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ZEM 1989. GADA ZĪMES

_

Apzināsimies: šis gads nāk ar lielām iecerēm. Ejot tālāk pār-
būves ceļu, jau gada sākums gatavo PSKP CX plēnumu par
lauksaimniecības prioritātēm. Pavasaris pošas uz PSRS Tautas

deputātu vēlēšanām, šo deputātu kongresa sasaukšanu, Augstā-
kas Padomes ievēlēšanu un jaunu valsts orgānu izveidošanu. Va-

sara mudina uz jaunu likumu izstrādāšanu par jaunatni, par
arodbiedrību tiesībām, par brīvprātīgajām biedrībām, sabiedriskās
pašdarbības organizācijām un citām pašdarbības apvienībām, par
presi. Rudens orientē uz visu juridisko orgānu un krimināllikum-
došanas reformu. Gada beigas gatavo Latvijas PSR un vietējo
padomju velēšanas un jaunu republikas un vietējo padomju
orgānu izveidošanu.

Apzināsimies: pagājušais gads devis nozīmīgu Partijas un

Valdības dokumentu ienesumu. Konsekventi iestājoties par mūsu

apkārtējās vides uzlabošanu un ekoloģiskās situācijas atveseļo-
šanu, dabas_ bagātību racionālu izmantošanu un atražošanu,
PSKP Centrālā Komiteja un PSRS Ministru Padome jau 17. jan-
vārī nāca klajā ar izvērstu lēmumu «Par dabas aizsardzības kar-

dinālu pārkārtošanu mūsu zemē», kam 15. martā sekoja adekvāts

republikas lēmums. Gada ritējumā nopietni tika kopta «Latvijas
PSR dabas aizsardzības teritoriālā shēma laika posmam līdz
2010. gadam» un «Dabas aizsardzības un tās resursu racionālas

izmantošanas kompleksā programma laika posmam no 1991. līdz

2000. gadam». Republikas Ekonomiskās un sociālās attīstības

koncepcijas projektā tika aprēķināts līdz 1995. gadam uzbūvēt
visas nepieciešamās attīrīšanas iekārtas un izbeigt neattīrītu no-

tekūdeņu izvadīšanu Baltijas jūrā. Tika pieņemts Latvijas PSR
Ministru Padomes lēmums «Par pasākumiem, kas veicami, lai

saglabātu parkus — kultūras pieminekļus — un tālāk attīstītu

dārzu un parku mākslu» un citi direktīvi dokumenti.

Apzināsimies: nu uzsākuši gadu skaitīšanu vai jau izvērsuši

speķus tādi perspektīvi un potenciāli valsts, sabiedriskie un paš-
darbīgie veidojumi, kā Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības

komiteja, Latvijas Kultūras fonds, Latvijas Dabas aizsardzības

fonds, Latvijas Tautas fronte, Vides aizsardzības klubs un citi.

Viņos ir daudz kopīgas sūtības ar Dabas un pieminekļu aizsar-

dzības biedrību. Tāpēc mums jāatrod visiem kopīgie roku pielik-
šanas punkti.

Šodien aktuālāk kā jebkad rezonē dižā Raiņa vārdi: «Ikvienam
ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek.» Arī lielais Lat-
vijas dabas, kultūras, vēstures, pieminekļu sapošanas, pacelša-
nas un mīlestības darbs.

Redkolēģija
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JANVĀRIS ZIEMAS MĒNESIS

Saules Mēness
Da-

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-
nācija riets

. Sa-
.

tumst
lēkts riets cels

h m h m s h m h m h m h m

Sv I Laimnesis, Solvita 10 01
P 2 Indulis, Ivo 10 ot
O 3 Miervaldis, Ringolds 10 01
T 4 Spodra, Ilva 10 00
C 5 Sīmanis, Zintis 10 00

Pl 6 Spulga, Arnita 9 59
S 7 Rota, Zigmārs, 9 58

Juliāns
Sv 8 Gatis, Ivanda 9 57

1327 08

27 36

2804

2832
28 59

29 25

29 51

30 17

16 53 18 32

16 55 18 33

16 56 18 34

16 57 18 36

1659 18 37

17 00 18 38

17 02 18 39

17 03 18 41

255 12 40 Sv

4 16 12 46 Sk
541 12 55 Sk
710 13 11 Sk

8 36 13 39 St

947 14 32 St

10 35 15 52 V| #

11 01 17 30 M

P 9 Kaspars, Aksels 9 57
O 10 Tatjana 9 56
T 11 Smaida, Franciska 9 55
C 12 Reinis, Reinholds 954
Pt 13 Harijs, Ārijs, Aris, 9 53

Aira

S 14 Roberts, Raitis 9 52
Sv 15 Fēlikss, Felicita 9 50

30 42

31 07

31 31
31 54

32 17

32 39

33 00

17 05 18 42

17 07 18 43

17 09 18 45

17 10 1846

17 12 1848

17 14 1849

1716 1851

11 16 19 12 O

11 26 20 52 O
11 32 22 29 Z

11 37 — Z

11 43 0 04 A

11 48 1 38 A O
11 55 3 13 Vr

P 16 Lidija, Lida 9 49
O 17 Tenis 9 48
T 18 Antons, Antis 9 47
C 19 Andulis, Alnis 9 45
Pt 20 Oļģerts, Aļģirts 9 44
S 21 Agnese, Agnija 9 42
Sv 22 Austris: 94]

33 21

33 41

34 00

34 19

34 36

34 53

35 10

17 18 1852

1720 18 54

17 22 18 56

17 24 18 57

17 26 18 59

1728 1901

17 30 19 03

12 06 4 50 Vr

12 24 6 26 Vr
12 57 7 53 D

13 51 9 00 D

15 06 9 43 Vz

16 33 10 06 Vz

18 01 10 20 L @
P 23 Grieta 939
O 24 Krišs, Ksenija 9 37
T 25 Zigurds, Sigurds 9 36
C 26 Ansis, Agnis 934
Pt 27 Ilze, Ildze, Izolde 9 32
S 28 Kārlis, Spodris 9 30
Sv 29 Aivars, Valērijs 9 29

35 25

35 40

35 54

36 07

36 19

36 31

36 41

17 32 19 04

1735 19 06

17 37 19 08

17 39 19 10

1741 19 12

17 43 19 13

1746 19 15

19 25 10 28 L

20 45 10 34 L

22 03 10 38 J

23 19 10 41 J
— 10 45 Sv
0 36 10 48 Sv

1 55 10 54 Sv

P 30 Valentīna, Pārsla, Tīna 9 27
O 31 Tekla, Violeta 9 25

36 51

37 00

17 48 19 17

17 50 19 19

3 18 11 01 Sk f?

