gan Leļļu teātra izrādes uz
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Prezidenta pils balkona, Radio mājas balkona, operas balkona un

dtur.Taču galvenais bērnu dienas pasākums būs multiplikācijas filmas

«Neparastie rīdzinieki" demonstrācija. Filmu veido režisore Roze

Stiebra un mākslinieks Juris Petraškēvičs.

R. Stiebraatzina, ka Rīgai nav savu atpazīstamu, bērniem mīļutēlu,

tādēļ tikušas meklētas, sacerētas un apspēlētas leģendas gan par Rīgas

torņu gaiļiem, kuriem, izrādās, ir arī viens cālis, gan par Rīgas žurku,

turklāt filmā darbosies arī dažādas Rīgā mītošas nenosakāmas sugas

dzīvībiņas. Filmas sižets vēl paliek tās veidotāju noslēpums, taču ir

zināms, ka darbība notiks Rīgā -

gan uz zemes, gan uz jumtiem, gan

pagrabos.

„Mēs gribētu, lai filmu, kas ilgs nepilnu pusstundu, varētu demon-

strēt visās iespējamās vietās pilsētā, arī visos televīzijas kanālos. Pēc tam

filmas varoņi turpinās darboties pilsētas ielās vēl vairākas stundas, jo

viņu piedzīvojumi nebeigsies," stāsta režisore.

Franči radis pirotehnikas mākslu

Svētku kulminācija - skaņas un gaismas priekšnesums virs

Daugavas - solās būt kaut kas līdz šim Rīgā nepiedzīvots, jo piroteh-
nikas mākslu gatavojas demonstrēt Groupe F no Francijas, kas pasauli

sajūsmināja ar Millenniumugunīs izgaismoto Eifeļa torni.

„Daudzu valstu vēstniecības izteikušas vēlēšanos piedalīties Rīgas

svētkos. Ķīnas vēstniecība, piemēram, paziņojusi par gatavību uzcelt

ķīniešu lapeni kā dāvanupilsētai, Zviedrija strādā pie kopprojekta „Trīs

zvaigznes - trīs kroņi".

Bet Francijas vēstniecība mums vaicāja - ko jūs visvairāk gribētu?

Un, tā kā tas notika tūlīt pēc Jaunā gada, es ieminējos, ka mēs gribētu to

viņu uguņotāju grupu, nemaz necerot uz tik lielu atsaucību. Taču

F grupas speciālisti jau drīz ieradās Rīgā, lai izpētītu darbības vietu -

Daugavas teritoriju starp Vanšu un Akmens tiltu," pastāstīja I. Rībena.

Konkursā par tiesībām sacerēt mūziku svētku kulminācijas pasāku-

mam uzvarējis Mārtiņš Brauns. Viņš pastāstīja, ka muzikālais uzve-

dums sastāvēs no četrām daļām: pirmā būšot pagāniskā jūtoņā, otrā

būs mierīgāka, pirotehnisko efektu nepārtrauktā simfoniskā noskaņā,

trešā būs vērsta nākotnē, ar elektronikas un lāzeršova elementiem,

bet ceturtā būs dziesma ar vārdiem, kas tiks atskaņota arī 2001. gada



Dziesmusvētkos, un saskaņa ar komponista ieceri klātesošajiem varētu

rasties vēlēšanās dziedāt to visiemkopā.

Noslēguma koncertā uzaicināti piedalīties Sāra Braitmena un

AndreaBočelli, un rīkotāji uzskata, ka viņu piedalīšanās esot ļoti iespē-

jama.

Aģentūras pilnvarnieki nolēmuši operas uzvedumam atvēlēt

170 000 latu, sarīkojumiem „Rīga gadsimtos" -190 000 latu, skaņas un

gaismas priekšnesumiem - 500 000 latu, turklāt franču pirotehniku

darbuun uzturēšanos Latvijā apmaksās Francijas puse.

„Diena", 2000. g. aprīlis
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DIŽI VĪRI, DIŽI VĀRDI

Rasa Pārpuce

Rīgas pilsētas galva
Džordžs Armitsteds

Džordžs Armitsteds (George Armitstead) Rīgas pilsētas galvas
amatā bija no 1901. līdz 1912. gadam - laikā, kad pilsēta pie-

dzīvoja savu krāšņāko uzplaukumu un viņš bija viens no šīs

izaugsnes veicinātājiem.

19. gs. otrajā pusē Rīga no tipiskas viduslaiku pilsētas ar tās

nocietinājumu sistēmu bija pārtapusi par modernu tirdznieciski

rūpniecisku lielpilsētu. Bija mainījies ne tikai pilsētas vizuālais

ietērps un tās saimnieciskās struktūras, bet arī pārvaldes prin-

cipi. 1877. gadā Rīgā stājās spēkā cariskās Krievijas Pilsētu likums,

kurš atcēla pēc viduslaiku kārtu principiem veidotās rātes fun-

kcijas un kā galveno kritēriju noteica naudu - vēlētāji tika sadalīti

3 kārtās atkarībā no tā, cik lielus nodokļus pilsētas kasē viņi

maksāja. Rīgas domes vēlēšanas notika 1878. gadā. Par pirmo

pilsētas galvu domnieki ievēlēja Robertu fon Bungneru. Džordžs

Armitsteds bija pēc kārtas ceturtais pilsētas galva, kurš stājās

amatā saskaņā ar jaunajiem noteikumiem.

Vēlākais pilsētas galva bija cienījamas dzimtas atvase. Viņš

piedzima 1847. gadā Rīgā un pavadīja tajā un arī vecākiem

piederošajā Rindzenes muižā bērnībuun skolas gadus. Džordžs

Armitsteds bija vienīgais bērns Džona Viljama un Karolīnas

Elizabetes, dzimušas Pilhau, ģimenē. Viņa vecaistēvs 1812. gadā

bija ieradies Rīgā no Lielbritānijas, sācis strādāt linu eksportfirmā

,Mitchel & Co" un ar laiku pārņēmis tās vadību. 1848. gadā,
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holeras epidēmijas laikā, vecvecāki nomira, atstādami uzņē-

mumu mantojumā dēliem Džeimsam un Džonam Viljamam,

kurš līdz tam darbojās Antverpenē. 19. gs. 50. gados tika nodibi-

nāta firma „Brāļi Armitstedi", kuras paspārnē darbojās kokzā-

ģētava,parketa fabrika un tirdzniecības firma. Ģimenes izvērstā

saimnieciskā darbība bija raksturīga Rīgai 19. gs. otrajā pusē:

tirdzniecībā uzkrātais kapitāls tika ieguldīts rūpniecības attīstībā

un vienlaikus tas tika arvien vairāk apvienots, koncentrēts. Kopā

ar citiem uzņēmējiem Armitstedi iesaistījās papīrrūpniecībā un

arī dzelzceļa līniju izbūvē - tās sākotnēji piederēja akciju sabied-

rībām. Dzelzceļu būve tajā laikā bija samērā jauna un perspek-
tīva nozare, kas sekmēja pilsētu industrializāciju. Dzelzceļu tīkla

izveide būtiski paplašināja Rīgas tirdznieciskos sakarus, par

kuru attīstību bija atbildīga Rīgas Biržas komiteja. Tās prezidents

19. gs. 60. gados bija Džeimss Armitsteds, kurš savukārt ļoti

daudz paveica biržas struktūras pilnveidošanā un nodokļu sistē-

mas reorganizēšanā. Ar dzelzceļu būvi bija saistīts arī tēvabrālis

Džordžs, seniors, kurš dzīvoja, strādāja un bija veiksmīgs poli-

tiķis Lielbritānijā. Nevar nepieminēt Armitstedu ģimenes ziedo-

jumus Anglikāņu baznīcas celtniecībai, Bērnu slimnīcai Vienības

gatvē, bērnu sanatorijai Jūrmalā.

Džordžs Armitsteds bija cienīgs savas dzimtas tradīciju turpi-

nātājs, apliecinādams sevi gan kā veiksmīgu uzņēmēju, gan kā

sabiedriski aktīvu cilvēku ar vispusējām interesēm un organiza-

tora talantu. Studējot Rīgas Politehnikumā, viņš bija viens no šīs

augstskolas vecākās korporācijas „Fraternitas Baltica" dibinātā-

jiem (1865) un arī tās filistrs. 1868. gadā viņš Rīgā ieguva inže-

niera diplomu un vēlāk papildinājās Cīrihē un Oksfordā. No

1870. līdz 1872. gadam viņš savas zināšanas izmantoja, piedalo-
ties Krievijas impērijas dzelzceļa līniju Sufa-Vjatka, Smoļenska-

Bresta un Verro (Viru)-Pleskava izbūvē. Arī vēlākos gados

Armitsteds bija saistīts ar dzelzceļiem: no 1892. līdz 1894.gadam

viņš bija direktors Dinaburgas (Daugavpils)-Vitebskas līnijai

(tās vadītājs savā laikā bija arī viņa tēvs).

