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Ievads

Daugava, Daugava, musu

Sendienu vairogs un mērs, —

Ciešanas, postu un rūsu

Aiznes tu jūrā vienmēr.

A. Caks

Mūsu galvaspilsētas savdabību lielā

mērā veido Daugava un ar to saistītās

ūdenstilpes — Ķīšezers, Baltezers, pil-
sētas kanāls, Buļļupe v. c. Nepārspīlē-

jot var teikt: Rīga ir pilsēta uz ūdens.

Pat savu vārdu tā ieguvusi no nelie-

lās Rīgas (Rīdziņas, Rīdzenes) upītes,

Daugavas labā krasta pietekas.

Tirdzniecības apmetne pie Rīgas
upes bija pazīstama ilgi pirms 1201.

gada, kad Rīga pirmoreiz pieminēta

kā pilsēta. Jādomā, ka tieši izdevīgais

ģeogrāfiskais stāvoklis Daugavas sa-

tiksmes un tirdzniecības ceļa galā,
ērtas ostas izveidošanas iespēja Rīgas

upes grīvā un stratēģiskā nozīme bija
galvenie priekšnoteikumi, kālab vācu

feodāļi izraudzījās šo vietu pilsētas
•celšanai.

Gāja gadsimti, mainījās varas un

valdnieki, mainījās sabiedriski ekono-

miskās formācijas, bet cilvēks Dauga-

vas krastos turpināja izmantot lielās

upes dāvanas — zivis un dzeramo

ūdeni — un pludināt kokus. Daudzus

gadsimtus Daugava bija galvenā

transporta maģistrāle. Jāpiebilst, ka šis

kuģniecības ceļš jau 6. gadsimtā kļuva

par vienu no svarīgākajiem t. s. Aus-

trumu ceļa posmiem, kurš savienoja

Baltijas jūru ar Melno jūru. Kamēr

vien upes dabiskās iespējas apmieri-

nāja cilvēka prasības, viņa ietekme uz

upi bija niecīga un nemanāma. Cilvēks

piemērojās upei. Cilvēka vajadzības

pretrunā ar upes dabiskajām iespējām
nonāca vēlāk. 18. gadsimtā, attīstoties

tehnikai, upes plūdums jau vairs

neapmierināja kuģniecības vajadzības.

Tomēr, par spīti visiem mēģinājumiem

pakļaut upi, lieliem materiālu un

līdzekļu ieguldījumiem, dabiskais upes
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režīms saglabājās līdz pat 19. gad-
simta 70. gadiem — Daugava nepa-

devās. Un tikai tad, kad cilvēks bija

izpratis upes tecējuma likumsakarības,

Daugavas lejteces daļu izdevās izvei-

dot atbilstoši pieaugošajām navigācijas

prasībām. Tas prasīja vairāk nekā

40 gadus, milzīgus kapitālieguldījumus

un inženieru hidrotehniķu radošo

darbu. Upes krastus ieskāva mākslīgi

veidotas hidrotehniskās būves, kuras

nodrošināja nemainīgu kuģuceļu, tika

izbūvētas arī ērtas piestātnes un krast-

malas. Lai arī sašaurināta un padziļi-

nāta, Daugava joprojām saglabāja da-

bisko caurteces režīmu. Tā joprojām

nesa savus ūdeņus uz Baltijas jūru,

ziemā sals to iekala ledū, pavasaros

bija plūdi, bet vasarā ūdens caurtece

stipri samazinājās.

Daugavas dabiskais caurteces re-

žīms mainījās tikai mūsu gadsimtā sa-

karā ar hidroelektrostaciju celtnie-

cību — vispirms Ķeguma, tad Pļaviņu

un, visbeidzot, 1974. gadā Rīgas HES,

kuras aizsprosts norobežoja upi 30 km

attālumā no grīvas, tādējādi pārvēr-

šot šo posmu par kanālu. Sā kanāla

caurteces režīms pilnībā kļuva atkarīgs

no hidroelektrostacijas darbības un jū-

ras uzplūdiem un atplūdiem. Rīgas

HES paredzēta darbam maksimālās

slodzes režīmā, t. i., turbīnas tiek

iedarbinātas vislielākā elektroenerģi-

jas patēriņa laikā. Tādējādi piecu

dienu darba nedēļas laikā tās tiek

ieslēgtas vienu vai pat divas reizes

diennaktī. Katras turbīnas caurtece ir

600 m 3 sekundē, un, kad ik pēc trim

minūtēm hidroelektrostacijas turbīnas

cita pēc citas ieslēdzas, ūdens patē-

riņš upē pieaug no nulles līdz 3600 m3
sekundē — tas nozīmē, ka katru ne-

dēļu s—lo reizes caur Daugavas lej-

teces gultni izplūst tik daudz ūdens,

cik agrāk tikai stipru pavasara palu

laikā. Turklāt caur turbīnām izplūdu-

šais ūdens nonāk līdz grīvai pēc asto-

ņām stundām, bet ūdens līmeņa celša-

nās vērojama jau stundu pēc turbīnu

ieslēgšanas. Kad turbīnas tiek apturē-

tas, 30 km garajā kanālā sākas visas

ūdens masas svārstības. Sis gigantis-
kais svērtenis izraisa straumes virziena

maiņu te uz jūras pusi, te otrādi. Tādu

upes režīmu nekādi nevar uzskatīt par

dabisku, un tas jāņem vērā, eksplua-

tējot vecās krastmalas un būvējot

jaunas.

Runājot par Daugavas hidroteh-

nisko būvju izmantošanu un celtnie-

cību, nevar ignorēt arī jūras uzplūdu

un atplūdu parādības. Kāds bija rīdzi-

niekiem vēl spilgtā atmiņā esošo 1967.

un 1969. gada plūdu cēlonis, kā sākas

uzplūdi Daugavā? Tas notiek, kad cik-

lons virzās no Dānijas pāri Somu

līcim uz Ļeņingradu. Spēcīgi dienvid-

rietumu vēji sadzen ūdeni Baltijas

jūrā un pa Irbes šaurumu Rīgas līcī.



Kad ciklona centrs atrodas virs Ļe-

ņingradas, vējš maina virzienu uz zie-

meļrietumiem un ūdens no Rīgas līča

tiek dzīts Daugavā. Uzskatāms piemērs

bija 1969. gada 2. novembra orkān-

veida vētra, kuru 1973. gada Dabas un

vēstures kalendārā raksturo pazīsta-
mais hidrologs Arvīds Pastors:

«.. Sākumā rietumu vēji caur Irbes

jūras šaurumu sadzina Rīgas jūras līcī

ievērojamas ūdens masas. Kad vējš
mainīja virzienu, sevišķi augsti uzplūdi

veidojās līča dienviddaļā.
Ūdens līmenis 2. novembrī ap

pīkst. 11 Daugavgrīvā sasniedza at-

zīmi 2,14 m virs vidējā jūras līmeņa

(Kronštates nulles). Rīgas tiltu rajonā
līmenis bija vēl augstāks — ap 2,30 m.

Lai gan ikdienas ūdens līmeņa no-

vērojumi Rīgā sākti jau 1872. gadā,
tik augsts līmenis nekad nav vēl no-

vērots. lepriekšējais maksimums 1899.

gadā bija par 23 cm zemāks..»

Turpretī austrumu un ziemeļaus-

trumu vēji izraisa atplūdus — ūdens

līmeņa pazemināšanos.

Sajā darbā pastāstīsim par Dauga-
vas lejteci posmā no Doles salas līdz

jūrai, kas vēsturiski uzskatāma par

Rīgas ostas akvatoriju. Kuģuceļa iz-

veidošana un uzturēšana, Daugavas

gultnes regulēšana, krastu nostiprinā-

šana, krastmalu un piestātņu izbūve ir

cieši saistīta ar ostas, tirdzniecības un

flotes attīstību. Sādā aspektā iepazīsti-
nāsim lasītāju ar hidrotehnisko būvju

konstrukcijām, uzbūves principiem,
darba paņēmieniem un unikāliem risi-

nājumiem, kuri vēl pavisam nesenā pa-

gātnē izmantoti Daugavas lejteces da-

ļas un līdz ar to arī Rīgas ostas izvei-

došanā un paplašināšanā. Nobeigumā
dalīsimies domās par šīs upes daļas

kā kompleksa inženierbūves pieminekļa

saglabāšanas un izmantošanas per-

spektīvām, par apjoma ziņā unikālā

objekta eksponēšanu un propagandē-
šanu.

Grāmata uzskatāma par pirmo mē-

ģinājumu sistematizēt un populārā
veidā pasniegt līdz šim dažādos izde-

vumos izkliedēto materiālu par Dau-

gavas lejteces hidrotehniskajām būvēm.

Sajā darbā izmantotas galvenokārt

grāmatas, monogrāfijas, periodiskie iz-

devumi, arheoloģisko izrakumu atskai-

tes materiāli, kā arī projektēšanas or-

ganizāciju izpētes un apsekošanas

materiāli.
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Īsi par terminoloģiju

Mūsu grāmatā sastopami daži

visai specifiski jēdzieni, kuru

nozīme lasītājam ne vienmēr

būs zināma. Daļa no šiem jē-
dzieniem attiecas uz upi, tās

posmiem vai režīmu, turpretī
citi lietoti hidrotehnisko būvju
un to sastāvdaļu apzīmēšanai.

Sā darba ietvaros upe mūs

pirmām kārtām interesē kā

transporta maģistrāle. Šādā as-

pektā svarīgākais ir kuģuceļš
jeb fārvalers, t. i., navigācijas

ziņā drošs ūdensceļš ar pietie-
kamu dziļumu un bez šķēršļiem
kuģošanai. Lai kuģis varētu pre-
cīzi virzīties pa kuģuceļu (fār-
vateru), šo ceļu iezīmē jeb no-

sprauž. Daugavas fārvatera no-

teikšanai izmanto vēruma zī-

mes — krasta navigācijas zīmes,
kuras uzstāda pārī vienu aiz

otras uz fārvatera līnijas, lai va-

rētu noteikt pareizo virzienu vai

pagrieziena vietu.

Upes dabiskais dziļums visā

tās garumā nav vienāds — dzi-

ļākie posmi mijas ar seklākiem

jeb škēršņiem. Lai izveidotu ku-

ģuceļu pār škēršņiem, gultni

nepieciešams padziļināt. Līdzīgi
darbi veicami arī, lai pārvarētu
bāru jeb ietekas sēkli, kuru grī-
vas priekšā uzskalo upes saneši.

Ūdens līmenis upē ir mainīgs
lielums — tas atkarīgs no no-

krišņiem, sniega kušanas inten-

sitātes, hidroelektrostaciju dar-

bības un daudziem citiem fakto-

riem. Aprakstot hidrotehniskās

būves, dziļumus pie tām vai šo

būvju augstumu virs ūdens

līmeņa, vienkāršības labad pie-

ņemts lietot vidējā ūdens līmeņa
atzīmi. Šādu vidēju ūdens

līmeni, kurš novērots daudzu

gadu laikā, sauc par ordināro

līmeni. Daugavas lejteces daļā
ordinārais līmenis ir tuvs vidē-

jam jūras līmenim.



7

Ja runājam par kādu zemes

teritoriju, tas saprotams visiem.

Pēc tāda paša principa veidots

jēdziens akvatorija (latīņu vai.

terra — zeme, aqua — ūdens) —

tātad nosacīti norobežota ūdens

teritorija. Piemēram, ostas ak-

vatorija, poligona akvatorija
v. tml.

Grāmatas pirmā daļa veltīta

Daugavas lejteces daļas gultnes
t. i., upes gultnes

formas un ūdens režīma mākslī-

gai izmaiņai ar dažādu regulē-
šanas būvju palīdzību. Vispla-
šāk izmantotās būves ir dambji,
kurus parasti būvē paralēli kras-
tam. Savukārt būnas attiecībā

pret krastu veido taisnu vai tam

tuvu leņķi. Horizontālos lauku-
mus uz dambjiem sauc par ber-

mam: Visizplatītākais dambju
un bunu konstruktīvais elements
ir dažāda veida fašinu konstruk-

cija. Visvienkāršākā fašina ir
cieši sasaitētu žagaru saiškis ci-
lindra veidā ar 20—30 cm lielu
diametru. Pārējas fašīnu kon-

strukcijas sīkāk aprakstītas
tekstā.

Otrajā daļā stāstīts par krast-
malām. Latviešu literārās valo-
das vārdnīcā atrodam, ka krasts
un krastmala ir gandrīz iden-
tiski jēdzieni, kas apzīmē zemes

Kuģis virzās pa kuģuceļu, orientējo-
ties pēc vēruma zīmēm: 1 — priek-
šējā vēruma zīme; 2 — aizmugurējā
vēruma zīme; 3 — kuģuceļš.

joslu gar ūdenstilpi. Hidrotehni-

kas terminoloģijā krastmala ir

krasta norobežojošā būve atbal-

sta sienas vai estakādes veidā.

No izmantošanas viedokļa izšķir
pilsētas krastmalas, kuras do-

mātas galvenokārt ūdenstilpes
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20. gadsimta sākuma būvētā koka pāļu
rievsiena.

krastu nostiprināšanai un arhi-

tektoniskajai noformēšanai, pie-

stātņu krastmalas (piestātnes)
kuģu pietauvošanai un kravas

operāciju veikšanai, kuģu re-

monta krastmalas un vēl citas.

Larsena tipa tērauda rievpāļu savieno-

jums.

Raksturīgi, ka krastmalas no-

saukumu reizēm dod ielām, ku-

ras virzās gar krastu.

Noskaidrojuši krastmalas jē-
dziena būtību, pastāstīsim par

Rīgā sastopamo krastmalu kon-

strukcijām. Šo konstrukciju pa-
matelementi ir dažādi pāļi, kuri

var būt iedzīti gan vertikāli, gan

slīpi, gan pa vienam un kūļos,

gan sienas veidā. Visvairāk iz-

platīti ir koka, tērauda un

dzelzsbetona pāļi. īpašs un plaši
lietots pāļu veids ir rievpāļi,
kuri ar speciālām gropēm tiek

savienoti ciešā gruntsnecaurlai-
dīgā sienā. Pēdējā laikā krast-

malu izbūvē arvien biežāk iz-

manto čaulpāļus, kuri izgatavoti
dzelzsbetona cauruļu veidā.

Vienkāršākā un izplatītākā ir

t. s. plānās sienas krastmala jeb
bolverks. Ja to veido kā ciešu

pāļu rindu, aiz kuras saber smil-
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tis, tad konstrukciju sauc par
nenoenkurotu bolverku, bet pāļu
rindu — par krastmalas fasādes
sienu. Bolverku konstruktīvā

īpatnība ir tāda, ka katrs priek-
šējās sienas pālis darbojas kā

sija, kura grunts sānspiediena
iedarbībā izliecas. Bolverks var

tikt veidots ar vai bez virsbūves.

Nenoenkurotā bolverka kon-

strukcija ir piemērota tikai tajās
vietās, kur dziļums pie krasta

nepārsniedz trīs metrus. Ja dzi-

ļums ir lielāks, tad nepieciešams
enkurojums. Tādu konstrukciju
sauc par noenkurotu bolverku.

Bolverka priekšējās pāļu sienas

augšējā daļa tiek nostiprināta
ar koka vai dzelzs savilcēm aiz

enkurojuma. Parasti tā ir pāļu
rinda, kas iedzīta krastā zināmā
attālumā no fasādes sienas. En-

kurojumu izveido no atseviš-

ķiem pāļiem, pāļu kūļiem vai

dzelzsbetona plāksnēm. Šādā
veida krastmalas būvē tur, kur

dziļums sasniedz B—lo metrus.

Ja dziļums ir vēl lielāks, pāļi
reizēm jāiedzen vairākās rindās.

Ta, piemēram, fasādi veido kā

dzelzs pāļu rievsienu, bet tūlīt

aiz tas iedzen čaulpāļu rindu.

Svarīgi, lai fasāde būtu grunts-
necaurlaidīga, jo citādi var tikt

izskalots smilšu bērums aiz tās.

Horizontālā slodze aksiāli iedarbojas

uz katru pāli.

Ja fasādes sienas elementos nav

ierievju, necaurlaidību nodro-

šina ar zemūdens betonēšanu,

uzstādot speciālas plāksnes vai

arī saberot akmeņus vai šķem-
bas.

No bolverka atšķirīgas ir kon-

strukcijas, kurās uz pāļiem

iedarbojas aksiālais (pa pāļa
asi ejošais) spēks. Ja divus pā-
ļus iedzen slīpi, lai augšējie gali
būtu kopā, un šajā savienojuma
vietā iedarbojas horizontālā slo-



Raksturīgs estakādes konstrukcijas griezums: 1 — čaulpāļi 120 cm diametrā; 2 —

saliekamā dzelzsbetona konstrukcija.

dze, tad pēc fizikas likumiem

(paralelogramma likums) šī slo-

dze iedarbojas aksiāli, vienu

pāli iespiežot, bet otru velkot

ārā no grunts. Šādi novietotus

pāļu pārus sauc par āžiem, un

tie ir galvenais nesošais ele-

ments konstrukcijā, kura plaši
izmantota Rīgas krastmalu iz-

būvē. Hidrotehnikā to dēvē par

augsto pāļu režģogu jeb rost-

verku. Parasti par rostverku

sauc pāļu konstrukcijas augšējo
dzelzsbetona vai betona plāksni,

10
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Pēc kara atjaunotā Eksporta ielīča dambja apmale 20. gadsimta sākumā balstījās
uz koka pāļiem: 1 — vecā dambja pāļi; 2 — jaunie pāļi.

kura savieno pāļus un tādējādi
noder vienmērīgai slodzes sada-

lei uz šiem pāļiem. Konstrukci-

jas nosaukumā vārds «augstais»
norāda uz to, ka rostverks pa-
celts virs grunts līmeņa. Krast-

malas grunts necaurlaidību no-

drošina pāļu rievsiena, kuru

iedzen krastmalas aizmugurē.
Uz rievsienu iedarbojas grunts
sānspiediens, bet rievsienas slo-

dze caur rostverka plāksni tiek

pārnesta uz pāļiem. Krastmalas,
kuras uzbūvētas uz vertikāliem



pāļiem tā, lai uz tām neiedarbo-

tos grunts sānspiediens, sauc

par estakādēm. Tādu krastmalu

konstrukciju var salīdzināt ar

tiltu, kura laidumi novietoti uz

balstiem. Krastmalu var izbūvēt

arī no masīviem dzelzsbetona

vai betona bluķiem, kuri piemek-
lēti un novietoti tā, lai grunts
spiediens nevarētu tos nedz ap-

gāzt, nedz nobīdīt. Šādus ele-

mentus padara stabilus to masa,

un tāpēc tos sauc par gravitāci-
jas elementiem.

Šeit jāpiebilst, ka atvieglotas

konstrukcijas krastmalu, kuru

uzceļ vecās krastmalas priekšā,
lai padziļinātu piekrasti vai no-

vērstu avāriju, sauc par apmali.

Pietauvojot kuģus un veicot

kravas operācijas, var iztikt arī

bez krastmalām. Ja krastmalu

nav, kuģu pietauvošanai izveido

atsevišķus piestātņu elementus,

parasti izbūvējot tos kā pāļu ko-

pojumu zināmā attālumā no

krasta. Tādas piestātnes sauc

par muliņiem. Pēc krastmalas

izbūves upes krasts var būt ar

slipu, pusslipu vai vertikālu

profilu.

Runājot par ostām, tiek lietots
vārds termināls. Tā sauc ostas

daļas, kuras izbūvētas kontei-

neru un paketēto kravu apstrā-
dei. Ar jēdzienu kordons jeb
kordona linija apzīmē līniju,
kura iet pa krastmalas augšējo
šķautni. Pēc būtības kordons ir

robeža starp ostas sauszemes te-

ritoriju un akvatoriju. Runājot
par kuģu remonta rūpnīcu, tiek

pieminēts stāpelis — kuģa būves

laukums ar slīpumu uz ūdens

pusi. Savukārt doks ir būve, kas

paredzēta kuģa pacelšanai virs

ūdens, lai varētu veikt tā zem-

ūdens daļu apskati un remontu.
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Daugavas gultne

Cīņa ar upi

«No mazajiem namiņiem, kas

pie Rīdziņupes, bij tik šķores re-

dzamas. Doma baznīcā peldēja
soli. Kapakmeņi, no kuriem to-

reiz pastāvēja grīda, iebruka iz-

skalotajos kapos. Līķi pacēlās
virs ūdens. Baznīcā un krustejā
ķēra zivis.» Tā par 1709. gada
plūdiem savā 19. gadsimta sā-

kumā izdotajā «Dzimtenes vēs-

tures grāmatā jauniešiem»
stāsta mācītājs Matiass Tīls.

Vel tagad vairāk nekā metru

virs grīdas Doma baznīcā aplū-
kojama metāla plāksnīte ar

ūdens līmeņa atzīmi 1709. gada
13. aprīlī. Ziņas par ārkārtīgi
postošiem plūdiem saglabājušās
arī no senākiem laikiem. Tā,

piemēram, 1358. gadā «Doma

baznīcas gaņģī» ūdens bijis cil-
vēka augstumā. Vēstures avotos

minēti ari 1562., 1578., 1590.,
1597., 1615. un 1649. gada plūdi,
kuru laikā applūdušas ne tikai

Rīgas ārpilsētas, kas bija visai

parasta parādība, bet arī noda-

rīti lieli postījumi aizsargmūru
ieskautajai pilsētas da|ai. Tolaik

Daugava, it sevišķi lejteces

daļā, bija ārkārtīgi mainīga un

viltīga upe. Pavasaros uz ne-

skaitāmajiem sēkļiem nereti vei-

dojās milzīgi ledus sastrē-

gumi, kas nosprostoja upi un iz-

raisīja strauju ūdens līmeņa
celšanos augšpus tiem.

Rīdzinieki cīnījās ar Dauga-

vas kaprīzēm kā vien mācēdami.

Jau 13. gadsimta beigās Dau-

gavā pie Rīgas upes grīvas sāka

veidot krasta nostiprinājumus
no koka — bolverku, lai pava-

sara palu laikā pasargātu pilsē-
tas nocietinājumu mūri no le-

dus un tā pamatus no izskaloša-

nas. Savukārt no plūdiem cen-
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Doma baznīcas sienā iemūrēta piemi-

ņas plāksne.

tās izsargāties, rūpīgi noblīvējot
pilsētas vārtus, taču nereti arī

tas nelīdzēja. Vēlāk, kopš
17. gadsimta vidus, kad tika

pilnveidota pilsētas fortifikāci-

jas sistēma, tajā ietilpstošie ze-

mes vaļņi noderēja arī aizsar-

dzībai pret ūdens ieplūšanu pil-
sētā. Tomēr nedz jaunā fortifi-

kācijas sistēma, nedz 16.—17.

gadsimtā un vēlāk uzbūvētie

dambji pilnībā novērst plūdu
briesmas nevarēja. Rīgas tirgo-
tājiem plūdi nodarīja lielus zau-

dējumus. Tā, piemēram, 1771.

gada pavasarī jūrā tika aiznesti

uz Daugavas saliņām sakrautie

kokmateriāli apmēram 100000

dālderu vērtībā.

Taču plūdi nodarīja ne tikai

materiālus zaudējumus, sagrau-

jot ēkas un tiltus, izpostot pie-
stātnes un nogremdējot kuģus.
Tie prasīja arī cilvēku upurus.

Tā «Baltijas Vēstnesis» ziņoja,
ka 1877. gada 27. martā ledus

sablīvējies starp Podragu un

Katrīnas dambi, tā ka Daugava
izgājusi no krastiem un pārrā-
vusi Jelgavas dzelzceļa dambi.

Tāpat izpostīts Raņķa dambis

ar tiltu un Bolderājas dzelzceļa
uzbērums, bet Jelgavas ārpilsētā
kāds vīrs ar sievu, aiziedami uz

baznīcu, ieslēguši bērnus istabā

un pārnākot atraduši tos noslī-

kušus pa logiem ieplūdušā
ūdenī.

Ledus iešana un palu ūdeņi
izmainīja Daugavas gultni un

līdz ar to, kas jo sevišķi svarīgi,
kuģuceļu. Upes gultnes augš-
daļa ir mālaina, vidus un lejas
daļa akmeņaina, bet pēdējos
30 km pirms ietekas jūrā —

smilšaina, viegli izskalojama.
Tur daudzās vietās veidojās ze-

mas smilšu saliņas un sēkļi.
Palu ūdeņi šai posmā viegli iz-

skaloja upes krastus, pārvietoja
smilšu sēkļus uz citām vietām,
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kur lēnāka straume. Tādējādi

kuģuceļš vai ik gadus mainījās,
tas kļuva līkumains, ar asiem

pagriezieniem no viena krasta

uz otru un līdz ar to bīstams.

Tikai pieredzējušie Rīgas loči

varēja novadīt kuģus no Dauga-

vas grīvas līdz ostas piestātnēm.
Te jāpiebilst, ka tirdzniecības

palīgamatu locekļi — pārcēlāji,
mastu šķirotāji, loči v. c. — bija

pārsvarā latvieši un tieši viņi
veica galvenos plūdu briesmu

novēršanas un to seku likvidēša-

nas darbus.

Palu laikā palīgamatu locek-

ļus iesaistīja t. s. dambju sar-

dzēs. Kopš 18. gadsimta uz dam-

bjiem norīkoja īpašus sargus ar

lāpstām, ķerrām un pajūgiem,
lai vajadzības gadījumā viņi va-

rētu aizkavēt, kā arī likvidēt ra-

dušos hidrotehnisko būvju pos-

tījumus. Palīgamatu locekļu pie-
nākumos ietilpa ledus sastrē-

guma likvidēšana Daugavā, le-

dus novākšana, pāļu dzīšana,

plostu tilta izņemšana, ielikšana

un apkopšana. Tā, piemēram,

ormaņu uzdevums bija pievest
mēslus un akmeņus Rīdziņas
ietekas aizsprostošanai un pilsē-
tas vārtu noblīvēšanai plūdu
laikā. Savukārt pēc tam to visu

vajadzēja novākt un aizvest.

Viens no grūtākajiem un bīsta-

mākajiem darbiem bija boju iz-

likšana kuģuceļā Daugavā. lesā-

kumā to veica sāls nesēji, bet

kopš 18. gadsimta 30. gadiem —

loču amata locekļi.
Sākotnēji galvenais pilsēt-

nieku mērķis cīņā ar Daugavu

bija pasargāt Rīgu no applūša-
nas, bet 17.—18. gadsimtā
priekšplānā izvirzījās kuģošanas
drošības jautājumi un līdz ar to

nepieciešamība attīrīt un regu-

lēt upes gultni.
Sekmīga tirdzniecība lielā

mērā bija atkarīga no Dauga-
vas ūdensceļa stāvokļa ne tikai

ostas akvatorijā, bet arī augš-
pus Rīgas. Pirmie projekti gul-
tnes tīrīšanai tika izstrādāti jau
16. gadsimta beigās, un tajos

galvenā uzmanība bija pievēr-
sta kuģniecību traucējošo ak-

meņu izcelšanai. Sakarā ar tir-

gotāju sūdzībām 1598. gadā Po-

lijas Seimā tika pieņemts lē-

mums par 34 akmeņu izcelšanu

no upes gultnes posmā no Ikšķi-
les līdz Disnas ietekai. 1600.

gadā Rīgas rāte noslēdza

līgumu ar ūdensbūvju meistaru

Heinrihu Sebastiansenu par šā

darba veikšanu. Diemžēl meis-

tars nomira ar mēri, paspējis
izcelt tikai trīs akmeņus. 1603.





Daugavas plāns 18. gadsimta vidū pirms regulēšanas darbu uzsākšanas.

gadā līgumu no jauna noslēdza

ar holandieti Harki Isebrand-

sonu, kurš kopā ar savu dēlu

un vēl kādu meistaru no Holan-

des Jākobu Pīļu apņēmās ak-

meņu izcelšanu veikt par 8000

dālderu lielu atlīdzību. Taču

vēlāk pie H. Isebrandsona tika

atrasts slepens līgums ar birģer-
meistaru Nikolausu Eki par

minētās summas sadalīšanu

viņu starpā. Cik noprotams, šā

iemesla dēļ līgums pēc vairāku

akmeņu izcelšanas ticis lauzts.

Labāk veicās mehāniķim un

straumes regulēšanas meista-

ram Tobiasam Eriham fon Kē-

nigam, kurš kopā ar kādu vācu

namdari 1638./39. gadā izvilcis

no Daugavas gultnes 32 akme-

ņus. Akmeņi celti ar svirām,

vinčām, ķēdēm un speciāli izga-
tavotiem rullīšiem.

Līdztekus šiem darbiem pirmo
reizi tika mēģināts Daugavas
tecējumu pie Rīgas iegrožot ar

dambjiem. Vēl šodien mēģinā-
jumiem pasargāt pilsētu no plū-
diem un ierobežot Daugavas

gultni var izsekot pēc dažu ielu

nosaukumiem: Ganību dambis,

Katrīnas dambis, Balasta dam-

bis un Kaķasēkļa dambis. Par

pirmajiem Rīgas dambjiem
mūsu pilsētas vēstures pētnieks
Jānis Straubergs stāsta grāmatā
«Vecā Rīga»: «Vecākie Rīgas
dambji ir Inča dambis, kas atra-

dās tur, kur tagad Maskavas

iela, un Ganību dambis. To no-

lūks nebija vēl pašas upes regu-

lēšana, bet gan plūdu briesmu

novēršana. Sevišķi nozīmīgs bija
Inča dambis, kas celts 16.—17.

gs. mijā. Šis dambis neļāva
vairs Daugavas ūdeņiem pava-

saros applūdināt Maskavas

priekšpilsētu. Bez tam šo dambi

varēja izmantot kā satiksmes

ceļu, pa kuru gar Daugavas
krastu bija viegli nokļūt līdz pil-

sētai, nemērojot garo ceļu, kas

gāja apkārt zemumam pa
Smilšu kalniem.»

Pirmās lielākās hidrotehnis-

kās būves gultnes regulēšanas
nolūkos uzceltas 17. gadsimta
vidū, to skaitā 700 asu garš
dambis, kas vienlaicīgi sargāja
pret nobrukumiem upes kreiso

krastu pie Jelgavas priekšpilsē-
tas. 1693. un 1694. gadā augš-

17
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pus pilsētas tagadējās Zvirgzdu
salas un Zaķusalas rajonā uz-

būvēja divus dambjus, lai strau-

mei piešķirtu citu virzienu un

izskalotu smilšu sēres pilsētas
piekrastē, kā arī novirzītu

straumi no attekām pie Ķenga-

raga. Diemžēl visai drīz ledus

iešanas laikā šie dambji tika

sagrauti. Tā pirmie mēģinājumi
savaldīt Daugavu beidzās bez

jūtamiem panākumiem.
1707. gada ziņojumā par Dau-

gavas stāvokli teikts, ka upes

padziļināšana ir visnotaļ vaja-

dzīga un tautai nepieciešama,
tādēļ tā pēc iespējas jāveicina.

1759. gadā no Kēnigsbergas
atsūtītais projekts paredzēja
upes krastus izveidot paralēlus,
sānu attekas aizdambēt, sašau-

rinot Daugavu tā, lai palu
straume attīrītu gultni.

1762. gadā tika ierosināts

Daugavu augšpus Rīgas ierobe-

žot ar krasta nostiprinājumiem,
norakt ceļā esošās salas, noro-

bežot visas attekas, lai upi pēc

iespējas iztaisnotu. Bija vēl arī

citi projekti un priekšlikumi,
taču šai laikā kaut cik nozīmīgi

upes regulēšanas darbi netika

veikti.

1763. gadā Rīgas rate noslē-

dza līgumu ar inženieri Gustavu

Emanuēlu fon Veismani, kurš

apņēmās izstrādāt vienotu Dau-

gavas gultnes regulēšanas pro-

jektu un vadīt šos darbus. Pēc

G. E. Veismaņa aplēsēm, plāna
īstenošanai bija nepieciešams
200000 dālderu. Rīgas rātei

tādu līdzekļu nebija, tapec ķei-
zariene Katrīna II piešķīra no

valsts kases 86000 rubļu. Arī

ārzemju tirgotāji bija ieintere-

sēti Rīgas ostas paplašināšanā
un normālu kuģniecības ap-

stākļu nodrošināšanā Daugavā,

tāpēc arī viņi materiāli pabal-
stīja Rīgas rāti.

Projektā paredzētajiem dam-

bjiem un krasta nostiprināju-
miem vajadzēja stiepties no

Ķengaraga un Katlakalna līdz

Mīlgrāvja caurtekai. Par projek-
tēto dambju konstrukciju
G. E. Veismanis esot izteicies:

«Neviens nevarēs noliegt to cēlo

un vareno iespaidu; dambji pa-

celsies 9 pēdas virs ūdens

līmeņa, pa tiem varēs divas

galma ekipāžas viena otrai pa-

braukt garām.» Laikā no 1764.

gada līdz 1782. gadam abos

Daugavas krastos patiesi tika

izbūvēti dambji 14 verstu kop-

garumā — to skaitā Krīdenera

dambis (tagad Stadiona dam-

bis) un Katrīnas dambis labajā
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Vecākā līdz mūsdienām saglabājusies hidrotehniskā būve Daugavas gultnes regu-
lēšanai Rīgā — ap 1763. gadu celtais Krīdenera dambis.

krasta un dambji no Klīversalas
līdz Hapaka grāvim kreisajā
krastā. Tiesa gan, nedz to aug-
stums, nedz platums neatbilda

projektā paredzētajiem rādītā-

jiem, tomēr augstums pārsnie-
dza pavasara palu ūdeņu hori-

zontu. Darbi ritēja samērā strau-

jos tempos. Tā, piemēram, Kat-
rīnas dambi, kurš stiepās no

Ķeizardārza līdz Mīlgrāvim, iz-

būvēja laikā no 1764. gada līdz

1769. gadam. Dambja būvē iz-

mantoja karavīrus un arestan-

tus, bet būvdarbu uzraudzību

veica pats G. E. Veismanis. Ķei-
zariene Katrīna II personiski in-

teresējās par būvdarbu norisi,

un «kronis» šos darbus visādi

atbalstīja, kaut gan jau 1774.

gadā celtniecības darbiem plā-
notā summa bija pārsniegta
gandrīz trīskārt un sasniedza

526722 dālderus. Neraugoties
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uz lielajām dotācijām no valsts

kases, galvenās šo dārgo būv-

darbu izmaksas nācās segt Rī-

gas pilsētas kasei, kura tika pa-

matīgi iztukšota.

Garenvirziena dambju uzde-

vums bija ierobežot straumi, lai

tādējādi pavasara palu ūdeņi

paši padziļinātu gultni. Tomēr

cerības neattaisnojās — jau pir-

majos lielākajos plūdos 1783.

gadā ledus sablīvējās seklāka-

jās vietās, nosprostoja gultni un

ūdens pārrāva un iznīcināja
mākslīgās būves diezgan lielā

posmā. Savukārt 1807. un 1814.

gada pavasara palu ūdeņi lielu

dalu no dambjiem iznīcināja

gandrīz pilnīgi. Šāds liktenis

G. E. Veismaņa projektētos
dambjus piemeklēja tālab, ka

tie tika būvēti, nerēķinoties ar

upes dabiskajām norisēm un

neveicot kaut cik nopietnu to iz-

pēti. Protams, kā jau iepriekš
minēts, arī hidrotehnisko zinā-

šanu līmenis 18. gadsimtā vēl

nebija pietiekami augsts, lai

veiktu tāda apjoma upes regulē-
šanas darbus.