11 13 Sk

Saules

apak- Saules

,

sējā Uzaust lekta
kulmi- azi-

nāctja muts

Saules

maksi-
mālais

aug-
stums

Dienas

ilgums

Mēness

Per. 11. I pl. 2h

Ap. 27. I pl. 3

h m h m

XI 127 8 22 134°

ļ° 131 819 132
20 134 81t 127
30 I 137 7 67 122

10°

II
13

15

h m

6 52
711

742

821

Fāzes

_
h m

• l I pl. 22 23

3 M 1 pl. 16 59

© 22 I pl. 034

ļf 50 I pl. 5 03



5

1. Jaungada svētki.* 20. Dzimis

(1926) PSKP CX Politbiroja lo-

ceklis, KPFSR Augstākas Padomes

Prezidija priekšsēdētājs Vitālijs

Vorotņikovs. * 21. Miris Vladimirs

Iļjičs Ļeņins (1870—1924). * 22.

(9.) Krievijas pirmās revolūcijas
sākums — 1905. gada Asiņainā svēt-

diena. * 25. Dzimis (1928) PSKP

CX Politbiroja loceklis, PSRS

ārlietu ministrs Eduards ševard-

nadze.

6. Pirms 80 gadiem dzimis Georgs Broziņš (1909—1943), revolucionārās kus-

tības, Spānijas tautas nacionāli revolucionārā kara un Lielā Tēvijas kara

dalībnieks.

6. Pirms 75 gadiem dzimis Oļģerts Ozols (1914 —1976), mehānikas speciā-
lists, tehnisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes

un tehnikas darbinieks, profesors, bijušais Latvijas Lauksaimniecības aka-

dēmijas rektors.

11. Pirms 100 gadiem dzimis Ernests Lintiņš (1889—1906), revolucionārās

kustības dalībnieks.

17. Pirms 100 gadiem dzimis Roberts Miķelsons (1889—1973), pedagogs,
PSRS Pedagoģijas ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātais skolotājs, Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.

19. Pirms 60 gadiem dzimis Zigrīds Dzenis (1929—1979), ekonomģeogrāfs,
ģeogrāfijas zinātņu kandidāts.

21. Pirms 100 gadiem dzimis Arnolds Lamze (1889—1945), arhitekts, viens

no Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātes organizētājiem 1919. gadā.
25. Pirms 70 gadiem (1919) dzimusi Viktorija Baumane, bioķīmiķe, bioloģijas

zinātņu doktore, Latvijas PSR ZA korespondētājlocekle.
26. Pirms 100 gadiem dzimis Ernests Eferts (Klusais; 1889—1927), viens no

vadošajiem LKP darbiniekiem, revolucionārais rakstnieks.

27. Pirms 100 gadiem dzimis Ģederts Ramans (1889—1964), fizioģeogrāfs, pro-
fesors, ainavzinātnes pamatlicējs Latvijā.

Pirms 45 gadiem (1944) notiek 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas cīņas

pie Nasvas.
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DAUGAVAI LIELAS BĒDAS:

LEDI LAUZA MUGURIŅU;

UPES ROSĪBA

Janvārī laika apstākļus pie mums pārsvarā ietekmē anticikloni. Tie šajā
mēnesī vērojami vidēji 17—18, bet cikloni — 13—14 dienu. Tā kā šie atmo-
sfēras veidojumi nāk gan no kontinenta, gan no okeāna puses, tad mūsu repub-
likas teritorijai uzplūst gan kontinentālais (35% dienu), gan arktiskais (23%)
gaiss, gan ari jūras gaisa masas no vidējiem platuma grādiem (42%). Tāpēc
janvārim ir raksturīgas krasas gaisa temperatūras svārstības, aukstu laiku bieži
nomaina atkušņi. Kad uzplūst arktiskais vai kontinentālais gaiss, tad laiks

pārsvara ir skaidrs un auksts. Ilggadīgā perioda minimālā temperatūra janvāra
beigas juras ir pazeminājusies līdz —32, -34°C, bet republikas aus-
trumos — līdz —43°C. Ta ir Latvijā novērotā zemākā temperatūra. Tomēr
cikloni no okeāna var atnest arī bagātīgu, bieži vien slapju sniegu vai pat
lietu, puteņus, miglu, stipru vēju. Atkušņi janvārī austrumu rajonos ir vidēji
7—lo dienas, bet jūras piekrastē 15—18 dienu mēnesī. Atkušņu laikā gaisa
temperatūra jūras piekrastē dažkārt cēlusies līdz +8, 4-9°C.

Var sākties bļitkošana, jo rietumu puses upēs ledus biezums ir 10—15 cm
un ezeros ap 20 cm, bet austrumu rajonu upēs — līdz 30 cm un ezeros — līdz
35 cm. Mazajās upēs ledus nav tik biezs. Piemēram, ja Gaujas augšgalā mē-
neša beigas ledus ir turpat 40 cm biezumā, tad pietekās tā biezums svārstās tikai
14-24 cm robežas, bet rietumu mazajās upēs pat 50% gadījumu ledus segas
vispār nav. Ari bargajās ziemās upju krāčainie posmi paliek neaizsaluši un
tur intensīvi veidojas vižņi un dibenledus

Sniega sega pakāpeniski pārklāj visu republikas teritoriju. Slēpotājiem lab-
vēlīgi apstākļi ir augstienēs un austrumu rajonos, kur sniega kārtas biezums
parasti sasniedz 20-30 cm, bet Gaiziņkalna apkārtnē - pat 40 cm.

Rīgā maksimālā temperatūra (+7,2 °C) novērota 1898. gada 20. janvāri
bet minimālā (-31,9 °C) — 1942. gada 25. janvārī.