Turpmāka Armitsteda darbībabija saistīta ar ražošanas orga-

nizēšanu.Viņš pievērsās rūpniecībai, vadīja unbija līdzīpašnieks
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Džordžs Armitsteds (1847-1912),

Rīgas pilsētas galva (1901-1912)

vairākos uzņēmumos: Volgundes ķieģeļu ceplim, Rīgas kaul-

miltu fabrikai, Slokas Baltijas celulozes fabrikai. No 1885. līdz

1904. gadam viņam piederēja Jaunmoku muiža, kur viņš nodar-

bojās ar lauksaimniecību un tika augstu novērtēts no Kurzemes

muižniecības puses.

Nozīmīgu pieredzi Dž. Armitsteds ieguva, piedaloties dažādu

nozaru produkcijas izstāžu rīkošanā: 1883. gadā viņš bija Rīgas

Amatniecības izstādes, bet 1899.gadā - 4. Baltijas lauksaimniecības

izstādes organizācijas komitejas prezidents. Tradīcija rīkot šāda

veida izstādes Eiropā gadsimtu mijā bija sasniegusi savus ziedu

laikus, kulminācija neapšaubāmi bija Parīzes izstāde 1900. gadā.
Vēlāk Dž. Armitsteds savu organizatora talantu izmantoja,

vadot pilsētas saimniecisko un sabiedrisko dzīvi. Par pilsētas

galvu viņš tika ievēlēts 1901. gada 7. maijā - laikā, kad Rīga

gatavojās svinēt 700 gadu jubileju. Lielu ieguldījumu svētku
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sagatavošanā deva viņa priekšgājējs Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss.

1901. gadā jaunievēlētā Rīgas dome gribēja, lai L. V. Kerkoviuss

turpina savu darbību kā pilsētas galva, tomēr viņš atteicās,

uzskatīdams, ka ir par vecu šim amatam. Armitstedam bija jāuz-

ņemas atbildība vadīt Rīgas jubilejas svinības, ar ko viņš lieliski

tika galā. Galvenais notikums bija Baltijas rūpniecības un amat-

niecības sasniegumu izstāde: tā ilga trīs vasaras mēnešus, bija
labi organizēta, priecēja gan rīdziniekus, gan tās viesus un

demonstrēja Krievijas patvaldībai, kura Baltijas provincēs kopš
19. gs. beigām realizēja pastiprinātu centralizācijas un rusifikāci-

jas politiku, cik Rīga ir patstāvīga, rūpnieciski spēcīga, kā arī -

tuva Rietumeiropas kultūrai.

Izstādei sekoja straujas izmaiņas visās tautsaimniecības noza-

rēs. Laika posmā līdz Pirmajam pasaules karam (1914) Rīgas

saimnieciskā dzīve sasniedza savu kulmināciju. Būdama viens

no reģiona saimnieciskajiem centriem, pilsēta vienlaikus piedzī-

voja materiālās un garīgās kultūras uzplaukumu. Jūgendstils

Rīgā ienāca ne tikai ar jauniem izteiksmes līdzekļiem, bet mai-

nījās arī cilvēku domāšana: pilsētnieki bija kļuvuši sabiedriski

aktīvi, liela daļa aizrāvās ar sociālajām idejām, kas nereti pār-

auga sociālās aktivitātēs. Kā vērienīgākā neapšaubāmi jāmin

1905./1907. gada revolūcija.

Pieminot Dž. Armitstedu kā pilsētas galvu, vienmēr tiek minēta

Rīgas izaugsme, labiekārtojumi, vērienīgā celtniecība. Nozīmīgā-

kie objekti pilsētai šajā laikā neapšaubāmi ir sabiedriskās celtnes,

kas piešķir savdabību Rīgas pilsētai arī mūsdienās, piemēram,

Mākslas muzejs, Otrais Rīgas pilsētas (tagadējais Nacionālais)

teātris v. c. ēkas - arī skolas, tirgi, slimnīcas.

Lai arī tiek minēti objektīvi apstākļi, kas sekmēja Rīgas saim-

niecisko un kultūras dzīves attīstību, tomēr nevar noliegt

Dž. Armitsteda devumu pilsētai, vadot tās rosīgo dzīvi. Kā

augsts novērtējums viņa darbībai jāmin Krievijas cara Nikolaja II

piedāvājums kļūt par Pēterburgas mēru. Rīgas pilsētas galva
atteicās no šī pagodinājuma. Pilsētas domnieki Dž. Armitstedu

1910. gadā ievēlēja par Rīgas goda pilsoni.

Atbildīgajā amatā Dž. Armitsteds palika līdz pat savai nāvei
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1912. gada nogalē. Viņa atdusas vieta nav precīzi zināma (viņš

tika izvadīts uz Pirmajiem Meža kapiem), bet par pieminekli šim

vīram kalpo visa pilsēta, par kuru, pateicoties Armitsteda lai-

kam, varam teikt: Rīga - jūgendstila metropole.

Jānis Krastiņš

Rīgas pilsētas galvenie arhitekti

Johans Daniels Felsko

un Reinholds Šmēlings

Valdnieku ilglaicība tronī liecina par varas stabilitāti. Speciālista ilga

atrašanās amatā -

par nevainojamu darbu un augstu profesionalitāti.

Rīgas vēsturei paveicies ar veseliem diviem augstākās klases meista-

riemkā pilsētas galvenajiem arhitektiem.1844. gadā, kad oficiāli iedibi-

nāja šo amatu,par Rīgas galveno arhitektukļuva Johans Daniels Felsko

(1813-1902). 1879.gadā tika reorganizēta pilsētas pašvaldība. Likvidēja
rāti un atbilstoši jaunievestajam Krievijas Pilsētu likumam izveidoja

pilsētas valdi. J. D. Felsko nomainīja akadēmiķis Reinholds šmēlings
(1840-1917), kurš šajā amatā palika līdz 1915.gadam - tātadvienu gadu

ilgāk nekā viņa priekštecis. Šiem rekordiem nedaudz tuvoties izdevies

vienīgi Gunāram Asarim (viņš bija Rīgas galvenais arhitekts laikā no

1971. līdz 1998. gadam).

Gan J.D.Felsko, gan R. Šmēlinga daiļrade pilsētas sejā ievilkusi

vērienīgus, stingrus un paliekošus vaibstus, bez kuriem Rīga šodien

nebūtu pasaules kultūras mantojuma vieta. Savdabīgs simbols abu

arhitektu ieguldījumam Rīgas pilsētvides tēla izveidē ir mikroan-

samblisKrišjāņa Valdemāra ielā 1 un 2 - bijusī pilsētas reālskola (tagad
2. vidusskola) un bijusī pilsētas meiteņu skola (tagad 17. vidusskola).

Pirmo uzcēla 1876.-1879.gadā pēc J. D. Felsko projekta atturīgi cēlās,

nopietnās neorenesanses formās. Tās cilvēku uztverē simbolizēja

humānismu, izglītību un kultūru. J. D. Felsko projekta novietnesplānā

bija iezīmēta arī kontūra nākotnēparedzamajai ēkai ielas pretējā pusē.

To uzcēla 1881.-1884. gadā pēc R. Šmēlinga projekta. Viņš savu skolu
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precīzi ierakstīja J. D. Felsko dotajā plāna formāun arī ēkas fasāžu arhi-

tektoniskajā apdarē izmantoja neorenesanses formas, tikai atšķirīgā,
nedaudz piesātinātākā mākslinieciski kompozicionālā kārtojumā un

detaļu izveidojumā. Kaut arī arhitekts Jānis Fridrihs Baumanis savā

laikā šo ēku kritizēja, cita starpā norādīdamsuz „pilsētas tēvu" nekom-

petenci un savtīgu izšķērdību skolas būves sakarā (cik aktuāli!), labāku

pieminekli būvmākslas vēsturiskajai pēctecībai, vides harmonijai un

abu meistaru devumam savai pilsētai pat grūti iedomāties. Turpat
netāluatrodas arī citas viņu celtās skolas - pilsētas reālģimnāzija Raiņa

bulvārī 8 (1874, J. D. Felsko; tagad Valsts 1. ģimnāzija) un pilsētas
elementārskolaKalpaka bulvārī 8 (1883, R. Šmēlings; tagad Valda Zālīša

pamatskola). Reālģimnāzija veidotatā sauktā pusloces stila(Rundbogen-

stil) formās. Tas bija viens no eklektisma formālajiem paveidiem, kas

apvienoja gan romānikas, gan renesanses izteiksmi un tika uzskatīts

par visai piemērotu skolu ēku fasāžu arhitektoniskajam veidolam.

Elementārskolas arhitektūra ir vispārināta neorenesanse - stils, kas

R. Šmēlinga radošajam rokrakstam 19. gs. nogalē bija visraksturīgākais.

Abi arhitekti bija dzimuši rīdzinieki, bet izglītību guvuši katrs savā

pusē. J. D. Felsko no 1835. līdz 1840. gadam ar Rīgas rātes stipendiju

studēja Karaliskajā Mākslas akadēmijā Kopenhāgenā, bet R. Šmēlings

no 1858. līdz 1862. gadam - Ķeizariskajā Mākslas akadēmijā Sankt-

pēterburgā, ko absolvēja ar brīvmākslinieka grādu, iegūdams akadē-

mijas sudraba medaļu. J. D. Felsko šādu grādu tur bija ieguvis jau

1851. gadā. Savukārt R. Šmēlings 1869.gadā ieguva arīakadēmijas Lielo

zelta medaļu, arhitekta diplomu un „pensiju" četru gadu studijām

ārzemēs, no kuriem trīs viņš pavadīja Itālijā. Tādējādi abi arhitekti Rīgā

ienesa Eiropas vēsmas un garu.Saprotams, nevis kā kaut kur noskatītu

celtņu vai formu kopijas, bet veidojot konkrētās vides kontekstā ierak-

stītas ēkas tikai sev raksturīgā individuālas mākslinieka personības

redzējumā un izpildījumā.