Atlikušo dambju palieku uztu-

rēšana un atjaunošana prasīja

ar katru gadu lielākus līdzek-

ļus, līdz beidzot pilsētas valde

nolēma uzturēt tikai dažus dam-

Daugavas shēma ar 1764.—1782. gadā



G. E. Veismaņa vadībā celtajiem dambjiem.
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«Pasludināšana» — 1799. gadā izdotie

Rīgas rātes noteikumi.

bjus pilsētas tiešā tuvumā, pā-

rējos atstājot novārtā. Tomēr jā-

uzsver, ka G. E. Veismanis bija

talantīgs un drosmīgs inženie-

ris. Savam projektam viņš bija
devis moto: «Mums trūkst nevis

līdzekļu, bet drosmes.» Tik tie-

šām, vēriena un drosmes trū-

kumu Veismanim mēs nevaram

pārmest. Savas muižas purvai-
najos laukos (tagadējās Miču-

rina ielas rajonā) viņš veica

plašus nosusināšanas darbus,
savukārt purva zemi, apkārtē-

jiem iedzīvotājiem par lielu brī-

numu, viņš lika pārvest uz

smilšu pakalniem, tādējādi tos

nostiprinot un padarot auglīgus.
Lai arī G. E. Veismaņa Dau-

gavas gultnes regulēšanas
darbu projekts netika īstenots,
tomēr viņa vadībā celtās būves

kļuva par savdabīgu eksperi-
mentālo bāzi turpmākajiem dar-

biem kuģniecības uzlabošanai

Daugavā.
1788. gadā izdotajā Daugavas

plānā uzskatāmi parādīti postī-

jumi, kādi nodarīti G. E. Veis-

maņa hidrotehniskajām būvēm.

Šī vēstures liecība mums ir inte-

resanta vēl tālab, ka tur redza-

mas visas tālaika Daugavas
hidrotehniskās būves: kreisajā
krastā Mūksalas aizsprosts (350
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asis augšpus tilta), Klīversalas

augstais šķērsdambis, Krastma-

las dambis, Ķīpsalas dambis,

Podraga dambis līdz Šteinhau-

era dzirnavām; labajā krastā —

Lībiešu salas aizsprosts, Roz-

bahsalas aizsprosts, Esplanādes
dambis (no Citadeles līdz Ķei-

zardārzam), Dārza dambis,

Katrīnas dambis un Ganību

dambis.

Spriežot pēc dokumentiem,

tālaika pilsētas pārvaldei bija

jācīnās ne tikai ar dabas spēku
nodarītajiem postījumiem, bet

arī ar neapzinīgiem pilsoņiem.
Lai nepieļautu dambju postī-

šanu, Rīgas rāte bija izstrādā-

jusi noteikumus saimnieciskās

darbības ierobežošanai uz šīm

hidrobūvēm.

Deviņpadsmitā gadsimta sā-

kumā pirmoreiz lielāka uzma-

nība tika pievērsta upes baga-
rēšanai, ko sākotnēji veica ar

zirga vilktu bagaru, bet 1846.

gadā iegādājās pirmo tvaika

bagarmašīnu. Taču ar bagarē-
šanu stabilus dziļumus nodroši-

nāt nevarēja, jo palu ūdeņi at-

kal piedzina kuģuceļu ar smil-

tīm. Risinājumi tika meklēti,

gan nopietnāk pievēršoties mūsu

lielākās upes pētīšanai, gan no-

vērojot G. E. Veismaņa projek-

tēto būvju ietekmi uz upi. Tā,

piemēram, aiz nesagrautajām

dambju daļām veidojās jaunas

salas, Balasta dambja aizsegā

Ķīpsala savienojās ar mazo Klī-

versalu, izrāvumi dambjos vei-

doja jaunas attekas v. tml. Ci-

tiem vārdiem sakot, darbojās da-

biskās regulēšanas princips, t. i.,

upe nogulsnēja sanešus tur, kur

cilvēks ar hidrotehniskajām bū-

vēm bija radījis vājas straumes

zonas. Tātad bija nepieciešama
tāda pieeja, kas upes graujošo

spēku ievirzītu cilvēkam vēlamā

gultnē. Deviņpadsmitā gadsimta
sākumā inženierzinātnes jau bija
tiktāl attīstījušās gan teorijas,

gan tehnisko iespēju ziņā, ka

iepriekšminētais princips kļuva

realizējams. Tādējādi atlika iz-

pētīt un precīzi noteikt, kur vei-

dojamas jaunas sauszemes teri-

torijas un kur padziļināma gul-

tne, bet nepieciešamo upes re-

žīmu nodrošināt ar attiecīgu
hidrotehnisku būvju celtniecību

šajos iecirkņos.
1849. gadā galvenais kuģu-

ceļš Daugavā kārtējo reizi aiz-

sērēja līdz 12 pēdām (3,6 m).

Kuģniecību nopietni apdraudēja
neskaitāmi sēkļi, bet Rīgas tir-

gotājiem tas nozīmēja ienākumu

krasu samazināšanos. Viņiem
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neatlika nekas cits kā pašiem

ieguldīt līdzekļus ostas izbūves

darbos. Preces tika apliktas ar

īpašu tirdzniecības nodokli un

izdotas divu aizņēmumu obligā-

cijas. Tādā veidā tika iegūta
nauda kuģniecības uzlabošanai.

1850. gadā tika nodibināta spe-

ciāla Ostas izbūves komiteja,
kura vadīja un organizēja dar-

bus. Laikā no 1850. gada līdz

1861. gadam ostas akvatorijā
tika veikta vesela virkne darbu

gultnes ierobežošanai, krastu

nostiprināšanai un kuģuceļa pa-

dziļināšanai, bet par to turpmāk.
Tehnikas progress paātrināja

notikumus. 1861. gadā izbūvē-

tais Rīgas—Daugavpils dzelz-

ceļš un dzelzceļa tīkla paplaši-
nāšanās vēlākajos gados veici-

nāja Rīgas ostas attīstību, bet

reizē ar to izmainīja Daugavas

ūdensceļa nozīmi. Līdz ar dzelz-

ceļa atklāšanu upes nozīme sa-

mazinājās un tai pašā laikā pie-

auga jūras ostas preču apgrozī-
jums. 1866.—1867. gadā Rīgas
ostā vidējais preču apgrozījums
naudas izteiksmē bija 45 miljoni

rubļu gadā, bet 1910. gadā šis

skaitlis jau sasniedza 332 miljo-
nus rubļu, to skaitā 190 miljoni
rubļu eksportam. Caur Rīgu tika
realizēts līdz 40% visa Baltijas

koku eksporta. Jāpiebilst, ka šai

ziņā Daugavas ūdensceļa no-

zīme pat pieauga — tā joprojām

palika galvenā vairāk nekā 900

verstu garā koku pludināšanas
maģistrāle.

Tirdzniecības uzplaukums pra-

sīja izvērst ostas labiekārtoša-

nas darbus. 1867. gadā tika ap-

stiprināts valsts padomnieka
inženiera Napjerska upes regu-

lēšanas ģenerālais plāns 20 ver-

stu garajam posmam no Doles

salas līdz jūrai. Pēc šā projekta
jau 1869.—1870. gadā uzbūvēja

Andrejsalas un Ķīpsalas dam-

bjus, bet 1872.—1873. gadā —

krasta nostiprinājumus pie Vo-

leriem, Rīnužiem un Vecmīl-

grāvī, kā arī pagarināja krasta

uzbērumu pie Augšpodraga.

Kuģniecības stāvoklis Daugavā

uzlabojās, tika padziļināts kuģu-
ceļš pilsētas robežās un aiz dam-

bjiem tika izveidotas jaunas te-

ritorijas kravas operācijām.

Napjerska upes ģenerālās re-

gulēšanas idejas īsumā varētu

raksturot šādi: visu ūdeņu nova-

dīšana galvenajā straumē, no-

robežojot blakus attekas; strau-

mes norobežošana ar garenvir-
ziena dambjiem un perpendiku-
lāri gultnei novietotām būnām;
izskalošanai pakļauto krastu no-
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stiprināšana. 1872. gadāNapjer-
ski pārcēla darbā uz Odesas

ostu. Viņa vietā no Liepājas uz

Rīgu tika ataicināts inženieris

Aleksandrs fon Bētihers, kurš

turpmākajos Daugavas gultnes

regulēšanas projekta variantos

saglabāja sava priekšteča izvir-

zītos pamatprincipus. 1873.—

1874. gadā veiktajos hidroteh-

nisko būvju pārbaudes pētīju-

mos viņš galveno uzmanību pie-

vērsa esošo būvju darbībai upes

regulēšanas procesā. A. Bētihers

izdarīja korekcijas, ņemot vērā

gan šo pētījumu rezultātus, gan

jaunos gultnes apstākļus. Ta,

piemēram, 1873. gadā dziļums
bārā pēc bagarēšanas darbiem

bija sasniedzis 18 pēdas, un

šādu dziļumu vajadzēja sagla-
bāt un nodrošināt līdz pat kuģu

piestātnēm. Jaunais projekts pa-

redzēja arī maksimāli iztaisnot

šauro un līkumaino kuģuceļu,

likvidējot divus sēkļus upes

vidū. 1874. gadā apstiprinātais

projekts ar zināmām korekcijām
tika īstenots laikā no 1875. gada
līdz 1912. gadam.

Darbi Daugavas krastos jo-

projām turpinās, tomēr līdz pat
šai dienai tie notiek ģenerālās
regulēšanas projekta pamatkon-
cepcijas ietvaros.

Ģenerālā regulēšana

Un tā 1874. gadā celtniecības

ministrs apstiprināja Daugavas

gultnes regulēšanas ģenerāl-

plānu upes posmam no Doles

salas līdz jūrai. Vienlaicīgi tika

noteikta celtniecības secība un

finansēšanas kārtība no valsts

kases. Pirmajiem astoņiem ga-

diem valsts asignēja gandrīz di-

vus miljonus rubļu no dzelzceļu
celtniecībai un ostu būvju uzla-

bošanai rezervētajiem līdzekļiem.

Darbu izpildi uzdeva Biržas ko-

mitejas būvuzņēmējiem projekta
autora Bētihera uzraudzība.

Atkarībā no būvju novieto-

juma attiecībā pret straumes

virzienu ģenerālplāns paredzēja
divējādas hidrotehniskās būves.

Garenvirziena dambji, kas tika

būvēti paralēli upes tecēšanas

virzienam, veidoja mākslīgu

krasta līniju, bet transversālie

pusaizsprosti jeb bunas likvi-

dēja sēkļus un vienlaicīgi starp-

būnu telpā uzkrāja sanešus, tā-

dējādi radot jaunu sauszemes

teritoriju. Savukārt būnu galvas

daļā, samazinoties upes šķērs-

griezumam, straumes ātrums

palielinājās un padziļinājās
gultne.
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Fašīnu siešana uz fašīnu āžiem (zīmējums no E. Jakobi lekciju kursa).

Galvenie materiāli, no kuriem

celtas visas tālaika regulējošās

būves, bija žagari, akmeņi un

smiltis. No šāda materiāla gata-

voja dažāda veida fašīnu kon-

strukcijas, kuras izmantoja dam-

bju, būnu un krasta nostiprinā-
jumu celtniecībā. Parastā fašīna

bija cilindriskas formas žagaru
saišķis 10 līdz 20 cm diametrā,*
kuru ik pēc 25 cm pārsēja ar

kārklu klūdziņu vai stiepli. Šīs

fašīnas nostiprināja upes gultnē
ar 1,25 m gariem un 5—6 cm

resniem mietiem, kurus sauca

par būnu pāļiem. Fašīnas gata-

voja tieši būvlaukumā, šai no-

* Šādas konstrukcijas tievākus ža-

garu veidojumus, ko arī izmantoja
hidrotehniskajās būvēs, sauca par ža-

garu tauvām.

lūkā izmantojot speciālus fašīnu

āžus. Uz tiem darināja arī vēl

cita veida fašīnas — tā sauktās

smagās fašīnas, kuru garums

svārstījās no 3 līdz 6 m, bet dia-

metrs — no 60 cm līdz vienam

metram. Šīm fašīnām kodolu

jeb serdeni veidoja no grants
vai sīkajiem akmeņiem. Fašīnu

āžu konstrukcija bija visai vien-

kārša — divi līdztekus novietoti

baļķi ik pēc 50—60 cm tika sa-

vienoti ar šķērskokiem, bet baļķu

virspusē noteiktā leņķī ieurbtos

caurumos iestiprināti īsi mietiņi.
Smagās fašīnas gatavoja šādi:

uz āžiem izklāja žagarus ar

tievgaļiem uz vidu, uz tiem sa-

bēra granti (3 m garai un 60 cm

biezai fašīnai vajadzēja aptu-
veni 0,7 m 3 grants). Žagaru
galus izlieca tā, lai akmeņi ne*

izbirtu, un no virsas atkal pār»
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Smagās fašīnas gatavošana. Griezumā redzams grants pildījums (zīmējums no

E. Jakobi lekciju kursa).

klāja ar akmeņiem, bet pašu fa-

šīnu ik pēc 60 cm nosēja ar

stiepli.
Pirms sasiešanas fašīnu ar

ķēdi un sviru vajadzīgajās vie-

tās saspieda. Kad konstrukcija
bija gatava, no āža vienas puses

izņēma mietiņus un fašīnu ar

sviru nostūma no āžiem. Masī-

vākām būvēm izmantoja fašīnu

matračus, ko reizēm sauc arī par
fašīnu mūrējumu. Matračus ga-

tavoja kā peldošu plostu no vai-

rākām krusteniski saliktām fa-

šīnu žagaru kārtām, kuras pie-
pildīja ar smiltīm, granti vai

šķembām tā, lai konstrukcija
pamazām grimtu ūdenī un vir-

zītos uz paredzēto vietu. Kon-

strukcijas lokanība nodrošināja
labu saskari ar ūdenstilpes di-

benu.

Plaši tika lietoti vēl arī cita

veida fašīnu matrači, kas sastā-

vēja no vairākām krusteniski

saliktām žagaru kārtām starp
diviem no žagaru tauvām veido-

tiem sietiem vai tīkliem. Šos tīk-

lus ar IXI m lielām ligzdām
novietoja tā, lai augšējā un apak-

šējā tīkla mezgli sakristu, un

šajās vietās tos sastiprināja ar

virvēm, veidojot izturīgu ma-

sīvu. Gar malām šāds fašīnu

matracis tika nostiprināts ar pa-

rastajām fašīnām vai kārklu

klūdziņu pinumu.
Fašīnu matračus parasti sēja

vai nu krastā uz speciāla pa-

augstinājuma ar slīpumu uz

ūdens pusi, vai ziemā uz ledus

vajadzīgajā vietā. Krastā zem

matračiem novietoja baļķus un,

kad fašīnu konstrukcija bija ga-

tava, atsēja virves, un matracis

ieripinājās ūdenī. Baļķi uzpel-
dēja un tika izmantoti vēlreiz,

bet pašu fašīnu matraci pa upi

novadīja līdz paredzētajai vie-

tai. Šeit to piepildīja ar akme-
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Lielās Kurpnieku, Lejas Podraga un

Zirgu salas krastus 1875.—1878. gadā
nostiprināja ar fašīnām: 1 —

fašīnu tauvas; 2 — fašīnas; 3 — sma-

gās fašīnas. (Pēc «Rigasche Industrie

Zeitung».)

ņiem, turklāt smagāku veidoja
to galu, kurš bija orientēts

straumei pretējā virzienā. Pēc

visa balasta materiāla uzkrau-

šanas virves pārgrieza un mat-

raci nogremdēja. Ātrāk grima
augšējais — smagākais gals, un

tāpēc straume veicināja kon-

strukcijas vienmērīgu novietoša-

nos dibenā. Matrača stūrus ap-
zīmēja ar tiem piesietiem pludi-
ņiem. Matrača izmēri parasti sa-

sniedza 1000—1500 m
2,

tā ka,

nogremdējot pat tikai vienu mat-

raci, ieguva prāvu nostiprinātu
laukumu.

Projektējot fašīnu būves,
A. Bētihers ņēma vērā

G. E. Veismaņa bēdīgo pieredzi
un dambju un būnu augšējo at-

zīmi noteica tikai no 1,5 līdz

2 pēdām augstāku par normālo

līmeni, lai pavasara ūdeņi un le-

dus bez traucējumiem ietu tiem

pāri. Ģenerālplāna realizācijas
laikā ik gadus tika sastādīta

projekta dokumentācija atseviš-

ķiem upes iecirkņiem. Pirmo uz-

sāka Lejas Podraga, Zirgu un

Lielās Kurpnieku salas krastu

nostiprināšanu. Lai Lejas Pod-

raga krastu pasargātu no viļņu
iedarbības, 745 m garo augšda-
ļas posmu nostiprināja ar dēļu
rievsienu, bet nogāzi nobruģēja
ar granīta laukakmeņiem. Izska-

lojumu vietās upes dibenu pie
rievsienas nostiprināja ar sma-

gajām fašīnām. Krasta lejteces
posmu 320 m garumā nostipri-
nāja ar fašīnām, kuras novietoja
uz nolaidenas nogāzes perpen-
dikulāri straumei. Konstrukciju
saturēja šķērsām fašīnu krāvu-

mam ar mietiem nostiprinātas
žagaru tauvas. Pēc 1877. gada
plūdiem šo Lejas Podraga
krasta iecirkni vēl papildus no-
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Fašīnu krāvuma dambis: 1 — fašīnu krāvums; 2 — smagās fašīnas. (Pēc
«Rigasche Industrie Zeitung».)

drošināja ar akmens bērumu tā

priekšā.

Lielajā Kurpnieku salā viļņu

postošajai iedarbībai sevišķi
bija pakļauts 470 m garš krasta

posms, bet Zirgu salas krastu

480 m garumā pavasara palos
straume izskaloja. Šo salu

krastu nostiprināšanai izman-

toja 3 m garās un 60 cm resnās

smagās fašīnas. Apdraudētajos
posmos nogāzes lejas daļu no-

stiprināja ar perpendikulāri
straumei novietotu smago fašīnu

kārtu, bet virs tās līdz pat ūdens
līmenim paralēli straumei vei-

doja fašīnu krāvumu. Virsūdens

nogāzi nostiprināja tāpat kā Le-

jas Podraga krastu. Zemūdens

nogāžu stiprinājums izrādījās
ārkārtīgi izturīgs. Tas izturēja
pat 1877. gada ledus iešanu, kad

augšējās fašīnas ledus iznesa

krastā. Interesanti, ka pēc ledus

iziešanas šīs fašīnas pašas at-

kal noslīdēja atpakaļ savās vie-

tci S

No 1876. gada līdz 1878. ga-
dam tika norobežotas Dauga-
vas attekas starp Lībiešu un

Grāpju salu labajā krastā un

starp Bieķensalu un Lucavsalu

Pārdaugavas pusē. Attekā starp
Grāpju un Lībiešu salu no sma-

gajām fašīnām izveidoja tā

saukto slieksni, kuru nostipri-
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1886. gadā celtais AB dambis.

nāja ar akmens bērumu. Plūdu

laikā upe pati izveidoja smilšu

sanešus aiz šā sliekšņa. Pēc tam

šo posmu pārsedza ar fašīnu

matraču krāvumu, vienlaicīgi
savienojot šo konstrukciju ar

krastiem. Gar jaunizveidotā

dambja augšējo bermu novietoja
zedeņu žogu un piepildīja ar

akmeņiem. Attekas norobežoša-

nas darbus starp Bieķensalu un

Lucavsalu tāpat sāka, ierīkojot
slieksni no smagajām fašīnām,

taču 1877. gada pavasara plūdi
šo slieksni iznīcināja. 1877./78.

gada ziemā atteku norobežoja
ar dambi, kuru veidoja no sma-

gajām fašīnām un virspusē no-

stiprināja ar akmeņu pildījumu.

Kā jau minēts, stabilu Dauga-
vas gultnes apveidu visā regu-

lējamā iecirknī nodrošināja ga-

renvirziena dambji, kuru sā-

kums un beigas ģenerālplānā
tika apzīmētas ar burtiem. Sie

dambji saglabājušies un pilda
savas funkcijas līdz pat mūsdie-

nām, piemēram, visiem labi zi-

nāmais AB dambis iepretī vies-

nīcai «Daugava», kas tagad no-

saukts K. Valdemāra vārdā,

dambis CDE aiz Vanšu tilta

v. c. So garenvirziena dambju
celtniecību uzsāka 1877. gadā

ar dambi VW starp Zirgu un

Kurpnieku salu. To izveidoja
matraču krāvuma konstrukcijā
līdz ordinārajam vai vidējam
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ūdens līmenim. Dambja virs-

pusi, kā parasti, nostiprināja ak-

mens pildījums zedeņu žogā.
Tai pašā gadā uzsāka celt dambi

STU, kas bija viena no lielāka-

jām un svarīgākajām Daugavas

regulēšanas būvēm. Šis dambis

stiepās no Kaķasēkļa dambja

gala, kuru uzbūvēja vēl 18. gad-
simtā pēc G. E. Veismaņa pro-

jekta, līdz Zirgu salai 1800 m

garumā. Dambis STU norobe-

žoja atzaru, kas savienojās ar

Mīlgrāvja caurteku, atstājot
43 m platu kuģuceļu, lai nodro-

šinātu ūdens transportlīdzekļu
piekļūšanu rūpniecības uzņēmu-
miem Mīlgrāvja krastā. Pirms

šā dambja izbūves Daugavas

posms no Kaķasēkļa dambja
līdz Putnu salas lejasdaļai sa-

gādāja vislielākās grūtības ku-

ģošanai. Pēc tam kad dambis

bija uzcelts, vecā, līkumainā

kuģuceļa vietā labajā attekā iz-

veidoja 18 pēdas dziļu un taisnu

kuģuceļu starp Daugavas kreiso

krastu un Putnu salu. Visai rak-

sturīgi, ka lēmums par kuģuceļa
izveidošanu kreisajā attekā tika

pieņemts, atkāpjoties no ģene-

rālplāna. Šādu atkāpi prasīja
reālā hidroloģiskā situācija,
kura bija izveidojusies pēc
iepriekšējiem gultnes regulēša-

Dambja AB pamatu konstrukcija: 1 —

slīpie koka pāļi; 2 — koka rievsiena;

3 — dzelzs enkuri; 4 — enkurpāļi.
(Pēc «Rigasche Industrie Zeitung».)

nas darbiem. Pārliecinājušies,
ka kreisā atteka pēc katriem

plūdiem kļūst platāka un dzi-

ļāka, dambja būvētāji nolēma

upei palīdzēt, veicot bagarēšanu.

Vienlaicīgi kreisajā krastā tika

būvētas mazākas būnas, kuras



32

noformēja šā krasta līniju un

veicināja sanēšu uzkrāšanos
ielīča vietā. 1878. gadā dambja
STU priekšā tika izveidota

jauna būnu sistēma, kura sa-

stāvēja no sešām būnām. Upes
paātrinātais plūdums kreisajā
attekā ne tikai nodrošināja pa-
stāvīgu 18 pēdas lielu dziļumu
un paaugstināja kreiso krastu

aiz būnām, bet arī bez bagarē-
šanas padziļināja no 14 līdz

16,5 pēdām Augšdogdes krāces.

Taču atgriezīsimies pie paša
nozīmīgākā dambja konstrukci-

jas. To sāka būvēt no augšteces
puses no fašīnām un matraču

krāvumiem. Seklumā, kur ūdens

dziļums nepārsniedza vienu

metru, dambja pamatu aizsargā-
šanai pret spēcīgo straumi iz-

veidoja trīs īsas būnas. No
Zirgu salas puses pēc pirmo
simt metru izbūves radās nepie-
ciešamība šķērsot dziļu izskalo-

jumu. Šajā vietā zem matraču

krāvuma izveidoja pamatu no

smagajām fašīnām, kuras gata-
voja uz vairākiem kopā savieno-

tiem pontoniem un salika 2—4

kārtās. Šie pontoni veidoja lielu

plostu, kuru novietoja tieši virs

iegremdēšanas vietas. No pon-
toniem smagās fašīnas iestūma

ūdenī, un tās viegli iegūlās pa-

redzētajā vietā, jo šajā posmā
straume bija samērā vāja. Tikai

pašās dziļākajās vietās fašīnas

vajadzēja ievirzīt ar kārts palī-
dzību. Mīlgrāvja caurtekas di-

benu nostiprināja ar sešiem fa-

šīnu matračiem 18X18x0,75 m.

To savienošanas vietās ar dam-

bja STU galiem abās pusēs caur-

tekai vēl ieguldīja divus mazāka

izmēra matračus, bet dambja
galus nostiprināja ar akmens
berumu.

Lai galīgi noregulētu straumi

Sarkandaugavas attekā, kura

ietek Mīlgrāvī, norobežoja tās

kreiso atzaru pie Dauderu salas.

Ša atzara norobežošana līdz ar

STU dambja izbūvi novērsa

Sarkandaugavas ieliektā krasta

izskalojumus palu laikā un sa-

nēšu iekļūšanu Mīlgrāvja caur-

teka. Sistēmu, kuru izveidoja
STU dambis kopā ar būnām,
1878

:
gadā vēl papildināja ar

10 bunām pie Zirgu salas. Tā kā

upe šajā vietā bija sekla, šīs bū-

nas veidoja nevis fašīnu kon-

strukcijā, bet vienkārši sabēra

akmeņus starp zedeņu žogiem.
Pēc upes novērojumiem pro-

jektētājiem vēlreiz nācās radi-

kāli koriģēt ģenerālplānu. Regu-
lācija gluži negaidīti bija pa-

stiprinājusi straumi, kura izska-



Plostu tilts kuģu pietauvošanai 19. gadsimtā.

(Pēc grāmatas «Senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravīrās».)



19. gadsimtā būvētie laukakmeņu krasta nostiprinājumi Ķīpsalā.



Vairāk nekā simt gadus dambis CDE ierobežo Daugavas straumi.



Komjaunatnes krastmala.



Rīgas ostas pasažieru piestātne.



Rolkeru tipa franču kuģa «Borodine» iekraušana Pīļmuižas ielīča piestātnē.



Rolkeru tipa kuģis «Inženieris Kreilis» Rīgas ostas 32. piestātne Kundziņsalā



Pilsētas kanāls kopš 19. gadsimta ir Rīgas apstādījumu sastāvdaļa.
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loja krasta ieliekumu pie Rīnū-
žiem un veidoja sēkļus pretējā
krastā. Dziļums pie izskalojamā
krasta sasniedza 15—18 metrus.

Bija nepieciešams straumi atvir-

zīt no krasta. Šai nolūkā pie
Kurpnieku salas izveidoja ve-

selu hidrotehnisko būvju sis-

tēmu. 1878. gadā uzbūvēja čet-

ras būnas matraču krāvumu

konstrukcijā, bet to priekšā
1880. gadā — tādas pašas kon-

strukcijas garenvirziena dambi

937 m garumā, kuru savienoja
ar divu būnu galvām un 1879.

gadā celto 266 m garo dambi X

pie Kurpnieku salas lejasgala.
Tikai tādā veidā izdevās

straumi nedaudz atvirzīt no Rī-
nūžu piekrastes. Mēģinājums
aizsargāt šo krastu ar īso būnu

sistēmu, kuras izbūvēja 1878.—

1879. gadā, nedeva vēlamos re-

zultātus, galvenokārt tāpēc, ka

pie paša krasta bija ļoti dziļš,
bet fašīnu konstrukcijas un ak-

meņi neturējās stāvajā zem-

ūdens nogāzē.
Kā jau ievadā minēts, Dauga-

vas lejteces hidroloģisko režīmu

spēcīgi ietekmē uzplūdu un

atplūdu parādības. Atkarībā no

vēja virziena un ar to saistīta-

jām ūdens līmeņa izmaiņām Rī-

gas līcī un Daugavā straumes

virziens Mīlgrāvja caurtekā var

būt gan no Ķīšezera uz Dau-

gavu, gan otrādi. Un, kamēr šīs

straumes netika regulētas, neva-

rēja izsargāties no Mīlgrāvja
ostas ieejas aizsērēšanas, būt

pārliecībā par Rīnūžu krasta

drošumu un nebija iespējams

pilnībā likvidēt sēkli pie Bezno-

saukuma salas iepretī Rīnūžiem.
Šīs problēmas atrisināšanai no-

lēma izbūvēt Kurpnieku salas

straumes sadalītājbūvi. Tā sa-

stāvēja no dambja Mīlgrāvja
caurtekā Vecmīlgrāvja pusē
1118 m garumā un dambja lej-
pus Kurpnieku salas 347 m ga-

rumā. Šīs būves uzcēla 1880.—

1883. gadā no matraču krāvu-

miem, bet to virsūdens daļu no-

bruģēja ar laukakmeņiem. No

izskalošanas dambjus pasargāja
fašīnu matrači, ar kuriem no-

klāja upes dibenu, bet lielākos

dziļumos būvei pamatos lika 1—

2 fašīnu matraču kārtas. Dambī

Vecmīlgrāvja pusē atstāja ieeju
akvatorijā starp Kurpnieku un

Iļķeniešu salu, kuru vēlāk iz-

mantoja kā koku ostu. Spēcīgie
1883. gada plūdi parādīja jaun-
uzceltās straumes sadalītājbū-
ves ietekmi. Straumes dinamiskā

ass nedaudz nobīdījās no Rī-
nūžu krasta, un šī straume vei-
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cinaja sēkļa izskalošanu pie
Beznosaukuma salas. Jāpiebilst

gan, ka pēc 1880.—1882. gada
bagarēšanas darbiem kuģošanas
vajadzībām cauri šim sēklim jau

bija izveidots 5,2 m dziļš ka-

nāls. No 1280 m garā un 65—

85 m platā kanāla tika izsmelts

vairāk nekā 253000 m 3grunts.

Bagarēšanas darbus stipri trau-

cēja 1765.—1769. gadā celtās

pāļu un fašīnu konstrukcijas pa-

liekas, ap kurām bija izveido-

jusies Beznosaukuma sala. Jau-

nās hidrotehniskās būves Dau-

gavas labajā krastā līdz ar

1883. gada palu ūdeņiem veici-

nāja cauri sēklim izbagarētā

kuģuceļa padziļināšanos. Taču

šie pali vienlaicīgi nodarīja arī

ļaunumu — tie izskaloja 1882.

gadā būvētā dambja pamatus.
Tas bija izveidots starp kreiso

krastu un Beznosaukuma salu,
lai norobežotu Hapaka grāvja
sānu atteku un sašaurinātu gul-
tni iepretī Kurpnieku salai.

Vēl viena atkāpšanās no ģe-
nerālplāna bija būnu sistēmas

izbūve pie Andrejsalas. Pēc pil-
sētas valdes ieteikuma, ostā no-

lēma izveidot jaunas teritorijas
kravas operācijām. Šai nolūkā

ierosināja izbūvēt bolverku An-

drejsalas priekšā, kurš ne tikai

palielinātu iekraušanas un iz-

kraušanas darbu laukumu, bet

pie kura arī varētu pietauvoties
tirdzniecības kuģi. Būnas drī-

zumā tika izveidotas, un pie tām

1881.—1882. gadā 1170 m ga-

rumā uzcēla bolverku. Tā kon-

strukcija veidota kā koka riev-

siena no 20 cm resniem un

8,5 m gariem pāļiem, kura ik pēc
2,13 m pievilkta ar koka enku-

riem pie enkura baļķiem. Savu-

kārt katrs šis enkura baļķis bal-

stās uz diviem enkurpāļiem.
Lai rievsienu pasargātu no

kuģu triecieniem, tās priekšā
iedzina slīpu aizsargpāļu rindu.

Šī konstrukcija aplūkojama vēl

šodien pie ostas elevatora.

Krastmalas virsūdens daļu resp.
krasta nogāzi nobruģēja ar lauk-

akmeņiem. Uzbūvēt vairāk nekā

kilometru garo krastmalu viena

gada laikā izdevās, teicami or-

ganizējot darbus un plaši iz-

mantojot tehniku. Celtniecībā

strādāja trīs tvaika pāļdziņi,
kuri ar apmēram tonnu smagu
zveltni izdarīja 60 sitienus mi-

nūtē. Tika izmantoti arī vairāki

rokas pāļdziņi ar 800 kg sma-

giem zveltņiem. Interesanti, ka

tvaika pāļdziņi apkalpoja 12

cilvēki un ar to varēja iedzīt līdz

22 dubultajiem rievpāļiem dienā.
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Savukārt rokas pāļdzini apkal-
poja 50 cilvēki, un tā maksimālā

jauda bija tikai pieci dubultie

rievpāļi dienā.

1880.—1883. gadā, veicot upes

regulēšanu, tika izveidota taga-
dējā Zaķusala. Līdz tam šajā
vietā bija trīs salas: upes uzska-

lotā, zemā un kārkliem apaugusī
Zaļā sala jeb Zaļais sēklis, kā

arī sen pastāvošās un apdzīvo-
tās — Fridriķa sala un Zaķu-
sala. Starp Zaļo un Fridriķa
salu bija šaurums, kurš sagā-
dāja daudz nepatikšanu vietē-

jiem iedzīvotājiem. Kad ledus

iešanas laikā kāda no Daugavas

gultnēm tika piedzīta ar ledu,
bet tas notika gandrīz katru pa-

vasari, tad pa šaurumu starp
abām salām milzīgā ātrumā drā-

zās palu ūdeņi, izskalojot kras-

tus, apdraudot mājas un dārzus.

Salas iedzīvotāji izskalotos kras-

tus centās nostiprināt ar akme-

ņiem, bet tas tikpat kā nelīdzēja.
Bez tam smilšu saneši no izska-

lotajiem krastiem nogulsnējās
Daugavas galvenās gultnes ku-

ģucejā. 1880. gadā šo caurteku

norobežoja no galvenās gultnes
ar 380 m garo dambi HK. Pie

dambja izveidoja sešas būnas,

ar to galiem nospraužot topošo
Zaķusalas krasta līniju.

Fridriķa salas krastu vēl pa-

pildus nostiprināja ar fašīnu

matraču krāvumu zemūdens

daļā un parastajām fašīnām

virs ūdens līmeņa. Dambī at-

stāja 30 m platu plostu un laivu

ceļu, taču 1881. gada ledus ieša-

nas laikā atklājās šāda risinā-

juma trūkumi. Šaurumu piedzina
ar ledu, savukārt ūdens pārrāva
šo ledus aizsprostu un kopā ar

daļu no dambja aiznesa jūrā.
Pārrāvumu dambī likvidēja ar

matraču konstrukcijas fašīnu,
bet virs tās uzbēra akmens

dambi. Smiltis, kuras sāka uz-

skatoties pie Zaļās salas, nostip-

rināja ar kārklu stādījumiem.

Zaķusalas krastu formēšanas

darbus pabeidza, uzceļot mat-

raču konstrukcijā Zaļās salas

straumes sadalītājbūvi, kura

pat oficiālos dokumentos no-

saukta par Zaļās salas egli. Šīs

būves galvenais dambis atgādi-

nāja egles stumbru, bet būnas —

tās zarus. Galvenos būvdarbus

veica 1882.—1883. gadā, lai gan

darbi tika turpināti arī vēl 1885.

un 1888. gadā, bet 1889. gadā
būve tika nobruģēta ar laukak-

meņiem.

Laikā no 1881. gada līdz 1883.

gadam pamatos tika pabeigti
visi galvenie upes regulēšanas
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Straumes sadalītajbūve pie Mīlgrāvja 20. gadsimta sākumā. (Pēc albuma «Der

Rigaer Hafen».)

darbi augšpus dzelzceļa tilta.

Uzbūvēja 2760 m garo dambi

NOP no Ķengaraga līdz Grāpju
salai un tālāk līdz Zvirgzdu sa-

lai. Ar šo sevišķi garo dambi at-

dalīja prāvu akvatoriju, kuru ar

traversiem sadalīja trīs baseinos,
lai novērstu kaitīgu straumju
veidošanos. Šos baseinus izman-

toja kā koku ostu. Piekļūšanu
ostai nodrošināja dambī NOP

izveidotās trīs ieejas. Matraču

krāvuma konstrukcijā veidoto

dambi virspusē nobruģēja ar

laukakmeņiem. Dambja pamatus

upes pusē no izskalošanas pa-

sargāja fašīnu matrači, kuri bija
ievirzīti upē līdz pat septiņiem
metriem. Traversu konstrukcija

bija analoga dambja konstruk-

cijai. Līdzīgi tika būvēts arī

dambis attekas norobežošanai

starp Vīberta un Putnu salu pie

Ķengaraga. Minētās hidroteh-

niskās būves tika veidotas sa-

mērā seklā vietā, tomēr plūdu
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laikā dziļums krietni palielinā-
jās un baseinos starp dambjiem
radās liela līmeņu starpība. Tas

izraisīja dambju izskalošanu,
bet atsevišķās vietās pat to no-

sēšanos. Sīs būves arī turpmā-
kajos gados prasīja lielus kapi-
tālieguldījumus to remontam un

atjaunošanai. Taču būvju no-

zīme bija nenoliedzama: tieši ar

šīm būvēm Daugavas seklūdens

gultne ar neskaitāmiem sēkļiem
posmā starp Ķengaragu un

dzelzceļa tiltu tika padarīta par

pastāvīgu 10 pēdas dziļu gultni.
Pēc galvenās gultnes labā

krasta nostiprināšanas augšpus
dzelzceļa tilta pati neaizsargā-
tākā vieta 1881. gada plūdu
laikā izrādījās kreisais krasts

pie Bišumuižas. Šā krasta no-

drošināšanai šaurumā starp Zaļo
salu un Lucavsalu izbūvēja būnu

un garenvirziena dambi 725 m

kopgarumā. Otru aizsargbūnu
no akmens bēruma izveidoja ne-

daudz augšpus dambja. 1883.

gada pavasara pali parādīja
šāda risinājuma mērķtiecību.