UPES DZĪVĪBA

Kamēr ledus un sniegs arvien vairāk sakrājas pār upēm un šķiet ka
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NEBĒDĀ, DAUGAVTŅA,
LOZIS PAŠI GABALOS

Avotu ūdens temperatūra ir vienmērīga, un ūdenī izšķīduša skābekļa dau-

dzums niecīgs. Tā izpaužas gruntsūdeņu ietekme Gada gaitā ūdens temperatūra
svārstās par dažiem grādiem un vienmēr ir ap +10 °C. Šādos ūdeņos var dzīvot

organismi, kas pacieš zemu temperatūru un nelielu skābekļa daudzumu un kam

nevajag daudz barības. Un tikai tālāk no avota iztekas, jau virszemē, ūdens

bagātinās ar atmosfēras skābekli un virszemes barības vielām, kuru ietekmē

bagātīgi sāk attīstīties dzīvība.

Avota ūdens uzsāk savu pārvērtību, iziedams caur upes dzīvo vielu — au-

giem, dzīvniekiem un mikroorganismiem, un tā nepārtrauktā mainībā līdz pat
grīvai. Šie avoti un strauti ir vesela dzīvību uzturoša sistēma, visvieglāk ie-

vainojamā, nevērībā un paviršībā viegli un ātri iznīcināma, bet nekad un ne

ar kādiem tehniskiem līdzekļiem vairs nav atjaunojama. Kā koks bez zaru galot-
nēm vairs nespēj visā pilnībā novadīt saules gaismas enerģijas pārvērtības
dzīvajās šūnās līdz saknēm, tā arī mazās upes var palikt ar aprautām galot-
nēm, kas ir to dzīvības sākums. Bet tecējums jau var turpināties, pat sākties no

vidusteces vai lejteces, tikai citā bioloģiskā kvalitātē.

1. Upes, kuru vidējais kritums uz 1 km visā tecējuma garumā nav mazāks

par 3 m; tās ir ļoti straujas, ar dziļi iegrauzušos gultni, krāšņiem krastiem,

upes, kas tek «skanēdamas». Kurzemē vistālāk skan Šķervelis — 12 km garumā
tā kritums ir 67 m, tātad vidēji 5,1 m uz kilometra. Dzeldas kritums ir 4,5 m

uz 1 km, Lētižas — 3,8 m uz 1 km. Te nu bija mānīgais priekšstats par līdzeno

Kurzemīti. Kalnainajā Vidzemē vistālāk aizskan Rauna — 3,9 m uz 1 km,

Arona — 3,2 m uz 1 km. Amata — 3,1 m uz 1 km.

2. Upes, kas visā garumā plūst pa līdzenumu, — tām ir platas, lēzenas

ielejas, zemi krasti, bagātīgi aizauguši ar kalmēm, elšiem, niedrēm. Tās ir upes,
kas «klusi gāja»: Lisiņa, Malmuta, Piestiņa, Nereta, Ataša, Misa, — to vidējais
kritums svārstās no 0,6 līdz 0,7 m uz 1 km.

3. Upes, kas augštecē «tek skanēdamas», bet tad ieplūst līdzenumā, kur

kļūst seklas «līkloču tecētājas». Tādas ir Veseta — augštecē 3,3 m, lejtecē 1,0 m

uz 1 km, Užava augštecē 4,5 m un lejtecē 0,4 m uz 1 km.

1. Pirms 70 gadiem (1919) sarkanie latviešu strēlnieki, turpinot uzbrukumu

Rigas virzienā, padzen vācu dzelzsbrigādes un landesvēra daļas no pozī-
cijām pie Inčukalna.

2.—3. Pirms 70 gadiem (1919) notiek Rīgas strādnieku bruņotā sacelšanās.

3. Pirms 70 gadiem (1919) sacēlušies strādnieki un latviešu sarkanie strēl-

nieki atbrīvo Rīgu. Rīgā nodibinās padomju vara.

13. 1919. gadā Rīgā Apvienotās Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēl-

nieku padomju 1. kongress pieņem Latvijas Sociālistiskās Padomju Repub-
likas Konstitūciju un ievēlē Padomju Latvijas Centrālo Izpildkomiteju, kas

izveido Latvijas Padomju valdību P. Stučkas vadībā.
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FEBRUĀRIS SVEČU MĒNESIS

Saules Mēness
Da-

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija riets

.

Sa-
.

tumst

lēkts riets ceļš

h m h m s h ni h m h m h m

T 1 Brigita, Indra
C 2 Spīdola
Pt 3 Aīda, Ida

S 4 Dafla, Veronika
Sv 5 Agate, Selga, Slīga

9 23
921

9 19

9 16

9 14

13 37 09 17 52 19 21

37 16 17 55 19 23

3723 17 57 19 25

37 29 17 59 19 27

3734 18 02 19 29

6 10 11 34 St
729 12 13 St

8 27 13 19 M

9 02 14 49 M

9 22 16 33 M

P 6 Dārta, Dace, Dora
O 7 Neida, Rihards
T 8 Aldona
C 9 Simona, Apolonija
Pt 10 Paulīna, Paula
S 11 Laima, Laimdota
Sv 12 Karllna, Lina

9 12

910

9 08

906

9 03
9 01

8 59

37 38 18 04 19 31

37 42 1806 19 33
37 45 18 08 19 35

37 47 18 11 19 37

3748 1813 19 39

3748 18 15 19 41

37 48 18 18 19 43

9 33 18 17 0 •
9 42 19 58 O

9 47 21 38 Z

9 52 23 16 Z
9 58 - A

10 04 0 54 A

10 14 2 33 Vr

P 13 Malda, Melita
O 14 Valentīns
T 15 Alvils, Olafs, Aloizs
C 16 Jūlija, Džuljeta
Pt 17 Donats, Konstance
S 18 Kora, Kintija
Sv 19 Zane, Zuzanna

857

8 54

852

8 49

847

845

8 42

37 46 1820 19 45

37 44 1822 19 47

37 42 18 25 19 49

3738 18 27 19 51

3734 18 29 19 53
37 29 18 31 19 55
3723 18 34 19 57

10 29 4 1t Vi 3
10 57 5 42 D

11 44 6 56 D

12 52 7 45 Vz

14 16 8 13 Vz

15 42 8 29 Vz
1707 839 L

P 20 Vitauts, Smuidra
O 21 Eleonora
T 22 Ārija, Rigonda
C 23 Haralds, Almants
Pt 24 Diāna, Dina, Dins
S 25 Alma
Sv 26 Evelīna, MStra