J. D. Felsko darbība Rīgā sākās ar rātsnama pārbūvi. Pēc viņa pro-

jekta ēkai 1842. gadā uzcēla trešo stāvu, jo celtne bija kļuvusi par mazu.

Šo pārbūvi arhitekts veica mākslinieciski nevainojami, saglabājot ēkas

visas iepriekšējās kvalitātes un detaļas.

Pats nozīmīgākais J. D. Felsko darbs ir Rīgas pilsētas centra pārvei-

došana, ko varēja veikt, pateicoties cietokšņa likvidēšanai. Šī rīdzinieku

senlolotā sapņa piepildījums sākās ar atbilstošu Krievijas cara atļauju,

kuru saņēma 1856. gadā. J. D. Felsko kopā ar savu kolēģi Oto Dīci neka-
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vējoties izstrādāja pilsētbūvnieciskās rekonstrukcijas projektu. Tajā bija

paredzēts norakt cietokšņa vaļņus un bastionus un zemi izlīdzināt

apkārtējā bijušās esplanādes teritorijā, cietokšņa grāvjus pārveidot par

kanālu ar 100-200 m platu apstādījumu joslu abpus tā, tālāk veidot

atsevišķus dzīvojamo ēku kvartālus, tos mijkārtojot ar brīvstāvošām

sabiedriskām ēkām, bet gar Daugavmalu uzcelt telpiski izvērstu, glez-

nainu tirdzniecības pasāžu. Jau nākamā - 1857. gada rudenī rīdzinieki

ķērās pie darbiem. 15. novembri simbolisku pirmo lāpstas dūrienu cie-

tokšņa vaļņos izdarīja birģermeistars E. V. T. Grimms. Darbu izdevumu

samazināšanas nolūkā J. D. Felsko un O. Dīces projektu tomēr nācās

pārstrādāt, taču sākotnējā pilsētbūvnieciskā ideja nemainījās. Pilnu

telpisko izvērsumu tā ieguva, kad laikā no 1872. līdz 1875. gadam

nojauca arī Citadelesvaļņus un bulvāru loks noslēdzās Daugavas krastā

Elizabetes ielas galā. Apbūve starp Vaļņu un Elizabetes ielu galvenokārt

izveidojās 19. gs. 70. un 80. gados. Dažas ēkas tika uzceltas arī vēlāk. Tā

Rīga ieguva lielisko bulvāru apbūves loku ap vecpilsētu - vienu no

visspožākajām 19. gs. pilsētbūvniecības mākslas virsotnēm.

Rīgas bulvārus var salīdzinātar Eiropas slavenāko 19. gs. pilsētbūv-

niecības pieminekli - VīnesRingštrāsi. Tajā telpiskās kompozīcijas ass ir

iela, kurai pieslēdzas kabatveida laukumi ar monumentālāmsabied-

riskām ēkām ap tiem. Savukārt Rīgā kompozīcijas ass ir kanāls ar glez-

nainajiem parkiem gar to. Vīnē bijušās priekšpilsētas faktiski saplūst ar

viduslaiku kodolu, bet Rīgā zaļais loks starp -abām šīm daļām veido

nepieciešamo telpisko intervāluun rada ļoti skaidru un precīzu pilsēt-

vides struktūru. Taču galvenā atšķirība ir tā, ka Rīgā pilsētbūvnieciskais

projekts dzima divus gadus agrāk nekā Vīnē. Arī daudzi citi pazīs-

tamākie Eiropas pilsētu kompleksās pārveides projekti radās vēlāk,

piemēram, Barselonā - 1859., Zalcburgā - 1862., Tallinā - 1876., bet

Ķelnē - tikai 1881. gadā. Tāpēc J.D.Felsko pamatoti uzskatāms par

vienu no Eiropas mēroga novatoriem.

Rīgas bulvārosvismaz trešdaļa no visām ēkām celtapēcpirmā latviešu

arhitekta J. F. Baumaņa projektiem. Tādējādi J. D. Felsko Rīgas centram

deva mugurkaulu, bet J. F. Baumanis- miesu.Taču ari pats J. D. Felsko ir

projektējis veselu virkni izcilu sabiedrisko un dzīvojamo ēku. Tūlīt pēc

vaļņu nojaukšanas bijušā Jēkaba ravelīna vietā viņš uzcēla gāzes iestādi

(tagadējā pašvaldības uzņēmuma„Rīgas ūdens" ēka Basteja bulvārī 1).

Tajā ieguva gāzi pilsētas apgaismošanas vajadzībām. J. D. Felsko cēlis

ari virkni baznīcu - Anglikāņu (1850), Veco Ģertrūdes (1865) un
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Pilsētas reālskola Krišjāņa Valdemāra ielā 1.1876-1879,J. D. Felsko

Sarkandaugavas Trīsvienības (1876-1878),bet ārpus Rīgas - Piņķu Annas

(1853-1854) un, iespējams, arī Piņķu Nikolaja (1872-1874). Tie visi ir

sarkano ķieģeļu neogotikas šedevri, bet gan plānojumā, gan iekštelpu

izveidojumā, gan daudzu detaļu un apdares izpildījumā - pilnīgi

atšķirīgi būvmākslas darinājumi. Arī Mazā (jeb Amatnieku) ģilde

(1864-1866)veidota neogotikā, bet gluži citādā- tā, lairadītuharmonisku

viengabalainību ar kaimiņos esošo Lielās ģildes ēku, kas celta kādus

desmit gadus agrāk. Abas ēkas veido vienu no efektīgākajiem arhitek-

toniskajiem mikroansambļiem Rīgā, bet Mazā ģilde ar savu neparasti

piesātināto un bagāto iekštelpu apdari ir labākais pilnīgi autentiski

saglabājies 19. gs. vidusarhitektūras piemineklis. J. D. Felsko darbuklāstā

ir arīvirkne dzīvojamo namu visplašākajā stilistiskajā diapazonā.

Reinholda Šmēlinga Itālijas studiju rezultāts bija vesels klāsts fili-

grānu, talantīgi veiktu zīmējumu. Ar tiem varētu ilustrēt apjomīgu
arhitektūras vēstures mācību grāmatu. Ķeizariskā Mākslas akadēmija

1873. gadā tos augsti novērtēja, piešķirdama arhitektam akadēmiķa

grādu. Profesionālo karjeru viņš uzsāka turpat Sanktpēterburgā, bet

1879. gadā atsaucās dzimtās pilsētas aicinājumam un kļuva par Rīgas

arhitektūraspatronu.
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Pilsētas meiteņu skola Krišjāņa Valdemāra ielā 2.1881-1884, R. Šmēlings

R. Šmēlings savas darbības laikā radījis lielāko daļu pilsētas celto

sabiedrisko ēku - vairāk nekā 20 skolu, divus slimnīcu kompleksus,

patversmes, kazarmas, piecus ugunsdzēsēju depo, noliktavas, tirgus

halles un vēl veselu virkni celtņu, tostarp daudzusprivātos īres namus.

Vidzemes tirgus paviljons Matīsa ielā 7 (1902) ir viena no vispār trim

Latvijas celtnēm, kas iekļautas prestižajā G. Baranovska „19. gadsimta

arhitektūras enciklopēdijā", bet Āgenskalna tirgus (1911) šodienir viens

no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem. Valsts nozīmes arhitektū-

ras pieminekļu sarakstā R. Šmēlinga vārds atrodams vēl vairākas reizes.

Visu R. Šmēlinga darbusaraksts būtudiezgan iespaidīgs. Ļoti daudz-

veidīgas ir arī viņa darbu stilistiskās iezīmes. 19. gadsimtā arhitekts

visvairāk bija iecienījis neorenesansi.Mīlestība uz to bija likumsakarīgs

Itālijā veikto studiju rezultāts. Klasisko renesanses detaļu lietojums

izkopti piesātinātā veidā visbiežāk redzams viņa celto īres namu fasā-

dēs, arī paša arhitekta namā Dzirnavu ielā 60 (1892).

Viens no nozīmīgākajiem R. Šmēlinga darbiembija Pilsētas teātra

(tagad Nacionālā opera) atjaunošana pēc postošā 1882. gada uguns-

grēka (1885-1887).No ārpuses ēku toreiz papildināja tikai piebūve ska-

tuves galā. Tā neuzkrītoši ierakstīta L. Bonšteta radītajā ēkas klasisko
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Reinholda Šmēlhiga nams

Dzirnavu ielā 60.1892,R. Šmēlings

formuarhitektūrā, totiesviss, ko šodien var redzēt lieliski restaurētu šī

žilbinošā mākslas tempļa iekšpusē, ir R. Šmēlinga arhitektoniski

mākslinieciskās domasprodukts. Meistars pats izzīmēja vissīkākās deta-

ļas, sākot ar durvju rokturiemun beidzot ar lielo kroņlukturi skatītāju

zālē.Skulpturālie ciļņi tika darināti tēlnieka Augusta Folca darbnīcā.