Aizsargbūna izturēja un nodro-

šināja dambi pret lielākiem bo-

jājumiem.
Ar šiem ostas akvatorijas

augšteces daļas regulēšanas
darbiem beidzās pirmais asto-

ņus gadus ilgais etaps Dauga-
vas savaldīšanā. Sai laikā uz-

cēla hidrotehniskās būves vairāk

nekā 17 km kopgarumā (neskai-
tot molus). Daugava lielā posmā
ieguva jaunu gultni ar stabiliem

dziļumiem. Izveidojās jaunas
krasta teritorijas, kur varēja
ierīkot Rīgas ostai tik nepiecie-
šamās kuģu piestātnes un preču
noliktavas. Uzkrātā pieredze lie-

cināja, ka dziļumā līdz vienam

metram optimālākās regulēša-
nas būvju konstrukcijas ir ak-

mens bēruma dambji. Dziļākās
vietās — līdz 7,5 m — būvēja
fašīnu dambjus, kuru pamatus
veidoja no fašīnu matračiem.

Ar tiem arī nostiprināja gultni

tur, kur draudēja izskalojumi.
Par labāku atzina dambju vir-

smas un nogāžu virsūdens daļas

bruģēšanu ar granīta laukakme-

ņiem pretstatā virsmas nostipri-
nāšanai ar akmens šķembu bēru-

miem starp zedeņu žogiem. Līdz

1890. gadam tika nobruģētas vi-

sas regulēšanas būves, tādējādi
ietaupot izdevumus remontdar-

biem.

Vienlaikus tika rūpīgi vērots,
kā upe reaģē uz regulēšanas
darbiem, un atbilstoši tam izda-

rītas korekcijas ģenerālplānā.
Laikā no 1874. gada līdz 1884.
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gadam tika iztērēti turpat divi

miljoni rubļu, no kuriem ceturto

daļu izlietoja ģenerālplānā ne-

paredzētām būvēm. Paralēli

celtniecībai 1880.—1883. gadā
veica arī straumes ātrumu un

atsevišķu strāvu virzienu izpēti
dažādos upes profilos atkarībā

no ūdens līmeņa. Pētījumos tika

aprēķināts optimālais upes pla-
tums dažādos Daugavas pos-
mos. Tā, piemēram, pie Zaķusa-
las galvenās gultnes platums
bija 470 m, dziļums uz dinamis-

kās ass — 2,4 m, no dzelzceļa
tilta līdz ieejai Andreja ielīcī —

450—460 m, dziļums uz dina-

miskās ass — 5,5 m. Nākamajā
posmā no minētā ielīča līdz Ka-

ķasēkļa dambim gultnes platums
bija 530 m, līdz Mīlgrāvja caur-

tekai — 480 m, līdz Rīnūžiem —

575 m, bet profilā pie Austrumu

mola saknes — 640 m, dziļums
visās minētajās vietās — 5,5
metri.

Lai nodrošinātu plānoto pla-
tumu un dziļumu visā lejteces
daļā, bija nepieciešams izveidot

vēl papildu būnas pie Bišumui-

žas, sašaurināt upi, uzceļot dam-

bjus iepretī vecpilsētai, uzbūvēt

dambi kā bolverka turpinājumu
pie Andrejsalas, pagarināt bū-

nas pie dambja STU, piebūvēt

trīs jaunas būnas pie dambja
VW, uzcelt straumes novirzītāj-
dambjus Daugavas abos kras-

tos no Mīlgrāvja caurtekas līdz

molu saknei. Tādi darbi tika

plānoti tālākajā Daugavas regu-
lēšanas projektā, kuru apstipri-

nāja
_

1885. gada 25. februārī.

Kārtējam celtniecības darbu pe-
riodam līdz 1890. gadam asig-
nēja 1,43 miljonus rubļu no

valsts kases.

Projekts paredzēja arī Dauga-
vas gultnes ierobežošanu iepretī
vecpilsētai. Šai sakarā intere-

santas ir inženiera A. Nagela —

viena no Daugavas gultnes re-

gulēšanas projekta autoriem —

1886. gadā izdotajā grāmatā
«Rīgas osta» izteiktās domas.

A. Nagels raksta, ka nevienu no

agrāk uzcelto aizsargbūvju ti-

piem pilsētas robežās izmantot

nevar. Būnas liedz iespēju iz-

mantot pilsētas krastmalas, un,

ja ūdens līmenis ir augsts, tās

var kļūt bīstamas kuģošanai.
Nav izmantojami arī fašīnu

dambji, jo upes uzlabošanā pēc
iespējas jāvadās no tirdzniecī-

bas interesēm.

42,6 metrus plato un 745 m

garo dambi AB uzbūvēja neap-

plūdināmu uz koka pāļu pama-
tiem. Ņēma vērā, ka blakus atro-
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das dzelzceļš un rūpniecības uz-

ņēmumi, kuri savu produkciju
eksportēja pa jūras ceļu. Tāpat

novērtēja izdevīgumu, ko dos

ostas izveidošana akvatorijā aiz

dambja. Tomēr šo dambi cēla kā

regulēšanas būvi, t. i., izveidoja
tikai pāļu dambi ar grunts pil-
dījumu. Par virsūdens daļas
celtniecību un piestātņu iekārto-

šanu gādāja pilsētas valde un

Mītavas dzelzceļa valde, kuras

cerēja gūt ienākumus no dam-

bja ekspluatācijas. Dambi CDE

projektēja un izbūvēja applūdi-
nāmu. A. Nagels šai sakarā rak-

stīja: «..projektējot katru ostas

būvi, jāņem vērā iespēja nā-

kotnē paplašināt ostu
..,

un, ja
ar laiku būs nepieciešamība pa-
lielināt ostas krastmalu garumu,
tad dambis CDE tām noderēs

par pamatiem.»
Par šo divu dambju konstruk-

cijām pastāstīsim nedaudz sī-

kāk. AB dambja pamatni sāka

būvēt 1886. gada maijā un pa-
beidza nākamā gada pavasarī.
Dambja konstrukciju veido slīpu
pāļu siena (6:1) no 9,5—10,5 m

gariem koka pāļiem, un 2,7 m

attālumā aiz tās atrodas pāļu
rievsiena no 9,5 m gariem ieriev-

jiem. Savā starpā un ar enkura

baļķi šīs sienas savieno enkuru

sistēma no dubultpāļiem ik pēc
2 metriem. Pāļu siena nostipri-
nāta ar tērauda enkuriem 50 mm

diametrā, bet rievsiena — ar

koka enkuriem. Konstrukcija ap-

gādāta ar vairogiem labākai sa-

saistei ar grunti. Būvi izveidoja

0,5 m virs ūdens līmeņa un aiz-

sardzībai pret ledu nostiprināja

ar lieliem koka baļķiem.
Visbeidzot nedaudz statisti-

kas, kas liecina par dambja AB

celtniecības ārkārtīgi strauja-

jiem tempiem: gada laikā

iedzina 4290 pāļus priekšējā
sienā, 1352 pāļus — enkuru sis-

tēmā un 6707 ierievjus. Starp-

telpu starp sienām piepildīja ar

11 400 m 3akmeņu.

Dambja CDE būvniecības dar-

bus uzsāka 1885. gada augustā
un līdz gada beigām uzbūvēja
388 m, bet nākamajā gadā to

pagarināja par 490 m un uzbū-

vēja šķērsdaļu 250 m garumā,
sasniedzot 1128 m kopgarumu.
Te jāpaskaidro, ka dambis Ķīp-
salas augšdaļā tika veidots per-

pendikulāri krastam, bet pēc
tam turpinājās pa dambja AB

līniju. Dambja CDE platums
augšdaļā sasniedza 3 m, bet

dambja augstums — 0,6 m virs

ordinārā ūdens līmeņa. Dambja

konstrukcija līdzīga dambim
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1885.—1887. gadā celtā dambja CDE

konstrukcija: 1 — akmeņu pildī-
jums; 2 — slīpie koka pāļi; 3 — koka
enkuri. (Pēc «Rigasche Industrie

Zeitung».)

AB. Tā veidota no savstarpēji
saenkurotām paralēlām pāļu
sienām, kurās izmantoti 7,5—
10,5 m garipāļi. Pavisam šajā
dambī iestrādāti 6400 pāļi un

6150 m 3akmeņu. Upes pusē, tā-

pat kā dambī AB, piestiprināja
aizsargbaļķus, lai dambi pasar-

gātu no varbūtējiem bojājumiem
ledus iešanas laikā. Abu dambju
pamati iespējamās izskalojumu
vietās tika nostiprināti ar sma-

gajām fašīnām. Aiz dambjiem
tika izveidota ērta tirdzniecības

osta.

Vēlāk dambja CDE turpinā-
jumā uzbūvēja dambi FG 1534 m

garuma upes gultnes sašaurinā-

šanai iepretī Andrejsalai. Gul-

tnes sašaurināšanas darbi tika

veikti arī labajā krastā lejpus
dambja CDE.

Saskaņā ar ģenerālplānu, kā

jau tika minēts, Andrejsalas bol-
verka turpinājumā bija pare-
dzēts uzbūvēt fašīnu dambi.

Taču ostu bija nepieciešams pa-

plašināt, tādēļ krastmalu lejpus
Andrejsalas nolēma būvēt bol-

verka konstrukcijā, lai tur va-

rētu izvietot noliktavas un kuģu
piestātnes. Jauno bolverku,
kura konstrukcija bija tāda pati
kā Andrejsalas bolverkam, uz-

būvēja 1888. gadā. Bolverka
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trasējumu veidoja ar izliekumu

un atstāja 128 m platu ieeju at-

līcī, lai varētu piekļūt pie kok-

zāģētavas. Sī ieeja vēlāk node-

rēja iekļūšanai Dzelzceļa (tagad

Eksporta) ostā. Pie Kaķasēkļa

dambja bolverku ar krastu sa-

vienoja traverss. Traversu atšķi-
rībā no bolverka būvēja mat-

raču krāvumu konstrukcijā. Tā

kā jauno krasta līniju noteica

jaunuzceltais bolverks, tad vaja-
dzēja pagarināt dambja STU

trīs augšējās būnas, lai to gal-
vas atrastos vienā līnijā ar

jauno krastmalu. Saskaņā ar

projektu, šīm būnām vajadzēja
veicināt kuģuceļu apdraudošo

sēkļu izskalošanu, un tiešām,

drīz pēc būnu uzcelšanas dzi-

ļums kādreizējā sēkļa vietā sa-

sniedza gandrīz divus metrus.

Tomēr ne visas jaunās būves

pilnībā attaisnoja uz tām liktās

cerības. Tā, piemēram, kļuva

acīmredzams, ka Kurpnieku sa-

las straumes sadalītājbūves un

īsās būnas nenodrošina krastu

aizsardzību pret izskalojumiem
pie Rīnūžiem, kur dziļums bija
līdz 18 metriem. Tika nolemts šo

krastu aizsargāt ar vēl vienu

garenvirziena dambi. To sāka

būvēt 1885. gadā lejpus Mazās

Iļķeniešu salas. Vispirms līdz

15 m dziļajos izskalojumos
iebēra grunti, tādējādi samazi-

not dziļumu līdz 6 m, turklāt to

vajadzēja darīt nepārtraukti.
Virs grunts bēruma uzklāja
smagās fašīnas, lai tās ne tikai

noderētu par dambja pamatu,
bet arī pasargātu to no izskalo-

jumiem. Uz fašīnām veidoja
pašu dambi no matraču krāvu-

miem. Dambja celtniecība bija

ārkārtīgi sarežģīta, to apgrūti-

nāja gan spēcīgā straume, gan

negaidīti atvari, gan ievēroja-
mais dziļums. Darbi virzījās uz

priekšu samērā lēni. 1885. gadā

izbūvēja 373 m, 1886. gadā —

vēl 735 m, bet 1888. gadā pa-

augstināja nosēdušos daļu, uz-

bēra slīpumu un nobruģēja vir-

smu ar laukakmeņiem. Taču

1889. gada pavasara palos dam-

bja tuvumā izveidojās izskalo-

jums, kurš nopietni apdraudēja
šo būvi. Lai izskalojumu likvi-

dētu, no smilšu maisiem ierīkoja
perpendikulārus zemūdens sliek-

šņus. Tos veidoja 4,3 m platus
un 75 m garus ik pēc 213 met-

riem. Virs smilšu maisiem no-

vietoja smagās fašīnas, kuras

tos pilnīgi pārklāja kā no virs-

puses, tā arī no sāniem. Jāpie-
bilst, ka šī konstrukcija atradās

6—B m dziļumā un bija pa-
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kļauta spēcīgas straumes iedar-

bībai, tādēļ vēl nedaudz paplaši-

nāja gultni, tā ka tika izskalota

daļa no Beznosaukuma salas

upes kreisajā krastā. 1889. gada
rudenī starp izveidotajiem zem-

ūdens sliekšņiem un lejpus tiem

papildus izveidoja vairākus

sliekšņus no smagajām fašīnām

ar akmens bērumiem. Tikai tā

izdevās novērst Rīnūžu krastu

izskalošanu.

Šai laikā tuvojās nobeigumam
darbi pašā upes lejteces daļā.
Tur ar dambi nostiprināja labo

krastu, kas veidoja vienotu lai-

deņu līniju ar Kurpnieku salas

straumes sadalītājbūvi un Ma-

zās Iļķeniešu salas dambi. Tāda

krasta līnija nodrošināja upes
dinamiskās ass pārvietošanos
tuvāk labajam krastam, turpretī
agrāk teces līnija no Mazās

Iļķeniešu salas dambja virzījās
uz Lielupes grīvu un pie tās

strauji pagriezās uz Austrumu

mola pusi.
Divus kilometrus garo dambi

Mangaļsalā uzcēla 1887.—1888.

gadā. Šajā vējiem un viļņiem
pakļautajā upes daļā veikt celt-

niecības darbus bija sevišķi sa-

režģīti. Tāpēc dambi būvēja pa

posmiem. 1887. gadā uzbūvēja

dambja lejasdaļu ar traversu

426 m garumā un aizsāka celt-

niecību vidusdaļā. Vienlaicīgi
augšteces daļā izbūvēja 735 m

garu dambja posmu. 1888. gadā
savienoja iepriekšējā gadā uz-

celtās dambja daļas, taču daļu
dambja nepaspēja nostiprināt
ar akmeņu bērumu. Šo 200 m

garo nenostiprināto posmu vētra

sapostīja tā paša gada nogalē.
Postījumus izdevās novērst tikai

nākamajā būvdarbu sezonā.

Ar šo dambju uzbūvēšanu

tika pabeigti Daugavas regulē-
šanas darbi lejteces daļā. Pie

Hapaka grāvja uzcēla fašīnu

dambi, kurš sašaurināja Dauga-
vas gultni un nodrošināja
grāvja ieteku Daugavā nepiecie-
šamajā slīpumā. Būves kopga-
rums bija vairāk nekā 1200 m

ar 185 m platu pieeju kokzāģē-
tavai (šo pieeju 1889. gadā sa-

šaurināja līdz 42 m). Lielupes

grīvā uzbūvētais dambis negai-
dīti un stipri sašaurināja kuģu-
ceļu, kuru vajadzēja paplašināt
ar bagarēšanu pie labā krasta.

Šā dambja viens gals atrodas

seklā vietā, bet otrs — 6 m dzi-

ļumā, tādēļ konstrukcijas pa-
matā bija jālieto smagās fašī-

nas, bet dambja galus un nogā-
zes apbēra ar akmeņiem. Līdz

1890. gadam tika veikta būnu
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galu, kā arī agrāk uzbūvēto (sa-
kot ar 1876. g.) dambju virs-

ūdens daļu bruģēšana ar gra-

nīta laukakmeņiem. Bruģēšanas
darbus veica uz 30 cm biezas

slīpas grants kārtas, kas prasīja

augstu profesionālo meistarību.

Runājot par pirmajos 15 ga-

dos paveiktajiem Daugavas gul-
tnes regulēšanas darbiem, jāat-
zīst, ka ģenerālplānā izvirzītie

uzdevumi kopumā bija izpildīti.
Regulēšanas būves vairāk nekā

27 km kopgarumā upes lejteces
daļā nodrošināja plānoto pla-
tumu, kas savukārt kuģuceļa ne-

pieciešamo dziļumu ļauj sagla-

bāt bez lieliem bagarēšanas dar-

biem. Pats kuģuceļš kļuva ērts

un plats, ar laideniem pagrie-
zieniem. Bīstamākajos iecirkņos

upes krasti bija nodrošināti pret

izskalojumiem, sānu attekas bija
norobežotas ar dambjiem; šajās
vietās veidojās arī jaunas saus-

zemes teritorijas, kas deva

iespēju tālāk paplašināt Rīgas
ostu.

Plānveidīgi Daugavas gultnes
regulēšanas darbi turpinājās
līdz 1912. gadam. Darbu temps

nemazinājās, katru gadu vien-

laicīgi tika celtas 2—4 hidro-

tehniskās būves, bet dažugad to

skaits sasniedza pat desmit. Uz-

cēla vairāk nekā 30 būvju, kuru

kopgarums sasniedza 60 kilo-

metrus. Šīs būves lielākoties bija
veidotas fašīnu konstrukcijā, un

tikai daži dambji bija no pā-

ļiem. Šai laikā uzcēla arī veselu

virkni bolverku.

Hidrotehnisko būvju galus un

nogāzes joprojām bruģēja ar

laukakmeņiem. Šādu bruģējumu

no rūpīgi piemeklētiem laukak-

meņiem varam aplūkot vēl šo-

dien Daugavas kreisajā krastā

lejpus Vanšu tilta.

Šeit pieminēsim tikai galve-
nos regulēšanas darbus laikā no

1891. gada līdz 1912. gadam.
Pilnīgi ar dambjiem noformēja

Hapaka grāvja un Lielupes

grīvu. Ar dambi savienoja
Putnu un Zirgu salu, norobežo-

jot veco kuģuceļu pie labā

krasta. Šā dambja celtniecības

gaitā tika apvienotas Putnu

sala, Zirgu sala un vēl dažas

citas, izveidojot tagadējo Kun-

dziņsalu. Pilnībā un droši no-

stiprināja kreiso krastu no Le-

jas Podraga līdz Voleriem un

Augšpodragam. Uzcēla dambi

FG lejpus CDE. Te jāpiebilst, ka

mūsu gadsimta sākumā tika

veikti lielāki dambja CDE re-

montdarbi, jo upes pusē bija iz-

veidojušies izskalojumi. Šie
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Daugavas shēma ar 1864.—1912. gadā celtajām hidrotehniskajām regulēšanas
regulēšanas ar nepārtrauktu līniju — hidrotehniskās būves gultnes regulēšanai.

darbi turpinājās vairākus gadus.
Bez tam lejpus Andrejsalas
dambja izbūvēja Eksporta ostas

dambi un arī Eksporta ostu. Uz-

būvēja muitas krastmalu un pa-
beidza regulēšanas darbus

posmā no Ķengaraga līdz Zvirg-
zdu salai. Ostas vajadzībām uz-

būvēja krasta nostiprinājumus

pie Jelgavas priekšpilsētas.
Upes krasts galvenajos vilcienos

ieguva savu tagadējo apveidu.

Regulēšanas būves tiek iz-

mantotas arī šodien, kad izmai-

nījies hidroloģiskais režīms un

strauji pieaudzis kuģuceļa dzi-
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būvēm. Ar punktsvītrotu līniju parādīts kuģuceļš 1869. gadā pirms gultnes

lūms. Tas ir pārliecinošs pierā-
dījums hidroceltnieku A. Pab-

sta, M. Sistovska, A. Nagela,
E. Jakobi, O. Fleišena v. c. dzi-

ļajām zināšanām un talantam,

pieņemto lēmumu pārdomātībai
un pamatotībai.

Gribētos minēt kādu faktu,
kurš visai uzskatāmi liecina, cik

nopietnas sekas var būt nepār-
domātai hidrbbūvju celtniecībai.

Mūsu gadsimta 20. gadu beigās
uzbūvēja nosprostojumu caur-

tekā starp Zaķusalu un Lucav-
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salu. Aiz tā bija paredzēts ierī-

kot mazizmēra kuģu stāvvietu.

Pēc 1931. gada plūdiem dambja
AB tuvumā radās izskalojums,
kas nopietni apdraudēja šo

dambi. Dzijumi pie tā sasniedza

10—11 metrus. Izrādījās, ka vai-

nīgs nosprostojums. Pirms šīs

būves uzcelšanas no caurtekas

nākošā straume nedaudz novir-

zīja galvenās gultnes straumi,
kas novērsa izskalojumu. Ka

celtniecība bijusi nepārdomāta,
pilnībā atklājās tikai plūdu

laikā, un galu galā nosprosto-
jumu vajadzēja izjaukt.

Uz robežas starp upi
un jūru

Upes straume, sastopoties ar

nekustīgu ūdens masu pie iete-

kas jūrā, kļūst lēnāka un līdz

ar to nogulsnē sanešus, veidojot
plašu zemieni ar neskaitāmiem

sēkļiem un attekām. Šādu teri-

toriju sauc par upes deltu. No-

saukumam izmantots grieķu al-

fabēta burts A, un pirmoreiz ar

to apzīmēta Nīlas ietekas daļa,
kurai bijusi gandrīz precīza šā

burta forma. Šāda delta bija arī

Daugavai. Plaši sazarotajā at-

teku tīklā viena atteka parasti
tomēr bija dziļākā, un to tad arī

uzskatīja par galveno gultni.

Domājams, ka 13. gadsimtā
Daugavas galvenā gultne bijusi
tagadējā Sarkandaugava.

Daugavas grīvai jeb Daugav-

grīvai izsenis bijusi stratēģiska
nozīme. To lieliski apzinājās bīs-

kaps Alberts, kurš jau 1202.

gadā vecās Daugavas labajā
krastā pie vēlākajām Skanste-

nieku mājām nodibināja cister-

ciešu klosteri un uzcēla tur pili,
lai nodrošinātu kuģniecību un

aizsargātu Rīgas ostu no iespē-

jamiem uzbrukumiem. Uz tā-

diem nebija ilgi jāgaida — jau
1210. gadā kuršu flote, gatavo-

joties uzbrukumam Rīgai, sapul-
cējās Daugavgrīvā. Savuķārt

1215. gadā Daugavgrīvai uz-

bruka sāmsalieši, kuri aizspros-
toja Daugavas gultni, nogrem-

dējot tur ar akmeņiem pildītas
laivas. Kā vēsta Livonijas hro-

nika, sāmsalieši veidojuši arī

īpatnējas koka konstrukcijas,
kuras tāpat piepildījuši ar ak-

meņiem un nogremdējuši Dau-

gavas ietekā. Domājams, ka mi-

nētās konstrukcijas bija līdzī-

gas vēlāk hidrotehnisko būvju
celtniecībā plaši lietotajām

grodkastēm jeb pakšu kastēm.
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1699. gada Daugavas grīvas shēma. Redzama 1640. gada krasta līnija un lielie

smilšu sēkļi, kas izveidojās 1688. un 1698. gadā. Kuģuceļš iet ZA virzienā. (Sī
un nākamās sešas shēmas pēc grāmatas «Krasta artilērijas pulks Daugavgrīvā».)

Līdz 16. gadsimta vidum

Daugava ietecēja jūrā Vecāku

rajonā. Līdztekus šai ziemeļaus-
trumu ietekai 1567. gadā izvei-

dojās rietumu ieteka, kuras vietā

vēlāk tika izveidota ziemas os-

tas akvatorija. Drīz šī rietumu

ieteka kļuva par Daugavas gal-
veno gultni, kura tāpat ar laiku

aizsērēja.
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1681. gadā Rīgas rātes uzde-

vumā Lielās ģildes vecākais

Mārtiņš Pīls un Vilhelms fon

Vrangelis par 6000 dālderiem

apņēmās atjaunot veco ziemeļ-
austrumu kuģuceļu Vecdaugavā
līdz 13—14 pēdu dziļumam. Ar

primitīviem darbarīkiem — sme-

ļamajām mucām un speciālām
ecēšām — maz ko izdevās pa-

veikt, lai gan paši meistari ap-

galvoja, ka līgumā paredzēto
viņi esot izpildījuši. Patiesību

sakot, talkā nāca nejaušība un

Daugavas grīvas kaprīzais hid-

roloģiskais režīms. Kārtējā le-

dus aizdambējuma laikā upe iz-

skaloja rietumu gultnes ieteku

jūrā līdz 15 pēdu dziļumam.
Līdz ar to ziemeļaustrumu gul-
tnes atjaunošanas darbi izrādī-

jās lieki, un Rīgas rāte, atsau-

coties uz negaidīto atrisinājumu
kā Dieva visvarenības apliecinā-
jumu, atteicās no līguma ar

M. Pīļu un V. Vrangeli, pievie-
nojot atteikumam šādu piezīmi:
«Visaugstākā visvarenība aiz-

steigusies priekšā cilvēka saprā-
tam, devusi dabai spēku un

māku ar straumes stiprumu un

ledus iešanu — bez cilvēku pa-
līdzības — izveidot vajadzīgo
dziļumu.» Ar šo Daugavas zie-

meļaustrumu ietekas liktenis

bija izšķirts, un Vecdaugava,
kā to sāka dēvēt, 17. gadsimta
beigās pārvērtās par otršķirīgu
atteku.

Daugavas hidroloģisko režīmu

grīvas rajonā ietekmēja arī

Lielupe, kura līdz 17. gadsimta
beigām ietecēja Daugavā.
1693.—1694. gada plūdos Liel-

upe izgrauza jaunu gultni uz

jūru_cauri Buļļu salai, bet 1709.

gadā sī_ gultne krietni vien pa-

dziļinājās. Mēģinājumi nospros-
tot jauno ieteku bija neveik-

smīgi, un Lielupe joprojām iete-

cēja jūrā caur divām grīvām, jo
saglabājās arī vecā Lielupes
ieteka (vēlākā Buļļupe) Dau-

gavā. Tādēļ pavasara plūdos
daļa Daugavas ūdeņu ietecēja
jūrā caur Lielupes gultni. Tas

krasi pasliktināja kuģošanas
apstākļus, jo Daugavas gultne
tika piedzīta ar smiltīm, kuģu-
ceļš mainīja savu virzienu, ra-

dās jaunas salas. Daugavas
grīvas_ dabiskie dziļumi tolaik

bija tadi, ka tirdzniecības kuģi
mazūdens gados nevarēja ienākt

Daugavā. Tā, piemēram, 1490.

gadā ūdens dziļums Vecdau-

gavā bija tikai 2,4 m, bet 1644.

gada upes grīvā tas sasniedza

3,3 metrus. 18. gadsimtā dažu-

gad pavasara sanēšu dēļ izvei-
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1769. gada Daugavas grīvas shēma. Iepriekšējā shēmā redzamā kuģuceļa vietā

izveidojusies pussala, uz kuras uzcelts Komētforts. Kuģuceļš pietuvojies Daugavas
kreisajam krastam un veido asu pagriezienu pie Daugavgrīvas cietokšņa. Redzami
G. E. Veismaņa vadībā būvētie dambji.

dojās tāda situācija, ka pat vi-

dēji lieli kuģi vispār nevarēja
ienākt Daugavā. Reizēm reidā

vienlaicīgi stāvēja pat līdz 50

kuģiem, bet kravu no tiem nogā-
dāja krastā ar laivām. Līdzīgi
tika veikta kuģu iekraušana.

Visai interesants ir kāda angļu
ceļotāja Vudrūfa apraksts par

Daugavas grīvu 1739. gadā,
kuru citē A. Sapunovs savā grā-
matā «Zapadnaja Dvina»:

«Pirms upes grīvas mēs izme-

tām tik daudz balasta, lai kuģis



50

neiegrimtu ūdenī vairāk par

11 pēdām, kas ir parastais dzi-

ļums šajā smilšainajā deltā.»

18. gadsimta otrajā pusē, kā

jau iepriekš minēts, savu Dau-

gavas regulēšanas projektu
iesāka īstenot G. E. Veismanis.

Viņa mēģinājumiem sašaurināt

Daugavu starp Daugavgrīvas
cietoksni un 1765.—1766. gadā
uzcelto Komētfortu nebija panā-
kumu. Tad G. E. Veismanis tik-

pat nesekmīgi mēģināja radīt

jaunu ieteku jūrā cauri Mangaļ-
salas ragam pa labi no Komēt-

forta. Daugavas dziļums pie
ietekas jūrā 1781. gadā samazi-

nājās līdz 2,1 metram. Tika no-

pietni apdraudēta Rīgas ekono-

miskā un līdz ar to politiskā no-

zīme. G. E. Veismani no darbu

vadīšanas atcēla. Viņa vietā

1782. gadā nozīmēja kara inže-

nieri ģenerālleitnantu Baueru,

bet par viņa palīgu — ūdens

būvju inženieri pulkvedi Johanu

Konrādu fon Gerhardu. Viņi iz-

strādāja Komētforta dambja

projektu. Šo dambi bija ieplā-
nots apšūt ar Ārensburgas ak-

mens kvāderiem. Dambja celt-

niecībai no valsts kases piešķīra
100 000 rbļ., bet Rīgas pilsēta
asignēja šiem darbiem vel

50 000 rubļu. Jaunuzceltais Ko-

mētforta dambis norobežoja rie-

tumu grīvu un turpinājās jūrā
kā mols. Molu uzcēla arī upes

gultnes labajā krastā, bet to vē-

lākajos gados straume un viļņi

sagrāva. 1789. gadā Daugavas

grīvā pabeigtie darbi uz dau-

dziem gadiem nodrošināja re-

gulāru gultnes izskalošanu šajā

posmā un līdz ar to kuģošanai
nepieciešamos dziļumus. Tajā

pašā laikā upes saneši sāka no-

gulsnēties jūrā pie moliem. Bez

tam tika konstatēts, ka ziemeļ-
austrumu vēju laikā viļņi pār-
vieto smilšu sanešus gar Vidze-

mes jūrmalu uz Daugavas

grīvu.
Šajā laikā izveidojās arī jūras

pludmale, kura austrumos un

rietumos pavirzījās uz priekšu
no iztekas. Rietumu krasts sa-

vienojās ar Komētforta dambja
galvu un izveidoja norobežotu

akvatoriju, kurā 1851. gadā tika

ierīkota ziemas osta. 19. gad-
simta sākumā pasliktinājās ku-

ģošanas apstākļi jūrā pie Dau-

gavas grīvas, jo no austrumiem

pie iztekas izveidojās smilšu

sēklis. A. Deglava romānā

«Rīga» lasām:

«Kopš 1823. gada pie Dauga-
vas padziļināšanas vairs nebija

ne roka pielikta, jūras mute bija



1788. gada Daugavas grīvas shēma. Komētforta dambja celtniecība iztaisnojusi
gultni. Daugavas labajā krastā pirmais Mangaļsalas jūras dambis, kurš drīzumā

tika sagrauts. Lielais sēklis iepretī Daugavgrīvas cietoksnim sadala kuģuceļu.
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1813. gada Daugavas grīvas shēma. Sēkļi novirzījuši kuģuceļu uz rietumiem.

aizsērējusi uz B—98—9 pēdām. Vi-

siem lielākiem kuģiem vaja-
dzēja pievest lādiņu uz klajas
jūras, kas izmaksāja loti daudz

un bija savienots ar briesmam.

Ārzemju rēderi labprāt atturē-

jās sūtīt kravu uz Rīgas ostu.

un radās uzskati, ka Rīga kā

ostas pilsēta nekam neder, un

valsts centrālā valdība Pēter-
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1849. gada Daugavas grīvas shēma. Saneši jūrā grīvas priekšā novirzījuši kuģu-
ceļu uz rietumiem. Kuģiem jāvirzās gandrīz taisnā leņķī attiecībā pret Komētforta

dambi, tādēļ vētras laikā tie pakļauti riskam sasisties pret dambi. Lai novērstu

no austrumiem nākošo sanēšu uzkrāšanos grīvas priekšā, nepieciešama Austrumu

mola celtniecība. Aiz Komētforta dambja izveidojusies Ziemas osta.

fcurgā vairs neturēja pat par

vērtu vilkt dzelzceļu no Dina-

burgas uz Rīgu, bet projektēja

•pirmējo savienot ar Liepāju.»
1847.—1848. gadā kuģuceļš

kļuva daudz seklāks, tadeļ ra-

dās pec jūras
dambja Mangaļsala. To izbū-

vēja laikā no 1850. gada līdz

1861. gadam 2236,5 m garumā



1862. gada Daugavas grīvas shēma. Līdz ar Austrumu mola celtniecību kuģuceļā
tika novērsta sanešu uzkrāšanās austrumu pusē. No tiem aiz mola veidojās jauna

sauszemes teritorija, toties kuģuceļu apdraudēja sēkļu rašanās rietumu pusē. Radās

nepieciešamība pēc Rietumu mola celtniecības.
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pēc Svinemindes (tag. Svino-

ustje) ostas molu parauga. Būvi

veidoja no fašīnām un akme-

ņiem sešas pēdas (1,8 m) virs

ordinārā līmeņa un 10,5 m

platu, ar slīpumu upes pusē
1:2 un jūras pusē attiecīgi
1:3.

Jau 1855. gada bija izveido-

jies jauns taisns kuģuceļš izte-

kas priekšā, bet vēl pēc dažiem

gadiem šo ceļu bagarējot padzi-
ļināja līdz 5,5 metriem. Vienlai-

cīgi norobežoja Daugavas veco

austrumu grīvu pie Vecāķiem.
Šīs būves stipri atvieglināja
ieeju Daugavā, un par šķērsli
kuģuceļā vairs nebija dzijumi

pie ieejas, bet gan pašā upē.
1873. gada decembrī vētras

laikā cietušā dambja apskatei

pieaicināja speciālistu komisiju.
Šī komisija ierosināja, ka Bir-

žas komitejai, kas bija atbildīga

par dambja tehnisko stāvokli,

nepieciešams pašai savs hidro-

būvju inženieris. Izvēle krita uz

Rīgas Politehnikuma absolventu
A. Pabstu, kurš 1875. gada feb-

ruārī tika pieņemts darbā par

Rīgas Biržas komitejas ostas

būvju inženieri un tehnisko uz-

raugu. Jaunpieņemto inženieri

nosūtīja uz Rietumeiropu iepa-
zīties ar hidroinženieru darbu

Elbā un Vēzerē, un tikai 1875.

gada 1. septembrī viņš stājās

pie savu tiešo pienākumu veik-

šanas. Par A. Pabsta darbību

no Vācijas tika saņemta ļoti at-

zinīga atsauksme ar piebildi, ka

Rīgas Biržas komitejas izvēle

esot ļoti veiksmīga. Vācijā gū-
tās zināšanas A. Pabsts radoši

izmantoja Daugavas gultnes re-

gulēšanas darbos.