840

8 37

8 35

8 32

8 30

8 27

8 25

37 17 18 36 19 59
37 10 18 38 20 01
37 03 18 40 2004

36 55 18 43 20 06

364fl~T8 45 20 08

36 36 18 47 20 10

36 27 1849 20 12

18 29 844 L p\
19 47 8 49 J

21 04 8 53 J

22 20 8 55 J

23 39 8 59 Sv

— 9 03 Sv
0 59 9 09 Sk

P 27 Līvija, Līva, Andra
O 28 Skaidrīte, Justs

822

8 19

36 16 1852 20 14

36 05 18 54 20 16

2 22 9 19 Sk
3 47 9 35 Sk £

Saules

apak-

sējā Uzaust
kulmi-

nācija

Saules

lēkta
azi-

muts

Saules

ļ^lļl8.1-

Dienas
malais ilgums

stums

Mēness

Per. 8. II pl. jh
Ap. 23. II pl. 18

h m h m

LJļ 1 37 754
10.11 138 738

20 II 1 37 7 16
28.11 1 36 657

121=

116
109

103

h m

16° 8 29

19 910

22 9 56
25 10 35

Fāzes

_
h m

• " U pl. 10 38

3 n n pi. 216

©20 II pl. 1833

£
28 II pl. 23 09
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12. Aeroflotes diena. * 17. Dzimis

(1918) PSKP CX Politbiroja lo-

ceklis, PSRS Augstākās Padomes

Prezidija loceklis, Ukrainas KP

CX pirmais sekretārs Vladimirs

Sčerbickis. * 23. Padomju Armi-

jas un Jūras Kara Flotes diena.
* 25. Atklāts (1986) PSKP

XXVII kongress. * 28. Pirms

60 gadiem (1929) dzimis PSKP CX

Politbiroja loceklis, PSKP CX
sekretārs Viktors Ņikonovs.

2. Pirms 75 gadiem (1914) dzimusi Alise Lava, valodniece, fonētiķe un lek-

sikoloģe, docente, filoloģijas zinātņu kandidāte.

4. Pirms 50 gadiem (1939) darbību uzsāk Zemes bagātību pētīšanas institūts.

5. Pirms 100 gadiem dzimusi Milda Paleviča (1889—1972), filozofē, estētiķe,
filozofijas doktore.

8. Pirms 70 gadiem (1919) pieņemti Latvijas Padomju valdības dekrēti par

Rīgas muzeju, teātru un bibliotēku nacionalizēšanu, par Latvijas Augst-

skolas dibināšanu.

11. Pirms 50 gadiem (1939) LKP 26. konference pieņem Antifašistiskās tau-

tas frontes deklarāciju un platformu.
23. Pirms 70 gadiem (1919) atklāts Padomju Latvijas Strādnieku teātris, ta-

gadējais A Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris.

26. Pirms 70 gadiem dzimis Kārlis Krūmiņš (1919-1987), traumatologs orto-

pēds, medicīnas zinātņu doktors.

28. Pirms 70 gadiem (1919) atklāts LSD Darba Jaunatnes Savienības 3. kon-

gress (LKP Darba Jaunatnes Savienības 1. kongress).
28. Pirms 80 gadiem dzimis Mihails Juhno (1909—1971), revolucionārās kus-

tības dalībnieks.

Pirms 70 gadiem (1919) Rīgas Latviešu biedrības telpās tiek atklāts centrālais

latviešu strēlnieku klubs «Sarkanais strēlnieks».
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DIVI BIJA, DIVI BIJA,

KAS MIEDZIŅA NEGULĒJA:

UPES ROSĪBA

Februārī republikas teritorijā vienlīdz mijas kontinentāla (27%) un arktiskā

(27%) gaisa masas, ari jūras gaiss (46%) no vidējā platuma grādiem ir biežs
viesis Kontinentālais gaiss ieplūst no austrumiem, arktiskais — no ziemeļiem
ciklonu aizmugure, jūras gaiss — no Atlantijas okeāna. Gaisa temperatūra
visumā ir diezgan lidzīga janvāra temperatūrai. Minimālā bijusi —29 °C repub-
likas rietumos un —39 °C — austrumos, maksimālā temperatūra sasniegusi
-r-ll°C. Vētru februāri nav tik daudz kā janvārī, arī nokrišņu daudzums,
parasti sniega veida, ir mazāks. Tomēr ciklonu ietekmē februāri novērojami
puteņi, atkala, migla Apmākušos dienu skaits samazinās, bet saules spīdēšanas
ilgums pieaug līdz 70 stundām mēnesī. Zeme turpina sasalt, un mēneša beigās
sasaluma dziļums ir no 25 cm jūras piekrastē līdz 60 cm austrumu rajonos.

Tomēr februāri jau manāma ari pavasara tuvošanās, dienas kļūst garākas,
saule virs horizonta paceļas augstāk.

Upēs un ezeros pieaug ]edus biezums, Daugava tas vidēji sasniedz 40 cm,
bet bargajās ziemas 60—70 cm. Rietumu rajonu ezeros ledus biezums ir ap
25 cm, austrumos

- ap 40 cm. Mazajās upes ledus kārta mērāma 15-30 cm

robežas, bel ir ari tādas ziemas (līdz 30%). kad mazās upes vēl vispār nav
aizsalušās Ari krāčainie upju posmi parasti neaizsalst, tāpat ūdenskrātuvju
lejas bjefi un upju iztekas no ezeriem paliek no ledus brīvas.

Upju baseinos gruntsūdens krājumi pakāpeniski samazinās, tāpēc februāri

upes bieži vien ir vismazākais ūdens daudzums gada. bet mazajās upēs tas
sastāda tikai ap 3% no kopējas gada noteces. Toties pieaug sniega krājumi.
Republikas rietumos un Lielupes baseina sniega segas biezums sasniedz 20 cm,
Vidzemes Centrālajā augstienē - 40—50 cm, republikas ziemeļos un austru-
mos —

ap 30 cm. Mēneša beigas sniega sega ir sasniegusi savu maksimumu
Riga maksimāla temperatūra (-HI.2°C) novērota 1943. gada 28 februārī,

bet minimālā (-34,9 °C) - 1956 gada L februārī.