īpašs pavērsiens R. Šmēlinga daiļradē iezīmējās ap 1908. gadu. Tad

sākās viņa sarkanbaltā arhitektūra, ēku fasādēs kombinējot sarkano

ķieģeli ar baltaapmetuma laukumiem.Tā ir stilistika, ko sabiedrisko un

komunālo ēku (skolu, administratīvo ēku, tirgu, sūkņu staciju v. tml.)

arhitektūrā var diezgan plaši redzētZiemeļvācijā un arī Skandināvijā, bet
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Rīgā iemiesojusies vienīgi R. Šmēlinga celtnēs - ugunsdzēsēju depo
Hanzas ielā 5 (1909), Āgenskalna tirgū, Pilsētas otrajā (tagad Paula

Strādina Klīniskā slimnīca) slimnīcā (1908-1912), kā arī vairumā no šajā

laikā celtajām skolām. Lielākās un interesantākās no tām ir Bruņinieku

ielā24a (1913-1914)unZeļju ielā4 (1910-1911).Tās celtas pēc individuāla

projekta, bet pārējās - A. Deglava ielā 3 (1908-1909), Krimuldas ielā2a,

Raņķa dambī 1 un Telts ielā 2a (1910-1911), Gaujas ielā 23 (1911-1912;

vēlāk pārbūvēta un paplašināta), Kalnciema ielā 118, Slāvu ielā 2 un

Šarlotes ielā8 (1912-1913)v. c. - veidotas, dažādi variējot un kombinējot

divus paša R. Šmēlinga radītus tipveida plānojumus. Šī stilistika izskatās

nedaudz līdzīga neoromānikai, Bruņinieku ielas skolā arī neogotikai,

taču patiesībā tas ir pilnīgi oriģināls sava laika mākslas produkts, kas

radies, izteiksmīgi un tajā pašā laikā lietišķi izmantojot divus apdares

materiālus. Būtībā tas atbilst jūgendstila pamatprincipiem.

R. Šmēlings ar savām sarkanbaltajām ēkām ir apjozis gandrīz visu

pilsētas centrālās daļas perifēriju, piešķirot tai savdabīgu kolorītu.

Tomēr atsevišķās vietās, kur to prasa apkārtējās apbūves raksturs,

lietoti tradicionālie materiāli. Tāda, piemēram, ir skola Gaiziņa ielā 1

(1912). Visur arhitekts spējis demonstrēt
gan savas mākslas oriģinali-

tāti, gan lielisku vides konteksta izjūtu.

Abu arhitektu - Johana Daniela Felsko un Reinholda Šmēlinga -

vārdus vēsturē vieno vēl viens fakts: abu dēliarī bija arhitekti, kas dā-

vājuši Rīgai krietnu daļu no tās būvmākslas dārgumiem. Kārlis Felsko

(1844-1918) ap 19.un 20. gs. miju Rīgā uzcēlis vairāk nekā 120 daudz-

stāvu mūra sabiedrisko un dzīvojamo namu, tostarp Švābes namu

Rātslaukumā un Jakša tirdzniecības namu turpat netālu, bijušajā
Svērtuves ielā.

Visi K. Felsko darbi izceļas ar sevišķi sulīgu, plastiski reljefu fasāžu

apdari profesionāli izkoptā, precīzā un filigrānā izpildījumā. Arhitekts

bija neparasti ražīgs ekelektisma stila dižmeistars. Visvairāk viņš mīlēja

neorenesanseituvo „orderueklektismu". Tā ir stilistika, kur ēku fasādēs

vienmērīgi piesātinātā ritmā kārtotas dažādas klasisko formu arhitek-

toniskās apdares detaļas - dzegas un starpdzegas, pilastri, kolonnas,

puskolonnas un to elementi, sandriki, skulpturāli veidojumi un orna-

mentāli ciļņi. Dažkārt K. Felsko izmantojis arī gotikas formas. Vienīgi

neogotiskā īres nama Blaumaņa ielā 28 (1903) piesātinātajā fasāžu

arhitektūrā iepīta viena otra jūgendstila maska, nezvērs, kā arī viļņaini

un puķaini jūgenda metālkalumi. Arhitekts cēlis arī virkni rūpnīcu un
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Vecā Ģertrūdes baznīca. 1865,J. D. Felsko

noliktavu eku tipiska ta laika „ķieģeļu stila" maniereun vel īsti neapzi-

nātu, bet ļoti lieluskaitu koka ēku Rīgas visās malās.

Aleksandra Šmēlinga (1877-1961) radošā darbībasākās tieši 20. gs.

sākumā. Pirmie darbibija tipiski eklektiski, bet drīz vien viņš bija starp

Rīgas jūgendstila pionieriem. Viņa daiļrade aptver visus šī stila formā-

los novirzienus - no romantiski historizētā līdz latviešu nacionālajam

romantismam tuvām celtnēm. Viņš būvējis ganskolas, gan ražošanas

ēkas, gandzīvojamos namus. Kādi 30 no tiemir daudzstāvu mūra nami.

Viens no lielākajiem un efektīgākajiem ir Virša nams Brīvības ielā 68

(1903) ar izteiksmīgo stūra torni, filigrānajām, arhitektoniskajā pamat-
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Skola Slāvu ielā2.1912-1913,R. Šmēlings

tēlā iekļautajām skulpturālajām detaļām un tēlnieciskajiem metālkalu-

miemgan fasāžu, gan iekštelpu apdarē.

Latvijas zelts ir mūsukultūras mantojums, mūsu būvmākslas piemi-

nekļi. To pūrā lielu pienesumu devuši arī šajā rakstā minētiekrietnie

vācbaltu vīri, kuriem nebija svešs arī viss latviskais. Viņi bija pasaules
klases arhitekti. Pieminekli Meistariem nav jāceļ -

to viņi jau uzcēluši

paši sev. Tā ir daļa no Rīgas -pasaules kultūras mantojuma vietas.

Edgars Vimba

Botāniķim Jānim Ilsteram - 150

Vispirms daži J. Ilstera biogrāfijas dati. J. Ilsters dzimis 1851. gada

14. maijā Vestienas Gretēs Vidzemes augstienē. Te jau bērnības gados

viņš guva daudzus neaizmirstamus iespaidus no skaistās un daudzvei-

dīgās dabas- kalniem, lejām, ezeriem un augiem. Maz kas zināms par

viņa ģimeni. No publicētajiem materiāliemredzams, ka viņam bijušas
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Latviešupirmais botāniķis Jānis Ilsters

māsas Ede un Karlīne, brālis Atis. Pirmo izglītību neilgu laiku baudījis

Vestienas draudzes skolā. Tālāk seko trīs gadi Ērgļu draudzes skolā

(1864-1867)pie skolotāja A. Tērauda,ar kuru satiekas un sadarbojas arī

vēlākajā dzīvē. Seko trīs gadi mājskolotāja darbā. 1871. gadā Cēsu

apriņķa skolu pārvaldē J. Ilsters iegūst pagastskolotāja tiesības. Nu viņš

ir pilntiesīgs skolotājs, taču dažādu apstākļu dēļ viņam nelaimējas

dabūt ilgstošu pastāvīgu darbu kādā skolā. Ilgāku laiku (gan ar pār-

traukumiem) J. Ilsters strādā Rīgas Ozolaines bērnu patversmē (1875-

--1876, 1878-1882).Neilgu laiku J. Ilsters strādā par skolotāju Vestienas

draudzesskolā, Liezērē, arī par mājskolotāju. No 1885.līdz1888. gadam

viņš ir korespondents un grāmatvedis Pļaviņās. 1889. gadā neārstēja-

mas slimības dēļ atgriežas dzimtajās Gretēs, kur 11. maijā mirst. Apgla-
bāts Vestienas vecajā kapsētā.

J. Ilsters nav mācījies augstskolā. Savas plašās zināšanas viņš iegu-

vis pašmācības ceļā, kļūstot par izcilu botānikas speciālistu.
TradicionāliJ. Ilsteru uzskata par pirmo latviešu botāniķi, taču viņš

bija arī izcils pedagogs un tautas garamantu vācējs.
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J. Ilsters sarakstījis pirmobotānikas mācību grāmatu latviešu valodā

„Botānika tautas skolām un pašmācībai" (1883). Grāmatā doti 30 augu

apraksti, kā ari norādīts uz to iespējamo lietošanu. Grāmatu sarakstot,

autors veidojis latviešu botānisko terminoloģiju. Grāmata tūlīt pēc
iznākšanas ieguva pozitīvu novērtējumu. 1884.gadā par to rakstīja jau

pieminētais A. Tērauds laikrakstā „Balss", to iesakot skolotājiem prak-

tiskai lietošanai.Kādāvēstulē J. Ilsteram viņš raksta: „Man tik bija, tāpat

kā vēl tagad ir liels prieks par šo tik jauko botānisko grāmatu, kuru

turēju un turu par jo svarīgu, ievērojamu soli latviešu zinātniskās lite-

ratūras veicināšanasziņā." J. Ilsters intensīvi vāca augu (arī dzīvnieku,

it īpaši putnu) latviskos nosaukumus. Viņa savāktie augu latviskie

nosaukumi apkopoti un iespiesti Rīgas Latviešu biedrības Zinību

komisijas rakstu krājumos 1884. un 1885. gadā. No terminiem, ko te min

J. Ilsters, daudzi saglabājušies līdz pat mūsdienām. Tādi termini ir arī

šodien lietotie„suga" un „valsts". J. Ilsters }oti priecājies, .ja kādiem

augiem, kuriem nav bijis zināms īsti latvisks nosaukums, tāds ir atra-

dies, piemēram, vijolītēm - zilactiņas. Liezērē pļavas dedestiņas sauk-

tas par virklītēm, rūgtās ziepenītes - par zīlītēm, bet pļavas spulg-

naglenes - par zīdenēm.