Līdz ar mašīnbūves attīstību

19. gadsimta pirmajā pusē sāka

veidoties kvalitatīvi jauna jūras
flote — ar tvaika dzinējiem ap-

gādāti jūras milzeņi. Kuģu
kravnesība un līdz ar to iegrime
stipri pārsniedza burinieku flo-

tei raksturīgos parametrus. Tas

prasīja principiāli pārskatīt ostu

saimniecību un pirmām kārtām

kuģuceļa dziļumus. Šā jautā-

juma kardinālu risināšanu Dau-

gavas grīvā uzsāka 19. gad-
simta 70. gadu beigās. Lai no-

drošinātu nepieciešamo dziļumu,
1881. gadā Komētforta dambja

turpinājumā uzsāka Rietumu

mola izbūvi, kuru pabeidza 1885.

gadā. Tā projektētais garums

bija noteikts 350 asis (745,5 m).
Celtniecība iesākās veiksmīgi,
taču 1881. gada otrajā pusē pār

Daugavas grīvu vairākkārt (jū-
lijā, novembrī un decembrī)
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1883. gada Daugavas grīvas shēma. Rietumu mola uzcelšana nodrošināja vienmē-

rīgu un stabilu kuģuceļu. Gultni sašaurināja, uzceļot ostas dambi iepretī Mangaļ-
salai. Redzams Vecāķu dambis, kurš norobežo Vecdaugavas ieteku jūrā.

brāzās spēcīgi viesuli, kas no-

postīja jaunbūvi. 1882. un 1883.

gads pagāja, labojot stihijas
nodarītos postījumus. Vienlai-

cīgi tika veikti viļņošanās novē-

rojumi Rīgas līcī un analizēta

mola ietekme uz straumes āt-

ruma palielināšanos gultnē. Pēc

šiem pētījumiem pieņēma lē-

mumu vēl vairāk sašaurināt

ieteku un projektēto Rietumu
mola garumu palielināt par
40 asīm (85,2 m), turklāt ar 6*

novirzi no sākotnējā virziena.
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1881.—1885. gadā celtais Rietumu mols mūsdienās.

Rietumu mola kopējais garums
tika noteikts 390 asis (830,7 m),
bet attālums starp abu molu

galvām — 1195 asis (415,4 m).
Rietumu mola projektu izstrā-

dāja A. Pabsts. Par būvdarbu

vadītāju šajā ļoti atbildīgajā
būvē uzaicināja arī bijušo Rīgas
Politehnikuma audzēkni hidro-

inženieri Georgu Kerkoviusu.
Uz šā mola esot bijusi piemiņas
zīme vai akmenī iekalts uzraksts

ar ziņām par tā projektētājiem
un būvētājiem, taču līdz šim to

nav izdevies konstatēt.

Un tā vairāk nekā pirms 100

gadiem Rīgas osta ieguva savas

norobežojošās būves. Jāpiebilst,
ka Eiropas mērogā tās bija vis-

dārgākās un sarežģītākās hidro-

tehniskās būves. Šīs būves sa-

dārdzināja ne tikai sarežģītā
celtniecības tehnoloģija, bet arī

nepieciešamība tās būvēt sevišķi
izturīgas pret milzīgajām vēju,
viļņu, straumes un ledus slo-

dzēm. Tā, piemēram, Rietumu

mola fašīnu konstrukcijas ass

(2,13 m) izmaksāja 835 rbļ., bet

no pāļiem veidotā dambja ass —
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Rietumu mola galva: 1 — betona virsbūve; 2 — betona bloki; 3 — koka pāļi.

pat 1570 rubļus. Lielus līdzekļus

prasa arī molu uzturēšana un

remontēšana. Tolaik tā atradās

Rīgas Biržas komitejas pārziņā.
Ik gadus remontdarbiem izlie-

toja vairāk nekā 8000 rubļu. Re-

gulāri tika aizpildītas plaisas,
uzbērtas šķembas, izgatavoti un

nogremdēti betona masīvi, kā

arī remontēts akmens apšuvums.
1900. gadā, piemēram, jūras
dambju remontam Rīgas Biržas

komiteja izlietoja 9484 rbļ. un

88 kap.

Norobežojošās būves ir sarež-

ģītas gan celtniecības tehnolo-

ģijas ziņā, gan arī no projektē-
šanas viedokļa, jo šeit jāņem

vērā milzums faktoru. No tiem

galvenie ir valdošo vēju un viļ-

ņošanās virziens un spēks,
straumju nelabvēlīgā ietekme,

sanēšu iespējamā veidošanās un

ģeoloģiskie apstākļi.
Ir pietiekami daudz piemēru,

ka neveiksmīgi projektētu iero-

bežojošo būvju dēļ vajadzējis
ciest milzīgus zaudējumus un

dažkārt pat pavisam slēgt ostu

vai pārcelt to uz citu vietu. Ka-

tastrofu var izraisīt ne tikai da-

bas faktoru neievērošana, bet

pat sīkas neprecizitātes pro-

jektā. Speciālajā literatūrā bieži

min klasisko piemēru par Alžī-

ras ostas viļņlauža momentānu
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sabrukšanu, kuru izraisījis ne-

precīzi noteikts aprēķina viļņa

augstums. Šī gigantiskā celtne

bija veidota no 400 tonnas sma-

giem betona masīviem. Tie savā

starpā bija sastiprināti ar mo-

nolīto dzelzsbetonu speciālās
vertikālās šahtās. Taču pagāja
tikai daži gadi pēc darbu pa-

beigšanas, un 1934. gada 3. feb-

ruārī vētras laikā tika sagrauti
vairāk nekā 300 m šīs šķietami

mūžīgās būves. Līdzīgu piemēru
netrūkst. Ar to tikai gribas vēl-

reiz uzsvērt Rīgas ostas molu

vienkāršo un drošo konstrukciju,
kura izturējusi laika, meteorolo-

ģisko apstākļu, kā arī cilvēku

nolaidīgas attieksmes pārbaudī-
jumus un darbojas vēl šodien

pavisam atšķirīgā hidroloģiskā
režīmā.

Nedaudz par šo konstrukciju.
Austrumu un Rietumu molu pa-

matne līdz 12 pēdu (3,6 m) dzi-

ļumam izgatavota no fašīnu

matračiem. Šo matraču kārtu

skaits pieauga no divām mola

saknē līdz četrām Austrumu

mola galvas daļā. Matračus no-

stiprināja ar milzīgiem laukak-

meņiem, bet virs tiem uzcēla

plēsto laukakmeņu virsbūvi. Rie-

tumu mola galvas daļā, kur lie-

lāki dziļumi, uzbūvēja 220 m

garu pāļu dambi no divām pa-

ralēlām pāļu sienām, kurām iz-

mantoja koka pāļus 11 —11,5 m

garumā un 20—25 cm diametrā.

Starp tiem iedzina atsevišķus

pāļus trīs rindās un sabēra ak-

meņus. Uz šīs pamatkonstruk-
cijas izveidoja betona virsbūvi.

Molu upes pusē nostiprināja

īpaši, jo, kā noskaidrojās, tieši

šī puse vairāk pakļauta viļņu
ietekmei. Tur un mola galvas

daļā uz akmens bēruma pamat-
nes novietoja betona bluķus,
kuru masa sasniedza 40 tonnas.

Viļņi un straume pastāvīgi
iedarbojas uz molu, lēnām saār-

dot tā pamatus. Tāpēc nepiecie-
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Austrumu mola pamatne, veidota no fašīnu matračiem: 1 — akmeņu virsbūve; 2 -

betona bloki; 3 — fašīnu matrači.

sams periodiski piebērt akme-

ņus, novietot jaunus betona blo-

kus. Atcerēsimies, ka moli bija

paredzēti 7—B m liela dziļuma
nodrošināšanai kuģuceļā, kas

arī tika uzturēts no 1913. gada
līdz 50. gadiem. Mūsdienās dzi-

ļums starp moliem kuģuceļā
pārsniedz 14 m un atbilstoši pa-

lielinājies arī dziļums jūrā aiz

moliem. Tie tika būvēti, kad

Daugavai bija dabisks caurteces

režīms ar diezgan pastāvīgiem
straumes ātrumiem atsevišķos
gadalaikos. Pašlaik straumes

ātrumu galvenokārt nosaka Rī-

gas HES. Dziļumu palielināša-
nos molu rajonā izraisa arī

viļņu parametru pieaugšana,
viļņi savukārt kaitīgi ietekmē šo

būvju ekspluatāciju. Speciālisti

vairākkārt apsekojuši molus,

gan pēc Lielā Tēvijas kara, kad

tie bija cietuši no sprādzieniem,
gan arī vēlāk, lai noteiktu un

novērtētu to darbību jaunajā
Daugavas grīvas režīmā. Labo-

ratorijas apstākļos tika izgata-
vots pat šā upes posma modelis,

ko izmantoja pētījumos. Apse-
košana un modelēšana deva

iespēju sagatavot rekomendāci-

jas molu turpmākajai eksplua-

tācijai.

Rīgas jūras kanāls ir hidro-

tehnisko un krasta būvju kom-

plekss, kas nodrošina kuģu no-

kļūšanu no jūras līdz Rīgas os-

tas piestātnēm. Šāds kuģojams
kanāls kļuva nepieciešams tad,

kad upes dabiskie 3,5—4 m lie-

lie dziļumi pārstāja apmierināt
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1850.—1858. gadā celtā Austrumu mola galva ar ostas zīmi.

flotes vajadzības. Kanālu sāka

būvēt 19. gadsimta vidū un paš-
reizējās trases celtniecību pa-
beidza mūsu gadsimta 30. gadu
sākumā. Tas sākas 3 km attā-

lumā no molu galiem, kur tā

dziļums ir 15 metri. No šā pun-
kta redzamas Daugavgrīvas vē-

ruma zīmes — masts ar lieliem,

pa gabalu saskatāmiem vairo-

giem un lampām diennakts tum-

šajam laikam. Ja kuģis pa ka-

nālu peld precīzi, divas vēruma

zīmes sakrīt. īsi pirms ieejas
starp moliem par kuģa vadlīniju
kļūst Rīnūži, pēc tam — Baltā

baznīca. Pēc šīs vadlīnijas tad

arī kuģis virzās līdz ieejai Eks-

porta ielīcī. Pašreizējie Rīgas
kanāla dzijumi visā tā garumā
ir ne mazāki par 11 m, bet pla-
tums sasniedz 100 metrus. Atse-

višķos posmos dzijums sasniedz

14,5 m, kāds ar laiku tiks no-

drošināts līdz pat ostas piestāt-
nēm. Tas dos iespēju Rīgas ostā

bez grūtībām ienākt milzīgajiem
okeāna laineriem.

Lai panāktu un saglabātu
pašreizējo dziļumu, no upes gul-
tnes tika izsmelts miljoniem ku-

bikmetru grunts. Laikā no 1921.

gada līdz 1957. gadam šis dau-

dzums bija 5,5 miljoni kubik-
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Daudzkausu zemessmēlējs kuģuceļa attīrīšanas darbos Daugava 20. gadsimta sā-

kumā. (Pēc albuma "Der Rigaer Hafen".)

metru. Tikpat ilgā laika posmā
no 1958. gada līdz 1984. gadam
kopumā izsmēla 19,3 miljonus
kubikmetru grunts. Pirmajā

posmā grunts izstrāde gadā ne-

pārsniedza 600000 m
3,

bet 80.

gadu vidū tā sasniegusi pat līdz

2 miljoniem kubikmetru gadā.
Vēlreiz gribētos uzsvērt, ka

pašreizējie Rīgas jūras kanāla

milzīgie dziļumi joprojām tiek

nodrošināti ar 19. gadsimta ot-

rajā pusē radītajām hidroteh-

niskajām būvēm. Šim būvju

kompleksam nav analogu pa-
saules hidrotehnikas praksē, tā-

pēc nav nejaušība, ka tas ņemts
valsts aizsardzībā kā unikāls in-

ženierbūves piemineklis.

Rīgas osta gadsimtu mijā

1908. gadā Pēterburgā notika

XI starptautiskais navigācijas
kongress. Sā kongresa dalībnie-
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kiem tika dota iespēja iepazīties
ar vairākām Krievijas impērijas
ostām, to skaitā arī ar Rīgas
ostu. Lai kongresa delegāti va-

rētu gūt pilnīgāku priekšstatu
par lielākajām Krievijas ostām,
tikasagatavoti un publicēti ma-

teriāli par tām. Par Rīgas ostu

šādu izdevumu sagatavoja Rī-

gas Biržas komitejas ostas celt-

niecības inženieris Arnolds

Pabsts.

Būvinženieris Arnolds Pabsts dzimis

1851. gada 9. oktobrī Rēvelē (Tallinā).
Pēc Domskolas absolvēšanas no 1870.
gada līdz 1874. gadam A. Pabsts stu-

dēja Rīgas Politehnikuma Inženierzi-

nātņu nodaļā un specializējās hidroteh-

nikā. Pēc beigšanas īslaicīgi strādāja
Lovisa un Veira tehniskajā birojā
Rīgā.

1875. gada februārī A. Pabsts Rīgas
Biržas komitejas uzdevumā Rietumei-
ropā iepazinās ar jaunākajiem tehnikas

sasniegumiem hidrotehnisko būvju celt-
niecībā un ostu izbūvē. 1875. gada
1. septembrī A. Pabsts stājās darbā

Rīgas Biržas komitejā par pirmo Rī-

gas ostas būvinženieri (līdz tam tāda

amata nebija). Vienlaicīgi viņš pildīja
arī Rīgas Biržas komitejas tehniskā pa-
domnieka pienākumus. Šiem amatiem
A. Pabstu ieteica pazīstamais vācu

hidrotehniķis G. Hāgens. Kopš 1876.

gada jaunais inženieris aktīvi darbojās
Rīgas tehniskajā biedrībā, bija protoko-
lists, sekretārs un aktīvs publicists.

A. Pabsta mūža darbs ir Daugavas
gultnes regulēšana (1878—1899), kā
arī Rīgas ostas izbūve un modernizē-

Rīgas ostas būvju inženieris Arnolds
Pabsts. (No Rotrautes Pabstas perso-
niskā arhīva.)

šana. Laikā no 1875. gada līdz 191 L
gadam pēc A. Pabsta projektiem Dau-

gava uzceltas daudzas hidrotehniskās

buves,_ to skaitā arī Rietumu mols. Tā-

pat pec A. Pabsta projektiem un viņa
vadība būvēti bagari un organizēta re-

gulāra Daugavas gultnes bagarēšana.
Laika no 1884. gada līdz 1887. gadam
inženieris pētīja Daugavas gultnes īpat-
nības un iespējas veikt tās padziļinā-
šanu augštecē no Vitebskas līdz Rīgai.
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Sā pētījuma rezultātā sastādīts un pub-
licēts Daugavas augšteces apkuģoša-
nas projekts.

A. Pabsts publicējis vairāk nekā 50

rakstu žurnālā «Rigasche Industrie Zei-

tung», piedalījies grāmatas «Riga und

seine Bauten» sagatavošanā, kā arī

pats publicējis divas grāmatas: «Rīgas
osta» 1908. gadā un «Rīgas—Hersonas
ūdensceļš» 1909. gadā.

No šodienas viedokļa raugoties, vi-

sai neparasta bija viņa nopelnu atzī-

mēšana. Pēc A. Pabsta aiziešanas pen-

sijā 1911. gadā ar speciālu Rīgas Bir-

žas komitejas lēmumu inženieru birojā
tika uzstādīts viņa portrets.

A. Pabsts miris 1919. gadā 14. jū-

nijā. Apglabāts Rīgas Lielajos kapos.

Jāpiebilst, ka tajā laikā

A. Pabsts bija viskompetentākā
persona hidrotehnikas jautāju-
mos Rīgā. Savā 36 gadus ilgajā
darbības laikā Rīgas Biržas ko-

mitejā viņš piedalījās visu hid-

rotehnisko jautājumu risināšanā

Rīgas ostā, izstrādāja regulēša-
nas darbu projektus Daugavas
lejteces daļā, organizēja plān-
veidīgus bagarēšanas un gul-
tnes attīrīšanas darbus augšpus

Rīgas, strādāja pie jaunu ūdens-

ceļu izveidošanas projektiem.
A. Pabsta nopelnu kontā ieskai-

tāms arī pirmais peldošais doks

Rīgas ostā.

A. Pabsta sagatavotais izde-

vums sniedza izsmeļošas ziņas

par Rīgas ostu 1908. gadā un

deva ieskatu tās vēsturē. Sis

materiāls daļēji izmantots šajā
nodaļā.

1908. gadā praktiski jau bija
pabeigti Daugavas lejteces da-

ļas regulēšanas darbi, tāpēc Rī-

gas ostas apskates laikā sevišķu
uzmanību izpelnījās tieši veik-

smīgi izpildītie hidrotehniskie

darbi, kas nodrošināja šeit sta-

bilus kuģošanas apstākļus. Tur-

klāt jāatgādina, ka navigatori
tolaik vēl labi atcerējās perio-
diski aizsērējušo ieeju Daugavā,
bīstamo kuģuceļu un ērtu pie-
stātņu trūkumu. Bet tagad kon-

gresa dalībnieki varēja aplūkot
milzīgu labiekārtotu ostu no Do-

les salas līdz Daugavgrīvai.
Rīgas tirdzniecības ostas ak-

vatorijai gadsimtu mijā piede-
rēja Daugava no ietekas jūrā
līdz dzelzceļa tiltam un vēl 18,5
verstis augšpus tilta ar visiem

līčiem, pietekām, attekām un sa-

lām, to skaitā Sarkandaugavas

atteka, Sausā Daugava, Mīl-

grāvja caurteka, Rīgas kanāla

abi gali pie ietekas Daugavā,

Buļļupe, Hapaka grāvis no

Daugavas līdz Bolderājas dzelz-

ceļa tiltam, reids jūrā septiņu
verstu rādiusā no Daugavgrī-
vas cietokšņa. Tirdzniecības os-
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Rīgā pienākuši plosti. (R. Johansona 1930. gada foto.)

tai piederēja četras mākslīgi
veidotas ostas — Andreja, Bol-

derājas, Mīlgrāvja un Ziemas

osta, kā arī kuģu piestātnes pil-
sētas kanāla abos galos esoša-

jos baseinos.

Galvena koku osta atradās

Daugavas kreisajā attekā (Sau-

sajā Daugavā) pie Doles salas

un upes posmā no šīs salas līdz

dzelzceļa tiltam. Ostas iekārto-

jums bija ārkārtīgi primitīvs —

ik pēc 25 asīm skaldītos akmens

bluķos bija iemūrēti dzelzs gre-
dzeni plostu piesiešanai. Bez

tam rindās stiepās pāju kopas
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pa 2—4 pāļiem katrā. Dzelzs

gredzenu plostu piesiešanai,
kuri vēl šodien redzami Dauga-
vas malā Ķengaragā un Zaķu-

salā, bija samērā nedaudz —

pavisam 38. Ņemot vērā, ka

Rīgā ik gadus pienāca līdz

17500 plostiem, saprotams, ka

gredzenu skaits bija nepietie-
košs. Tāpēc upē papildus
iedzina pāri par 4000 pāļu katru

gadu. Pāļus dzina ne sevišķi

dziļi, lai, navigācijas sezonai

beidzoties, tos varētu izvilkt un

noglabāt līdz nākamajam ga-
dam. Pāļu dzīšanas darbs ne-

bija no vieglajiem. To apraksta
arī A. Deglavs romānā «Rīga»:
«No tilta uz augšpusi visnotaļ

rāmas strādāja. Pie striķiem

saķērušies cilvēki kā melna

nakts nodzied pirmo tādu sērīgu

dziesmu, tad liekas visi striķos,
velk kādas reizes piecpadsmit,
ka bāba noklaudz uz pāļiem, ka

vai Rīga nodimd .. Tur nāk no

augšas garas rindas baļķu

plostu. Kur tu tos šinī straumē

novaldītu, ja nebūtu kur at-

siet ..»

Gadījās, ka pāļi neizturēja un

plosts norāvās, aizraujot sev

līdzi arī citus sliktāk nostiprinā-
tos. Plosti drāzās lejup, noslau-

cīdami savā ceļā visus šķēršļus,

līdz atdūrās pret tilta balstiem.

Ja tādā veidā norāvās daudz

plostu, izveidojās sastrēgumi no

kokiem, kuri pieblīvēja upi kā

dziļumā, tā platumā. Reizēm

baļķi pacēlās līdz 5 m augstu-
mam, apdraudot tilta virsbūvi.

Aizsprostotā straume izskaloja

gultni un apdraudēja arī tilta

balstus. Lielo plostu sastrē-

gumu, kas turklāt periodiski at-

kārtojās, likvidēšana ilga nedē-

ļām. Tā, piemēram, 1892. gadā
šie darbi prasīja astoņas nedē-

jas. Daudz koku gāja zudumā.

Sastrēguma cēloņu izpētei uz

Rīgu tika nosūtīti ievērojami
Pēterburgas inženieri — Satik-

smes ceļu inženieru institūta

profesors Vsevolods Timonovs

un Satiksmes ceju ministrijas

Krievijas komerciālo ostu ierī-

košanas komisijas vicepriekšsē-
dētājs Mihails Gersevanovs.

Viņi konstatēja veselu virkni trū-

kumu gan uzraudzības dienesta

darbā, gan koku ostas strād-

nieku arteļa darba organizē-
šanā, gan ostas akvatorijas iz-

mantošanā. Bez tam viņi atzina,

ka plosti tiek nekvalitatīvi sa-

sieti un slikti organizēta to kus-

tība. Inženieri deva norādīju-

mus darba uzlabošanai koku

ostā un sastrēgumu novēršanai.
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Plostu sastrēgums Daugavā 20. gadsimta sākumā.

Galvenais ūdensceļš bija Dau-

gava, pa Lielupi un Gauju gad-
simtu mijā nolaisto plostu
skaits gadā nepārsniedza 500—

'600. Koku osta vienlaicīgi bija
plostu uzkrāšanas un sadales

vieta, jo plostnieki parasti ne-

zināja, uz kuru kokzāģētavu
plosti tiks virzīti. Plostus

uz Rīgu nogādāja Lielā ūdens

laika līdz 1. jūnijam. Plosti

sāka pienākt B—lo dienas pēc
ledus iešanas, un pirmajās ne-

dējas to partijas bija nelielas.

Pēc tam to skaits palielinājās
līdz 350—400 un reizēm pat vēl

vairāk dienā. Tā, piemēram,
1889. gada 22. aprīlī Rīgā pie-
nāca 857 plosti. Lai labāk orien-

tētos šajā milzīgajā masā, Rī-

gas maģistrāts izdeva rīkojumu,
ka pie katra plosta jābūt pie-
stiprinātai 6X4 collas lielai

balta, bieza kartona plāksnītei
ar nosūtītāja un saņēmēja uz-

vārdiem.

Kā plostu priekšvēstneses tū-

līt pēc ledus iziešanas pa Dau-
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Rīgas ostas piestātnes aiz dambja AB 20. gadsimta sākumā. (Atklātne no V. Ei-

henbauma kolekcijas.)

gavu uz Rīgu nāca strūgas un

baržas galvenokārt ar labību no

lekškrievijas rajoniem.
Pievērsīsimies atkal A. Deg-

lava tēlojumam: «Ā, — kas tur

vēl nāk no augšas? Veseli pulki

peldošu ēku kā melna nakts, ar

vienu vai diviem jumtiem, tādu

tiltiņu virs tiem, un uz tā atkal

plivinās karogs baltā, zilā un

zaļā krāsā. Jau pāris verstu at-

tālumā var saredzēt, kā viņu
airēs cilājas, garākas nekā

baļķi.. No visa tā apraksta re-

dzams, ka tās ir strūgas ..

un

patlaban taisās piestāties malā.

Divi vīri uzkāpuši uz tilta virs

jumta. Viens ietinies biezā ka-

žokā, otrs ar gariem zābakiem

un cepuri ar ausu klapēm. Pir-

mais ir strūgas kapteinis, tas

nesaka neko, bet otrs ir enkur-
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nieks, kas izpilda loča vietu, un

tas kliedz un brēc uz strūgu po-

ļiem kā nelabais..»

Lejpus ostas pie Sarkanajiem

spīķeriem sākās ostas krastma-

las, kas sasniedza 440 m ga-

rumu. Tur izkrāva mazizmēra

kuģus un laivas. Pilsētas krast-

malā starp dzelzceļa tiltu un Rī-

gas pili 642 m garumā pietauvo-
jās kuģi, kuri kursēja uz Eiro-

pas ostām. No turienes atgāja
arī pasažieru kuģi uz daudzām

pasaules valstīm. Lejpus taga-

dējā Vanšu tilta sākās muitas

krastmala, kas stiepās vesela ki-

lometra garumā. Aiz Andreja

dambja t. s. Andreja baseinā

bija ierīkota ziemas osta maza-

jiem kuģiem, krastā atradās

siļķu brāķis un būvmateriālu

noliktavas.' Tālāk lejup pa

straumi Andrejsalas krasta no-

stiprinājumos ierīkotajās pie-
stātnēs tika veiktas kravas ope-

rācijas ar labību, tur krastā at-

radās elevators. Daugavas labā

krasta krastmalas beidzās ar

300 m garo pusnolaidena pro-

fila rievsienas krastmalu pie
dzelzceļa ostas, kurai sekoja
475 m garā dziļūdens (līdz
7,8 m) piestātne un 360 m ga-

rumā piestātņu krastmalas pie
Daugavas galvenās gultnes.

Daugavas kreisajā krastā iepre-
tim pilsētas krastmalai 1300 m

garumā stiepās dambis AB, uz

kura tāpat veica kravas operāci-

jas. Pie šīs piestātnes izveidoja
560 m garu, noslēgtu baseinu,

kura ārējā stūrī atradās Rīgas

jūrnieku nams un jūrskola. Sa

baseina krastā no kuģiem iz-

krāva akmeņogles un koksu, ko

patērēja galvenokārt Torņa-
kalna un tā apkārtnes fabrikas.

Strauji attīstoties rūpniecībai,

jau mūsu gadsimta sākuma Bir-

žas komitejas materiālos parā-
dās ziņas, ka platība pie dam-

bja AB ir Joti ierobežota, tāpēc
izkraušana bieži tiek aizkavēta,

par ko sūdzas gan ogļu impor-

tētāji, gan vietējo fabriku īpaš-
nieki. Ledus iešanas laika līcī

aiz AB dambja novietoja demon-

tēto pontonu tiltu. Kravas ope-

rācijām daļēji tika izmantoti

300 m garie krasta nostiprinā-

jumi uz ziemejiem no Āgens-
kalna līča.

Aiz dambja CDE atradās

jahtklubs, bet tā lejasdaļā aiz

dambja izveidojusies osta tika

izmantota kravas operācijām ar

kokmateriāliem. Kokus tāpat
krāva kuģos ostā aiz dambja
FG, kur bija arī ģipša iekrau-

šanas vietas. Bez tam Burkānu
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Kuģu apstrāde ostas piestātnē Vecmīlgrāvī 20. gadsimta sakumā.

salā aiz dambja CDE bija at-

jauts bērt balastu no burinie-

kiem.

Jau pagājušā gadsimta otrajā

pusē izrādījās, ka piestātņu
skaits Rīgas ostā ir nepietie-
kams. 1871. gadā papildus tika

izveidota priekšosta Mīlgrāvja
caurtekā. Šai nolūkā nostipri-

nāja caurtekas kreiso krastu

Jaunmīlgrāvī, padziļināja caur-

teku un uzbūvēja dzelzceļu. Ari

šajā ostā pārkrāva galvenokārt
kokmateriālus un akmeņogles.

Otra priekšosta atradās Bol-

derājā. To vēl sauca arī par zie-

mas ostu, jo ziemas mēnešos tā

tika izmantota kuģu ziemoša-
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Kārļa baseins — bijusī kuģu stāvvieta. (R. Johansona 1935. gada foto.)

nai. Bez tam tur pie dziļūdens
piestātnēm dajēj i izkrāva kuģus
ar lielu iegrimi, lai tie varētu

virzīties tālāk uz Rīgu. Ziemas

ostas bija visai raksturīga aiz-

salstošo ostu sastāvdaļa, tāpēc
neliels ekskurss tālākā pagātnē.

Pirmo ziemas ostu ierīkoja
Rīgas upē laivām un vietējiem
kuģiem, pēc tam kad galveno
ostu pārcēla uz Daugavas kras-

tiem. 18. gadsimta vidū kuģu

ziemošanai izveidoja ostu pilsē-
tas kanālā pie Kārla vārtiem

(t. s. Kārla baseinā), taču arī

to varēja izmantot tikai nelieli

kuģi. 1793. gadā ierīkoto ziemas

ostu Vecdaugavā pie Rīnūžiem

pēc dažiem gadiem iznīcināja

pavasara plūdi.
Pēc Komētforta dambja izbū-

ves 19. gadsimta sākumā izvei-

dojās sēklis, kas savienoja šo

dambi ar sauszemi. Šajā akva-

torijā blakus Daugavgrīvas cie-

toksnim nolēma ierīkot ziemas

ostu. Šo baseinu vajadzēja tikai

padziļināt un ierīkot iebrauktuvi
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cauri dambim, kas savienoja
Centrālcietoksni ar Komētfortu.

Darbu vadību 1850. gadā uzti-

cēja virsleitnantam Frankenbur-

gam. Visā drīzumā tika izvei-

dota 56 pēdas plata ieeja un uz-

sākta krastmalu un ēku celtnie-

cība. Ar ķeizara rīkojumu 1857.

gadā ziemas ostu un apkārtējo
rajonu 60 asu attālumā no

ūdens atdeva Rīgas tirgotāju

(precīzāk, Biržas komitejas)
rīcībā. Turpmākajos gados Bir-

žas komitejai nereti nācās aiz-

stāvēt savas īpašuma tiesības

konfliktos ar Daugavgrīvas cie-

tokšņa militāro vadību par šīs

teritorijas izmantošanu. Tā, pie-
mēram, vēl 1910. gadā tika iero-

sināta lieta par Biržas komite-

jas īpašuma tiesību atjaunošanu
uz zemes gabalu, kurā Daugav-
grīvas cietokšņa militārā pār-
valde bija ierīkojusi savu novē-

rošanas torni. Šai cīņai ar mi-

litāro pārvaldi bija mainīgi pa-

nākumi. Minētajā gadījumā Rī-

gas apgabala tiesa konfliktu iz-

šķīra par labu Biržas komitejai.

Veiksmīgi iesāktos darbus

jaunās ostas ierīkošanā pār-
trauca Krimas karš, lai gan

jau 1853. gada 3. aprīlī ziemas

ostā ienāca pirmie kuģi, kuri

meklēja patvērumu no ledus.

1865. gadā tur izbūvēja kuģu re-

monta darbnīcas; tādējādi kļuva

iespējams izvairīties no dārga-
jiem remontiem ārzemēs. 1874.

gadā pāri ieejai ziemas ostā uz-

cēla izgriežamu dzelzs tiltu, bet

1877. gadā pabeidza dzelzceļa
izbūvi un ierīkoja apgaismo-

jumu. Ziemas ostas nozīme ar

katru gadu pieauga: 1900. gadā
to izmantoja 39 tvaikoņi, 66 bu-

rinieki un 23 šalandas, bet par

1911. gadu ir ziņas, ka tur at-

radušies 38 tvaikoņi, 119 buri-

nieki, 38 velkoņi, 3 peldošie
krāni, 16 bagarmašīnas, 1 krei-

seris un vēl citi sīkāki kuģi.

Runājot par Rīgas tirdzniecī-

bas ostu, jāuzsver, ka 20. gad-
simta sākumā ārējās tirdzniecī-

bas apgrozījuma ziņā tā izvirzī-

jās 1. vietā Krievijā, apsteidzot
Pēterburgu un Odesu. 1901.—

1905. gadā caur Rīgu tika iz-

vesti 15,2% visu cariskās Krie-

vijas eksportpreču. Galvenā

eksportprece bija kokmateriāli.

Tā, piemēram, laikā no 1906.

gada līdz 1910. gadam izve-

damo kokmateriālu kopējā masa

bija 86,3 milj. pudu, bet pārējo
kravu — 1,8 milj. pudu. Kā jau

teikts, kokus uz Rīgu pludināja

pa upēm. Pa Daugavu un no

Lielupes caur Buļļupi pludinā-



Gaujas—Daugavas kanāla plāns.
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tie koki bija samērā vienkārši

nogādājami līdz ostas piestāt-
nēm. Sarežģītāks ceļš bija pa

Gauju nākušajiem plostiem. Tos

pa Gauju nopludināja līdz grī-

vai, tālāk 20 km pa jūru un vēl

7 km augšup pa Daugavu līdz

Mīlgrāvja koku ostai. Sapro-

tams, ka tas bija iespējams tikai

labvēlīgos laika apstākļos, kad

pūta ceļavējš. Šādus apstākļus
nereti nācās gaidīt nedējām, un

arī tad nebija garantijas, ka

pēkšņi uznākusi vētra nesadau-

zīs plostus un neaiznesīs baļ-

ķus. Problēmu atrisināja 1903.—

1905. gadā izbūvētais Gaujas—

Daugavas kanāls. Trīsdesmit ki-

lometrus garais kanāls sākās

Gaujas kreisajā krastā 15,5 km

attālumā no grīvas un beidzās

Mīlgrāvī. Tā dzijums bija ap

metru, bet platums — septiņi
metri. No Gaujas līdz Mazajam
Baltezeram bija izrakta 1,5 km

gara mākslīga gultne, tālākais

cejš virzījās pa Mazo un Lielo

Baltezeru, pēc tam atkal 1,2 km

gara mākslīga gultne. Nākamos

700 m kanāls turpinājās pa

krietni padziļināto un paplaši-
nāto Bukultu strautu līdz Jug-
las upei un tālāk pa dabiskajām

ūdenstilpēm — Juglas upi, Ķīš-
ezeru un Mīlgrāvja caurteku.

Pēc šā kanāla atklāšanas pa

Gauju pludināmo koku dau-

dzums palielinājās vairāk nekā

divkārt. Mūsdienās kanāls savu

sākotnējo nozīmi ir zaudējis,
taču daļa no tā tiek vēl jopro-

jām izmantota kuģīšu satiksmei

no Juglas līdz Aldariem Mazā

Baltezera krastā. Diemžēl 1,5 km

garais posms ar slūžām no

Gaujas līdz Baltezeram vairs

netiek izmantots. Kanāls kā vie-

nīgais tāda veida objekts Lat-

vijā atzīts par tehnikas piemi-
nekli.

Mūsu gadsimta pirmajā gadu
desmitā Rīgas ostas attīstībā

bija vērojama tendence ierīkot

piestātnes un kravu operāciju
zonas arvien tālāk no vecpilsē-
tas lejup pa Daugavu. 30 gadu
laikā jau bija sasniegta Sarkan-

daugavas atteka.

Kuģošanas apstākļu stabilizē-

šanās Daugavas lejteces dajā
radīja priekšnoteikumus Rīgas
ostas tālākai attīstībai. Upes
abos krastos tika meklētas brī-

vas teritorijas, kur varētu būvēt

kuģu piestātnes, pārkraušanas
laukumus un noliktavas, kā arī

ērti pievadīt dzelzceļu. Projektu
izstrādāšanā aktīvi iesaistījās

Rīgas Politehniskā institūta

«hidrotehniķu skolas» pārstāvji.
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Ar saviem ierosinājumiem

par Rīgas ostas izbūvi jau 1898.

gadā viens no pirmajiem uzstā-

jās inženieris A. Pabsts. Viņš

bija izstrādājis četrus ostas pie-

stātņu izbūves variantus posmā
no Muitas krastmalas līdz Ka-

ķasēkļa dambim.

Kā interesantākais minams

variants, kurš paredzēja vairāku

ostas baseinu izveidošanu An-

dreja un Eksporta ielīču rajonā.
Šīs akvatorijas bija projektētas
100—130 m platas un līdz 2 km

garas. Cits variants paredzēja
vairāku samērā mazu ielīču iz-

veidošanu, tādējādi palielinot
piestātņu līniju garumu. Visi

piedāvātie varianti deva 2—3km

jaunu piestātņu, kurās pare-

dzēja ierīkot dzelzceļa pievedce-
ļus. Projektā bija paredzēti pa-

sākumi, lai saglabātu esošo ka-

nalizācijas kolektoru. A. Pabsta

projektus izskatīja Komerciālo
ostu iekārtošanas komisija un

par labāko atzina pirmo va-

riantu ar nelielajiem ostas ba-

seiniem. Daļēji šis projekts tika

īstenots 1901.—1905. gadā
vienā no Eksporta ostas pie-

stātņu izbūvēm.