UPES DZĪViBA

Sals turpina audzēt ledus segu, upju krastos krājas sniega kupenas, tecē-
jums zem ledus kļūst arvien niecīgāks. Uz seno ticējumu, ka biezs ledus feb-
ruāri sola labu siena laiku, vairs maz varam pajauties, jo jāņem vēra cilvēka
ietekme uz klimatu Ar to prognozēs par iespējamo klimata izmaiņu tuvākā un
talaka nākotne rēķinās pat Grenlandes ledāju pētnieki, kuri, lasot ledāju hro-
nikas desmitiem tūkstošu gadu vecu ledāju urbumos, atklājuši 80 un 180 gadu
ciklus, kuri atkārtojas. Gadsimta pirmo pusi ietekmēja ciklu siltās fāzes, bet
kops 1939. gada atkal kļuva vēsāks. Zināmu mierinājumu ledāju hronikas sola

ap 2015. gadu, kad kļus siltāks, tomēr 1930. gada līmenis sasniegts netiks, un

pēc tam sekos aukstuma vilnis.
Lai ka arī butu. mazas upes-ir pakļautas planētas klimata izmaiņām, un,

ja vien cilvēks to pārak neietekmēs, ledus un ūdens mūsu mazajās upes vienmēr
cikliski nomainīs cits citu. Temperatūras, aizēnojuma un saules ietekmē upēs

SVEČU MĒNESIFEBRUĀRĪ
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VEJIS PŪŠ, ŪDENS TEK,

ABI MIEGA NEGULĒJA

rodas visai atšķirīgi dzīves apstākļi. Ziema tos pagrūti novērot, bet par vasaru

jāsāk domāt jau ziemā, it sevišķi makšķerniekiem. Vēl jo vairāk tāpēc, ka upju
bioloģiskās klasifikācijas pamatā ir dažādu sugu zivju sastopamība tajās. Kalnu
upju augštecē tipiskāka ir strauta forele, tāpēc to dēvē par foreļu reģionu.
Strauta foreles labprāt mīt ari straujos līdzenumu upju posmos Latvija, ja vien
tur ir vēss, dzidrs un ar skābekli bagāts ūdens un raupja, oļaina upes gultne.

Bet absolūtajam upes augstumam virs jūras līmeņa upesbioloģiskajā savdabībā
nav noteicoša nozīme. Ir gandrīz vienalga, vai upe sāk savu tecējumu no pusotra
tūkstoša vai pusotra simta metru augstumā. Jo upe atrodas augstāk, jo vairāk

tā līkumos, līdz sasniegs līdzenumu. Apkārtējā daba tikai īslaicīgi — pēc stip-
riem lietiem — spēj mainīt upes izskatu. Arī dzidja kalnu upe var kļūt duļķaina

un mutuļojoša, taču pēc paris dienam duļķes noskrien un ūdens atkal top dzidrs.

Tomēr tikai tik ilgi, kamēr nogāzēs cilvēka saimnieciskā darbība paliek niecīga.
Pietiek maza mēslota lauciņa upes krastā, un jau lejpus ta kalnu upīte kļūst

pelēcīgi zaļa un duļķaina. Kur nu vēl mūsu līdzenumu mazas upes, kuram

apkārt ir dabiski auglīgas augsnes un turklāt tik spēcīgi mēslotas pēdējo pār-
desmit gadu laika! Upju apmežojuma nemitīga samazināšanās, saules gaisma,

siltums, no lauka ieskalotais mēslojums rada labvēlīgus apstākļus upju pastip-
rinātai aizaugšanai. Tomēr foreļu reģions paliek, kaut arī pašas foreles izzūd.

Rietumeiropa foreļu reģions virzienā uz upes vidusteci pariet ālatu reģionā.
Mūsu upēs šādas izteiktas pārejas nav. Alatas gan paretam GaUja, Ventā un to

pietekas sastaptas, bet, ta ka tas nārsto pavasari, martā—maijā, tad mazuļu
attīstība iekrīt visai nelabvēlīga perioda. Šīm zivīm, kas ir tik jutīgas pret
slāpekli, ir maz izredžu uz labu pieaugumu, jo vairošanās periods sakrīt ar

vislielāko mēslojuma ieplūdi no laukiem pavasara darbu gaita.
Par upju veselību var spriest ne tikai pēc šo makšķernieku iecienīto zivju

sastopamības. Straujos līdzenuma upju posmos vēl vajadzētu but neliela izmēra

zivtiņām — strauta neģim, platgalvēm, bārdainajiem akmeņgraužiem Te varētu

uzturēties arī 1880 gadā no Ziemeļamerikas Eiropā ievestā varavīksnes forele.
Ja ūdens vasara kļūst siltāks par -r-17°C, tad pārsvaru var iegūt asari, līdakas,

grunduļi, sapali un arī vēdzeles. Rietumeiropas upēs šo reģionu dēvē par upes
barbes reģionu Musu republikā šai slaidajai, atraudzīgajai zivij, kura sasniedz

līdz 85 cm garumu un 4—5 kg masu, ir izplatības areāla ziemeļu robeža. Upes
barbes sastopamas ļoti reti (ir novērotas Bārtas upē pie Liepājas), tāpēc upju
klasifikācijā to izmantot nevaram. Šim nolūkam piemērotāki ir baltie sapali un

ālanti; tiem lēnākajos un dzijākajos posmos pievienojas līņi un plauži, tāpēc šos

posmus dēvē par plaužu reģionu. Ja šādām upēm ir saistība ar jūru, tad

tas ir zivsaimnieciski bagātākais, jo te klat nak vimbas, upes nēģi un laši.

Rudeņos upes atdziest straujāk nekā jūra, tāpēc laši upju vēsos ūdeņus sajūt
vēl jūrā, t. s pievilināšanas reģionā, jo tie viņus kairina un vilina augšup
pa upi.