Par dažādiembotānikas un ar to saistītiem jautājumiem J. Ilsters rak-

stīja tā laikalaikrakstos un žurnālos: „Darbā", „Baltijas Vēstnesī", „Baltijas

Zemkopī", „Balsī", „Rotā", „Dienas Lapā", „Austrumā". Tie ir raksti

„Kārklu rīkstīšu audzināšana", „Veco latviešu puķu dārziņš", „Ap Jāņu

laiku", „Daži dārz- un zemkopības jautājumi", „Par dabas vēsturi mūsu

tautas-skolās" v. c. Daļa šo rakstu publicēta pēc to autora nāves. J. Ilsters

plānojis izdotari savu zemkopības laikrakstu „Latvijas Zemkopis".
Rokrakstā palikusi J. Ilstera „Zooloģija". Viņš strādājis ari pie „Prak-

tiskās botānikas sistemātiska kursa" sarakstīšanas, taču šis darbs

palikušajos rokrakstos nav atrasts. Daudzi manuskripti palikuši nepub-
licēti rokrakstā.

Dzīvodams un strādādams Pļaviņās un Vestienā, J. Ilsters savācis

plašu un vērtīgu herbāriju, kas šodien glabājas LU Bioloģijas fakultātes

Latvijas floras herbārijā un Latvijas Dabas muzeja fondos. Viņš sadar-

bojies arī ar citiemBaltijas botāniķiem. Tā augu fenoloģiskos novēroju-
mus viņš sūtījis pazīstamajam Tērbatas botāniķim Johanam Kristofam

Klingem, bet Latvijā ekskursējis kopā ar botāniķi Eduardu Lēmani -

vēlāk slavenās Polijas-Livonijas floras autoru.

J. Ilsteram daudz deva Rīgas dabaspētnieku biedrība, kurā viņš
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J. Ilstera sarakstītās pirmās botānikas

mācību grāmatas latviešu valodā

„Botānika tautas skolām un pašmācībai" tituls

iestājās, strādājot Ozolainē, jo radās iespēja piekļūt biedrības fondiem

un bibliotēkai. Biedrības rakstos jau pēc botānika nāves, E. Lēmana

sagatavots, 1893. gadā iespiests viņa raksts par Vestienas apkārtnes
floru. Dzīvodams un strādādams Pļaviņās, J. Ilsters sīki iepazinās ne

tikai ar Daugavas krāšņākā posma floru, bet ari ar vēsturi un ievēro-

jamām vietām. Kopā ar A. Štrenku viņš sarakstīja ceļvedi Daugavas

ielejai Kokneses-Pļaviņu posmā (publicēts 1887. gadā).
Āronu Matīss, rakstot par J. Ilsteru, norāda, ka viņš savas dzīves
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Alpu taucenes eksemplārs,

ko J. Ilsters 1885.gadā ievācis uz Staburaga.

Herbārijs glabājas LU Bioloģijas fakultātes herbārijā

laikā sakrājis bagātu bibliotēku, kurā bijuši ne tikai vispārēja rakstura

darbi par botāniku, ģeoloģiju, kultūraugiem, augu kultivēšanu v. c.

jautājumiem, bet arī visi ievērojamākie darbipar šiem jautājumiem, kas

attiecas uz Baltiju.

J. Ilsters bija ari izcils pedagogs, kas prata atrastpareizu pieeju mācību

darbā. Bērni savu skolotāju ļoti mīlējuši un cienījuši. Ir saglabājusies lie-

cība, ka, skolotājam braucot Ziemassvētku brīvlaikā prom no Ozolaines,

kāda skolniece ļoti lūgusi skolotāju neaizbraukt vai arī ņemt viņu līdzi.
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Āronu Matīss par J. Ilsteru saka -dzimis pedagogs. Viņa princips bija, ka

zināšanasbērniem vajag sniegt rotaļas formā, tādējādi mācības padarot

patīkamas un pievilcīgas. Šim nolūkam jāizmanto dažādas mīklas,

tautasdziesmas, zīmējumi, putnu balsis (putnu valoda). Interesants šajā

ziņā ir J. Ilstera 1889. gadā „Austrumā" publicētais raksts „Kā lai mūsu

maziņie pavada savu laiku?" ar apakšvirsrakstu „Kur nav darba, tur ir

nedarbi". Āronu Matīss par šo rakstu saka, ka tajā „..nelaiķis Ilsters, var

teikt, ielicis visu savu sirdi, savas domas, kā laibērnu audzinātāji nodar-

bojas ar saviem maziņajiem lolojumiem, lai no tiem iznāktu krietni vīri.

Rotaļāšanās ar bērniem bij nelaiķa viens no svarīgākajiem audzināšanas

principiem, kam tas ne vien teorētiski piekrita, bet ko viņš pastāvīgi arī

savā pedagoģiskajā praksē izlietoja, - tādēļ ceru, ka lasītājiem, bērnu

vecākiem un skolotājiem sevišķi būs patīkami un no svētības taisni par

bērnu rotaļām kādus vārdus dzirdētno mūsu dārgā nelaiķa."

Lielu ieguldījumu J. Ilsters ir devis tautas gara mantu vākšanā. Tās

ir „Latvju dainām" iesūtītās 865 tautasdziesmas no Vestienas, tie ir

materiāliA. Lerha-Puškaiša „Latviešu tautas teikām un pasakām" v. c.

Nevar atstāt arī nepieminētu J. Ilsteru - dzejnieku. Dzīves laikā

J. Ilsters savas dzejas nav publicējis, izņemot vienīgi 1878. gadā „Baltijas

Vēstnesī" iespiesto dzejoli „Gaisziņu kalns". Dzeju krājums „Sīkrozītes,

magonītes, dzeju ziediņi", Āronu Matīsa sagatavots, iznāca jau pēc tā

autora nāves 1889. gadā. Tās ir dzejas, kas veltītas dabai, mīlestībai,

gadalaikiem. Starp publicētajiem 40 dzejoļiem ir arī 12 atdzejojumi -

Gētes, Ūlanda, Rikerta v. c. autoru darbi.

Tarass Pūka

Vecos Rīgas dārzniekus atceroties

Ķeizara dārzs un tam blakus gar Ganību dambi - vasarnīcu

kolonija. To īpašnieki rūpējās par savu dārzu skaistumu, bet,

būdami uzņēmīgi cilvēki, prata gūt no šiem dārziem arī

taustāmu labumu. Un nav nejaušība, ka 18. gs. te radās vecākās

Rīgas dārzniecības, kur saimniekoja galvenokārt vācu tautības
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Fricis Lasmanis (1862-1941)

tirgotāji. Lai gan, kā apgalvo arhitektūras vēsturnieks P. Kampe,

jau 1692. gadā Senajā jeb Kubes kalnā dārzniecība esot piede-

rējusi Pāvelam Ozolingam - taču latvietim!

Pārceļoties uz mums tuvāku pagātni, atceramies jaunos Vid-

zemes un Kurzemes puišus, kuri 19. gs.. otrajā pusē zinātkāri

apguva dārznieka amata prasmi pie muižu dārzniekiem - vācie-

šiem vai arī devās uz Rīgu par mācekļiem lielajās Šoha, Vāgnera

un Gegingera dārzniecībās. Vēlāk Krievijas muižu dārzniecībās

daudzi mūsu dārznieki guva pelnītu slavu, jo savā darbā viņi

apvienoja latviešu zemnieka čaklumu ar vācisku akurātumu.

Kā atcerējās Fricis Lasmanis, „vācu kungi audzināja ar tamlaikam

parasto stingrību, reizēm pat bardzību, bettā allaž bijusi taisnīga".