Pat no mūsdienu viedokļa
ārkārtīgi interesantas ir inže-

niera Aleksandra Labutina iz-

strādnes. A. Labutins, tāpat kā

vairāki citi mūsu hidrotehnisko

būvju speciālisti, beidzis Rīgas
Politehniskā institūta Inženier-

zinātņu fakultāti. Viņa interešu

sfērā bija upes posms no Eks-

porta ostas līdz Vecmīlgrāvim,
t. i., tagadējā Kundziņsala, kur

pašlaik pēc 1978. gadā apstipri-
nātā projekta tiek celts tirdznie-

cības ostas jaunais rajons.
A. Labutins lielu vērību veltīja

hidrometeoroloģisko apstākļu
analīzei un ostas celtniecību pa-

redzēja atsevišķās kārtās, lai

katru jauno daļu varētu būvēt

neatkarīgi no citām un sasaistīt

to ar jau esošajām celtnēm bez

jebkādas to pārbūves. Kanālu

un plašu baseinu sistēmu bija
iecerēts savstarpēji saistīt ar

platiem muliņiem un pieved-
dzelzceļiem uz tiem. Bez tradi-

cionālajām piestātnēm bija pa-
redzētas vietas kravu pārkrau-
šanai no jūras kuģiem uz upju

kuģiem un otrādi. Osta galveno-
kārt bija orientēta uz ogļu im-

portu Rīgas centrālapkures va-

jadzībām un tradicionālo kok-

materiālu eksportu. Lai arī pro-

jekts inženierrisinājuma ziņā

bija ārkārtīgi interesants, tomēr

tā orientējošās izmaksas — vai-

rāki simti miljonu rubļu — ne-
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bija samērojamas ar ostas uz-

devumiem un iespējām.

Neatkarīgās Latvijas gados
A. Labutins, darbodamies Jūr-

niecības departamentā, izstrā-

dāja Daugavas regulēšanas pro-

jektu augšpus dzelzceļa tilta

līdz Ķengaragam. Inženieris

pats piedalījās šā projekta īste-

nošanā, uzņemoties atbildīgāko
būvdarbu vadību. Viņš vadīja
arī Eksporta ostas krastmalas

pagarinājuma būves darbus

1931. gadā, kā arī pārzināja

padziļināšanas darbus Latvijas
ostās. Jāpiebilst, ka laikposmā

starp diviem pasaules kariem

Rīgā, lai arī ierobežotākā ap-

jomā, turpinājās ostas labiekār-

tošanas, upes padziļināšanas
un jaunu krastmalu izbūves

darbi. Tā, piemēram, 1937.—

1938. gadā ostas vajadzībām

izbūvēja Klīversalas krastmalu

370 m garumā.
Atšķirībā no 20. gadsimta sā-

kuma mūsdienās par ostas ak-

vatoriju vairs neuzskata Dau-

gavu no Doles līdz jūrai. Upes

posms augšpus Vanšu tilta no

kuģniecības viedokļa zaudējis
savu nozīmi. Rīgas jūras tirdz-

niecības osta, kas atrodas lejpus
Vanšu tilta, šobrīd kļuvusi par
otru lielāko (pēc Ļeņingradas)

padomju ostu Baltijas jūrā ko-

pējā kravas apgrozījuma ziņā.
Bez tirdzniecības ostas Rīgas
robežās atrodas Upju osta, Jū-

ras zvejas osta, dažādiem reso-

riem piederošās krastmalas un

kuģu remonta uzņēmums. Sprie-
žot pēc 70. gados izstrādātās

ostas attīstības ģenerālplāna
shēmas, visperspektīvākais tās

rajons ir Kundziņsala. Pēc tam

kad 1985. gadā ekspluatācijā
tika nodota konteineru termi-

nāla pirmā kārta, kļuva skaidrs,

ka ostas rajons Kundziņsala

kļūs par mūsdienīgu augsti me-

hanizētu transporta uzņēmumu.
Teikto uzskatāmi ilustrē daži

skaitļi: 1989. gadā konteineru

termināls uzņēma ap 400 kuģu,
kuros atveda un aizveda vai-

rāk nekā simt tūkstošus kon-

teineru jeb, izsakoties ostinieku

terminoloģijā, gada laikā Kun-

dziņsalas piestātnēs kravas ap-

grozījums bija ap 2 miljoni
tonnu dažādu preču. Ostas pa-

plašināšanas un labiekārtošanas

darbi Kundziņsalā turpinās.
Diemžēl būvdarbi radījuši arī

negatīvas sekas — to gaitā iz-

postīts viens no savdabīgāka-
jiem Rīgas nostūriem ar pilsē-
tas salām raksturīgu apbūvi un

tradīcijām.
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Daugavas krasti

un krastmalas

Rīgas pirmās krastmalas

Mūsu pilsētas senākās krastma-

las konstatētas arheoloģiskajos
izrakumos kādreizējās Rīgas os-

tas teritorijā Rīgas upes grīvā.

Upes gultnē un tās labajā
krastā atrastās senlietas lie-

cina, ka Rīgas upe kā kuģu pie-
stāšanās vieta izmantota jau
11.—12. gadsimtā, bet pirmie

krasta nostiprinājumi jeb krast-

malas izbūvētas ne agrāk par
13. gadsimtu, pēc pilsētas nocie-

tinājuma mūru uzcelšanas.

Visai interesantas ziņas par

Rīgas upes krastiem un krastma-

lām sniedz 1970. gadā Andra

Caunes vadībā veiktie arheolo-

ģiskie izrakumi Kalēju un

13. janvāra ielā, kā arī 1971.,

1972. un 1977. gada izrakumi

kvartālā starp Mārstaļu un Min-

sterejas ielu un Komjaunatnes

krastmalu, kur atradās Rīgas

upes labais krasts pie ietekas

Daugavā. 1970. gada pētījumu

gaitā 150 m 2lielā laukumā tika

atsegts pirmatnējais upes
krasts, divas dažādos periodos
izbūvētas ostas krastmalas un

17. gadsimtā ierīkota novadka-

nāla malas nostiprinājumi. Rī-

gas pirmatnējais krasts izra-

kumu vietā bijis lēzens upes sa-

nestu gaiši pelēku smilšu sēk-

lis. Tur atrastie 11.—12. gad-
simta priekšmeti liecina, ka

šajā laikā krasts vēl nav bijis
nostiprināts. «Pirmā nostipri-
nātā krastmala,» raksta

A. Caune, «veidota 5 m attā-

lumā no krasta līnijas, kur upes

dziļums sasniedz ap 0,5 m. Tā

sastāv no apaļiem un uz pusēm
šķeltiem līdz 1,5 m dziļi zemē

vienā rindā iedzītiem ozolu pā-
ļiem. Pāļu garums 2,5 m, dia-
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metrs 20—38 cm. Aiz pāļiem
krastmala paaugstināta apmē-

ram par 0,5 m virs ūdens

līmeņa, uzpildījumam izmanto-

jot dažādus pilsētas atkritumus.

Vispirms zem veidojamā bēruma

noklāta žagaru kārta, virs tās

bērti dzīvnieku mēsli, koka skai-

das, būvgruži..»
Tā kā zem pirmās krastmalas

uzpildījuma slāņa upes gultnē
tika atrasts daudz sīku ķieģeļu

fragmentu, tad var spriest, ka

pirmie Rīgas ostas krastmalas

nostiprinājumi uzbūvēti ne ag-

rāk par 13. gadsimtu, t. i., pēc

pilsētas nocietinājumu mūru uz-

celšanas gar Kalēju ielu. Krast-

mala būvēta seklā vietā, tāpēc

šķiet, ka tā nebūs bijusi kuģu
piestātne, bet gan aizsargājusi
tuvumā esošo nocietinājumu
mūru pamatus pret izskalošanu.

Otru masīvākas konstrukci-

jas krastmalu arheologi atsedza

13 m attālumā no Kalēju ielas.

Izrakumu vadītājs to raksturo

šādi: «.. sešās rindās cieši cits

pie cita iedzīti 1,5—2,0 m gari

priedes un ozola pāļi. Uz pā-

ļiem no aptēstiem līdz 40 cm

resniem skujkokiem, kas likti

līdzās pa trim, veidots klāsts.

Upes pusē uz malējā guļbaļķa
būvēta trīskārtēja priedes baļķu

siena, kuras priekšā ik pa I,o—

1,5 m iedzīti 25 cm resni prie-
des pāļi. Konstrukcijas noturī-

bas palielināšanai ap katru prie-
des pāli papildus vēl iedzīti 3—

4 tievāki ozola pāļi. Visas kon-

strukcijas platums ap 1 m. Sajā

masīvajā būvē nav lietota ne-

viena dzelzs detaļa vai nagla..
Baļķi cieši saistīti kopā ar koka

ieliktņiem, savilcēm un tapām,,
kas ievietotas īpaši izveidotās

ligzdās. Nostiprinājumi būvēti

galvenokārt ar namdara cirvi,

bez zāģa.
Nostiprinājumu baļķu siena

krastā noenkurota vēl ar 2,5—

4,0 m garām enkursijām. Josla

starp abiem nostiprinājumiem

tāpat aizbērta ar pilsētas atkri-

tumiem un būvgružiem ..
Otrā krastmala izbūvēta laikā,,

kad Rīgas osta jau bija pārcelta
uz Daugavu, bet osta Rīdzenes

grīvā izmantota par vietējās sa-

tiksmes upes kuģu un laivu zie-

mas ostu. Pēc atrastajām sen-

lietām un keramikas var spriest,
ka otrā krastmala pastāvējusi
laikā no 15. līdz 17. gs.»

Jādomā, ka pilsētas nocie-

tinājumu mūra priekšā, tāpat kā

Rīgas upes krastos, jau 13. gad-
simtā bija nepieciešami visele-

mentārākie krasta nostiprinā-
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1612. gadā iespiestajā N. Mollīna gravīras fragmenta labi redzama tālaika Dau-

gavas krastmala.

jumi aizsargmūra pamatu pa-

sargāšanai. Tolaik Daugavas
labais krasts atradās aptuveni
70 m no tagadējās Komjaunat-
nes krastmalas kordona līnijas,
un vēstures literatūrā atrodam

ziņas, ka tur 1297. gadā uzsākta

liela koka bolverka celtniecība.

Tai pašā laikā kuģi un laivas

arvien biežāk sāka piestāt Dau-

gavas krastā, un turpmāko
.gadsimtu gaitā šis krasts tika

pielāgots ostas vajadzībām.
Pagaidām vienīgās liecības

par senākajām Daugavas krast-

malām atrastas 1938.—1939.

gada arheoloģiskajos izrakumos.

Teritorijā starp tagadējo Kaļķu
un Imanta Sudmaļa ielu tika

atsegtas masīvas baļķu kon-

strukcijas, kas veidoja 1,50x
X1,50 m lielas kameras, kuru

sienas bija nostiprinātas ar pā-
ļiem, bet pašas kameras pildītas
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Tagadējās K. Valdemāra ielas sākumā bija Citadeles aizsarggrāvis, kurš tika iz-

mantots arī ostas vajadzībām. (Pēc izdevuma «Senā Rīga gleznās, zīmējumos un

gravīrās».)

ar lieliem akmeņiem. Kameras

bija novietotas paralēli Dauga-
vas krastam, un domājams, ka

tās ir paliekas no Daugavas
krasta nostiprinājuma. Vēl jā-
piemin, ka izrakumos atklāja
kādu vienpusēji nodilušu pāļu
rindu, kas, iespējams, arī bija

nostiprinājumu sastāvdaļa.
Par Daugavas krastmalu vi-

zuāli varam spriest pēc 1612.

gada N. Mollīna gravīras.

Krastmala veidota kā cieša ne-

pārtraukta pāļu siena ar dau-

dzām noejām pie ūdens, kuras

noderēja par ūdens ņemšanas
vietām un, iespējams, arī kuģu
iekraušanas un izkraušanas ope-

rāciju veikšanai. Te gan jāpie-

bilst, ka pie krasta Daugava

bija tik sekla, ka lielie jūras
kuģi jau 17.—18. gadsimtā tur

noenkuroties nevarēja. Bez tam

par kuģa pietauvošanu krast-
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Daugavas plostu tiltu izmantoja kravas pārkraušanai no upju kuģiem jūras kuģos
un otrādi. (19. gadsimta beigās iespiesta atklātne no V. Eihenbauma kolekcijas.)

malā bija jāmaksā t. s. pāļu
nauda, tāpēc kuģinieki labprā-
tāk noenkurojās krasta tuvumā,
bet kravu nogādāja malā ar lai-

vām.

18. gadsimta bolverka kopga-
rums pie pilsētas jau bija
15000 pēdas (3200 m). Pilsētas

krastmala posmā no Rīgas pils
līdz Kārļa vārtiem bija bruģēta,
taču vietām tik šaura, ka divi

pajūgi tikai ar grūtībām varēja

pabraukt garām. Krastmala lej-

pus pils līdz Ķeizardārzam sa-

vukārt bija ar koka segumu un

tāpēc izmantojama tikai sausā

laikā. Starp šīm krastmalām

bija neizbūvēts posms, pie kura

izveidojās smilšu sēklis, kas

traucēja kuģniecību.
Interesanti, ka krastmala lej-

pus pils piederēja «kronim»,
bet otra tās daļa Rīgas pilsētai.
Zviedru valdīšanas laikā tika
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iesākti darbi šo divu krastmalas

posmu savienošanai, bet pabeigt
tos izdevās tikai 1729. gadā —

pēc Ziemeļu kara un Rīgas

iekļaušanas Krievijas impērijas
sastāvā.

Krastmalas un ostas piestāt-

nes tika izveidotas arī 17. gad-
simta otrajā pusē apkārt Cita-

delei izraktajā aizsarggrāvī.

Grāvja viens gals atradās aptu-
veni tai vietā, kur tagad ir

Vanšu tilta labā krasta balsts.

Aizsarggrāvis vēl labi redzams

1820. gada gravīrā. Tagadējā

pilsētas kanāla daļas paplašinā-
jumā pie Centrālā kolhozu tir-

gus atradās tā sauktais Kārļa

baseins, kurā 18. gadsimta vidū

ziemas ostas vajadzībām izbū-

vēja arī krastmalas. Vasarā pie
šīm piestātnēm pietauvojās
kuģi, kuri ieradās no Daugavas
•augšteces.

Savdabīga kuģu piestātne
Daugavā bija arī 1701. gadā uz-

celtais plostu tilts, kura vietā

1892.—1896. gadā izbūvēja pon-

tonu tiltu. Lejteces pusē pie
"tilta pietauvojās jūras kuģi, bet

augšteces pusē — upju kuģi, un

pāri tiltam krava tika pārkrauta
no vieniem kuģiem otros. «Vis-

garām plostu tiltam gan lielāki,

•gan mazāki zēģelnieki ieņēma

lādiņu. Pašā Rīgas malā lādē-

jās pat daži tvaikoņi ar la-

bību
..

Maisu nesēji, uz mugu-

ras pārsējuši tukšu maisu, sa-

ķēruši savu nastu, teciņus vien

skrien pa laipu uz kuģi augšā,
cits citam kājas mīdami nost.

Pa vaigiem, tā sakot, zupa tek,
mati vienā ūdenī..» (A. Deg-
lavs. Rīga). Par kuģu pietauvo-
šanos tiltam arī bija jāmaksā
nodeva, bet pajūgi, ar kuriem

piegādāja kravu, no samaksas

par tilta lietošanu bija atsvabi-

nāti.

Vecpilsētas priekšā

Šodien Komjaunatnes krastmala

mums šķiet neatņemama savda-

bīgās Rīgas panorāmas sastāv-

daļa — savā ziņā tās simbols.

Liekas, šie granītā kaltie krasti,

čuguna margas, parādes noejas

pie ūdens ir bijušas vienmēr.

Savu arhitektonisko un estētisko

īpašību dēj šis lieliskais krast-

malas ansamblis atzīts par

mūsu kultūras mantojuma sa-

stāvdaļu.
1984. gadā tika pabeigta Rī-

gas krastmalu zemūdens un

virsūdens daļu apsekošana no-

lūkā sagatavot dokumentāciju
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1887.—1891. gadā pēc inženiera A. Agtes projekta celtās krastmalas konstrukcija:
1

— slīpie koka pāļi; 2
— koka rievsiena; 3 — koka enkuri; 4 — koka enkurpāļi;

5 — akmens virsbūve. (Pēc «Rigasche Industrie Zeitung».)

remonta un restaurācijas dar-

biem. Šīs apsekošanas mate-

riāls, kurš iegūts vairāku gadu
ilgā darbā ar L. Ļakmunda
tiešu līdzdalību, ļauj spriest par

iepriekšējām krastmalas kon-

strukcijām, atsedz tās barbaris-

kās iznīcināšanas un atjaunoša-
nas vēsturi. Katrā ziņā jāpie-

min arī otrs galvenais avots,
kurš izmantots šīs nodaļas uz-

rakstīšanā. Tas ir 1952. gadā
800 eksemplāru metienā izdo-

tais darbs «Rīgas krastmalu at-

jaunošana un rekonstrukcija»,
Šā bibliogrāfiskā retuma autori

ir B. Bulgakovs, V. Nikolajevs
un D. Sokolovs.
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Pilsētas krastmalas drupas pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada rudenī.

Komjaunatnes krastmalas ga-
rums no dzelzceļa tilta līdz

Vanšu tiltam nedaudz pārsniedz
1100 metrus. No tiem 410 m ga-
rumā saglabājusies vecās

1887.—1891. gadā būvētās krast-

malas pamatkonstrukcija jeb,
pareizāk sakot, atsevišķi īsi

iecirkņi starp sprādzienu izrau-

tām bedrēm; šo posmu garums

nepārsniedz 10 metrus. Krast-
malas virsbūve pēc kara vei-

dota no jauna, un tās būvdarbi

tika pabeigti 1949. gadā. Krast-

malas vecajā pamatnē tika no-

mainīti praktiski visi stipri sa-

rūsējušie dzelzs elementi.

1887.—1891. gadā celtā krast-

mala vecpilsētas priekšā bija
būvēta bolverka konstrukcijā,
un to veidoja 20 cm bieza

priekšējā koka pāju rievsiena,
kura ik pēc 2,74 m bija nostip-
rināta ar koka enkuriem pie en-
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kura dubultpāļa. Rievsienas

priekšā slīpumā 5 : 1 bija iedzīta

koka pālu siena, bet telpa starp

šo sienu un rievsienu aizpildīta
ar fašīnām. Bez tam koka pāļi

bija iedzīti zem virsbūves aiz-

mugures dajas ik pēc 90 cm un

zem katras enkursijas tas lai-

duma vidū. Aiz rievsienas bija

sabērtas lielās dolomīta šķem-
bas.

1944. gadā vācieši atkāpda-
mies šo krastmalu, tāpat kā

Mīlgrāvja, Klīversalas un citas

krastmalas, saspridzināja. Sprā-
dziena laikā kāds bruģa akmens

no krastmalas bija aizlidojis
lidz pat tagadējai Ministru Pa-

domes ēkai un izsitis ap pus-

metru lielu robu jumtā.
1948.—1949. gadā vecajā kon-

strukcijā konstatēja sprādziena
Tadītus enkura savilču lūzumus

un pārrāvumus. Daudzās vie-

tās, lai saglabātu esošo kon-

strukciju, vajadzēja iedzīt jau-
nus enkurpāļus un nomainīt bo-

jātās koka enkursijas. Sprā-

dzienu izrautās bedres tika aiz-

darītas divējādi: vietās, kur bija

nepieciešams saglabāt lielāku

dziļumu, vecās rievsienas

priekšā izbūvēja jaunu koka

rievsienu. Rievsienas pāļu gal-
vas tika iebetonētas dzelzsbe-

tona virsbūves plāksnē, bet tās

aizmugures daļa balstījās uz

koka pāliem.
Virsbūves dzelzsbetona plāk-

sni ik pēc 2,7 m ar tērauda en-

kuriem 45 mm diametrā piestip-
rināja pie enkuru sistēmas, kas

sastāvēja no enkuru dubultpā-

liem ar trīs baļķu savilcēm aiz

tiem. Aiz rievsienas sabēra ak-

meņus, bet virs tiem izveidoja
divkāršu kontrafiltru. Šādi aiz-

pildīja sprādzienu izrautās bed-

res 79 m garumā. Pārējos 569

metros atšķirībā no iepriekšējās

konstrukcijas rievsienas vietā

iedzina pāļu rindu ar 1 m lielām

atstarpēm, bet aiz tās virs kon-

trafiltra izveidoja nogāzi. Upes
dibenu no izskalošanas aizsar-

gāja tur nogremdētie fašīnu

matrači. Tā, izmantojot abus

minētos paņēmienus, tika aizda-

rītas 24 bedres.

Jāpiebilst, ka Rīgas krast-

malu atjaunošanā zināmi

priekšdarbi tika veikti tūlīt pēc

Rīgas atbrīvošanas 1944. gada
oktobrī. Pirmais uzdevums bija

sagatavot krastmalas paliekas
1945. gada ledus iešanai un pa-

vasara paliem. To veica, nostip-
rinot sprādzienu izrautās bed-

res ar drāšu tīklu, kurš neļāva
ledum vēl vairāk sagraut
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krastu. Bez tam tika izcelti no-

grimušie lielie betona bluķi, bar-

žas, dzelzs konstrukcijas v. c.

priekšmeti, kuri traucēja atjau-
nošanas darbus.

Projektēšanas stadijā tika iz-

teikti vairāki priekšlikumi par

krastmalas atjaunošanu. Viens

no tiem paredzēja jaunās krast-

malas celtniecību 4—4,5 m attā-

lumā no vecās, tādējādi iztiekot

bez aizbērumu attīrīšanas. Sis

variants izrādījās pārāk dārgs,

jo no vecās konstrukcijas tas

paredzēja izmantot tikai enkur-

pājus, pārējie elementi tiktu ap-

bērti. Tādēļ tika apstiprināts

projekts, kurš ieteica maksimālu

vecās konstrukcijas elementu iz-

mantošanu. Inženierrisinājuma

ziņā vissarežģītākā bija vecās

un jaunās konstrukcijas ele-

mentu savienošana. Šo projektu
varēja īstenot ar mazāku hidro-

tehnisko kokmateriālu dau-

dzumu un daļēji atrisināt dar-

baspēka deficīta problēmu. To-

mēr tolaik pats galvenais bija,
ka atjaunošanas darbu izmak-

sas nepārsniedza atvēlētos 10,3

miljonus rubļu (1945. gada

tāmju izmaksās).
Celtniecības gaitā radās ne-

pieciešamība meklēt jaunus, ne-

tradicionālus problēmu risināju-

mus. Tā, piemēram, sprādzienu
izrauto bedru attīrīšanā ūdens-

līdējus aizstāja daudzkausu ba-

garmašīna. Savukārt pāļdziņi
izdevās pielāgot betona sienu

palieku sagraušanai: 300 kg

smagais zveltnis sita pa tērauda

ķīli, un jau pēc s—B5—8 sitieniem

betons sadalījās gabalos. Daudz

rūpju sagādāja virsbūves zem-

ūdens daļas betonēšana un be-

tona vienlaicīga sildīšana zie-

mas apstākļos. Šeit izmantoja
visai asprātīgu paņēmienu —

sildīšanu ar tvaiku, kas plūda
pa virsbūves betona ķermenī uz-

stādītām metāla caurulēm.

Darbietilpīga bija krastmalas

apšūšana ar granīta plāksnēm,
kā arī šo plākšņu izgatavošana

(noeju pakāpienu kopgarums
vien sasniedza pusotra kilo-

metra). Tika arī izmantoti ve-

cās krastmalas apšuvuma gra-

nīta akmeņi, kurus no ūdens iz-

cēla gan ar bagarmašīnu, gan

ūdenslīdēju rokām. Ar šo mate-

riālu pietika ne vien visas ver-

tikālās sienas apšūšanai, bet da-

ļēji arī dzegas izveidošanai.

Un tā 1949. gadā ekspluatā-
cijā nodeva jauno — Komjau-
natnes krastmalas — izbūvi. Tā-

dējādi bijusī pasažieru un preču
kuģu piestātņu krastmala kļuva
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Arhitekta M. Brodska projektētās pilsētas krastmalas zīmējums (ap 1946. gadu).

par pilsētas krastmalu ar jaunu
funkcionālu nozīmi. Tā tiek iz-

mantota rekreācijas vajadzībām,
dažādiem masu pasākumiem —

parādēm, demonstrācijām,

sporta svētkiem — un vienlai-

cīgi ir viena no galvenajām Rī-

gas ielām.

Šīs pilsētas krastmalas priekš-
tece šobrīd skatāma tikai vecās

atklātnēs un citos attēlos. To iz-

būvēja 1887.—1891. gadā pēc
inženiera Ādolfa Agtes projekta.
Tais gados veiktā celtniecība

nodrošināja nepieciešamos dzi-

ļumus pie piestātnēm un deva

papildu teritorijas preču novie-

tošanai un kravas operācijām.
Šī krastmala pusloka veidā sa-

vienoja agrāk uzcelto krastmalu

dzelzceļa tilta rajonā ar Muitas

krastmalu. Interesanti, ka pus-

loka vidusdaļā krastmalas iz-

virzījums upē sasniedza 25 m,

tas ir, tieši tikpat daudz, cik

iepriekšējās, 1825. gadā būvē-

tās, krastmalas atvirzījums no

upes. Arī šīs vecākās krastma-
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1825. gadā būvētās pilsētas krastmalas

konstrukcija: 1 — koka virsbūve; 2 —

koka rievsiena.

las paliekas tika atrastas

1947.—1948. gadā veiktajos at-

jaunošanas darbos, turklāt tas

koka elementi bija ļoti labi sa-

glabājušies un pārzāģēti smar-

žoja pēc sveķiem. Par senākajām
krastmalām inženieris Ā. Agte
rakstīja, ka vecie krasta stipri-

nājumi daudzkārt tikuši pārbū-
vēti un atjaunoti un katru reizi

vecās krastmalas priekšā bū-

vēta jauna. Zemes darbos ar-

vien atsegušās daudzas pāļu
rindas no iepriekšējām kon-

strukcijām. Par to liecina arī

jau iepriekšminētais 1938.—

1939. gada arheoloģisko izra-

kumu materiāls.

1825. gadā būvētās krastma-

las bolverka konstrukcija, pēc
Ā. Agtes domām, daudz neat-

šķiras no senākajām. Rasējumā
redzams, ka krastmalas pamatā
bijusi vertikālo pāļu rinda, virs

kuras slējusies virsūdens siena

no horizontālām brusām. Siena

ik pēc 1,35 m bija noenkurota

aiz enkura baļķiem ar enkursi-

jām četrās rindās. Tādējādi virs-

ūdens konstrukcija atgādināja
pakšu kastes. Šīs konstrukcijas

galvenais trūkums bija iecir-

tums fasādes sienā, jo tajā no-

stiprinātais enkursijas gals sa-

puva un līdz ar to siena stipri
izliecās uz ūdens pusi. Un tomēr

krastmalu varēja izmantot sa-

mērā ilgi, piemēram, 1825. gadā
celto — vairāk nekā 60 gadus.
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Labā krasta krastmala no

Vanšu tilta līdz jūras pasa-

žieru stacijai ārēji neatšķiras no

Komjaunatnes krastmalas. Taču

tās konstrukcija un vēsture ir

atšķirīga. Par pamatu šai krast-

malai uzskatāms 1869.—1870.

gadā upes regulēšanas nolūkos

uzceltais 500 asu garais An-

drejsalas dambis. Sis dambis

upes pusē bija norobežots ar

labi pārdomātu bolverka kon-

strukciju. Koka rievsienas fa-

sādi no kuģu triecieniem aizsar-

gāja ik pēc 0,91 m iedzīti slīpie

pāļi. Savukārt katrs ceturtais

slīpais pālis bija nostiprināts ar

garenvirziena brusām, kuras

novietotas uz pāļu galvām aiz

fasādes sienas. Lai kuģis, uz-

grūžoties slīpajiem pāliem, ne-

izkustinātu bolverku, pie katras

enkursijas aizmugurējā gala
cieši klāt, pat ar zināmu no-

spriegojumu, iedzina koka pāli.
Fasādes sienu ar enkursijam

nostiprināja pie enkurpāļiem.
Lai nepieļautu izkustināšanu,

arī šīs enkursijas tika stiprinā-
tas ar zināmu nospriegojumu.
Slīpie pāļi, garenvirziena bru-

sas un enkursijas šajā konstruk-

cijā savstarpēji bija savienoti ar

skrūvēm un metāla skavām.

Krastmalai bija veidots pusslīps

1869.—1870. gadā Andrejsalas dambja

priekšā uzbūvētā bolverka konstruk-

cija: 1 — slīpie koka pāļi; 2 — koka

rievsiena; 3 — koka enkuri; 4 — koka

enkurpāļi. (Pēc «Rigasche Industrie

Zeitung».)
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1875.—1876. gadā uz esošā bolverka

bāzes būvētās Muitas krastmalas kon-

strukcija: 1 — akmeņu virsbūve; 2 —

koka pāļi; 3 — bolverka koka riev-

siena. (Pēc «Rigasche Industrie Zei-

tung».)

profils un tās virsūdens nogāze
ar slīpumu 1 : 1,5 bruģēta no lie-

liem granīta laukakmeņiem, kas

novietoti virs kaļķakmens

šķembu kārtas. 1874. gadā uz

Andrejsalas dambja bolverka

bāzes tika nolemts izveidot ak-

mens krastmalu. Tur iepretī jau-

najai muitas ēkai tika veiktas

kravas operācijas ar muitoja-
mām precēm. Tā radās arī no-

saukums — Muitas krastmala.

Pārbūvi veica 1875—1876.gadā.
Vispirms iepriekš būvēto nogāzi
rūpīgi izjauca un starp enku-

riem iedzina trīs pāļu rindas pa

četriem pāļiem katrā rindā. Uz

šīm pāļu rindām ar tapām pie-

stiprināja garenvirziena brusas,

bet virs tām šķērsvirziena bru-

sas. Katrā posmā divas vidējās

šķērsbrusas bija garākas par
pārējām, un tās izmantoja virs-

būves nostiprināšanai pie spe-

ciāliem enkurpāļiem. Lai novēr-

stu trūdēšanu, visa šo koka ele-

mentu sistēma bija izveidota

zem ūdens līmeņa. No brusārro

izveidoja savdabīgas ligzdas,
no kurām izņēma grunti 30—

45 cm dziļumā un tās vietā

iebēra akmens šķembas. Ligzdas
savukārt nostiprināja ar ce-

menta javu un veidoja virsbūvi

no granīta akmeņiem. Virsbū-
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ves augstums bija 3 m, bet pla-
tums — no 0,9 m augšdaļā līdz

1,8 m apakšdaļā. Tai bija verti-

kāla cokola daļa un nedaudz

slīpa priekšējā siena, kuru ap-

šuva ar granīta plāksnēm. Virs-

būves aizmugures daļa bija pa-

kāpienveidīga, bet priekšā tika

izveidota līdz 0,9 m plata berma,

kura iztaisnoja akmens kordonu.

Sīs krastmalas celtniecības dar-

bus vadīja jau vairākkārt pie-
minētais inženieris A. Pabsts.

Būvē tika izmantota tolaik vis-

modernākā pāļu dzīšanas teh-

nika — Levicka sistēmas tvaika

pāļdzinis. īpaši jāuzsver labā

darba organizācija un pārdo-
mātā pieeja projekta īstenošanā,

kas jo sevišķi raksturīga bija
A. Pabsta vadībā veiktajiem
būvdarbiem. Savlaicīgi tika sa-

gatavota būvbedre pavasara pa-
liem, nostiprinot to ar fašīnām.

Un tomēr kādā rakstā A. Pabsts

sūrojās, ka daudzus lēmumus

vajadzējis pieņemt tādēļ, ka bi-

jis grūti panākt rūpīgumu celt-

nieku darbā.

Krastmalu tomēr neizmantoja
ilgi, jo strauji pieauga nepiecie-
šamība palielināt gan muitas

sētas platību, gan dziļumus pie

piestātnēm. Šīs problēmas izde-

vās atrisināt, 1910.—1912. gadā

uzbūvējot jauno Muitas krast-

malu, kuras konstrukcija re-

dzama attēlā. Šī krastmala pa-

stāvēja līdz 1944. gada rude-

nim, kad hitlerieši to pārvērta
betona un salauzta stiegrojuma
blāķī. Tā bija saspridzināta
vēl daudz pamatīgāk nekā Kom-

jaunatnes krastmala — nepilnu
1100 m garumā rēgojās 36 sprā-
dzienu izrautas bedres. Atse-

višķu posmu veidā bija saglabā-
jusies mazāk nekā ceturtdaļa
no krastmalas izbūves. Līdz

mūsdienām nonācis apmēram
80 m garš šīs krastmalas posms,

kuru var redzēt zem Vanšu

tilta. Šeit 7 m plata un 1,25 m

bieza monolītbetona plāksne
balstās uz astoņām pāļu rin-

dām, no kurām četras iedzītas

dažādā slīpumā, bet pārējās

apvienotas divās āžu sistēmās.

No priekšpuses rostverka kon-

strukciju aizsargā nepārtraukta
pāļu rinda, bet no aizmugures

uz virsbūves balstās slīpa (7:1)
rievsiena. Pavisam nelielā iecir-

knī saglabājusies vertikālā pu-

tubetona siena, kuras fasāde ap-

šūta ar granītu.

Būvējot jauno konstrukciju,
izmantoja vecās krastmalas pa-

matus, kuri sastāvēja no 18 at-

sevišķiem, nesagrautiem pos-



1910.—1912. gada būvētās Muitas krastmalas konstrukcija: 1 — akmeņu virsbūve;

2 — rostverka plāksne; 3 — koka rievsiena; 4 — koka pāļi.
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miem 290 m garumā.
_

Izdevās

izmantot arī āžu sistēmas un

divas slīpo pāju rindas, ka arī

koka rievsienu un daļu no virs-

būves monolītbetona plāksnes.

Pilnīgi neizmantojamas bija di-

vas pirmās pāļu rindas, kur pāļi

bija salauzti. Rekonstrukcijas

gaitā atlikušos pāļus nostipri-

nāja un aizsargāja ar salie-

kamā dzelzsbetona aizsargap-
mali un uzbūvēja jaunu verti-

kālo sienu no dzelzsbetona ar

granīta apšuvumu tāpat ka

Komjaunatnes krastmala. 322

metrus krastmalas veidoja virs

aizpildītajām sprādzienu bed-

rēm. Te no vecās konstrukcijas
izdevās izmantot divas āžu sis-

tēmas, aizmugures koka riev-

sienu un nenozīmīgu virsbūves

plāksnes daļu. Rekonstrukcijas
laikā no jauna iedzina divas

slīpu dzelzsbetona pāļu rindas,

iebetonēja jaunu ribotu dzelzs-

betona virsbūves plāksni un

vertikālo sienu. Šajos krastma-

las posmos vertikālo sienu no-

stiprināja ar dzelzsbetona kon-

traforsiem.

Daugavas labā krasta rekon-

struētās krastmalas šodien ir

gan tehnikas piemineklis, kurš

glabā vairāku celtnieku paaudžu
radošo darbu, gan piemiņa

Pēc Lielā Tēvijas kara atjaunotās
Muitas krastmalas konstrukcija: 1 —

krastmalas virsbūves apšuvums; 2 —

jaunbūvētajā krastmalā izmantotie ve-

cās konstrukcijas elementi; 3 — neiz-

mantojamie sagrautas konstrukcijas

pāļi.

rīdzinieku neatlaidībai krast-

malu atjaunošanā, gan pilsētas
rota. īpašu atzinību pelnīj Übi

pēckara gadu hidrotehniķi, kuri

visai sarežģītos apstākļos at-

rada par iespējamu saglabāt
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Viļa Lāča ielas krastmalas (bij. Muitas krastmalas) rekonstrukcijas projekts: 1 —

dzelzsbetona virsbūve ar granīta apšuvumu; 2
— tērauda enkurs; 3 — dzelzsbetona

enkurpālis; 4 — vecās krastmalas konstrukcija; 5 — čaulpāļi 120 cm diametrā.

neskartus atsevišķus vecās

krastmalas posmus, tos orga-

niski iekļaujot jaunajā inženier-

būvē.

Nu jau pagājis vairāk nekā

četrdesmit gadu, kopš pēdējo
reizi tikuši veikti kaut cik no-

pietni krastmalas remonta
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darbi. Tāpēc nav nejaušība
i

ka

1984. gada hidrotehnisko būvju

apsekošanas laikā tika konsta-

tēts: Vija Lāča ielas krastmala

ir nopietni slima. Lai to glābtu,

nepieciešami radikāli pasākumi.
Kā alternatīvu kapitālajam re-

montam, kurš būtu visai sarež-

ģīts un darbietilpīgs, Rīgas pil-
sētas izpildkomiteja ir pieņē-
musi lēmumu būvēt esošās

krastmalas priekšā jaunu, iz-

virzot to par 6 m uz ūdens pusi.
Sī krastmala vienlaicīgi būs arī

Republikas laukuma sastāvdaļa.
Jauno hidrotehnisko būvi veidos

kā noenkuroto bolverku, izman-

tojot par pamatelementu 160cm

resnus čaulpāļus. Krastmalas

ārējais veidols pilnībā saglabās

pašreizējās arhitektoniskās kva-

litātes.