12

MARTS SĒRSNU MĒNESIS
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2. Dzimis (1931) PSKP CX ģene-
rālsekretārs, PSRS Augstākas Pa-

domes Prezidija priekšsēdētājs,
PSRS Aizsardzības padomes priekš-

sēdētājs Mihails Gorbačovs. * 8.

Starptautiskā sieviešu diena. * 14.

Miris Kārlis Markss (1818—1883).
* 17. Vispasaules jūras diena. *

18. Parīzes Komūnas diena. * 19.

Dzīvokļu un komunālās saimniecī-

bas un sadzīves pakalpojumu dar-

binieku diena. * 21. Starptautiskā
cīņas diena par rasu diskrimināci-

jas likvidēšanu. * 27. Starptautis-
kā teātra diena. * 29. Dzimis

(1929) PSKP CX Politbiroja lo-

ceklis, PSKP CX sekretārs Vadims

Medvedevs.

1 Pirms 70 gadiem (19)9) Rīga tiek atklāts LSD 6. kongress, kura gaita
LSD pārdēvē par Latvijas Komunistisko partiju.

2. Pirms 125 gadiem dzimis Indriķis Asars (1864—1914), 1905—1907 gada
revolūcijas dalībnieks, viens no pirmo marksistisko strādnieku pulciņu or-

ganizētājiem Rīga
2. Pirms 120 gadiem dzimis Pēteris Doks (1869—1921). revolucionārās kus-

tības dalībnieks, viens no nelegālā Latvijas Sociāldemokrātijas Skolotāju
savienības biroja vadītājiem.

3. Pirms 100 gadiem dzimis Alfrēds Vecgailis (1889—1933), revolucionārās

kustības dalībnieks, pedagogs, izglītības darbinieks.

12. Pirms 90 gadiem (1899) dzimusi Līna Zaļkalne, revolucionāras kustības

dalībniece, partijas darbiniece.

16. Pirms 70 gadiem (1919) nodibināta Latvijas Zemes un tautu pētīšanas bied-

rība — Latvijas dabas un vēstures izpētes un dabas aizsardzības darba

organizēšanas centrs.

17. Pirms 70 gadiem dzimis Jevgeņijs Kaupužs (1919—1942), revolucionārās

un partizānu kustības dalībnieks.

23. Pirms 85 gadiem (1904) Rīgā iznāk latviešu sociāldemokrātu laikraksta

«Cīņa» pirmais numurs.

23. Pirms 90 gadiem dzimis Jānis Stienis (1899—1937), filozofs, politiskais
darbinieks.

28. Pirms 130 gadiem dzimis Jānis Ozols (1859—1906), sabiedriskais darbi-

nieks, 1905. gada revolūcijas dalībnieks, Cēsu grāmatizdevējs.

Pirms 45 gadiem (1944) izveidota 1. Latvijas partizānu brigāde (komandieris
V. Samsons).
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AI VENTIŅA. ABAVIŅA,

LIDZ BALCIŅUS VIZINĀT;

UPES ROSĪBA

Marta apmēram vienādu dienu skaitu republikas teritorijai pāri virzās gan

jūras (39%). gan kontinentālais gaiss (37%). Arktiskās gaisa masas (24%)

ieplūst retāk. Jūras gaiss no mērenajiem platuma grādiem atnes temperatūru,

kas ir tuva 0 °C. leplūstot kontinentālajam gaisa masām, notiek krasas dien-

nakts temperatūras svārstības — dienā saules ietekmē, kas jau pakāpusies

samēra augstu virs horizonta, temperatūra ir pozitīva, nakti, sevišķi no jūras

attālākajos rajonos, — negatīva
Dažreiz marts ir ziemas, bet dažkārt pavasara mēnesis. Tāpēc var but

diezgan krasas temperatūras novirzes uz vienu vai otru pusi. Minimālā tempe-

ratūra bijusi -28 °C, -32 °C mēneša sākumā, bet maksimālā +18°C mēneša

beigās. Visuma marta pirmā puse visbiežāk līdzinās ziemai, bet otrajā pusē jau
sak valdīt pavasaris

Ciklonu frontes ir izplūdušas, nav sevišķi aktīvas, tāpēc šis ir mēnesis ar

vismazāko nokrišņu daudzumu, arī vētras gadās samēra reti. Parasti nokrišņu

summa piekraste nepārsniedz 20 mm, bet augstienēs — 40 mm. Mēneša sākuma

snieg sniegs, bet beigās jau līst lietus. Apmākušos dienu skaits vēl ir 10—12.

Saule spīd divreiz ilgāk nekā februārī — 140 stundu.

Lai gan republikas teritorija nav liela, vērojamas diezgan krasas atšķirības

starp rietumu un austrumu rajoniem: bieži vien rietumu rajonos sniegs nokust,

un Bārtas, Ventas un arī Lielupes baseina lielākajās un mazākajās upes jau
sākas ūdenslīmeņa celšanas un ledus iešana, bet austrumu un ziemeļu rajonu

upju baseinos vēl valda ziemas režīms, ir samērā stabila sniega sega. Gaisa

vidējā diennakts temperatūra republikas rietumu pusē pārsniedz O°C robežu jau

ap mēneša vidu, bet austrumu rajonos — mēneša pēdējās dienās.

Ezerus vēl klāj ledus. Maksimālais palu līmenis Kurzemes un Zemgales
upēs parasti novērojams vienlaicīgi ar ledus iešanu, t. i., marta trešajā dekādē.

Mazajās upēs jūras piekrastē tā sākas ap 25. martu, Lielupē un tās pietekās —

marta pēdējas dienās. Palu laikā rietumu mazās upes uz jūru aizvada apmēram
30% no gada noteces.

Ja ziema ir sevišķi barga, sniegs vēl nesāk kust, upēs un ezeros valda

ziemas režīms.

Rīgā maksimālā temperatūra (+17.1 °C) reģistrēta 1938. gada 21. marta,
bet minimālā (-30,3 °C) - 1942. gada 6. martā.