Pēc Pirmā pasaules kara daudzi dārznieki latvieši gan Rīgā,

gan mazpilsētās dibināja savas dārzniecības; tas bija īsts dārz-

niecību drudzis - 1935. gadā Rīgā vien bija ap 200 gan lielu, gan

pavisam sīku dārzniecību, kuras nodarbojās ar puķkopību un

dārzeņu audzēšanu. To laiku Rīgas dārznieku vārdi jaunākām

paaudzēm, bez šaubām, liksies sveši, arī tie, kuriem pienākas

godpilna vieta mūsu dārzkopības vēsturē.
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Plašu izziņas materiālu par Latvijas dārzniekiem savācis

puķkopības un daiļdārzniecības vēstures entuziasts Ilmārs

Zunde (1920-1998).

levērojams komercdārznieks un reizē sabiedriskais darbinieks

bija tikko pieminētais Fricis Lasmanis. Viņš dzimis 1862. gadā

Nītaurē, kur tēvs bija muižas dārznieks. Turpatarī dēlsstājās darbā

par dārza puisi, vēlāk pārcēlās uz Rīgu, 10 gadus būdams gal-

venā dārzniekapalīgs lielajā Šoha firmas dārzniecībā. F. Lasmanis

bija tas, kas 1899. gadā Rīgas Latviešu biedrības paspārnē dibi-

nāja Krievijas Ķeizariskās Dārzkopības biedrības Rīgas nodaļu,

brīvvalsts laikā - Rīgas Dārzkopības biedrība; tās priekšsēdis viņš

bija 40 gadus. Starp citu, F. Lasmaņa sēklu tirgotava, Brīvības

(tolaik Aleksandra) bulvārī 1, bija pirmais dārzkopības veikals

Rīgā, kas piederēja latviešu tautības uzņēmējam. Atgādināsim

arī, ka F. Lasmanis, rūpējoties par dārzkopības nākotni mūsu zemē,

sekmēja Bulduru dārzkopības skolas dibināšanu 1910. gadā un

aicināja par tās vadītāju Pēteri Dindoni - vēlāk slavenu dārz-

kopības pedagogu.

Viens no pirmajiem latviešu komercdārzniekiem Rīgā bija

Pēteris Linde, dzimis 1836. gadā Vidzemē, Stienes pagastā. Mā-

cekļa gaitas sācis Augstrozes muižā, vēlāk dārzus vairākās

muižās ierīkoja pats; 15 gadu nostrādājis Kurzemē par dārz-

niecību inspektoru, P. Linde pārcēlās uz Rīgu un 1871. gadā

dibināja savu dārzniecību Dzirnavu ielas sākumā. P. Linde bija

pirmais latviešu komercdārznieks, kas specializējās rožu audzē-

šanā, bet maijpuķīšu uzziedināšanā viņam nebija sekotāju vēl

ilgus gadus. P. Lindebija viens no Dārzkopības biedrības dibinā-

tājiem un aktīvistiem.

levērojams dārznieks praktiķis bija 1849. gadā Vārmes mācī-

tājmuižā dzimušais Fridrihs Kreisbergs. 13 gadu vecumā viņš

bija māceklis Aizupes muižā, bet drīz kļuva par Ēdoles muižas

dārzniekapalīgu. Tur dārzniecība esot bijusi skaistākā visā Kur-

zemē. Tālākie ceļi F. Kreisbergu aizveda uz Rīgu - te H. Gegin-

gera firmāviņš nostrādāja 23 gadus pie triju paaudžu saimniekiem,

pa karjeras kāpnēm no dārznieka palīga kļūstot par visas lielās

dārzniecības vadītāju. Tikai pusmūža gados F. Kreisbergs nopirka
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V. Žideļeva īpašumu Marijas (tagad A. Čaka) ielā un ierīkoja tur

plaukstošu dārzniecību, kur audzēja galvenokārt acālijas. Dārz-

niecību, kas vēlāk piederēja jau citam īpašniekam - R. Bērziņam,

1939.gadā likvidēja, un uz tās zemes sāka veidotiesZiedoņdārzs.

Izcils Rīgas puķkopis bija no Sēlijas puses nākušais Pēteris

Elksnis, dzimis 1870. gadā. Uz Rīgu viņš pārcēlās pēc mācekļa

gadiem Sēlpils muižas dārzniecībā - un arī uz prestižo

H. Gegingera firmu. Te viņš pilnveidoja dārzkopja prasmi mums

jau pazīstamā virsdārznieka F. Kreisberga vadībā. Nozīmīgs

P. Elkšņa dzīves posms saistījās ar Poliju - viņš apguva teorē-

tiskas zinības Varšavas dārzkopības skolā, pilsētas pievārtē ierī-

koja lielu mūsu izcilā daiļdārznieka G. Kūfalta projektētu parku.

Polijā P. Elksnis uzsāka savu uzņēmēja karjeru, iekārtojot
Mehānisko puķu un dārza greznojumu fabriku. Viņa raibais

mūža gājums turpinājās bēgļu gaitās Pleskavā, kur kara apstāk-

ļos viņš vadīja lielu sakņkopības dārzniecību.Pēc Pirmā pasaules

kara P. Elksnis atgriezās Rīgā un nomāja, vēlāk atpirka to Šoha

firmas audzētavu (tag. Pulkv. Brieža ielā), kas netika pārcelta uz

Salaspili. lekopjot otru zemes gabalu Purvciemā, Kastrānes ielā,

uzņēmīgais dārznieks tur audzēja tulpes, narcises, gladiolas,
flokšus, 30. gadu beigās - arī lilijas, pierādot, ka nebūtnav vaja-
dzības ievest puķu sīpolus no ārzemēm; 1935. gadā izstādīto

tulpju skaits sasniedza 300 000.

Izcila loma puķkopības attīstībā pieder Jānim Koceram. Viņš

bija viens no sīpolpuķu audzēšanas celmlaužiem Latvijā. Savā

dārzniecībā Balasta dambī viņš brīvvalsts gados ar lieliskiem

panākumiem vairoja tulpes, vēlāk - gladiolas, narcises un īpaši -

karaliskās lilijas. J. Kocers, tāpat kā P. Elksnis, uzsvēra, ka ir visas

iespējas vairot minētās kultūras savā zemē, neiepērkot sīpolus katru

gadu ārzemēs un tādējādi taupot valūtu. Novērtējot J. Kocera

nopelnus Latvijas labā, valdība Jelgavas lauksaimniecības izstādē

1933. gadā apbalvoja viņu ar I šķiras zelta medaļu, 1934. gadā -

ar „Kurzemes ozolu vainagu".

Aktīvs komercdārznieks un puķu sēklu tirgotājs bija Fricis

Arājs, kas jau 1901. gadā atvēra savu veikalu Brīvības ielā. Pēc

Pirmā pasaules kara firmai „Fr. Arājs" piederēja liela, moderna
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dārzniecība Kuzņecova fabrikas rajonā, kur Matildes Arājas
vadībā audzētas palmas un citi telpu dekorēšanai domātiaugi,

kallas, kamēlijas, krizantēmas.

Pazīstams puķu sēklu, sīpolu un gurnu tirgotājs brīvvalsts

gados bija Pēteris Jurkovskis. Tirgotavu viņš bija pārņēmis no

vecās, 19. gs. vidū dibinātās H. Gegingera firmas. P. Jurkovskis

darbojās laikā, kad vēl pēc tradīcijas lielos daudzumos turpināja

importēt tulpes no Holandes, dālijas arī no Vācijas, Anglijas un

Amerikas. P. Jurkovskim tolaik piederēja bagātākā dāliju kolek-

cija, īsi pirms Otrā pasaules kara dāliju audzēšanā par P. Jur-

kovska sāncensi kjuva vēlāk ievērojamais šīs kultūras selekcio-

nārs Kārlis Ruks. Jurkovska dārzniecība atradās Dzirnavu ielas

„Forštates" galā; interesanti atzīmēt, ka no ārzemēm ievesto

puķu šķirņu izvērtēšanai te bija iekārtota speciāla sēklu kvali-

tātes un šķirņu pārbaudes saimniecība.

īpaši jāpakavējas pie trim uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri ar savu

darbu lielā mērā noteica Rīgas dārzniecību labo slavu Latvijas

brīvvalsts gados un vēl pēc Otrā pasaules kara.

JūlijsRībelis dzimis 1879. gadā Ziemejvidzemē, Ēvelē. Apgu-

vis dārzkopības pamatus Jercēnu un tuvējā Sangastes (Igaunija)

muižā, viņš devās uz Rīgu papildināt zināšanas pie Fridriha

Kreisberga. Paša uzņēmējdarbību J.Rībelis esotuzsācis ar 25rubļu

kapitālu. 1912. gadā viņš atpirka Vilhelma Kreslera dārznie-

cību Iļģuciemā. Pēc Pirmā pasaules kara Rībeļa dārzniecība pār-

vērtās līdz nepazīšanai: tika uzceltas 40 siltumnīcas, algoja 70 pa-

stāvīgus darbiniekus, iekārtoja vairākus puķu veikalus Rīgas

centrā. Galvenās kultūras bija krizantēmas, ciklamenas, begoni-

jas, uzziedināmās tulpes, bet īpaši - siltumnīcu rozes. Ziedu

produkciju sūtīja ne vien uz Latvijas pilsētām, bet arī uz ārzemēm.

Tā 1925. gadā uz piecām Eiropas valstīm nosūtīja 30 000 podu

puķu, īpaši begonijas uz Vāciju. Ziedu tirdzniecību vēl vairāk

attīstīja J. Rībeļa dēls Nikolajs pēc tēva nāves 1936. gadā. Viņš

ieviesa rožu mākslīgu apgaismojumu, tolaik jaunumu, līdz

1940. gadam veica priekšdarbus hidroponikai, resp., rožu audzē-

šanai barības šķīdumā. Arī pēc Otrā pasaules kara dārzniecība

V. Kreslera ielā (tagad SIA „Rīgas zieds" 1. dārzniecība) Alberta
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Čiekura vadība bija rožu ziedu un stādu lielražotājs uzņē-

mums Latvijā.