Veicot krastmalas remonta

un pārbūves darbus, pagājušā
gadsimtā būvētās krastmalas

posmus paredzēts saglabāt,
iekļaujot šos kultūrvēsturiskos

objektus jaunajās būvēs. Viens

no tādiem vecās krastmalas

paraugiem 160 m garumā ska-

tāms Daugavas labajā krastā no

pilsētas kanāla līdz dzelzceļa
tiltam. Ar granītu apšūtā betona

siena virs ūdens paceļas vienas

ass (2,13 m) augstumā. Šī virs-

būve upes pusē balstās uz

25 cm biezu koka rievsienu, bet

aizmugurējā daļa — uz koka

pāļiem, kuri iedzīti ik pa met-

ram. Augšdaļā koka rievsienu

ietver divas brusu kārtas, kuras

no ledus aizsargā tērauda U

veida sija. Aizmugurējo pāļu
rindu tāpat ietver dubultbrusas.

Koka rievsiena un pāļu rindas

savstarpēji savienotas ar tē-

rauda savilcēm un koka atbal-

sta brusām, bet to elementi vēl

saskrūvēti ar tērauda skrūvēm.

Lai novērstu grunts izskalo-

šanu, virsbūves aizmugures-

daļa bija noblīvēta ar māliem.

Visa šī konstrukcija nostipri-
nāta ar enkursijām, kuras bal-

stās uz koka dubultpāļiem, un

50 mm resniem tērauda stie-

ņiem. Šī konstrukcija nodrošina

apmēram 4 m lielu dziļumu pie

krasta, un sevišķas novecošanās

pazīmes nav redzamas vēl šo-

dien. Vienīgās bažas rada tē-

rauda elementu stāvoklis, jo
koks zem ūdens saglabājas ļoti
ilgi. Jāpiebilst, ka šis ir vecā-

kais Rīgas krastmalas frag-

ments, kas nonācis līdz mūsdie-

nām pirmatnējā veidā, un tāds-

tas būtu arī turpmāk jāsaglabā
kā uzskatāms sava laikmeta

hidrotehniskās būves paraugs.



Posmā no dzelzceļa tilta līdz pilsētas kanāla ietekai saglabājies nepārbūvētas
4

— koka enkurpāļi; 5 — smagās fašīnas; 6 — akmeņu virsbūve.
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krastmalas fragments: 1
- koka rievsiena; 2

- koka pāļi; 3 - tērauda enkuri;

Daugavas kreisais krasts

Daugavas kreisajā krastā iepretī
vecpilsētai krastmalas tika vei-

dotas daudz vēlāk. Līdz pat
19. gadsimtam tur galvenokārt
aprobežojās ar krastu nostipri-
nāšanu un regulēšanas būvju iz-

veidošanu. Daugavas kreisā

krasta noformēšanai sāka pie-

vērsties 19. gadsimta beigās
līdz ar Rīgas tirdzniecības os-

tas tālāku attīstību.

Vienlaicīgi ar AB dambja
celtniecību izvirzījās jautājums
par jaunas ostas piestātnes iz-

veidošanu un Pārdaugavas pie-
krastes aizsargāšanu pret plū-
diem. Rīgas pilsētas būvinženie-

ris Ādolfs Agte izstrādāja pro-
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Atjaunotā dambja AB konstrukcija: I — no Daugavas puses; II — no ielīča puses.
1— enkura plāksne; 2 — tērauda enkuri; 3

— dzelzsbetona virsbūve; 4 — dzelzs-

betona plāksne; 5 — dzelzsbetona pāļi; 6 — vecās konstrukcijas elementi.

jektus būvēm, kuras nodroši-

nātu pret plūdiem Lielās KJīver-

salas ēkas un ceļus. Bija pare-

dzēta arī Marijas dzirnavupī-
tes gultnes izmainīšana, dzelz-

ceļa un Jelgavas šosejas uzbē-

ruma paaugstināšana atsevišķos

posmos, uzbērumu izveidošana

dzelzceļa un galveno ielu aiz-

sardzībai, kā arī AB dambja
virsbūves savienošana ar priekš-
pilsētas aizsardzībai izveidoto

būvju sistēmu.

A. Agtes projekts pamatvil-
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cicnos tika realizēts. AB dam-

bja virsbūvi veidoja ne tikai kā

piestātni iekraušanas un izkrau-

šanas darbiem, bet arī kā noro-

bežojošo būvi. To izbūvēja
1895. gadā ar bruģētu nogāzi

Daugavas pusē un vertikālu

sienu gar jaunizveidoto ostas

akvatoriju. Tur no savstarpēji
savienotām vertikālām un hori-

zontālām brusām izbūvēja vai-

rogveida zemūdens konstruk-

ciju, bet virsbūvi sastiprināja
ar rievsienas savilcēm. Mūsu

gadsimta 20. gados koka kon-

strukcijā veidoto virsbūvi no-

mainīja ar dzelzsbetona plāk-
snēm, bet koka enkursijas — ar

tērauda enkuriem. Dambis kā

ostas būve pastāvēja līdz 1944.

gadam, kad to, tāpat ka Dau-

gavas laba krasta krastmalas,

uzspridzināja vācu karaspēks.
Uz dambja bija vairāk nekā 50

sprādziena izrautu bedru, no ku-

rām lielākā daļa atradās upes

pusē. Dambi pilnībā atjaunot uz

vecās kordona līnijas neizde-

vās, jo traucēja vecās konstruk-

cijas atlūzas. Jauno kordona

līniju veidojot, upes pusē ik

pēc 1 m iedzina dzelzsbetona

Pāļus 40X40 cm šķērsgriezumā,
bet aiz tiem novietoja dzelzsbe-

tona plāksnes un piepildīja ar

granti. Virs pāļu galvām no-

vietoja monolītdzelzsbctona

brusu un virs tās — salieka-

mās konstrukcijas ledus aizsarg-

apmali. Aiz saliekamās dzelzs-

betona konstrukcijas plāksnēm

nostiprināja tērauda enkurus.

Nogāzi apšuva ar dzelzsbetona

plāksnēm. Skatoties no bijušās
ostas akvatorijas puses, dam-

bja virsbūve ir tieši tāda pati kā

upes pusē, taču šeit daudz vai-

rāk izmantota vecā konstruk-

cija. Scit monolītdzelzsbctona

brusu ar ledus aizsargapmali

novietoja tieši uz vecajiem pā-

ļiem. Pēc šīs pārbūves dambis

ieguva simetrisku profilu ar slī-

pām nogāzēm uz abām pusēm.
Šo nogāžu pakājē izveidota

plata berma, uz kuras var no-

kļūt pa kāpnēm. Dambis, tāpat

ka pilsētas krastmalas, mainījis

savu funkcionālo nozīmi. Agrāk

tur, kā jau kuģu piestātnē, val-

dīja dzīva rosība, bet tagad tas

kļuvis par klusu atpūtas vietu

pašā pilsētas centrā. Jau no

agra rīta makšķernieki tur iz-

mēģina savu laimi, bet svētku

reizēs no dambja salutē ar kau-

jas ieročiem. 1986. gadā dambis

nosaukts Krišjāņa Valdemāra

vārdā.

Daugavas kreisā krasta
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Atjaunotās Klīversalas krastmalas konstrukcija: 1 — dzelzsbetona virsbūve; 2 -

tērauda enkurs; 3 — enkura plāksne; 4 — dzelzsbetona pāļi.

posmā no dzelzceļa līdz Ok-

tobra tiltam senāk atradās Lielā

Klīversala, kura jau 19. gad-
simtā bija pilnīgi savienojusies
ar krastu. Klīversalas krastma-

lai karš nodarīja lielus postīju-
mus — nenovāktās drupas bija
redzamas vēl £0. gadu beigās.
Tāds stāvoklis nebūt neveicināja
vecās konstrukcijas palieku sa-

glabāšanos. Tā, piemēram, jau-
nās krastmalas izbūvē izrādījās

neiespējami izmantot vecā ap-

šuvuma granīta plāksnes, kuras

bija ieskalotas dziļi smiltīs.

Oktobra tilta celtniecības laikā

Klīversalas krastmalā bija or-

ganizēta būvmateriālu nolik-

tava, kas pussagrautajām kon-

strukcijām radīja papildu slo-

dzes. Tomēr pirms jaunās krast-

malas izbūves veiktajos izpētes
darbos papildu deformācijas pa-

zīmes netika konstatētas, tādēļ
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daudzus šīs krastmalas kon-

struktīvos elementus bija iespē-

jams izmantot jaunajā būvē. Tos

organiski iekļāva jaunajā krast-

malā, bet kordona līniju atvir-

zīja tikai par vienu metru no

iepriekšējās.
Savdabīga pussagrautās Klī-

versalas krastmalas konstrukci-

jas izturības pārbaude bija noti-

kusi bez cilvēka apzinātas līdz-

dalības. Tā apliecināja, ka kon-

strukcija ir ārkārtīgi veiksmīga

un izturīga. Konstrukcijas pa-
matu veidoja mūsu gadsimta sā-

kumā koka rievsienas veidā bū-

vētais bolverks. Fasādes siena

ik pēc katriem 2—3 m ar enkur-

sijām bija nostiprināta pie en-

kura dubultpāļiem. Pirmo re-

konstrukciju šī krastmala pie-
dzīvoja 30. gados, kad vecās

rievsienas priekšā 1,1 m attā-

lumā uzbūvēja jaunu sienu un

telpu starp tām aizpildīja ar

oļiem. Papildus vēl ik pēc 1,5 m

iedzina pāļus, kuri veidoja rost-

verka konstrukcijai nepiecieša-
mos āžus. Konstrukciju sastip-

rināja ar tērauda skrūvēm, bet

dzelzsbetona virsbūvi ar 50 mm

resniem tērauda enkuriem no-

stiprināja pie enkura dubultpā-
ļiem un apšuva ar granīta plāk-
snēm. Tur, kur agrāk bija Lībe-

kas tilta balsts (augšpus taga-

dējam Oktobra tiltam), aprobe-

žojās tikai ar priekšējās koka

rievsienas izbūvi, savienojot to

ar veco sienu. Sagrautās krast-

malas atjaunošanu iesāka, ve-

cās sienas palieku vietā ik pēc
2,5 m nedaudz slīpi (10:1)
iedzenot 11 m garus dzelzsbe-

tona pāļus ar 35X35 cm lielu

šķērsgriezumu. Tādus pašus pā-
ļus vel papildus esošajiem
iedzina sprādzienu izrautajās
bedrēs. Uz šiem pāļiem balstīja
dzelzsbetona virsbūves plāksni,
kura pārklāja bedres. Nebojātos
vecās virsbūves plāksnes pos-

mus atkal piestiprināja ar tē-

rauda enkuriem pie saliekamās

konstrukcijas dzelzsbetona plāk-

snēm. Uz plāksnes nostiprināja
saliekamās konstrukcijas dzelzs-

betona sienu leņķveida profilā,
bet krastmalas fasādi, tāpat kā

citur, apšuva ar granītu.
Vizuāli šī krastmala neatšķi-

ras no Komjaunatnes krastma-

las, taču tai pietrūkst tā majes-
tātiskuma, ko labajam krastam

piešķir vecpilsētas fons. Acīm-

redzot arī šīs krastmalas arhi-

tektoniskā nozīmība pieaugs
līdz ar bijušās Klīversalas fona

apbūves veidošanos un teritori-

jas labiekārtošanu.
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Tirdzniecības ostas

krastmalas

Šobrīd Rīgas ostas krastmalas

šķiet pilnīgi vienādas: ar leņķ-
dzelzi ierāmēta kordona līnija,
virs tās aizsargbrusa, pietauvo-
šanās poleri, gar krastmalu

iekārti biezi gumijas cilindri, lai

mīkstinātu kuģa saskari ar

krastmalu, portālceltņu sliežu

ceļi, komunikāciju aku lūkas. Un

tikai speciālisti zina, ka, teik-

sim, pie vienas krastmalas dzi-

ļums ir vienāds ar piecstāvu
mājas augstumu, bet pie citas

ūdens neklātu pat nelielu kote-

džu. Viena piestātne spēj iztu-

rēt vairākos stāvos sakrauto

konteineru slodzi, cita paredzēta
tikai autotransporta piebraukša-
nai. Lai rastu priekšstatu par

visu mūsu ostas piestātņu
daudzveidību, jāieskatās, kas

slēpjas zem zemes un zem

ūdens. Tirdzniecības ostas pie-
stātņu krastmalu kompleksu
veido vesela virkne — vairāk

nekā 20 dažādu tipu — unikālu

konstrukciju, t. i., gandrīz visas

Rīgas pilsētas krastmalām un

piestātnēm raksturīgās. Ostas

piestātnēs var izsekot kara bei-

gās sagrauto piestātņu atjauno-

šanas paņēmieniem, kā arī iepa-
zīties ar visai oriģināliem un

precīziem inženierrisinājumiem.

Mūsdienās Rīgas tirdzniecī-

bas ostas piestātnes sākas pie

jūras pasažieru stacijas un

stiepjas gar upes labo krastu

līdz Kundziņsalai. Pasažieru

piestātņu pamatā ir 1910.—1912.

gadā izbūvētās Muitas krastma-

las posms. Šai posmā tā būvēta

uz koka pāļiem ar aizmugurējo
koka rievsienu un betona virs-

būvi. No monolītā dzelzsbetona

veidotā virsbūves pamatplāksne
atrodas 1,5 m zem ūdens līmeņa.
50. gados veiktajā apskatē tika

konstatēts, ka betona kvalitāte

ir ļoti augsta. Arī no mūsdienu

tehnoloģijas viedokļa visai inte-

resanti, kā celtniekiem gad-
simta sākumā, betonejot zem

ūdens līmeņa, izdevies gūt tā-

dus rezultātus. Šai sakarā pie-
vērsīsimies tālaika darbu ap-
rakstam grāmatā «Rīgas osta»:

«Pāļu pamatu un rievsienu iedzī-

šanu veica uz pontoniem uzstā-

dīti tvaika pāļdziņi. Ik pēc kat-

rām 10 asīm pāļu pamatu un

rievsienas iedzīšanas tos nose-

dza ar ūdenslīdēju zvanu vai

kesonu, zem kura ūdens līmeni

pazemināja par 5 pēdām zemor-
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Krastmalas celtniecība Dzelzceļa ostā (tagad Eksportostā) 20. gadsimta sākumā.

(Pēc albuma «Der Rigaer Hafen».)

dinārā. Tādējādi garenvirziena
un šķērssavilču nostiprināšanu,
kā arī dēļu klājuma ierīkošanu

namdari veica sausumā. Uz

dēļu klājuma upes pusē ar ce-

ļamkrānu novietoja plēstu lauk-

akmeņu masīvus, to atstarpes

piepildot ar cementa javu attie-

cībā 1 : 2,5. No krasta puses virs

spundētās sienas izveidoja ar

betonu pildītu maisu sienu, bet

starp šo sienu un akmens masī-

viem ierīkoja betona klātni. .»

Bijušajā Andreja salā atro-

das Rīgas tirdzniecības ostas

otrais rajons. Tā piestātnes uz-

būvētas 1881.—1882. gadā celtā

bolverka priekša. Tuvākajā nā-

kotnē paredzēta šo daudzkārt

pārbūvēto un remontēto pie-

stātņu pilnīga rekonstrukcija.
Pie ostas elevatora jaunajiem

korpusiem atrodas balstveida

piestātne, uz kuras samontēta

spēcīga tehnika kravas operā-
ciju veikšanai.



Rīgas jūras tirdzniecības ostas piestātne — viens no augstā pāļu režģoga (rost-
verka) konstrukcijas paraugiem: 1 — virsbūve; 2 — rostverka plāksne; 3 — koka

rievsiena; 4
— koka pāļi.
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Lielajā Tēvijas karā sagrauto Rīgas ostas piestātņu atjaunošanas darbi. (1946.

gada foto no N. Hmeļova personiskā arhīva.)

Straumvirzes dambja aizsegā
izbūvētas Eksporta ielīča pie-
stātnes. Tās celtas 1901 —

1905. gadā, un tolaik šī terito-

rija tika saukta par Dzelzceļa
ostu. No šīs izbūves saglabāju-
sies pusnogāzes profila krast-

mala — bolverks no koka riev-

pājiem ielīča austrumu krastā.

Pārējās krastmalas ir rekon-

struētas. Tās veidotas bolverka

konstrukcijā, izmantojot čaulpā-
Jus 1,2 m diametrā. Rekonstruēts

arī Eksporta ielīča dambis,
kas bija stipri cietis kara laikā.

1963. gadā visapkārt dambim
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Šāviņu izrauto bedru pagaidu nostiprinājums Rīgas ostas krastmalā pret pava-
sara plūdiem. (1945. gada foto no N. Hmeļova personiskā arhīva.)

iedzina pāju rievsienu un izvei-

doja betona virsbūvi, tādējādi
to pielāgojot piestātņu vajadzī-
bām.

Turpat Eksporta ielīcī sākas

ostas pirmā ekspluatācijas ra-

jona piestātnes. Tās stiepjas gar

Daugavas galveno gultni. Šīs

piestātnes izbūvēja 1914.—1915.

gadā pēc tolaik neparastas teh-

noloģijas. Celtniecība bija or-

ganizēta konveijerveidīgi. Ar

tvaika pāļdziņi, kurš bija novie-

tots uz pontona, vispirms iedzina

aizmugurējos koka rievpāļus.
Vēl viens pāļdzinis uz cita pon-

tona sekoja iepriekšējam un

dzina pālus pamatam, bet aiz tā

nāca strādnieki, kas taisīja rost-

verka plāksnes un virsbūvi.

Raugoties uz šo būvlaukumu no

putna lidojuma, bija redzams,
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ka celtniecības darbu norise ir

pakāpienveidīga. Būvi pārtrauca

Rīgai tuvojošās karadarbības

dēļ. Kopš celtniecības sākuma

bija uzbūvēta krastmala 465 m

garumā, bez tam vēl 69 m garā
posmā izveidota aizmugurējā

rievsiena, kuras priekšā 26 m

garumā bija iedzīts pāļu pa-

mats. lesāktie darbi tika pa-

beigti pēc 15 gadiem — 1930.—

1932. gadā. Tad arī izbūvēja

jaunu krastmalu 482 m garumā.
Visas ostas Eksporta rajona pie-
stātnes būvētas augsto pāļu
rostverka konstrukcijā ar aiz-

mugurējo rievsienu. Tās atšķi-
ras cita no citas tikai ar verti-

kālo un slīpo pāļu rindu skaitu,

kā arī ar aizmugurējās rievsie-

nas slīpumu un virsbūves ap-
veidiem. Tradicionāli šīs krast-

malas apšuva ar granīta plāk-
snēm.

Šajās piestātnēs pienāca kuģi
no daudzām pasaules valstīm.

Pēc kuģa pietauvošanās tika

nolaisti trapi un simtiem dokeru

ķērās pie kuģa izkraušanas vai

iekraušanas. Vēl mūsu gadsimta
30. gados praktiski visi darbi

tika veikti ar rokām. Celtņi bija
tikai muitas rajonā. Dažkārt

smagu kravu no kuģiem izkrāva

ar peldošajiem celtņiem.

1940. gadā pēc Latvijas

iekļaušanas Padomju Savienī-

bas sastāvā Rīgas jūras tirdz-

niecības osta kļuva par otro lie-

lāko padomju ostu Baltijā un

šīs pozīcijas saglabā joprojām.
Šai laikā radās ostas tālākās

attīstības plāni un mēģinājumi
mehanizēt smago roku darbu.

Diemžēl visai drīz rosīgo dar-

bību pārtrauca Lielais Tēvijas
karš. Kara beigās hitlerieši at-

kāpjoties metodiski saspridzi-

nāja dambjus, pilsētas krastma-

las un ostas piestātnes.
PSRS Jūras flotes ministrijas

operatīvā grupa, kura ieradās,
lai vadītu Rīgas ostas atjauno-
šanas darbus, veica visenerģis-
kākos pasākumus ostas glābša-
nai. Stāvoklis bija ļoti nopietns,

jo apdraudētas bija arī vēl ne-

sagrautās hidrotehniskās būves

un paši Daugavas krasti. Spri-
dzināšanas mērķis bija panākt,
lai palu ūdeņi izskalotu un iz-

nīcinātu vēl saglabājušos krast-

malas posmus. Tieši tāpēc at-

jaunošanas darbu vadītāji un

projektētāji pirmām kārtām cen-

tās nostiprināt bīstamākās vie-

tas. Vienlaicīgi tika veikta atmī-

nēšana, aizbēruma attīrīšana,

gruvešu novākšana un citi darbi,
kuros piedalījās simtiem rīdzi-
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nieku, viņu vidū arī vecie osti-

nieki, kā arī Sarkanās Armijas
dajas.

1944. gadā tika izveidota Ļe-
ņingradas Jūras transporta pro-

jektēšanas institūta Latvijas

ekspedīcija, kuras uzdevums

bija izstrādāt ostas hidroteh-

nisko būvju, pirmām kārtām

piestātņu, atjaunošanas projek-
tus. Pieredzējušie Ļeņingradas

speciālisti aktīvi ielaistījās

darbā, burtiski dažu dienu laikā

sagatavojot projektus sprā-
dzienu seku likvidēšanai.

Aizbērumi bija jāattīra un

atjaunošanas darbi jāsāk mak-

simāli īsos termiņos. Izrautajās
bedrēs iedzina tūkstošiem pāļu,
bet uz tiem veidoja pakšu kastu

virsbūves. Vienlaikus sapieri
padarīja nekaitīgas vairāk nekā

1300 nesprāgušas bumbas. Vis-

nepieciešamākos nostiprināša-
nas un atjaunošanas darbus iz-

devās paveikt līdz 1945. gada
pavasara paliem, un, navigāci-

jas sezonai sākoties, ostā ienāca

pirmie padomju un ārzemju

kuģi. Taču, lai likvidētu kara

postījumus un ostas darbību at-

jaunotu pilnībā, vajadzēja vēl

daudzus gadus. Ostas pie-

stātņu detalizēta apsekošana

parādīja, ka pat neuzspridzinā-

tajos posmos daudzāsvietās bo-

jāti stiprināšanas elementi, sa-

plaisājusi rostverka plāksne, sa-

lauzti aizmugurējās rievsienas

pāļi un bojātas vēl daudzas ci-

tas sīkākas konstrukcijas. 1947.

gadā sākās ostas piestātņu at-

jaunošana un kapitālais re-

monts, kurš ilga 25 gadus. Pē-

dējā sprādziena izrautā bedre

pie tagadējās piestātnes Nr. 13

tika aizbērta tikai 1972. gadā.
Atgriežoties vēlreiz bijušajā

Eksporta, tagad Rīgas ostas

pirmajā ekspluatācijas rajonā,
aplūkosim pēckara gados celto

un atjaunoto krastmalu kon-

strukcijas. Jaunā piestātņu līnija
sākas ar krastmalām, kuru fa-

sāde veidota no tērauda rievpā-
liem. Lai netraucētu vecās kon-

strukcijas slīpo pāļu gali, šī

krastmala tika atvirzīta tālāk

upes akvatorijā. Tagad pie šīm

piestātnēm var pietauvoties
okeāna kuģi ar sevišķi lielu

iegrimi. Tālāk seko piestātne,
kuras atjaunošana hidrotehni-

kas speciālistiem bija īpaši
grūts uzdevums. Tāpat kā citur,

bedres šeit aizbēra, sadzenot

koka pāļus; bet kā tos savienot

un sastiprināt ar jaunajiem
dzelzsbetona virsbūves elemen-

tiem? Lai to veiktu un vienlai-
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Šāviņu izrauto bedru aizpildīšana Rīgas ostas piestātnēs: 1 — jaunā dzelzsbetona

virsbūve; 2 — vecās konstrukcijas enkurs; 3 — vecā koka rievsiena; 4 — uzspri-
dzinātās konstrukcijas koka pāļi; 5 — jaunie koka pāļi.

cīgi pasargātu pāju galvas no

bojāšanās, uz tām uzmauca

dzelzsbetona «glāzes». Savu-

kārt uz vecās rostverka plāk-

snes tika uzklāta jauna dzelzs-

betona plāksne. Citur piestātņu

aizmugures daļā vajadzēja
iedzīt papildu pāļus, bet atseviš-
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Šāviņu izrauto bedru aizpildīšana, nepārtraucot sliežu ceļu ekspluatāciju: 1 —

dzelzsbetona pāļi; 2 — dzelzsbetona plāksnes; 3
— uzspridzinātās krastmalas pa-

liekas; 4 — tērauda troses enkurs; 5 — enkura masīvs.

ķus krastmalas posmus nostip-
rināt pie speciālām enkuru kon-

strukcijām. Remontējamajā pos-

mā pārtrauca piestātņu eksplua-

tāciju, izjauca sprādziena iz-

rauto bedru pagaidu aizpildī-
jumu, atraka vecās krastmalas

konstruktīvos elementus un sāka

remontdarbus.

Tā rīkojās tik ilgi, kamēr no-

nāca līdz krastmalai, uz kuras

atradās dzelzceļa atzarojums.
Pa to padeva vagonus uz vairā-

kām piestātnēm. Ja šis atzaro-

jums tiktu izjaukts, stipri sama-

zinātos kravas apgrozījums ša-

jās piestātnēs. Savukārt apbrau-
camā dzelzceļa izbūve aizņemtu
kravas izvietošanas laukumus,

kas tāpat samazinātu piestātņu
kravas caurlaides spēju. Tāpēc
tika pieņemts lēmums saglabāt
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darbojošos dzelzceļu arī pie-

stātņu remonta laikā. Tas stipri

sarežģīja kā inženierrisinājumu,
tā paredzamo darbu tehnolo-

ģiju. Bez tam atšķirībā no ci-

tām piestātnēm šeit vajadzēja
arī saglabāt esošo kordona

līniju, kas nebija nemaz tik

vienkārši, jo traucēja veco pāļu

paliekas. Uzdevumu atrisināja,

priekšējo sienu izveidojot no

nospriegotiem dzelzsbetona pā-

ļiem, kurus iedzina starp veca-

jiem, slīpajiem pāļiem. Lai no-

drošinātos pret grunts izskalo-

jumiem, aiz pāļiem novietoja
dzelzsbetona plāksnes, sienas

apakšdaļu nostiprināja ar mai-

sos iepildītu betonu, bet aiz sie-

nas sabēra akmeņus. Taču kon-

strukciju vajadzēja savienot ar

enkurojumu, kas atradās aiz

dzelzceļa. To veica ar tā saukto

caurduršanas metodi, t. i., tē-

rauda enkurus ievietoja cauru-

lēs, kuras savukārt izlaida cauri

dzelzceļa uzbērumam. Lai uzbē-

rumu caurdurtu pēc iespējas re-

tāk, enkurus nolēma gatavot no

ļoti izturīgām 47 mm resnām

tērauda trosēm, bet enkurošanu

izdarīt ar lielākiem intervāliem.

Parasti enkurošanu veic ik pēc

1,6—3,0 m, bet šajā gadījumā
attālums starp enkuriem sasnie-

12. piestātnes remontdarbi, nepārtrau-
cot vilcienu kustību.

dza 7,8 metrus. Līdz ar to stipri

palielinātos slodze un troses va-

rētu izstiepties. Lai to novērstu

un lai izmantojamās troses pa-

darītu stingrākas, Rīgas kuģu

remonta rūpnīcas ķezu izmēģi-
nāšanas stāvā katru trosi noslo-
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goja ar 115 tonnu lielu svaru.

Pēc noslogošanas tās kļuva par

8 cm garākas, taču tālāk vairs

nestiepās.
Dzelzceļa uzbēruma caurdur-

šanai lietoja domkratus, kuri

spieda uz caurulēm ar 63 tonnu

lielu spēku. Domkratu atbalstam

izmantoja speciāli izveidotus en-

kuru masīvus. Lai nodrošinātu

visu enkuru vienlaicīgu darbību

slodzes apstākļos, vajadzēja iz-

gatavot pamatīgu virsbūvi en-

kuru galu iemūrēšanai, bet paši
enkuri ar domkratu palīdzību

bija vienlaicīgi jānospriego. Ne-

tradicionālu risinājumu vaja-

dzēja meklēt arī troses gala no-

stiprināšanai konstrukcijā. To

veica šādi: troses galu atpina

atsevišķās stieplēs, kuras at-

lieca un ievietoja speciālā dzelzs

cilindrā, ko iekausēja dzelzs

konstrukcijā. Bija vēl arī daudz

citu sīkāku problēmu, kas pra-

sīja radošu pieeju, līdz beidzot

arī šī piestātne tika saremon-

tēta. Lai gūtu pilnīgu pārliecību
par oriģinālās konstrukcijas iz-

turību, pie jaunizbūvētās pie-
stātnes vairākus gadus veica

novērojumus un mērījumus. Gal-

venais rādītājs šajā gadījumā

bija dati par kordona līnijas

pārvietošanos vai deformāciju.

Neraugoties uz šīs piestātnes vi-

sai intensīvo ekspluatāciju un

lielajām portālceltņu radītajām

slodzēm, vairākos gados kor-

dona līnija bija pārvietojusies
tikai par 10—28 mm, kas ir pil-
nīgi normas robežās.

Eksporta rajona piestātņu
fronte tika pilnībā atjaunota
tradicionālajā izskatā, taču izrā-

dījās, ka jaunā tipa kuģiem ar

horizontālo iekraušanu un iz-

kraušanu vajadzīgas piestātnes,
kuras savā starpā veido taisnu

leņķi. Tolaik Rīgas ostā šādu

piestātņu vēl nebija.
Lai saprastu tādas īpatnējas

piestātnes nepieciešamību, jāie-

pazīstas ar jauno kuģu kon-

strukciju. Šos kuģus sauc par

rolkeriem. Nosaukums radies no

angļu valodas vārdiem roll on —

roll off (ierullēt, izrullēt). Krava

jau pirms kuģa ienākšanas tiek

iepakota speciālos konteineros

uz riteņiem — kontreileros. Kad

kuģis pienāk ostā, atliek tikai

šos kontreilerus iebraukt kuģa

tilpnēs. Tādēļ kuģa pakaļgals
veidots atvāžams un pēc atvēr-

šanas tas noder par trapu kra-

vas ievešanai tilpnēs. Lai kuģis
varētu pietauvoties sāniski pie
krasta un pa pakaļgalu tikt

iekrauts, nepieciešamas divas
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taisna leņķī novietotas piestāt-
nes.

Pirmās šāda tipa piestātnes

Pīļmuižas attekā nodeva eks-

pluatācijā jau 1970. un 1971.

gadā, bet pilnībā šā termināla

izbūvi pabeidza 1976. gadā.
Pirmās piestātnes būvējot,

priekšējo iepriekšsaspriegto
dzelzsbetona pāļu rindu ar tē-

rauda enkuriem nostiprināja pie

enkurpāļiem. Aiz priekšējās sie-

nas sabēra akmeņus, virs tiem

divās kārtās uzpildīja šķembas,
kuras veido t. s. kontrafiltru.

Virs šķembām uzbēra smiltis.

Uz šīs nenoenkurotā bolverka

konstrukcijas ierīkoja dzelzceļa

un zemceltņu sliežu ceļus un as-

falta un betona plākšņu se-

gumu. Nākamās piestātnes Pīļ-
muižas ielīča krastos būvēja
līdzīgā konstrukcijā, tikai prizm-
veida pāļu vietā lietoja čaulpā-

ļus — dzelzsbetona caurules

1,2 m diametrā, ar 12—15 cm

biezām sienām. Atšķirībā no

prizmveida pāļiem aiz čaulpā-
jiem liek blīvējošus koka vairo-

gus, bet telpu starp vairogiem

aizpilda zemūdens betonēšana,

lai netiktu izskalots smilšu bē-

rums aiz pāļiem. Var rasties

jautājums, kāpēc krastmalu iz-

būvē sāka lietot čaulpāļus. Iz-

skaidrojums ir visai prozaisks.
Rīgā visu krastmalu celtniecību

veic Baltijas jūras hidrotehnis-

kās celtniecības trests, kuram

ir savs pāļu izgatavošanas cehs.

Pīļmuižas piestātņu celtniecī-

bas laikā šis cehs bija sasnie-

dzis projektēto jaudu čaulpāļu

izgatavošanā, un turpmāk šie

pāļi kļuva par galveno kon-

struktīvo elementu krastmalu

izbūvē Rīgā. Caulpāļu ražošana

ir izdevīgāka, jo to izgatavo-
šanā atšķirībā no citām kon-

strukcijām sasniedzama aug-

stāka industrializācijas pakāpe.
Uz speciāla darbgalda sameti-

nāts stiegrojuma karkass tiek

ievietots cilindriskā dzelzs

formā. Griežot šo formu, tajā
nelielās porcijās ielej betonu.

Centrbēdzes spēks piespiež be-

tonu pie formas, sablīvē to, un

pēc dažām minūtēm jau gata-
vais apvalks kopā ar visu formu

var tikt padots uz termoap-
strādi.

lekams izlēma jautājumu par

čaulpāļu lietošanu, tika veikts

eksperiments. Daudera salas

krastā izbūvēja sešu dažādu

konstrukciju piestātņu krastma-

las 102 m kopgarumā, lai eks-

perimentāli novērtētu celtniecī-

bas darbietilpību un salīdzinātu
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faktiskos tehniski ekonomiskos

rādītājus dažādu konstrukciju

tipiem. Eksperimenta rezultātā

izvēlējās tādu tipu, kurš visvai-

rāk atbilst mūsdienu celtniecī-

bas industrializācijas prasībām
un iepriekšminētā tresta iespē-

jām.
Eksperimentālās krastmalas

pirmais posms tika uzbūvēts

bolverka konstrukcijā no 1,6 m

resniem čaulpāļiem. Tieši šīs

krastmalas konstrukcija tika at-

zīta par perspektīvāko un iz-

mantota Rīgas krastmalu iz-

būvē. Tagad tiek lietoti divējādi
pāļi — ar diametru 1,2 m sekl-

ūdens krastmalām un iepriekš-

saspriegti čaulpāļi 1,6 m dia-

metrā dziļūdens krastmalām.

Nākamajā posmā izmantota

vihiveida profila platpaneļu
dzelzsbetona rievsienas kon-

strukcija, bet blakus tai ribotā

platpaneļu rievsienas konstruk-

cija. Baltijā šīs konstrukcijas
nav izplatījušās, lai gan ar pa-

nākumiem tiek izmantotas upju
krastmalu izbūvē citos PSRS

reģionos.
Hidrotehniķa skatījumā visai

interesanta ir piestātnes kon-

strukcija, kas veidota no nepār-
trauktas dzelzsbetona cauruļu

(diametrs 5 m) — aku rindas.

Ar zemi piepildīta aka labi iz-

tur virs tās izbūvētās piestātnes
slodzes.

Šī piestātne beidzas, bet

krasts pēc pagrieziena 90° leņķī
nostiprināts pavisam atšķirīgā

konstrukcijā. Tā samūrēta no

27—37 tonnas smagiem betona

bluķiem. Šādas krastmalas iz-

platītas vietās ar ļoti blīvu vai

klinšainu pamatu, kur nav

iespējams iedzīt pāļus. Nereti

šādu krastmalu izbūvei lieto vēl

smagākus — pat līdz 100 t —

betona masīvus. Eksperimentā-
lajā iecirknī pēdējais ir muliņš

no čaulpāļiem ar 1,2 m lielu dia-

metru. Uzmanību saista šīs kon-

strukcijas virsbūve, kas veidota

no saliekamiem dzelzsbetona

elementiem. Līdzīgi izbūvētas

vairākas piestātnes — Zvejas

ostā, Andreja ielīcī un citur.