UPES DZĪVĪBA

Mazas upes vietām aizsalušās līdz pat dibenam, ledus ziemas atkušņos sa-

gūlies kārtu kārtām, tāpēc saulainā diena jau šur tur pavīd pa plaukstas lie-
luma vaļējam āliņģim, kurš dienu no dienas aug lielāks. Upe sāk mosties jau-
nam dzīvības ciklam, nemierīgi kļūst makšķernieki. Tie īstie, kuros senču
aicinājums pēc saiknes ar upi pārmantojies visspēcīgak, laikam vienīgie saprot,
ka viss tas, ko cilvēce šodien saprot ar zvejošanu, pēdējā laika ieguvis jaunas
dimensijas Vēl nesen aksiomas spēku baudoša atziņa par ūdeņu neizsmeļamību.

MARTA SĒRSNU MĒNESI
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SO GADIŅU NAMU TAISU,

CITU GADU ISTABIŅU

tāpat kā solījumi pasaules pārtikas problēmu atrisināt tikai ar zivīm, kļuvusi
par absurdu.

Makšķerēšana kā brīvā laika pilnvērtīga izmantošana kļūst par sabiedrības

masu kustību Makšķerēšana ka pēdējais pasakainais piedzīvojums uz šīs zemes,

individuālās brīvības saturs un būtība. Lūk, ko nozīmē zivs šajā vienmuļajā ai-
navā! Vesela zivs — vesels ūdens

— vesela dzīvība Zivs kā maģisks kulta

elements nak līdzi cilvēcei tās tapšanas un attīstības gaitā.
Bet ir arī tādi zvejotāji-plēsēji, kuri neiederas ne ainava, ne sabiedrībā. Un

tad jau tā niecīgie zivju krājumi sarūk vēl vairāk. Kad zivis pārcietušas grūtāko
periodu savā ikgada dzīves ciklā, nobriedušas nārstam, iejaucas «gaļas zvej-
nieki»

—
kāds barbarisms un tuvredzība: nārsts taču tevi arī baro!

Pavasaris un sniega kušana upēm atgādina, ka tām ir savs baseins un

ūdensšķirtne. Lejup pa nogāzēm uz upi plūst viss, ko ūdens sastop un izšķī-
dina vai aizrauj sev līdzi. Un tas ir daudz, tā ir izkliedētā virszemes notece

no mēslotiem laukiem un mēslu krātuvēm. Ja tikto ievērota likumā paredzētā
upju aizsargjosla 10 m platuma, tad vismaz 75% upei nevēlamā mēslojuma
paliktu šajā joslā Tas nekas, ka ta sazaļotu, aizaugtu ar krūmiem un kokiem.

Tā taču būtu robežjosla starp ūdeni un sauszemi, josla, kurā savos dzīves cik-

los — migrācijas, vairošanas un mazuļu audzēšanas periodos — iegriežas ap-

kārtējie sauszemes dzīvnieki. Josla dzīvniekiem un augiem pastāvētu, ja cilvēks

to ik pavasari nenosvilinātu.

Bet upei šī josla daudzkur vairs nepastāv un savas funkcijas nepilda, jo ir caura.

Cik daudz sīku tirdziņu, grāvīšu un grāvju tai cauri iznes ar mēslojumu bagā-
tus ūdeņus! Upes aizaug un ir jau aizaugušas zem ledus. Nebūs gaidītās ledus

iešanas, tas izčākstēs, un upmalā paliks pelēkas putas. Ledus iešanai vajag
brīvu gultni un straujus ūdeņus. v

TAUTAS SAIETI ŠAJĀ GADĀ

22. februārī — akadēmiķa Jāņa Endzelīna 116. dzimšanas dienai veltīta konfe-

rence Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā, Turgeņeva ielā 19.

Februāra vidū (orientējoši 23.) — Akadēmiskā Drāmas teātra 70 gadu jubilejai
veltīta iestudējumu dekāde.

Februāra beigās vai marta sākumā — tradicionālie Ventspils ziemas autorkon-

certi «Dziesmu kamanas».

Februārī—martā — Republikas tautas lietišķas mākslas izstāde — ādas māk-

slinieciskās apdares darbi — Etnogrāfiskajā brīvdabas muzeja.
17. martā — profesora Artura Ozola piemiņai veltīta konference «Filoloģija

Latvijas Universitātē» LVU Filoloģijas fakultātē, Visvalža ielā Nr 4a.

27. martā — Starptautiskajai Teātra dienai veltīti pasākumi.
Skolēnu marta brīvdienās —

Tautas izglītības ministrijas un Rakstnieku savie-

nības rīkotie Valodas svētki mācību iestādēs.

Putnu dienu pasākumi Dabas muzeja.
8. un 9. aprīlī — Latgales keramikas dienas Rēzeknē un Preiļos.

Aprīļa vidū — Literatūras un mākslas vēstures pētījumiem veltīta zinātniska

konference «Meklējumi un atradumi» Latvijas PSR Zinātņu akadēmija.

Turgeņeva iela 19.

Aprīlī (orientējoši 17.) — Mākslas dienu '89 pasākumi.
Aprīli vai maijā — Meža un dārzu dienas

Aprīlī—maija — Republikas tautas lietišķās mākslas izstāde — pinumi — Etno-

grāfiskajā brīvdabas muzejā.
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SULU MĒNESIS

VASARAS LAIKS
APRĪLIS

Saules MēnessDa

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija riets

tumst

lēkts riets celS

S 1 Dagnis, Dagne
Sv 2 Irmgarde

hm hms hm hm

7 53 14 27 24 21 03 22 30
7 50 27 07 21 05 22 33

h m h m

6 45 13 56 0

6 56 15 36 0

P 3 Daira. Dairis
O 4 Valda, Herta
T 5 Vija, Vidaga
C 6 Zinta. Vīlips. Filips
Pt 7 Zina, Zinaīda,

Helmuts
S 8 Edgars, Danute, Dana
Sv 9 Valērija

7 48 26 49 21 07 22 35
7 45 26 31 21 09 22 38

7 42 26 14 21 U 22 40
7 40 2557 21 14 22 43
7 37 25 40 21 16 22 46

7 34 25 23 21 18 22 48
7 32 25 07 21 20 22 51

704 17 16 D
7 10 18 56 Z

7 15 20 36 Z

721 22 19 A #
729 - A

7 41 0 06 Vr
7 59 I 50 Vr

P 10 Anita, Anitra, Zīle
O 11 Hermanis. Vilmārs
T 12 Jūlijs, Ainis
C 13 Egils, Nauris
Pt 14 Strauja, Gudrīte
S 15 Aelita, Gastons
Sv 16 Mintauts, Alfs