Otrs vadošs rožu audzēšanas speciālists Rīgā bija Kristaps

Erdmanis, dzimis 1879. gadā Jelgavā. Pēc mācekļa gadiem krust-

tēva dārzniecībā Majoros viņš 1905. gadā sāka nomāt Volfšmita

dārzniecībuPārdaugavā, kur vēlāk veidojās LU Botāniskais dārzs,

un jau pašā sākumā K. Erdmanis rožu ziedus sūtīja pat uz

Pēterpili. Jauns posms K. Erdmaņa darbībā sākās pēc 1926. gada,
kad viņš ieguva savā īpašumā zemes gabalu Anniņmuižas ielā

(tagad Jūrmalas gatve, SIA „Rīgas zieds" 5. dārzniecība). Te 1934.

gadā zem stikla audzēja 28 000 rožu krūmu, oktobra - decembra

mēnesī ik dienas grieza 5000-10 000 ziedu. 1935. gada Briseles

vispasaules izstādē K. Erdmaņa rozes izpelnījās Zelta medaļu.

Dārzniecībā audzēja arī augstas kvalitātes krizantēmas, baltās lili-

jas, hortenzijas, uzziedināmās maijpuķītes, bet īsi pirms Otrā

pasaules kara - no Indijas ievestās 25 sugu orhidejas. Orhideju-

katleju ziedi tika eksportēti uz Skandināvijas zemēm. Aktīvs

K. Erdmaņa palīgs bija viņa dēls Alfrēds, kurš bija beidzis slaveno

Berlīnes-Dālemas dārzkopības institūtu. 30. gados Buldurudārz-

kopības vidusskolā viņš bija rūpnieciskās puķkopības pasniedzējs.
Slavens Rīgas dārznieks 20. gs. pirmajā pusē bija Teodors

Pētersons, dzimis 1884.gadā Zemgalē, Bēnes pagastā. Dārznieka

mācekļa ceļi viņu aizveda uz Pēterpili - uz Ķeizariskās Taurijas

pils dārzniecību. DzimtenēT. Pētersona raženā darbība izvērtās

tūlīt pēc Pirmā pasaules kara, kad divos viņa īpašumos Rīgā -

Cēsu ielā un pie Zasulauka stacijas - uzcēla tā laika modernākās

rožu siltumnīcas. Tas bija laikā, kad joprojām valdīja uzskats, ka

rūpnieciskos apjomos rozes Latvijā vispār nav iespējams audzēt.

1934. gadā pirmo reizi pieprasījums pēc ziediem tika nodrošināts

ar vietējām rozēm, ieskaitot ziemas mēnešus. Jāatgādina, ka

Latvijas brīvvalsts pēdējos gados T. Pētersona vadītās dārznie-

cības rozes ar lidmašīnu eksportēja uz Stokholmu; ar viņu

kooperējās arī J. Rībelis un K. Erdmanis. Ne velti T. Pētersonu

tautā dēvēja par rožu karali. Zīmīgs, šķiet, ir fakts, ka J. Rībeļa,

K. Erdmaņa un T. Pētersona vadītās dārzniecības atbalstīja

Latvijas valdība, piešķirot to tālākai attīstībai 50 000 latu.
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Sējas kalendārs gadsimta pirmajam pavasarim

Sākas jauna tūkstošgade. Dauziem zemeslodescilvēkiemtieši šogad

Zivju laikmetunomainaŪdensvīra laikmets - Urāna kā debesuun laika

zinībuplanētas laiks. Saules, Mēness, planētu un zvaigžņu kustība gan

ritēs pēc tiem pašiem senajiem likumiem, tikai mēs paši debesu vald-

nieka Urāna laikmetādebesulikumiem pievērsīsim lielāku vērību.

Latvieši jau izsenis savu dzīvi ir centušies saskaņot ar Mēness gaitu.

Mēness kustības likumi nemainīsiesarī jaunajā gadsimtā. Ja vadīsimies

pēc senajām un mūžam jaunajām tautas gudrībām, viss augs kā sen-

dienās.

Mēness fāžu ritms labi saskaņojas ar Saules 19 gadu ritmu. Ik pēc

19 gadiem (Metona cikls) Mēness fāzes, Mēness lēkti un rieti atkārto-

jas līdzīgos kalendāra datumos. Piemēram, pirmais pilnmēness pēc

21. marta- tas pilnmēness, pēc kuranosaka Lieldienas,ik pēc 19gadiem

atkārtojas šādos laikos:

pirmdien, 1906. gada 9. aprīlī pīkst. 9. 12;

ceturtdien, 1925. gada 9. aprīlī pīkst. 5. 33;

sestdien, 1944.gada 8. aprīlī pīkst. 19.22;

otrdien, 1963. gada 9. aprīlī pīkst. 3. 57;

ceturtdien, 1982. gada 8. aprīlī pīkst. 13.19;

svētdien, 2001. gada 8. aprīlī pīkst. 6. 23;

ceturtdien, 2020. gada 8. aprīlī pīkst. 5. 36.

Saprotams, arī iepriekšēja gadsimta ik deviņpadsmit gadi atbilda

šim ritmam-

... 1792., 1811., 1830., 1849., 1868., 1887., 1906. Šajos gados
Mēness fāžu v. c. datumi līdzīgi sakrita arī ar citām Saules kalendāra

iezīmjdienām, un Mēness ietekmeiuz floru un faunu arī vajadzēja būt

līdzīgai. Ja mēs, tāpat kā mūsu senči, vēlamiesdarbus vadīt un sakārtot

pēc Mēness gaitas un iegūt skaidrību par Mēness iedarbes principiem

uz auguun dzīvnieku valsti, vispirms būtu jāizvērtē iepriekšējo lauk-

saimniecības gadu ik pēc 19 gadiem rezultāti. Tā būs vieglāk atsijāt

smalko Mēness iedarbi nocitām raupjākām ietekmēm, bet tas tomērbūs

sarežģīti; Latvijā, atšķirībā no daudzām citām valstīm, minētajos gados

bija ļoti dažādu politekonomisko formāciju gaisotne. Šāds darbs ir vis-

maz diplomdarba, ja ne zinātniskadarbaapjomā. Taču, ja ir saglabājušies



dati par iepriekš minēto gadu lauksaimniecības rezultātiem, ir vērts

„atsijāt" arī mainīgā Mēness nemainīgo ietekmi.

Zināms, Mēness iedarbe ir „jāatsijā" no citu spīdekļu iedarbes, jo

tām būs citāds, bet ne 19 gadu ritms. Merkuram (lauksaimniecības

preču tirgus un biržas cenas), Jupiteram (lauksaimniecības tirgus eks-

pansija), Neptūnam (lauksaimniecības ķimizācija) un citām planētām ir

citādi un no Saules un Mēness 19 gadu ilgā cikla atšķirīgi ilguma ritmi.

Mēs bijām pieraduši runāt par Mēnesikā parvienkāršu un pašu par sevi

saprotamu parādību. Kā redzams, spīdekļu iedarbe ir komplicēta kā

sarežģīts integrālis ar vienkāršu rezultātu.

2001. gadam ir vēl viena īpatnība. Senāk sējas laiku iedalīja sējas

nedēļās. Sējas nedēļas norāda, cik nedēļu vēl ir līdz Jēkaba un Annas

dienai - Saimnieka un Saimnieces dienai. Kādā nedēļas dienā iekrita

Jurģi, ar to pašu nedēļas dienu sākās arī visas turpmākās sējas nedēļas.

Jurģu nedēļu saucapar 14. sējas nedēļu, nākamo- par 13. sējas nedēļu utt.

2001. gadā Jurģi ir pirmdienā - nedēļas pirmajā dienā,un tādēļ kalen-

dāra nedēļas sakrīt ar senajām sējas nedēļām. Tādēļ tieši šogad būs

vieglāk ievērot tos senos ieteikumus, kas attiecas uz sējas nedēļām.

10. sējas nedēļu sauca par Zāļu nedēļu. Šogad Zāļu nedēļa ir no 21. līdz

27. maijam. Tadvēlams nesēt, jo Zāļu nedēļas sējumu pārņemot nezāles.

Latviešu kalendārukultūra ir gadsimtus sena. Mūsu seniekalendāri

vienmēr ir ietvēruši arī astronomiskas un astroloģiskas norādes, jo, kā

rāda gadsimtu pieredze, lasītājiem tās nepieciešamas.

Latviešiem laika gaitā ir izveidojies kaut kas tāds, ko var saukt par

latvju kalendāregregoru. Egregors ir „smalkās pasaules" būtne, ko

veidokādas cilvēku
grupas noteikta ideja. Egregors izveidojas tad,kad

kāda cilvēku grupa domā vienādi.Par latviešu kalendāru lasītājiem to

jau var teikt. Ir iespējams pieslēgties egregoram tieši un savstarpēji

apmainīt informāciju ar to.