Vēlreiz atgriezīsimies Pīļmui-
žas ielīcī. Šeit beidzas mūsu

tirdzniecības ostas pirmā eks-

pluatācijas rajona piestātnes,
kuras ar Daugavas krastā iz-

vietotām piestātnēm savieno

rievsiena — krasta nostiprinā-

jums iepriekšminētajā ribotā

dzelzsbetona konstrukcijā. Pīļ-

muižas piestātnē visai parasta
ir šāda aina. Piestātnē pietau-

vojies rolkeris, kura tilpnēs cita
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Rīgas ostas 32. piestātnes konstrukcija: 1 — tērauda rievsiena; 2
— čaulpāļi

160 cm diametrā; 3 — komunikāciju tunelis; 4
— ostas celtņa sliežu ceļš uz

dzelzsbetona sijas; 5 — tērauda enkuri; 6 — dzelzsbetona enkurpāļi.

pēc citas iebrauc eksportam pa-
redzētās automašīnas «Žiguļi».
Šajā gadījumā dokeri ir augstas
klases šoferi, daudzi — spor-
tisti autobraucēji. lekraušana

pabeigta, savdabīgais traps
blīvi noslēdzis kuģa pakaļgalu,
tiek iedarbināti kuģa dzinēji,
un dzenskrūve sāk kult ūdeni.

Šajā brīdī piestātnes dibenā

S m dziļumā vērpetes sagriez-

tais ūdens sāk strauji skaloties

gar piestātnes pamatiem. Lai tie

netiktu izskaloti, viss dibens šeit

noklāts ar dornītu — materiālu,
kurš līdzīgs mīkstam, plānam
voilokam, bet virs tā izklātas

dzelzsbetona plāksnes, kuras

pasargā dornītu no bojājumiem.
Strauji aug un modernizējas

flote. Līdz ar to arī daudzas pie-
stātnes vairs neapmierina augo-
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šās prasības. Jau tagad ir sākts

rekonstruēt pirmais konteineru

termināls Pīļmuižas ielīcī. Pēc

rekonstrukcijas šīs piestātnes

spēs uzņemt vismodernākos

okeāna milzeņus. Modernizētas

tiek arī citas piestātnes, kuras

neatbilst jaunajām prasībām.
Balstoties uz Jūras transporta

projektēšanas institūta 1978.

gadā izstrādāto Rīgas jūras
tirdzniecības ostas perspektīvo
attīstības plānu, pilnīgi jaunas
konteineru termināla piestātnes
tika nolemts izveidot Kundziņ-
salā. Jau līdz 1980. gadam tika

izbūvētas piestātnes 450 m kop-

garumā, bet 1981. gada aprīlī

jaunais termināls uzņēma pirmo
kuģi — Latvijas jūras kuģniecī-
bas rolkeri «Inženieris Suhoru-

kovs». Celtniecības darbi Kun-

dziņsalā turpinās, un 90. gados
visa 3 km garā Kundziņsala

kļūs par Rīgas ostas sastāv-

daļu.
Visai iespējams, ka pēc Kun-

dziņsalas apgūšanas parādīsies
atkal jauna tipa kuģi, kuru

iekraušanai būs nepieciešama
šobrīd pat grūti iedomājama
tehnika. Un līdz ar to arī pie-
stātņu krastmalu konstrukcijas
ir grūti prognozējamas.

Par to visai spilgti liecina os-

tas jaunā rajona piestātnes, ku-

ras it nemaz nav līdzīgas tra-

dicionālajām. Šeit nav tik

ierasto portālceltņu, kurus no-

mainījuši konteineru pārkrā-
vēji un pastatņu celtņi. Un tie

nav arī vajadzīgi, jo šeit vai nu

iekrauj konteinerus, vai vien-

kārši iebrauc kuģu tilpnēs auto-

tehniku. Konteineru pārkrāvēji r
kurus piegādājusi somu firma

«Kone», ir grandiozas būves. To

augstums sasniedz gandrīz 60 m,.

bet sliežu ceļu platums, pa ku-

riem tie virzās, ir 16,8 metri.

Interesanti, ka šos Somijā būvē-

tos konteinerus neizjauktus uz

speciāliem pontoniem transpor-

tēja pāri jūrai. Pie piestātnēm
ar balasta cisternu palīdzību

pontonu klājs tika precīzi nolī-

meņots ar piestātni. Pēc tam

pārkrāvējs deviņpadsmit stāvu

mājas augstumā nobrauca uz-

krastmalas. Šie konteineru pār-
krāvēji ir tik unikālas būves, ka

katram no tiem piešķirts savs-

vārds. Piemēram, pirmie divi,,
kuri pašlaik darbojas Kundziņ-

salā, nosaukti firmas «Kone»

vadītāju sievu vārdos par Lēst

un Oili.

Arī pašai piestātnei, uz kuras-

novietoti pārkrāvēji, ir oriģināla-

konstrukcija. Hidrotehnikas ter-
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minoloģijā to sauc par noenku-

roto bolverku ar priekšējo lo-

kano ekrānu. Piestātnes, kurai

dots 32.numurs, galvenais neso-

šais elements ir iepriekšsa-
spriegtie, centrifugētie 1,6 m

Tesnie čaulpāļi. To priekšā
iedzīta tērauda rievpāļu «Larsen

IV» siena. Savukārt enkuru

siena sastāv no 6 m gariem

prizmveidīgiem dzelzsbetona pā-

ļiem. Aiz tiem abas priekšējās
sienas ik pēc 2,5 m nostiprinā-
tas ar 85 mm resniem tērauda

•enkuriem. Piestātnes virsbūve

apšūta ar saliekamās konstruk-

cijas dzelzsbetona plāksnēm.
Dziļums pie šīs piestātnes pār-
sniedz 10 m, taču esošā krast-

malas konstrukcija ļauj to vēl

vairāk palielināt. Arī šīs pie-
stātnes gals izveidots taisnā

leņķī, kas ļauj apstrādāt rolke-

rus ar atveramu pakaļgalu.

70.—80. gadu krastmalas

Līdz 70. gadu sākumam turpi-

nājās karā cietušo krastmalu

atjaunošana, bet pilnīgi jaunu
krastmalu celtniecība tika uz-

sākta tikai pēc Rīgas HES pa-
laišanas. Prognozēja, ka Dau-

gavas lejteces daļas jaunais

hidroloģiskais režīms ar palieli-
nātu caurteces ātrumu radīs

gultnē izskalojumus, un HES

celtniecības tāmē paredzēja

līdzekļus hidrobūvju aizsardzī-

bai HES lejasbjefā.
Šie līdzekļi tika ieguldīti pil-

sētas krastmalas celtniecībā Ra-

diotehnikas ielā Daugavas krei-

sajā krastā starp dzelzceļa un

Salu tiltu. Celtniecību sāka

1971. gadā. Šajā laikā par
krastmalu galveno konstruk-

tīvo elementu bija kļuvis 120 cm

resnais čaulpālis. Visas 70.—

80. gados būvētās pilsētas krast-

malas veidotas kā bolverki no

šiem čaulpāļiem. Seklūdens

krastmalā speciāli tika gatavoti
atvieglotas konstrukcijas pāļi.
Krastmalu izbūve turpinājās ne-

pārtraukti. Pēc 1977. gadā pa-

beigtās 1,3 km garās krastma-

las Radiotehnikas ielā 1978.—

1981. gadā izbūvēja krastmalu

abpus Salu tiltam Zaķusalā, ku-

ras nepieciešamību noteica

jaunā telecentra celtniecība.

Rīgas ceļu tīklā viens no ne-

atrisinātiem jautājumiem bija
ceļš uz Vecmīlgrāvi un tālāk uz

Vecākiem. Automašīnām ilgi
nācās stāvēt, it sevišķi vasarās,

pie ļoti noslogotās dzelzceļa
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Pilsētas krastmalas izbūve no saliekamām dzelzsbetona konstrukcijām uz čaul-

pāļiem nenoenkurota bolverka veidā: 1 — dzelzsbetona virsbūve; 2 — čaulpāļi.

Tipiska mūsdienu pilsētas krastmala Zaķusalā.

pārbrauktuves uz Vidzemes jūr-
malu. 1980.—1982. gadā izbū-

vēja ceļu mezglu zem dzelzceļa
un autoceļa tiltiem, kurš likvi-

dēja sastrēgumus uz šā ceļa.
Šāda ceļu mezgla izbūvi nodro-

šināja krastu nostiprinājumi un

jaunā Mīlgrāvja krastmala.

1983.—1985. gadā tika uzbū-

vēta krastmala Daugavas krei-

sajā krastā pie Vanšu tilta.

Visas šīs krastmalas ir ļoti

līdzīgas un atšķiras tikai ar at-

sevišķiem konstruktīviem ele-

mentiem un ārējā noformējuma
detaļām.

Krastmala Radiotehnikas ielā

deva iespēju uzcelt sen iecerēto

tiltu pār Kīleveina grāvi, papla-
šināt ceļu un līdz ar to uzlabot

transporta kustību. Šajā krast-

malā celtnieki un projektētāji
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1982. gadā izbūvētā krastmala pie ceļu mezgla Vecmīlgrāvī.

apguva jauno konstrukciju, iz-

strādāja darba paņēmienus ar

jaunajiem elementiem. So krast-

malu konstrukcija sastāv no di-

viem līdz trim betona elemen-

tiem un neliela daudzuma mo-

nolītā dzelzsbetona. Tas ļāva

brigādei dažu cilvēku sastāvā

celt ātri un plaši lietot mehā-

nismus. Dziļumi pie krastmalas

nav lieli (1,5—3 m), tāpēc en-

kurošana nebija nepieciešama.

Izskalojumu novēršanai krast-

malas priekšējā siena upes di-

benā tika nostiprināta ar šķem-
bām.

Ar laiku visā Zaķusalā gar

Daugavu tiks izbūvētas krast-

malas. Tās kopā ar jauno tele-

centru un televīzijas torni vei-

dos vienotu arhitektonisku an-

sambli. Bet sākums ir krastma-

las 1 km kopgarumā abpus
Salu tiltam. Pēc konstrukcijas
tās neatšķiras no krastmalām

Radiotehnikas ielā, arī noformē-
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Jaunceļamā krastmala Krasta ielā.

jums ir līdzīgs. Pelēkā granīta

margas harmonē ar betona plāk-
snēm, pie paša ūdens ierīkoti

noeju laukumi.

Mīlgrāvja ceļu mezglā izvei-

dotā krastmala konstruktīvi tā-

pat līdzīga 70. gados būvēta-

jām krastmalām, tomēr šīs

krastmalas izbūvē bija savas

īpatnības. Nogāze, kas izlikta

no saliekamās konstrukcijas

dzelzsbetona plāksnēm, balstās

uz monolītdzelzsbetona pāļu
virsbūves virs ciešas čaulpāļu
rindas. Tālāk šī krastmala veido

240 m garu vertikālu sienu no

čaulpāļiem ar saliekamās kon-

strukcijas dzelzsbetona virsbūvi.

Konstrukcija ir tieši tāda pati
kā citām pēdējā laikā celtām

krastmalām, bet radošu pieeju

un netradicionālu risinājumu
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prasīja krastmalas posma iz-

būve zem tilta. Tilta augstums

neļāva strādāt pēc parastas shē-

mas, kad 8 m garais pālis tiek

pacelts vertikāli un iedzīts ar

vibropāļdzini.
Caulpāli salika no atseviš-

ķiem posmiem, kurus_ savienoja

turpat būvlaukumā. Pali iegrem-

dēja, apstādināja darbus, pieme-

tināja nākamo posmu un turpi-

nāja iegremdēšanu.
Šī pieredze labi noderēja pēc

gada, kad tika būvēta krast-

mala zem Vanšu tilta, jo arī

šeit traucēja laiduma konstruk-

cija. Šī krastmala pēc savas

konstrukcijas atšķiras no

iepriekšējām. Tā kā Daugava
šai vietā ir pietiekami dziļa, bija

jālieto noenkurotā bolverka kon-

strukcija. Priekšējo čaulpāļu
sienu ik pēc 4,8 m nostiprināja
pie sešmetrīgiem enkurpaļiem.
Virsbūve tika apšūta ar granītu.
250 m garajā krastmalā kļuva

iespējams organizēt ērtu ceļu

mezglu autotransportam. Krast-
malu celtniecībā 70.-80. gados
vadījās no nepieciešamības risi-

nāt neatliekamas pilsētbūvniecī-
bas un transporta problēmas.
Jaunbūvējamā krastmala Dau-

gavas labajā krastā no pilsētas
kanāla līdz Salu tiltam no-

drošināja Krasta ielas trans-

porta maģistrāles izveidošanu.

Sī krastmala tāpat veidotačaul-

pāļu bolverka konstrukcija. To

ceļot, bija jāveic speciāli pasā-

kumi, lai krastmalas pamatus
neizskalotu straume.

Ķīpsalas studentu pilsētiņas
arhitektonisko apveidu akcentē

Zunda kanāla jaunā krastmala.

Tā atšķiras no visām iepriekš-

aprakstītajām. Šo pusnogazes

profila krastmalu cēla tiltu bū-

vētāji, par galveno nesošo kon-

strukciju izmantodami 1,6 m

resnu čaulpāļi.

Rīgas krastmalu

perspektīvas

Hidrotehnisko būvju celtniecība

Daugavas krastos noris nepār-

traukti, praktiski kopš Rīgas di-

bināšanas. Tā turpināsies arī

nākotnē. Krastmalu celtniecības

rajoni tuvākajām desmitgadēm
noteikti jaunā Rīgas ģenerāl-
plāna shēmā. Ar laiku tiks izbū-

vēta ap 3 km gara pilsētas
krastmala nedaudz lejpus rūp-
nīcas «Sarkanais kvadrāts»; be-

tonā tiks veidoti visi Zaķusalas
krasti — tas ir, vairāk nekā

4 km krastmalu. Granīta krast-



123

mala savienos veco upju staciju

Āgenskalna līcī ar krastmalu

zem Vanšu tilta.

Tuvākajos gados paredzēts
kapitālais remonts laika zoba

sagrauztajiem dambjiem CDE

un FG. Domāts arī par to, kā

izmantot aiz šiem dambjiem
esošās akvatorijas. Tā, piemē-

ram, akvatorijā aiz dambja FG,

iespējams, atradīsies jaunā jū-
ras pasažieru stacija, jo per-

spektīvā būvējamais tilts Han-

zas ielas galā norobežos pieeju

pašreizējai pasažieru stacijai
V. Lāča ielā. Šī tilta celtniecība

un V. Lāča ielas rekonstrukcija
radīs nepieciešamību pēc An-

dreja ostas krastu noformēša-

nas ar krastmalām. Aug un at-

tīstās dzīvojamais masīvs Bol-

derājā. Šā masīva robežās pus-

otra kilometra garumā Buļjupei
tāpat jāiegūst sava pilsētas
krastmala Lielajā ielā.

Turpinās ostas krastmalu

celtniecība. Vairāk nekā 3 km

piestātņu plāno uzcelt Kundziņ-
salā — Rīgas jūras tirdzniecī-

bas ostas jaunajā rajonā.
Izaugs jaunas piestātnes

Upju kuģniecības ielīcī Voleros.

Vistuvākajā nākotnē sāksies pil-
sētas kanāla krasta nostiprinā-
jumu rekonstrukcija. Šī hidro-

būve radusies kā pilsētas nocie-

tinājumu sistēmas sastāvdaļa
17.—18. gadsimtā, kad kanāls

atkārtoja zemes vaļņu apveidus.
Arī mūsdienās kanāla plānā var

redzēt raksturīgos izliekumus,
kuri atkārto bastionu kontūras.

Šī ūdenskrātuve, kura daudzē-

jādā ziņā nosaka pilsētas vēs-

turiskās daļas izskatu, prasa

lietpratīgu kopšanu un uzma-

nīgu pieeju. Kanāla tīrībai lab-

vēlīgs bija jaunais Daugavas
režīms, kura ietekmē kanāls

sāka intensīvi caurskaloties. Lie-

liskās strūklakas labi aerē ka-

nāla ūdeni, un kanālmalas ap-

stādījumi priecē acis ar savu

košumu. Taču kanāla krastus

nepieciešams nostiprināt. Dau-

dzi krasta iecirkņi turas, tikai

pateicoties koku sakņu sistēmai;
daudzi koki draudoši nolieku-

šies pār ūdeni, bet atsevišķos
krasta nogāzes posmos vēroja-
mas acīmredzamas noslīdeņu
pazīmes. Vecie krasta nostipri-

nājumi no Kronvalda bulvāra

līdz Marijas ielai pilnīgi iz-

gājuši no ierindas, no ūdens rē-

gojas tikai to paliekas. Ja ka-

nāla jaunos krasta nostiprinā-

jumus būvētu dzelzsbetona

konstrukcijā, kanāls kā vēstu-

risks un ainavisks pilsētas ele-
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1890. gada Rīgas pilsētas kanalizācijas shēma, kurā uzskatāmi redzams pilsētas
tēmas sastāvdaļa: 1 — pilsētas kanāls; 2 — Kārļa baseins; 3 — Rīdzene ieslēgta

ments tiktu iznīcināts, tāpēc
tika nolemts atcerēties veco

laiku konstrukcijas un izbūvēt

krasta nostiprinājumus bolverka

konstrukcijā koka rievsienai

veidā. Šos darbus varēs veikt

no pontona, kurš peldēs pa ka-

nālu. Krasta nostiprinājumi būs
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kanāls kā fortifikācijas sistēmas sastāvdaļa un Rīdzenes upe kā kanalizācijas sis-

kanalizācijas caurulē; 4 — vecpilsētas kanalizācijas sistēmas elementi.

analogi iepriekšējiem un nebūs

redzami, tā ka kanāla ainavis-

kās kvalitātes nemainīsies.

Rīgā paceļas aizvien jaunas

hidrotehniskās būves, jo pilsē-
tai uz ūdens nepieciešami droši

krasti, bet ostai — izturīgas
piestātnes.
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Ne tikai krastmalas

Rīgā tiek remontēti arī kuģi,
gatavojot tos jauniem reisiem.

Upju kuģus remontē Voleros,

zvejas kuģus — Mangaļos, Jū-

ras flotes ministrijai piederošos
kuģus — Jaunmīlgrāvī. Seit,

Mīlgrāvja caurtekā, stiepjas
kuģu remonta krastmalas, taču

remontdarbiem nepieciešamas
vēl citas hidrotehniskās būves.

Kuģu remonta rūpnīcā Jaunmīl-

grāvī floti ne tikai remontē. Te

dod dzīvību arī jauniem kuģiem.
Šodien rūpnīcā svētki. Pret

jaunā prāmja ledlauža bortu

tiek sasista šampanieša pudele,

Muliņa konstrukcija: 1 — Larsena tipa
tērauda rievpāļi.

Stāpeļa zemūdens daļas konstrukcija:
1— stāpeļa sliežu ceļš; 2 — ūdens

līmenis; 3 — čaulpāļi.

un skaista meitene — prāmja
«krustmāte» — novēl: «Laimīgu

ceļu, «Tehumardi»!» Jaunais

prāmis, kurš pārvadās no kon-

tinenta uz Monzunda arhipe-
lāga salām 14 smagās automa-



Rīgas kuģu remonta rūpnīcā kārtējais prāmis — ledlauzis pa stāpeli tiek nolaists

ūdenī.

šīnas un 140 pasažierus, tiek

noripināts pa stāpeli, un pirmo
reizi tā vadnis šķeļ Daugavas

ūdeņus. Kuģim paredzams ilgs
mūžs, taču atgriezīsimies pie

stāpeļa — hidrotehniskās būves,

uz kuras prāmi samontēja.

Stāpelis — tā ir slīpi 6° leņķī
novietotu sliežu ceļu sistēma uz

biezas pamatnes. Uz stāpeļa no

metāla loksnēm, atsevišķiem

mezgliem, dētajām un mehānis-

miem tiek montēts kuģis, pa

sliežu ceļiem tas tiek nolaists

127
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ūdenī. Kad kuģis beidz savas

gaitas, to sagriež metāllūžņos.
Rīgā šai nolūkā uzbūvēta spe-
ciāla hidrobūve — applūdinā-
mais doks. Sagriešanai pare-

dzēto kuģi ieved doka kamerā,
aizver vārtus un iesūknē dokā

ūdeni. Kad kuģis uzpeld, to pār-
ved uz stāpeļa laukumu, izlaiž

ūdeni, un kuģis atrodas sau-

sumā, pieejams no visām pu-

sēm. Tādi doki dažās kuģu re-

monta rūpnīcās tiek izmantoti

arī kuģu zemūdens daļu remon-

tam. Taču Rīgas kuģu remonta

rūpnīcās flotes remontu veic

peldošajos dokos.

Milzīgajā dokā, kurš spēj uz-

ņemt kuģi ar 30 000 t kravne-

sību, speciālās balasta cisternās

iesūknē ūdeni un doku no-

gremdē dibenā. Šai nolūkā Mīl-

grāvja caurtekā tika izrakta

18 m dziļa būvbedre. Virs ūdens

paliek tikai doka sānu sienu

virsējā daļa. Dokā ieiet remon-

tējamais kuģis, balasta cister-

nas tiek iztukšotas ar saspiesta

gaisa palīdzību, un doks kopā
ar kuģi uzpeld. Taču arī peldo-
šais doks nevar iztikt bez hid-

rotehniskām būvēm. Lai vējš
netraucētu dokēšanai, lai doku

fiksētu uz vietas, to nostiprina

pie četriem muliņiem. Muliņi

veidoti no 34 m gariem dzelzs

rievpāļiem, un, lai tos uzbūvētu,

celtniekiem nācās izgudrot spe-
ciālu ierīci — konduktoru.

Nelielam starpnavigāciju re-

montam, kad dokēšana nav ne-

pieciešama, kuģus nevis nosūta

uz rūpnīcu, bet remontē kuģu
remonta darbnīcās. Latvijas Jū-

ras kuģniecības kuģi tiek re-

montēti flotes tehniskās apko-
pes bāzē Andreja ostā, netālu

no jūras stacijas. Kad būvēja

piestātni bāzei, radās nopietna
problēma. Piestātni būvēja es-
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Stāpeļa uzbūve: 1 — stāpeļa sliežu ceļš; 2 — ūdens līmenis; 3 — čaulpāļi; 4 —

rievsiena.

takādes veidā no 1,2 m resniem

čaulpāļiem. Taču bija paredzēts,
ka pie šīs piestātnes pietauvo-
sies kuģi bez kravas, kuru kor-

pusi paceļas virs piestātnes
daudzstāvu nama augstumā.
Spēcīgā vējā tāda «bura» rada

lielu slodzi, kuru estakāde ne-

spēj izturēt. Izeju atrada, izbū-

vējot uz iepriekšsaspriegtu
1,6 m resnu čaulpāļu pamatiem
dzelzsbetona masīvu muliņus.
Tā kā kuģu remontētājiem bija
nepieciešama arī krastmala ar

portālceltņiem un noliktavu

laukumiem, muliņus ar pietau-
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Piepildāmā doka shēma: I — kuģis slūžu kamerā; II — dokā iesūknē ūdeni un

kuģi pārvieto uz stāpeļa laukumu; III — pēc ūdens līmeņa pazemināšanas kuģis
paliek sausumā uz stāpeļa laukuma. 1 — stāpeļa laukums; 2 — slūžu kamera.

vošanās poleriem iebūvēja pie-
stātnē. Tādējādi vertikālo slo-

dzi no celtņiem un kravas lie-

liski tur estakāde, bet horizon-

tālo slodzi no kuģiem uzņem

muliņi. Muliņu sistēmu plaši iz-

manto kuģu pietauvošanai. Ta-

jos gadījumos, kad iekraušanas

un izkraušanas darbu tehnolo-

ģija neprasa krastmalu ierīko-

šanu, izmanto atsevišķi stāvo-

šus muliņus. Tie var atrasties

tālu jūrā un tikt savienoti ar

krastu cauruļvadiem. Tādus mu-

liņus ierīko lielajiem tankku-

ģiem tā sauktajās salu piestāt-



Peldošie doki Mīlgrāvī. Priekšplānā redzami muliņi, kuri fiksē doku.

Muliņi kuģu pietauvošanai ražošanas apvienības «Rīga» piestātnes Mīlgrāvī.
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Muliņu konstrukcija tehniskās apkalpošanas flotes bāzes piestātnē Andreja ostā:

1— piestātnē iebūvētais muliņš no čaulpāļiem 160 cm diametrā; 2 — piestātne
saliekamā dzelzsbetona konstrukcijā, kas balstās uz čaulpāļiem 120 cm diametrā.

nēs, lai nevajadzētu būvēt dār-

gās dzi)ūdens krastmalas. Mu-

liņus ierīko ari pie paša krasta.

Daugavā Rīgas robežās ir

vairākas muliņu tipa piestātnes.
Tādas ir sašķidrinātās gāzes
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Gāzes vedējs "Nestefox" pie sašķidrinātas gāzes muliņu piestātnes Daugavas krei-

sajā krastā.

piestātne Voleros un piestātne

pie Rīgas ostas elevatora. Pir-

majā gadījumā sašķidrinātā

gāze pa kuģim pieslēgtiem cau-

ruļvadiem nonāk kuģa tankos;

otrajā gadījumā pneimatiskā
sistēma savieno kuģa tilpnes ar

elevatoru.

Muliņu piestātņu konstrukcija

abos gadījumos ir līdzīga — to

veido dzelzsbetona masīvi, no

kuriem katrs balstās uz 4—6

čaulpāļiem. Lai ērtāk varētu

pietauvoties, tos savstarpēji un

ar krastu savieno laipas. Uz

šiem masīviem uzstāda pietau-
vošanās polerus, pie kuriem pie-
tauvo kuģi, bet kuģa borta un

piestātnes kontakta zonā ir pie-
kārti gumijas cilindri, kuri
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amortizē kuģa triecienus pret
krastmalu.

Ir arī vienkāršākas konstruk-

cijas muliņi. Mēbeļu ražošanas

apvienībai «Rīga» kokmateriā-

lus piegādā ar «upe-jūra» tipa

kuģiem. Atvestos baļķus iz-

krauj ūdenī, speciāls ķoku vil-

cējs tos izceļ un nogādā kokzā-

ģētavā. Kuģu pietauvošanai

šajā gadījumā izveidoti pavi-
sam vienkārši muliņi no vairā-

kām pāļu veidā iedzītām tē-

rauda caurulēm.

Pētījumi

Hidrotehniskās celtniecības pie-
redze Daugavā pie Rīgas, kura

uzkrājusies vismaz kopš 17. gad-

simta, atklāj celtnieku veiksmes

un neveiksmes. Darba apstākļu
pareiza novērtēšana un būves

precīzs inženiertehniskais aprē-
ķins garantē šo būvju ilgu un

drošu darbību normālos tehnis-

kās ekspluatācijas apstākļos.
Turpretī dažādu ietekmju un

slodžu nepareiza novērtēšana,

regulāras apkopes trūkums iz-

maksā ļoti dārgi, kā tas re-

dzams no piemēra ar Veismaņa

būvētajiem dambjiem un no

dažu tagadējo pilsētas krast-

malu stāvokļa.

Šeit būtu vietā citēt jau mi-

nētā Daugavas gultnes regulē-
šanas darbu dalībnieka A. Pab-

sta teikto: «.. Veltīga ir varenu

hidrobūvju celtniecība, ja tās

netiek uzturētas kārtībā; nerau-

goties uz izturīgo konstrukciju,

ar laiku tās vispār var zaudēt

savu nozīmi. .»

Hidrotehnisko būvju mijiedar-
bību ar grunti aprēķina sa-

skaņā ar franču fiziķa Kulona

izstrādāto teoriju. Vairāk nekā

200 gadu laikā Kulona teorija
tikusi precizēta, tai izstrādāti

jauni koeficienti. Šīs teorijas
modernizācijai veltītas neskai-

tāmas zinātņu kandidātu un

doktoru disertācijas, taču patie-
sības kritērijs joprojām ir tie

reālie dati, kas iegūti konkrētās

būves vai tās modeļa spriegumu
un deformācijas parametru mē-

rījumu rezultātā. Šie dati Jauj
pārbaudīt teorētisko aprēķinu
ticamību, dod pamatu jaunām

teorijām, ļauj pilnīgāk izmantot

būves nestspējas rezerves.

Balstoties uz dažu reālu Rī-

gas hidrobūvju pētījumu pie-

mēra, mēs varam izprast visus

Daugavas krastmalu pašu iz-

platītāko bolverka tipa kon-

strukciju pētījumus. Kad mūsu

zemes hidrotehnisko būvju en-
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kurošanā pirmoreiz sāka lietot

sevišķi izturīgas troses, tika

nolemts mērīt kordona līnijas

pārvietošanos, ko varētu veici-

nāt trošu izstiepšanās no por-

tālceltņu un dzelzceļa sastāvu

radītajām slodzēm. Šajā no-

lūkā piestātnes galā tika novie-

tots speciāls marķējums. Tas

deva iespēju ar precīzu ģeodēzi-

jas instrumentu palīdzību vai-

rākus gadus veikt kordona līni-

jas deformācijas novērojumus.

Jāpiebilst, ka piestātņu kor-

donu līniju pārvietošanos, zem-

celtņu un dzelzceļa sliežu ceļu

atzīmju stabilitāti ostās regu-
lāri novēro ar ģeodēzijas meto-

dēm. Pēc šo novērojumu rezul-

tātu analīzes tiek izdarīti seci-

nājumi par pieļaujamām slo-

dzēm piestātnēs, par to re-

monta nepieciešamību utt.

Nopietni pētījumi dabā tika

veikti Baltijas jūras hidroteh-

niskās celtniecības tresta eks-

perimentālajā piestātnē (sk.
113. lpp.). Vienlaicīgi tika pētī-
tas četras bolverka krastmalu

konstrukcijas vienādos ģeolo-
ģiskos apstākļos. Uz dažādiem

konstrukcijas elementiem bija
uzstādīti vairāk nekā 200 mēr-

aparāti un 45 ģeodēziskie mar-

ķējumi. Vispusīgai būves darba

novērtēšanai tika mērīts grunts

spiediens uz sienu, spiediens
krastmalas elementos, to defor-

mācija un kordona līnijas pār-
vietošanās. legūtie rezultāti bū-

tiski atšķīrās no teorētiski iegū-

tajiem un Jāva izdarīt korekci-

jas aprēķinu metodēs. Vēl viens

pētījumu komplekss dabā tika

veikts Pīļmuižas ielīča piestāt-
nēs (sk. 113. lpp.). Sarežģītos
ģeoloģiskos apstākļos (neiztu-

rīga grunts) dzelzsbetona pāļu
bolverkā tika mērīti tie paši pa-

rametri, kas iepriekšējā objektā.
Šai nolūkā tika uzstādīti

88 mēraparāti un 7 speciāli eks-

perimentāli elementi. Slodze uz

krastmalu tika radīta ar 2,7 m

biezu grunts uzbērumu. Pētī-

jumi parādīja, ka iespējams
krietni palielināt krastmalas

slodzi un, uzstādot mūsdienīgu
pārkraušanas iekārtu, organizēt

pirmo konteineru terminālu Rī-

gas ostā.

Pētījumi dabā izmaksā des-

mitiem tūkstošu rubļu, bet rei-

zēm pat vairāk. Tie turpinās

gadiem, un tāpēc šādus pētīju-
mus organizē samērā reti.

Daudz biežāk speciālos stendos

tiek pārbaudīti hidrobūvju mo-

deļi. Šāda prakse Latvijā pazīs-
tama jau kopš mūsu gadsimta
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Paugavas grīvas modelis zinātnes un ražošanas apvienības (ZRA) «Meliorācijas
polimēri» laboratorijā Jelgavā. Augšā redzams viļņu produktors ierīce viļņu
veidošanai.

20. gadiem, kad Latvijas Uni-

versitātes Inženierzinātņu fa-

kultātes ietvaros darbojās Inže-

nierkonstrukciju pētīšanas insti-

tūta Hidrotehnikas laboratorija
profesora E. Jakobi vadībā. To-

laik Jūrniecības departamenta
uzdevumā šī veica

Daugavas gultnes regulēšanas
(pie Zaķusalas) un plostu ceļa
ierīkošanas eksperimentus, pē-
tījumus sakarā ar Ķeguma

spēkstacijas celtniecību un vēl

citus. Modēju izmēģinājumi ir

daudzkārt lētāki nekā dabiskie

un daudz ātrāk veicami. legūto
rezultātu precizitāte attiecībā uz

reālo objektu ir pietiekama, tur-

klāt šaubīgos gadījumos ekspe-
rimentu iespējams atkārtot, vei-

cot papildkontroli. Tā, piemē-
ram, lai noskaidrotu, kā sada-
lās slodze starp, priekšējo dzelzs

rievsienu un dzelzsbetona čaul-

pāļiem Rīgas ostas piestātnes
konstrukcijā, tika radīts šīs pie-
stātnes modelis un izmēģināts
stendā. Tas ļāva salīdzināt vai-

rākus konstrukcijas variantus

un izvēlēties optimālo, kas eks-

perimentā ar reālo būvi nav

iespējams. Savukārt dabā veiktā

hidrotehniskā objekta izpēte pa-
rasti ir unikāla un neatkārto-

jama. Reizēm nepieciešami arī

tādi hidrotehnisko būvju pētī-
jumi, kuru veikšana dabā vis-

pār ir problemātiska. Runa ir

par viļņu un straumes režīma

ietekmi uz norobežojošām bū-

vēm — moliem, viļņlaužiem un

citiem tamlīdzīgiem objektiem.
Tādi pētījumi tiek izdarīti tikai

ar modeļu palīdzību.
Kā piemēru var minēt tos pē-

tījumus, kas tika veikti uz Dau-

gavas viena posma modeļa no-

lūkā noskaidrot, kāpēc radušies

izskalojumi upes gultnē grīvas
molu rajonā. Laboratorijā izga-
tavoja 30X15 m lielu Dauga-
vas grīvas modeli ar Rīgas līča

daju un visām šīs zonas vēstu-

riskajām hidrotehniskajām bū-

vēm mērogā 1 : 500.

Viļņošanos radīja speciāls
viļņu produktors, turklāt viļņu
virziens un spēks tika modelēts

saskaņā ar aprēķiniem. Šeit jā-

piemin vēl viens modelēšanas
veids — matemātiskā modelē-

šana. Tieši matemātiskā mode-
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Ar betona tetrapodiem nostiprināts

mola ķermeņa modeļa fragments ZRA

«Meliorācijas polimēri» laboratorijā.

lēšana Jāva, balstoties uz zinā-

mām likumsakarībām, noteikt

visbīstamāko viļņu virzienu un

reproducēt tos laboratorijas
modelī. Modeļa izmantošana

turpinājās vairāk nekā divus

■gadus. Ar modeļa palīdzību
tika pētīta dažāda virziena un

stipruma viļņu iedarbība uz mo-

liem un upes gultni, kā arī molu

pamatu aizsardzības iespējas

pret izskalojumiem. Modelis pa-

Daugavas modelis institūta «Hidro-

projekts» Volgogradas nodaļas poli-
gonā 1965. gadā.

rādīja, ka apstākļus viļņu ener-

ģijas pieaugumam radījis cil-

vēks, nepārtraukti palielinot ku_-
ģuceja dzijumu. Bez tam neliela

stendā tika izbūvēts mola posma
modelis lielākā mērogā, uz kura

noteica nogāžu stiprināšanas

optimālo konstrukciju.
Jau pirms tam šajā laborato-

rijā bija izveidots cits Dauga-

vas posma modelis no Zaķusa-
las augšdajas līdz Oktobra til-

tam. Ar šā modēja palīdzību no-

vērtēja tolaik jaunuzceltā Salu

tilta ietekmi uz pavasara palu

ūdeņu caurplūdi, izstrādāja
airēšanas kanāla ierīkošanas

variantus starp Zaķusalu un

Lucavsalu, izvēlējās racionālu
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Daugavas modeļa shēma Zaķusalas rajonā.

salu un caurteku izvietojumu
paredzētajā hidroparkā Ķen-

garaga dzīvojamā masīva atpū-
tas zonā, kā arī risināja veselu

virkni citu jautājumu, kas sais-

tīti ar Daugavas hidroloģisko
režīmu.

Vēl viens Daugavas iecirknis

11 km garumā tika modelēts

pirms Rīgas HES celtniecības.

Daugavas modeli mērogā 1 : 75

izgatavoja Volgogradā labora-

torijas apstākļos. Upi modelēja
3 km augšpus Rīgas HES un

8 km lejpus tās. Ar šā modeļa

palīdzību deviņus gadus tika

pētīts Daugavas hidroloģiskais
režīms aizsprosta rajonā un pē-
tījumu gaitā precizēti atsevišķi
hidromezgla konstrukcijas ele-

menti.