Guntis Biezais
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Sējas kalendārs 2001. gada pavasarim

Datums Jasej, jāstāda

Marts

o. 20. PAVASARASĀKUMS

c. 22. Pētersīļi, selerijas v. c. dārzeņi dēstiem

pt. 23. Redīsi, kāpostaugi v. c. dārzeņi dēstiem

p. 26. Tomāti, puravi, selerijas v. c. dārzeņi (pievakarē)
o. 27. Salāti, lapu dārzeņi un kāpostaugi dēstiem

t. 28. Spināti, galviņsalāti, kāpostaugi, vasaras puķes v. c. dēstiem

c. 29. Kāpostaugi, kressalāti (rīta pusē); dilles, sīpoli, puravi

(pievakarē)

pt. 30. Dilles, puķzirnīši, vasaras puķes dēstiem

s. 31. Gurķi, ķirbjaugi un kāpostaugi dēstiem (pievakarē)

Aprīlis

p. 2. Ķirbjaugi, kāpostaugi, zālienaugi, rabarberi, vītoli

o. 3. Istabas krāšņumaugi
t. 4. Ogulāji, dzīvžogu krūmi, ozoli, oši, piparmētras

c 5. Ābeles, bumbieres, telpaugi, ārstniecības augi

pt. 6. Salāti, skābenes, vidēji vēlie kāpostaugi dēstiem, ābeles

s. 7. Lazdas, liepas, zemenes, vasarāji

sv. 8. Krāšņumaugi, dekoratīviekrūmi, vīnogulāji

p. 9. Mārrutki v. c. garšaugi, burkāni, vasarāji

o. 10. Aronijas, ērkšķogas, zirņi

t. 11. Kauleņaugi, ogu krūmi, rozes, vasaras ķiploki

c. 12. Zālienaugi, vasarāji, bērzi, koki alejās

s. 14. Tūjas, egles, bērzi, burkāni

sv. 15. Dekoratīvie augi

p. 16. Avenes, dilles, fenhelis

o. 17. Introducētieaugi

t. 18. Pākšaugi, zilenes, rabarberi, sakņaugi (pievakarē)

c. 19. Cukurbietes, lopbarības sakņaugi, kacenkāposti

pt. 20. Āboliņš, pākšaugu mistri, labība, zālāji, ķirši

s. 21. Kartupeļi, cukurbietes, sakņaugi

sv. 22. Peonijas v. c. krāšņumaugi (rīta pusē)

t. 25. Ābeles, ozoli, lilijas
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c. 26. Apiņi, zirņi, pupas, dilles

p. 27. Vīteņaugi, ceriņi, dilles, gurķumētras, krūmu pupiņas

s. 28. Tomāti, gurķi, ķirbjaugi, pākšaugi
sv. 29. Gladiolas, jasmīni, ziedkāposti, kreses

p. 30. Saulgriezes, cidonijas

Maijs
o. 1. Ozoli, rozes; dzīvžogi un alejas
t. 2. Ārstniecības augi, āboliņš, labība

c. 3. Vasarāji, gladiolas, dālijas, dilles

pt. 4. Zirņi, zālienaugi
s. 5. Lini, zirņi, sīpoli
sv. 6. Krāšņumaugi, lini, garšaugi (pēcpusdienā)

p. 7. Sīpoli, ķiploki, sarkanie kartupeji
o. 8. Kartupeļi, ziedkāposti, papardes
t. 9. Kartupeļi, kaņepes, ķirši, ķiploki
c. 10. Kartupeļi, tomāti

pt. 11. Kartupeļi, lini, sakņaugi

s. 12. Sakņaugi, kartupeļi, ganību zālaugi
sv. 13. Parku un skvēru augi

p. 14. Ekstravagantie krāšņumaugi
t. 16. Gurķi, salāti, vasarāji

c. 17. Baseinu ūdensaugi, zaļbarības mistri

pt. 18. Tomāti, pākšaugi, vasarāji

s. 19. Ķiploki, siltummīloši augi

sv. 20. Dārza puķes un istabas augi

p. 21. Kartupeļi, sakņaugi
c. 24. Vīteņaugi (pievakarē)

pt. 25. Griķi, krūmu pupiņas, dēstu izstādīšana

s. 26. Dēstu izstādīšana, griķi, kartupeļi, baseinaūdensaugi
sv. 27. Siltummīloši krāšņumaugi
o. 29. Vasarāji, griķi

c. 31. Zālāji, zālienaugi, griķi

Jūnijs

pt. I. Griķi, zaļbarības mistri

s. 2. Dēstu izstādīšana, lapu pētersīļi

o. 5. Kartupeļi, griķi
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c. 7. Burkāni, bietes, kartupeļi
o. 12. Dēstu izstādīšana, zālāji
t. 13. Burkāni, bietes, dēstu izstādīšana

c. 14. Dēstu izstādīšana, zaļbarības mistri

pt. 15. Ziemasrutki

s. 16. Burkāni, ziemasrutki

p. 18. Burkāni, bietes

c. 21. VASARAS SAULGRIEŽI

Sast. Guntis Biezais

Ražas kalendārs 2001. gadam

Datums Jānovāc

Jūlijs

p. 2. Siens

o. 3. Siens, āboliņš, ogas

t. 4. Siens

c. 5. Siens, liepziedi

s. 7. Sakņaugi, agrie kartupeļi
o. 10. Liepziedi v. c. ārstniecības augi

t. 11. Gurķi, skābenes, ogas, liepziedi

c. 12. Garšaugi

pt. 13. Siens, garšaugi
s. 14. Sūnas guļbūvēm, siens

t. 18. Kumelītes, ķimenes

sv. 22. Asinszāle, puķu sēklas

p. 23. Agrie kartupeļi, ārstniecībasaugi, labība

o. 24. Graudaugi
t. 25. Graudaugi

c. 26. Graudaugi

pt. 27. Tomāti, pētersīļi, burkāni

s. 28. Agrie kartupeļi, pelašķi
sv. 29. Garšaugi, dārzeņu sēklas

p. 30. Agrie kartupeļi

o. 31. Kauleņaugi



242

Augusts

t. 1. Agrie kartupeļi, sakņaugi
c. 2. Sakņaugi, ogas

pt. 3. Rudzi v. c. labība sēklai

s. 4. Rudzi sēklai

sv. 5. Vasarasāboli, jāņogas

p. 6. Augi dziedniecībai

o. 7. Gurķi v. c. ķirbjaugi
t. 8. Labība, ķirši

c. 9. Garšaugi, ķiploki, labība

pt. 10. Sāk novākt sīpolus, kartupeļus, linus

s. 11. Vasarasāboli, ziedkāposti
sv. 12. Vasaras puķu un zālāju sēklas

p. 13. Zirņi v. c. pākšaugi
o. 14. Pākšaugi sēklai

t. 15. Sīpoli, ķiploki
c. 16. Gurķi, ķirbjaugi

pt. 17. Kliņģerites, asinszāle, labība

o. 21. Ārstniecības augi un to sēklas, labība

t. 22. Bumbieri, āboli, graudaugi
c. 23. Sīpoli, ķiploki, garšaugi

pt. 24. Sākas sēņu laiks

s. 25. Gurķi, kabači v. c. ķirbjaugi
sv. 26. Plūmes, meža ogas

p. 27. Kartupeļi
o. 28. Pelēkie zirņi, baldriānasaknes

t. 29. Lini, kaņepes, sausie krāšņumaugi
c. 30. Šķiedraugi, introducētokokaugu sēklas

Septembris

s. 1. Introducēto ziedaugu sēklas, lini

sv. 2. Lini, vasaras puķu sēklas, ķirbjaugi

p. 3. Lini, āboli, ķirbjaugi
o. 4. Rāceņi, lini, meža ogas

t. 5. Garšaugi, pīlādži, kaņepes, graudaugi
c. 6. Sārtie augļaugi

pt. 7. Dārzeņu v. c sēklas

s. 8. Kartupeļi, sakņaugi
sv. 9. Ziedaugu un vīteņaugu sēklas



p. 10. Apiņi, lini

t. 12. Āboli, sakņaugi
c. 13. Kartupeļi, sakņaugi

pt. 14. Saulgriezes, āboli

s. 15. Aronijas, kartupeļi

t. 19. Kartupeļi, lini, augļaugi
c. 20. Kartupeļi, garšaugi, galda bietes

pt. 21. Sakņaugi, āboli

s. 22. Cidonijas

sv. 23. Rieksti, dzērvenes

p. 24. Kartupeļi, sakņaugi
o. 25. Lini, rieksti, kartupeļi
t. 26. Kartupeļi, sakņaugi

c. 27. Āboli, dārzeņi

pt. 28. Kartupeļi
sv. 30. Āboli, sēnes

Oktobris

p. 1. Kāposti, lini

o. 2. Rutki, vilkābeles

t. 3. Lini, āboli

c. 4. Kartupeļi, sakņaugi

pt. 5. Sakņaugi, āboli, kāposti
s. 6. Kartupeļi, cukurbietes

sv. 7. Āboli, cidonijas

pt. 12. Āboli

s. 13. Sakņaugi, cukurbietes

sv. 14. Āboli

c 18. Sakņaugi

pt. 19. Smiltsērkšķi

s. 20. Cukurbietes

sv. 21. Ziemasāboli

p. 22. Cukurbietes

o. 23. Cukurbietes

Sast. Guntis Biezais
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