Nobeigums

Latvijā vērojama arvien pieau-
goša sabiedrības interese par

Daugavas baseina ekoloģiska-
jām, ekonomiskajām un kultūr-

vēsturiskajām problēmām. Vis-

dažādākās sabiedrības aprindas
aktīvi vēršas pret negācijām
mūsu likteņupes izmantošanā,
vienlaikus uzstājoties par dabas

objektu un kultūrvēsturiskā

mantojuma saglabāšanu. Ar

masu informācijas līdzekļu
starpniecību mēs izsakām savas

bažas par Kokneses pilsdrupu
likteni, kuras izskalo PJaviņu
HES ūdeņi, sašutumu par Rī-

gas HES celtniecības laikā ra-

dītajiem postījumiem, kurus
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simbolizē- -bcrr vtjadzibas
spridzinātā 14. gadsimtā celtā

Salaspils baznīca, un daudzām

citām tehnokrātu radītajām ne-

jēdzībām Daugavas krastos.

Plašā diskusija Daugavpils
HES celtniecības jautājumā un

tās gaitā pieņemtais lēmums

pārtraukt šo celtniecību liecina

par pozitīvām tendencēm ekolo-

ģisko, ekonomisko un kultūrvēs-

turisko problēmu risināšanā. Te

jāpiemin arī Latvijas Kultūras

fonda izvirzītā Daugavas pro-

gramma, kura iestājas par kom-

pleksu pieeju Daugavas baseina

problēmām. Līdz ar to daudz

nopietnāka kļuvusi attieksme

pret šā reģiona dabas un kultū-

ras pieminekļu saglabāšanu un

izmantošanu. Šajā sakarā vien-

laicīgi izvirzās vairāki prak-
tiska rakstura jautājumi — kas

un kā būtu jāsaglabā, kā šos sa-

glabājamos objektus sakopt un

uzturēt kārtībā, kā organizēt to

eksponēšanu un propagandē-
šanu.

Kas attiecas uz Daugavas lej-
teces daļu, tad šeit pats unikā-

lākais kultūrvēsturiskais objekts
līdzās mūsu arhitektūras un pil-
sētbūvniecības kompleksam —

vecpilsētai — ir pagājušā gad-
simta pēdējā ceturksnī radītais

hidrotehnisko būvju komplekss
Daugavas gultnes regulēšanai,
kurā ietilpst arī dambji AB,

CDE, FG un Daugavas kreisā
krasta nostiprinājumi. Bez tam

ar Rīgas pilsētas izpildkomite-
jas 1986. gada 4. jūlija lēmumu

Nr. 304 par tehnikas pieminek-
ļiem atzīti arī Rietumu un Aus-

trumu moli, Krīdenera dambis,

Komjaunatnes krastmala, kā arī

plostu piesiešanas akmeņi Ķen-

garagā un Zaķusalā. Minētie

objekti atspoguļo mūsu pilsētas
ekonomisko vēsturi — tirdznie-

cības un rūpniecības uzplau-
kumu un tehnikas attīstību

19. gadsimta otrajā pusē, kas

savukārt radīja priekšnoteiku-
mus Daugavas regulēšanas
būvju celtniecībai. Šīm būvēm

raksturīgs augsts inženierdo-

mas līmenis un būvdarbu kva-

litāte, to cēlāji upes dabiskajās
norisēs ir iejaukušies ekoloģiski
lietpratīgi, tādēļ tās darbojas
vēl šodien stipri atšķirīgos, va-

rētu pat teikt, ekstremālos hid-

roloģiskajos apstākļos. Bez tam

šiem pieminekļiem piemīt arī vi-

sai augsta estētiskā kvalitāte,

kas sasniegta, izmantojot vis-

vienkāršākos materiālus — koku

un laukakmeni, kā to uzskatāmi
demonstrē Daugavas kreisā
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krasta nostiprinājumi no Vanšu

tilta līdz Hapaka grāvim.
Diemžēl šo būvju tehniskā

•ekspluatācija (regulāras apska-
tes un remontdarbi), izņemot
tirdzniecības ostas krastmalas,
netiek veikta jau vairākus gadu
desmitus, un līdz ar to būvju
stāvoklis neatbilst viselementā-

rākajām tehniskajām prasībām
un vēl jo mazāk pieminekļa sta-

tusam. Daugavas hidrotehnis-

kās būves, turklāt ne tikai pagā-
jušā gadsimta būves, bet arī

jaunākas, bez atbilstošas eks-

pluatācijas pamazām iet bojā.
Sai sakarā der atgādināt, ka

līdz pat pirmajam pasaules ka-

ram Rīgas Biržas komitejas in-

ženieris kopā ar Rīgas ostas

darbu pārvaldes pārstāvi katru

pavasari veica jūras dambju
apskati un sastādīja nepiecie-
šamo remontdarbu sarakstu. Kā

ārkārtējs Rīgas Biržas komite-

jas 1905. gada atskaitē tiek mi-

nēts gadījums, ka divus gadus
nav remontēts Vecāķu dambis

un krasta nostiprinājumi pie

Augšpodraga un Rīnūžiem, kuri

nodoti uzturēšanai Rīgas ostas

darbu pārvaldei. Turpretī mūs-

dienās pat Komjaunatnes krast-

mala — mūsu pilsētas vizīt-

karte — atsevišķos iecirkņos jau

nonākusi avārijas stāvoklī. Cē-

loņi tam viselementārākie —

nesaimnieciskums un tuvredzīga
pieeja. Pirms gadiem 10—20 uz

neizveidotā ekspluatācijas die-

nesta rēķina ietaupītās kapei-
kas nu jau būs pārvērtušās dau-

dzos_ miljonos rubļu, ko prasīs
šo būvju savešana kārtībā. Dau-

gavas labā krasta krastmalām
vismaz ir izstrādāti konservāci-

jas projekti, bet vēsturiskās hid-

rotehniskās būves upes otrā

krastā pagaidām iekļautas tikai

līdz 2000. gadam rekonstruē-

jamo objektu sarakstos.

Tomēr mēs esam optimisti un

ceram, ka Daugavas vēsturis-

kās krastmalas, dambji un moli

beidzot tiks savesti kārtībā, tur-

klāt saglabājot to sākotnējo iz-

skatu, un pienāks brīdis, kad

mēs varēsim lepoties ar šīm bū-

vēm tā, kā tās to pelnījušas. Lai

šo brīdi tuvinātu, konkrēti pa-
sākumi stāvokļa uzlabošanai

un iepriekšējo paaudžu pada-
rītā godināšanai jāveic jau
šodien. Visneatliekamākais uz-

devums ir Daugavas hidroteh-
nisko būvju ekspluatācijas die-

nesta izveidošana, kurā ietilptu
arī tehniski nodrošināta remont-

darbu organizācija, kas nodar-

botos ar būvju tehnisko apkopi
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Par godu 1829.—1832. gadā būvēta-

jam dambim Bolderājā novietota pie-
miņas zīme.

un remontu. Jāpiebilst, ka vai-

rākās PSRS pilsētās — Mas-

kavā, Ļeņingradā, Gorkijā v. c.„

kuras tāpat atrodas upju kras-

tos, — šādi dienesti ar panāku-
miem darbojas. Hidrotehnikas

pieminekļu sakopšanā var pie-
dalīties arī plaša sabiedrība.

Tā, piemēram, Ķīpsalas krasta

nostiprinājumu kopšanu varētu

uzņemties Rīgas Tehniskās uni-

versitātes studenti. Jāpiebilst, ka

Rīgā vienīgā tik labi saglabāju-
sies vēsturiskā ainava ar visiem

tās elementiem skatāma tieši

Ķīpsalā, it sevišķi Balasta

dambja apkaimē. Kompleksajā
Ķīpsalas vēsturiskās vides sa-

glabāšanas programmā pare-
dzēta ne tikai šīs vides sakop-

šana, bet arī daļēja reģenerā-

cija. Šajā kontekstā Balasta

dambis un tā krasta nostiprinā-
jumi kļūst par svarīgu pilsēt-
būvnieciskās vides akcentu.

Vēsturisko krastmalu un hid-

rotehnisko būvju daļēju aprūpi
un hidrotehnikas pieminekļu
iezīmēšanu, iespējams, uzņem-

sies Latvijas Kultūras fonds

Daugavas programmas ietva-

ros. Te būtu minama kompleksā



Piemiņas akmeņi Mangaļsalā Daugavas malā liecina, ka hidrotehniskās būves pie-

skaitāmas pie Rīgas ievērojamākām vietām.

hidrotehnikas pieminekļa propa-
gandēšana ar attiecīgu piemiņas

zīmju palīdzību. Mūsuprāt, tāda

zīme vai piemineklis varētu at-

rasties uz Krišjāņa Valdemāra

dambja (bij. AB dambis) un tai

vajadzētu būt visai konkrētai un

informatīvai. Šajā memoriālajā

zīmē būtu ieteicams shematiski

attēlot Daugavas gultni pirms

un pēc regulēšanas, minēt da-

žus raksturīgākos skaitļus un

faktus, kā arī inženieru hidro-

tehniķu vārdus. Nebūtu lieki ari

atjaunot piemiņas zīmi A. Pab-

stam uz Rietumu mola, ja par

143
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to izdotos iegūt precīzākas žī:

ņas. Ar Daugavas grīvu un Rī-

gas vēsturi nesaraujami sais-

tīts arī Daugavgrīvas cietok-

snis — republikas nozīmes ar-

hitektūras un inženierbūves pie-
mineklis, kurš arī ir katasiro- •
fālā stāvoklī un tāpēc steidzami

glābjams.
Zināmas pārdomas izraisa

līdzšinējā negatīvā attieksme

pret .Mangaļsalā uzstādītajiem
piemiņas akmeņiem, kuri vēsta,

ka cars Aleksandrs II 1856.

gadā un viņa dēls attiecīgi
1860. gadā atļāvušies apskatīt
dambi. Mūsu uztverē šie ak-

meņi tomēr galvenokārt liecina,
ka Mangaļsalas jūras dambis

tolaik bija ievērības cienīga hid-

rotehniskā būve.

Interesanti, ka pagājušajā

gadsimtā un dažkārt arī vēl

mūsu gadsimta pirmajos gadu
desmitos nozīmīgu inženiervēs-

turisku objektu projektēšanai,
celtniecībai un darbu pabeigša-
nas aktam tika pievērsta daudz

lielāka uzmanība nekā šodien.

Tā, piemēram, Bolderājā par

godu dambja izbūvei tika uz-

stādīts čuguna piemiņas stabs,
kurš saglabājies līdz mūsdie-

nām. Tāpat pārsteidz plaši pie-

ejamos izdevumos publicētā teh-

niskā informācija par inženier-

būvju projektiem, to risināju-
miem, izmaksām un realizācijas
gaitu, kas ilustrēta ar perfekti
izpildītiem rasējumiem un attē-

liem. Atšķirībā no mūsdienu

prakses projekta autori un būv-

darbu vadītāji nebija anonīmi

plašākai sabiedrībai.
Šodien mēs labākajā gadī-

jumā zinām, ka celtni projektē-
jis tas vai cits projektēšanas

institūts, bet uzcēlusi tikpat bez-

personiska celtniecības organi-
zācija. Domājam, ka lasītājam
tomēr gribēsies uzzināt, kas tad

projektējis un cēlis Daugavas
hidrotehniskās būves pēdējos 40'

gados. Šķiet, ka tik spilgtas
personības kā G. E. Veismanis,

Napjerskis, A. Betihers,.

A. Pabsts, M. Šistovskis šis

laika posms mums nebūs atstā-

jis un tomēr... Pēc Lielā Tē-

vijas kara Rīgas pilsētas krast-

malu atjaunošanas pirmie rasē-

jumi tika izstrādāti toreizēja

«Hidroprojekta» 2. birojā. Kopš
40. gadu beigām Daugavas
krastmalas un piestātnes pro-

jektē institūts, kuru šodien sauc

par «Pilsētprojektu». Tajā iz-

strādāja atjaunošanas projektus
Komjaunatnes un Klīversalas

krastmalām, V. Lāča ielas krast-
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malai, dambim AB un citām bū-

vēm. Tajā laikā projektēšanas
darbus vadīja pieredzējušais
hidrotehniķis Latvijas PSR

Valsts prēmijas laureāts Boriss

Bulgakovs. Kopā ar viņu strā-

dāja inženieri Ļevs Roizmanis,

Artūrs Tīģeris un vairāki citi

visai spējīgi speciālisti. Kopš
1971. gada Rīgas hidrotehnisko

tmvju projektēšanu galvenokārt
veic Ļeņingradas Jūras trans-

porta zinātniskās pētniecības in-

stitūta Rīgas nodaļas kolektīvs.

Šajā organizācijā izstrādātie

projekti īstenoti jaunajās krast-

malās Radiotehnikas ielā un Za-

Ijusalā, pie ceļu mezgla Vecmīl-

grāvī un Rīgas jūras tirdzniecī-

bas ostā, kā arī citās vietās. Ne-

lielajā kolektīvā projektēšanu
vada augstas klases speciā-
listi — inženieris Aleksandrs

Fjodorovs un tehnisko zinātņu
kandidāts Jurijs Mihailovs.

Savukārt galvenais hidroteh-

nisko celtniecības darbu veicējs
Rīgā ir Baltijas jūras hidroteh-

niskās celtniecības trests.

Vai šīs organizācijas būvētie

objekti iegūs kultūrvēsturisku

nozīmi, kā tas noticis ar tās

priekšgājēju radītajiem darbiem

pagājušā gadsimta beigās, to

rādīs nākotne. Taču viens ir

skaidrs — ari jaunākās hidro-

tehniskās būves ir sava laik-

meta liecinieces, kuras atspo-

guļo mūsu inženierdomas

līmeni, tehniskās iespējas, estē-

tiskos priekšstatus un varbūt ne

vienmēr godprātīgo attieksmi

pret veicamo darbu. Domājams,
arī mūsdienās nebūtu lieki pla-
šāk informēt par nozīmīgām
būvēm mūsu pilsētā, par to auto-

riem un darbu veicējiem. Visuz-

skatāmāko informāciju, šķiet,
varētu sniegt attiecīgas piemi-

ņas zīmes pie šiem objektiem,
kas paaugstinātu projektētāju
un celtnieku atbildību par pa-
veikto darbu un būtu savdabīga
vizītkarte. Šādās vizītkartēs, ja
tādas būtu, mēs noteikti varētu

lasīt Jevgeņija Bistrova, Fē-

liksa Sāra, Nikolaja Burina un

citu vārdus.

Nobeigumā vēlreiz gribētos
uzsvērt, ka grāmata nepretendē
uz visaptverošu tēmas izklāstu,
bet gan tikai ieskicē nozīmīgā-
kos regulēšanas darbu posmus.

Tikai epizodiski skartas arī

Daugavas dambju, krastmalu,
molu un citu hidrotehnisko

būvju glābšanas un rekonstruk-

cijas problēmas. Šīs vēsturiskās

būves prasa no speciālistiem
vispusīgu izpēti un kompleksu



pieeju atjaunošanas jautājumu
risināšanai, ņemot vērā ne tikai

funkcionālo, bet arī vēsturisko

un ekoloģisko aspektu. Dauga-
vas piesārņoto ūdeņu ietekme

uz grāmatā aprakstītajām bū-

vēm, mūsuprāt, varētu būt apjo-
mīga pētījuma tēma. Sīs pašas
katastrofālās ekoloģiskās situā-

cijas dēļ atteicāmies no vairāku

interesantu un savulaik perspek-
tīvu projektu izklāsta. Šobrīd
diezin vai var nopietni runāt

par atpūtas zonas jeb hidro-

parka veidošanu Daugavas
krastā Ķengaragā vai par

ūdenssporta stadionu starp Lu-

cavsalu un Zaķusalu.
Te jāpiebilst, ka Daugavas

lejteces daļas ekoloģiskās pro-
blēmas cilvēka bezatbildīgās
darbības rezultātā samilzušas

kā vēl nekad agrāk. Tās ir tik

daudzpusīgas, ka to detalizētam

izklāstam vien varētu veltīt vai-

rākas šādas grāmatiņas. Šo

problēmu praktiskais risinājums
nesaraujami saistīts ar nopiet-
niem šā upes posma pētījumiem,
par kuriem mēģinājām pastāstīt

iepriekšējā nodaļā. Šādus pētī-

jumus paredzēts izvērst arī nā-

kotnē, izveidojot divus jaunus
Daugavas lejteces daļas mode-

ļus. Viens no tiem būs matemā-

tiskais modelis, kurā ar kom-

pjūtera palīdzību varēs modelēt

jebkuru situāciju un operatīvi
saņemt atbildi. Otrs būs pastā-
vīgi funkcionējošs hidrauliskais

modelis, tas ir, upes modelis

samazinātā mērogā, kuru no-

vietos speciālā paviljonā.
Visbeidzot autori pateicas vi-

siem, kas veicināja šīs grāma-
tiņas tapšanu, un cer uz papil-
dinājumiem un precizējumiem)
no lasītāju puses.
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	Austrumu mola pamatne, veidota no fašīnu matračiem: 1 — akmeņu virsbūve; 2 – betona bloki; 3 — fašīnu matrači.��偲潣敳獩湧t爀丏갊꘍갊꘍�　�ᰇ丏ꐊ꘍������䒃蜁
	1850.—1858. gadā celtā Austrumu mola galva ar ostas zīmi.�퀢丏����������Ă�
	Daudzkausu zemessmēlējs kuģuceļa attīrīšanas darbos Daugava 20. gadsimta sākumā. (Pēc albuma "Der Rigaer Hafen".)�佄䔲䄀�怀�丏밊꘍���剥橅湴䍲楴楣慬�塍䱎佄䔲�　�㱽丏뱛丏���偒佐㔲㠸㔷x
	Rīgas ostas būvju inženieris Arnolds Pabsts. (No Rotrautes Pabstas personiskā arhīva.)�丏쁈丏ꁈ丏����������Ā���
	Rīgā pienākuši plosti. (R. Johansona 1930. gada foto.)��������*丏耶丏丏〹
	Plostu sastrēgums Daugavā 20. gadsimta sākumā.��琋꘍琋꘍Ԁ���æꬎ��ⲝ⭸㘀���
	Rīgas ostas piestātnes aiz dambja AB 20. gadsimta sākumā. (Atklātne no V. Eihenbauma kolekcijas.)�倰䴏ꁉ䴏瀰䴏���������　�㜀������
	Kuģu apstrāde ostas piestātnē Vecmīlgrāvī 20. gadsimta sakumā.�umu mola celtniecību kuģuceļā tika novē
	Kārļa baseins — bijusī kuģu stāvvieta. (R. Johansona 1935. gada foto.)��ᢝ⭸ᬀ�ᬀ���䍯浰楬攠牥橥捴渠呥硴扬潣欀㠀
	Gaujas—Daugavas kanāla plāns.�������g3Ā
	1612. gadā iespiestajā N. Mollīna gravīras fragmenta labi redzama tālaika Daugavas krastmala.�肟崏悖䴏�䴏��������a㘵ĳ㜴㈰㙦㙥㈰ā�
	Tagadējās K. Valdemāra ielas sākumā bija Citadeles aizsarggrāvis, kurš tika izmantots arī ostas vajadzībām. (Pēc izdevuma «Senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravīrās».)�䜅š来Ҿ崏瀀��ᒊ蜁��������䒃蜁ၑ阇Ā�慲牡��ꀀ��ᒊ蜁��������䒃蜁ၑ阇Ā�慲牡���䄀�ᢝ⭸ᬀ�ᬀ���䍯浰楬攠牥橥捴渠呥硴扬潣欀Ú崏낭崏ᡋ
	Daugavas plostu tiltu izmantoja kravas pārkraušanai no upju kuģiem jūras kuģos un otrādi. (19. gadsimta beigās iespiesta atklātne no V. Eihenbauma kolekcijas.)�〰㙤〰㘱〰㈰〰慢〰㔳〰㘵〰㙥〱〱〰㈰〰㔲〱㉢〰㘷〰㘱〰㈰〰㘷〰㙣〰㘵
	1887.—1891. gadā pēc inženiera A. Agtes projekta celtās krastmalas konstrukcija: 1 — slīpie koka pāļi; 2 — koka rievsiena; 3 — koka enkuri; 4 — koka enkurpāļi; 5 — akmens virsbūve. (Pēc «Rigasche Industrie Zeitung».)�佐㔳㈰㤳�　�Ⲳ崏⳨崏�℀�逅琀胨崏킮頇퀟䜅Ǵ爀풙℀�　�灊꘍鳐崏က�℀�ჸ訌※阇©訌訌±訌
	Pilsētas krastmalas drupas pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada rudenī.�㜰0㙣郻崏ý崏储崏エ崏��������0㜴0㜵
	Arhitekta M. Brodska projektētās pilsētas krastmalas zīmējums (ap 1946. gadu).�崏��������0㘷0㜴��������€崏¬
	1825. gadā būvētās pilsētas krastmalas konstrukcija: 1 — koka virsbūve; 2 — koka rievsiena.�䒃蜁쁩阇Ā⭸Ā�Ā�����蜁⁒倏��ഀ���끯倏��㔀
	1869.—1870. gadā Andrejsalas dambja priekšā uzbūvētā bolverka konstrukcija: 1 — slīpie koka pāļi; 2 — koka rievsiena; 3 — koka enkuri; 4 — koka enkurpāļi. (Pēc «Rigasche Industrie Zeitung».)��䁖倏��　��ᢝ⭸ࠀ�ࠀ���牥橥捴䥄����偒佐㔲㠸怀�䄀�蜁⁔倏�������ⲝ⭸������㠷
	1875.—1876. gadā uz esošā bolverka bāzes būvētās Muitas krastmalas konstrukcija: 1 — akmeņu virsbūve; 2 — koka pāļi; 3 — bolverka koka rievsiena. (Pēc «Rigasche Industrie Zeitung».)�〰㐹〰㙥〰㘴〰㜵〰㜳〰㜴〰㜲〰㘹〰㘵〰㈰〰㕡〰㘵〰㘹〰㜴〰㜵〰㙥〰㘷〰扢〰㉥〰㈹〰〰〰〰㐰㔶㔰て〰〰〰〰㌰〰
	1910.—1912. gada būvētās Muitas krastmalas konstrukcija: 1 — akmeņu virsbūve; 2 — rostverka plāksne; 3 — koka rievsiena; 4 — koka pāļi.�〰㉥〰㈹〰〰㌰㌰㌴㌹㌰㌰㌶㘵㌰㌰㌶㌴㌰㌰㌷㌵㌰㌰㌷㌳㌰㌰㌷㌴㌰㌰㌷㌲㌰㌰«倏湤
	Pēc Lielā Tēvijas kara atjaunotās Muitas krastmalas konstrukcija: 1 — krastmalas virsbūves apšuvums; 2 — jaunbūvētajā krastmalā izmantotie vecās konstrukcijas elementi; 3 — neizmantojamie sagrautas konstrukcijas pāļi.���‣阇牯挠��剥橥怀�焀�䒃蜁悏阇Ā慴���猧䒃蜁쁩阇Ā湴灲楮瑐牯䒃蜁쁩阇Ā⁴桩献〃�����蜁ယ倏��ഀ���耵
	Viļa Lāča ielas krastmalas (bij. Muitas krastmalas) rekonstrukcijas projekts: 1 — dzelzsbetona virsbūve ar granīta apšuvumu; 2 — tērauda enkurs; 3 — dzelzsbetona enkurpālis; 4 — vecās krastmalas konstrukcija; 5 — čaulpāļi 120 cm diametrā.��獩穥t�　�䄀�ᢝ⭸ᰀ�ᰀ���剥橥捴㨺䍨散歓瑲畣瑵牥䕲牯牳�倏��6倏쀁��ईഀ�̀�������ⲝ⭸㐀���
	Posmā no dzelzceļa tilta līdz pilsētas kanāla ietekai saglabājies nepārbūvētas 4 — koka enkurpāļi; 5 — smagās fašīnas; 6 — akmeņu virsbūve.� �鄀�����큈倏퀢倏쑈倏�倏퀵倏큈倏倏聈倏�倏倏큎倏倏I倏䀡倏倏倏偈倏I倏ᡉ倏怛倏倏⑉倏〛倏ᡉ倏ぉ倏�倏⑉倏ᐳ倏쀚倏㤀⭸����鄀�
	krastmalas fragments: 1 – koka rievsiena; 2 – koka pāļi; 3 – tērauda enkuri;� �鄀�����큈倏퀢倏쑈倏
	Atjaunotā dambja AB konstrukcija: I — no Daugavas puses; II — no ielīča puses. 1 — enkura plāksne; 2 — tērauda enkuri; 3 — dzelzsbetona virsbūve; 4 — dzelzsbetona plāksne; 5 — dzelzsbetona pāļi; 6 — vecās konstrukcijas elementi.��䄀�ᢝ⭸ᬀ�ᬀ���䍯浰楬攠牥橥捴渠呥硴扬潣欀㘀���Ā�䄀�　�㲐倏ࠖ꘍���偲潣敳獩湧x
	Atjaunotās Klīversalas krastmalas konstrukcija: 1 — dzelzsbetona virsbūve; 2 – tērauda enkurs; 3 — enkura plāksne; 4 — dzelzsbetona pāļi.�捴㨺Ѐ�歓瑲����ⲝ⭸�倏倏倏ခ��ई�̀�������
	Krastmalas celtniecība Dzelzceļa ostā (tagad Eksportostā) 20. gadsimta sākumā. (Pēc albuma «Der Rigaer Hafen».)�����ⲝ⭸ꠡ䜅��ူ㜎�　�ﳩ倏ࠖ꘍Ѐ�������ⲝ⭸㌀���
	Rīgas jūras tirdzniecības ostas piestātne — viens no augstā pāļu režģoga (rostverka) konstrukcijas paraugiem: 1 — virsbūve; 2 — rostverka plāksne; 3 — koka rievsiena; 4 — koka pāļi.��倏䃉倏퀀��蜁佄䔲��㤀�����ⲝ⭸℀�傱倏烉倏��䄀�蜁蓉倏��　�����ⲝ⭸������ⲝ⭸㤀�肝
	Lielajā Tēvijas karā sagrauto Rīgas ostas piestātņu atjaunošanas darbi. (1946. gada foto no N. Hmeļova personiskā arhīva.)��ᬀ���䍯浰楬攠牥橥捴渠呥硴扬潣欀㘀���Ā�䄀�　�㲐倏ࠖ꘍���偲潣敳獩湧x)
	Šāviņu izrauto bedru pagaidu nostiprinājums Rīgas ostas krastmalā pret pavasara plūdiem. (1945. gada foto no N. Hmeļova personiskā arhīva.)�肨倏ⲝ⭸�����쀁�퀖꘍倏က��ᒊ蜁��������䒃蜁ၑ阇Ā�⠖꘍���怀�
	Šāviņu izrauto bedru aizpildīšana Rīgas ostas piestātnēs: 1 — jaunā dzelzsbetona virsbūve; 2 — vecās konstrukcijas enkurs; 3 — vecā koka rievsiena; 4 — uzspridzinātās konstrukcijas koka pāļi; 5 — jaunie koka pāļi.�����剥橥��焀�䒃蜁悏阇Ā倏���☦䒃蜁쁩阇Ā物粦倏潣‽䒃蜁쁩阇Ā楳敪钦倏����蜁Ⴆ倏��ഀ���傭倏湤數✩xᬀ�焀�　�검倏㳸倏���偒佐㔲㤰㐳
	Šāviņu izrauto bedru aizpildīšana, nepārtraucot sliežu ceļu ekspluatāciju: 1 — dzelzsbetona pāļi; 2 — dzelzsbetona plāksnes; 3 — uzspridzinātās krastmalas paliekas; 4 — tērauda troses enkurs; 5 — enkura masīvs.�㘵〰㘳〱〱k猧…☠ℂ�瀁�ꠖ꘍ꠖ꘍〱〱〰㜶〰㘹〱㐶〰㜵〰㈰〰㘹〰㝡〰㜲〰㘱〰㜵〰㜴〰㙦〰㈰〰㘲〰㘵〰㘴〰㜲〰㜵〰㈰〰㘱〰㘹〰㝡〰
	12. piestātnes remontdarbi, nepārtraucot vilcienu kustību.�㙥〰㘵〰㜳〰㍢〰㈰〰㌳〰㈰㈰
	Rīgas ostas 32. piestātnes konstrukcija: 1 — tērauda rievsiena; 2 — čaulpāļi 160 cm diametrā; 3 — komunikāciju tunelis; 4 — ostas celtņa sliežu ceļš uz dzelzsbetona sijas; 5 — tērauda enkuri; 6 — dzelzsbetona enkurpāļi.�倏��ഀ���퀶儏㠀 �蜁�焀��岚倏怖꘍Ā���䠀慢汥搀 ��⃞ई��Ѐ�������ⲝ⭸琬❁��汥䱩倀��삖ईࠖ꘍
	Pilsētas krastmalas izbūve no saliekamām dzelzsbetona konstrukcijām uz čaulpāļiem nenoenkurota bolverka veidā: 1 — dzelzsbetona virsbūve; 2 — čaulpāļi.�‴䤎��ⲝ⭸l������　�챓儏尤儏���偒佐㔲㤱㐰t爀儏㘀⭸Ā�怀��ᒊ蜁��������䒃蜁ၑ阇Ā�獥琀�
	Tipiska mūsdienu pilsētas krastmala Zaķusalā.�䀻儏倏샛倏��������Q阇Ā��
	1982. gadā izbūvētā krastmala pie ceļu mezgla Vecmīlgrāvī.�꘍Ԁ����㸨��ⲝ⭸����湧��ꀀ�ీ儏䐘꘍Ѐ�㔀�����ⲝ⭸衅儏聘儏
	Jaunceļamā krastmala Krasta ielā.���Ā��큷儏⁹儏ꁺ儏聺儏
	1890. gada Rīgas pilsētas kanalizācijas shēma, kurā uzskatāmi redzams pilsētas tēmas sastāvdaļa: 1 — pilsētas kanāls; 2 — Kārļa baseins; 3 — Rīdzene ieslēgta���偒佐㔲㤱㜲9　㔷㨴㈀遝儏退��낲ई䕎吀Ā�䄀�Ԁ���ⲝ⭸�������怀�ᱛ儏␘꘍Ѐ�������ⲝ⭸䄀���儏�　�㰖儏ఘ꘍Ѐ�������ⲝ
	kanāls kā fortifikācijas sistēmas sastāvdaļa un Rīdzenes upe kā kanalizācijas siskanalizācijas caurulē; 4 — vecpilsētas kanalizācijas sistēmas elementi.�㌱㌷㌲〰㌹㌰〰㌵㌷㍡㌴㌲〰㤰㕤㔱て㤰〰〰〰㌱〰〰〰戰戲〹〸㐵㑥㔴〰〱〰〰〰㐱〰〰〰〵〰〰〰〰〰〰〰㉣㥤㉢㜸〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㌱〰��
	Muliņa konstrukcija: 1 — Larsena tipa tērauda rievpāļi.�o浰l攠쁾儏䁾儏퀌儏做儏�������
	Stāpeļa zemūdens daļas konstrukcija: 1 — stāpeļa sliežu ceļš; 2 — ūdens līmenis; 3 — čaulpāļi.�✠☦⁴桩献牥橥捴䥄‽㴠㔠☦⁴桩献偡来䥮摥砠㴽‷㠀�塍䱎佄䔲ꄀ�퀀�尘꘍尘꘍��　�����ⲝ⭸��M䱎佄䔲怨儏��灵儏
	Rīgas kuģu remonta rūpnīcā kārtējais prāmis — ledlauzis pa stāpeli tiek nolaists ūdenī.�㐵㌲愱〰〰〰搰〰〰〰㕣ㄸ愶つ㕣ㄸ����ℂ� �萙꘍萙꘍〰㜴〱〱〰㜰〰㘵〱㍣〰㘱〰㈰〰㝡〰㘵〰㙤〱㙢〰㘴〰㘵
	Stāpeļa uzbūve: 1 — stāpeļa sliežu ceļš; 2 — ūdens līmenis; 3 — čaulpāļi; 4 — rievsiena.��剥橥瀀�焀�䒃蜁悏阇Ā慴���猧䒃蜁쁩阇Ā湴灲楮瑐牯䒃蜁쁩阇Ā⁴桩献ခ�����蜁肘儏��ഀ���ì儏㤀
	Piepildāmā doka shēma: I — kuģis slūžu kamerā; II — dokā iesūknē ūdeni un kuģi pārvieto uz stāpeļa laukumu; III — pēc ūdens līmeņa pazemināšanas kuģis paliek sausumā uz stāpeļa laukuma. 1 — stāpeļa laukums; 2 — slūžu kamera.�ई佄䔲̀�㠀�����ⲝ⭸���瀚꘍�　�ﳲ儏ယ꘍Ԁ���ꬎ��ⲝ⭸����ഀ�ꀁ�䄀�蜁꘍�������ⲝ⭸磬팅����냩儏爀儏§儏㓆儏�䄀�ᢝ⭸ᬀ�ᬀ���䍯浰楬攠牥橥捴渠呥硴扬潣欀㠀Ⱗ䵏䑓풿儏䄀�　�ﲼ儏ယ꘍���偲潣敳獩湧�湴Ⱗ��
	Peldošie doki Mīlgrāvī. Priekšplānā redzami muliņi, kuri fiksē doku. Muliņi kuģu pietauvošanai ražošanas apvienības «Rīga» piestātnes Mīlgrāvī.�蜁僡儏�������ⲝ⭸��თ儏惡儏倁��蜁����怀�����ⲝ⭸��烖儏郡儏老�䄀�蜁꘍�������ⲝ⭸������ⲝ⭸　猀䥄G
	Muliņu konstrukcija tehniskās apkalpošanas flotes bāzes piestātnē Andreja ostā: 1 — piestātnē iebūvētais muliņš no čaulpāļiem 160 cm diametrā; 2 — piestātne saliekamā dzelzsbetona konstrukcijā, kas balstās uz čaulpāļiem 120 cm diametrā.�ⲝ⭸���瀚꘍�　�ﳲ儏ယ꘍Ԁ���ꬎ��ⲝ⭸����ഀ�ꀁ�䄀�蜁꘍�������ⲝ⭸磬팅����냩儏爀儏§儏㓆儏�䄀�ᢝ⭸ᬀ�ᬀ���䍯浰楬攠牥橥捴渠呥硴扬潣欀㠀Ⱗ䵏䑓풿儏䄀�　�ﲼ儏ယ꘍���偲潣敳獩湧�
	Gāzes vedējs "Nestefox" pie sašķidrinātas gāzes muliņu piestātnes Daugavas kreisajā krastā.�ἀ���剥橥捴㨺䍨散歆潲䑵灬楣慴敂汯捫猀蜁糀儏䄀�　��儏鳔儏���剥橅湴䍲楴楣慬�
	Paugavas grīvas modelis zinātnes un ražošanas apvienības (ZRA) «Meliorācijas polimēri» laboratorijā Jelgavā. Augšā redzams viļņu produktors ierīce viļņu veidošanai.�������ⲝ⭸磬팅儏�� ��ᢝ⭸ऀ�ऀ���偡来䥮摥砀���塍䱎佄䔲倂�䄀�蜁傷儏�������ⲝ⭸������㔳
	Ar betona tetrapodiem nostiprināts mola ķermeņa modeļa fragments ZRA «Meliorācijas polimēri» laboratorijā.�〲〰〰㌱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸〹〰〰〰〹〰〰〰〰〰〰〰㔰㘱㘷㘵㐹㙥㘴㘵㜸〰g
	Daugavas modelis institūta «Hidroprojekts» Volgogradas nodaļas poligonā 1965. gadā.�傽儏ソ儏ზ儏냕儏��������0㘷İ
	Daugavas modeļa shēma Zaķusalas rajonā.�����낣儏ィ儏ჳ儏イ儏�������
	Par godu 1829.—1832. gadā būvētajam dambim Bolderājā novietota piemiņas zīme.�삆儏���������　�　ヽ儏ჽ儏ლ儏儏���������　Ā昀
	Piemiņas akmeņi Mangaļsalā Daugavas malā liecina, ka hidrotehniskās būves pieskaitāmas pie Rīgas ievērojamākām vietām.��낲ई佄䔲Ā�㌀�Ԁ���ⲝ⭸���ഀ��瀁�刏된꘍Ѐ�㌀�����ⲝ⭸���쀣刏�䀁�鰜꘍鰜꘍Ѐ�������ⲝ⭸　
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