7 29 24 51 21 22 22 54
726 24 35 21 24 22 57
724 24 19 21 26 22 59
721 24 04 21 29 23 02
7 18 23 49 21 31 23 05
7 16 23 34 21 33 23 08
7 13 23 20 21 35 23 11

8 33 3 24 D

9 29 4 35 D

10 46 5 19 \

12 12 5 42 Vr
J

13 39 5 57 L

15 02 6 05 L

1621 6 II J

P 17 Rūdolfs, Viviāna
O 18 Laura, Jadviga
• 19 Vēsma, Fanija
C 20 Mirta. Ziedīte
Pt 21 Marģers, Anastasija
S 22 Armands, Armanda
Sv 23 Jurģis, Juris, Georgs

711 2306 2137 23 14
7 08 22 52 21 39 23 17
7 05 22 39 21 41 23 20
7 03 22 26 21 43 23 23
7 00 22 13 21 46 23 26
6 58 22 01 2148 23 29
6 55 21 50 21 50 23 32

1738 6 I4J

18 54 6 18 J

20 11 6 22 Sv
21 30 6 26 Sv
22 52 6 32 Sv ©
— 6 39 Sk
0 16 6 51 Sk

P 24 Visvaldis, Nameda
O 25 Līksma, Bārbala
T 26 Alīna, Sandris,

Rūsiņš
C 27 Tāle, Raimonda
Pt 28 Gundega, Terēze
S 29 Vilnis, Raimonds,

Laine
Sv 30 Lilija, Liāna

6 53 21 39 21 52 23 35
6 50 21 28 21 54 23 38
6 48 21 18 21 56 23 42

6 45 21 08 21 58 23 45
6 43 20 59 22 00 23 48
6 41 20 51 22 03 23 52

6 38 20 43 22 05 23 55

1 38 7 11 St

2 54 7 48 St

3 51 8 45 M

4 28 10 04 \\
450 11 36 M ~

503 13 11 0

511 14 46 C

Saules

apak- Saules

ēējā Uzaust lekta

kulmi- azl-

nācija muts

Saules
Saules māksi-

augstums mālais Dienas

virs 30° aug- ilgums
no līdz stums

Mēness

Per. 6. IV pl 0 h

Ap. 19. IV pl. 1

R m h m

.frļV 2 27 6 27 80°
10. IV 2 25 558 74
20. IV 2 22 5 25 67
30. IV 2 21 4 49 61

h m h m
n m

11 59 1657 38° 13 10
11 26 17 24 41 13 53
10 56 17 49 45 14 iQ
10 32 18 10 48 15 27

Fāzes

g| h m

T 6 IV pl. 7 34

£ 13 IV pl. J H

© 21 IV P|. 7 H

r£ 10 IV pl, 0 47
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2. Ģeologu diena. *
3. Dzimis

(1923) PSKP CX Politbiroja lo-

ceklis. PSKP CX sekretārs Ļevs
Zaikovs. * 7. Vispasaules veselības

diena.
* 9. Valsts pretgaisa aizsar-

dzības karaspēka diena. * 11.

Starptautiskā fašistu koncentrācijas
nometnēs ieslodzīto atbrīvošanas

diena. * 12. Kosmonautikas diena.

Vispasaules aviācijas un kosmonau-

tikas diena. * 16. Padomju zinātnes

diena. * 18. Starptautiskā piemi-
nekļu aizsardzības diena.

* 22.

Dzimis Vladimirs Iļjičs Ļeņins
(1870—1924). * 24. Starptautiskā
jaunatnes solidaritātes diena.

* 26.

Pirms 60 gadiem (1929) dzimis

PSKP CX Politbiroja loceklis,
PSKP CX sekretārs Nikolajs S|uņ-
kovs. * 27. Dzimis (1923) PSKP

CX Politbiroja loceklis, PSKP CX
sekretārs Viktors Cebrikovs. * 30.

Vispasaules pilsētu sadraudzības

diena.

1. Pirms 70 gadiem dzimis Akots Brakšs (1919—1981), ekonomists, ekono-

mikas zinātņu doktors.

3. Pirms 70 gadiem (1919) Latvijas Padomju valdība izdod dekrētu par Lat-

vijas Centrālās (tagad V. Lāča Latvijas PSR Valsts) bibliotēkas nodibi-

nāšanu.

4. Pirms 90 gadiem dzimis Edgars Ozols (1899—1967), entomologs un augu
aizsardzības speciālists, bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopel-
niem bagātais zinātnes darbinieks, profesors.

7. Pirms 170 gadiem (1819) atcelta dzimtbūšana Vidzemes guberņa.
23. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Gailis (1889—1937), revolucionārās kus-

tības dalībnieks.

23. Pirms 90 gadiem dzimis Kristaps Rudzītis (1899—1978), ārsts terapeits,
medicīnas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes dar-

binieks, profesors.
25. Pirms 100 gadiem dzimis Fricis Kļava (1889—1919), revolucionārās kus-

tības dalībnieks.

25. Pirms 60 gadiem (1929) nodibināta Latvijas un PSRS tautu kultūras tu-

vināšanās biedrība.

29. Pirms 100 gadiem dzimis Rūdolfs Egle (1889—1947), literatūrzinātnieks

un tulkotājs, filoloģijas zinātņu kandidāts, profesors.
29. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Jurijs Uržumcevs, kompozītmateriālu me-

hānikas speciālists, PSRS ZA un Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis.
30. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Vitolds Rajevskis, vēsturnieks, vēstures zi-

nātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
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VAI TIE MANI GAUJAS LĪCI

VISAI LIETI NEDERĒJA?

UPES ROSĪBA

Aprīlī ir vairāk anticiklonu nekā martā. Pārsvarā pāri republikai virzas

kontinentālais gaiss (42%) Dienu skaits, kad valda arktiskais (29%) un jūras

gaiss (29%), ir vienāds. Sinī mēnesī mūsu republika atrodas ciklonu dienvid-

daļa vai anticiklonu ziemeļu daļā, tāpēc dominē dienvidrietumu vējš. Vairāk

ir bezvēja dienu, jūrā vētru maz. Ja ziemā anticikloni nesa aukstu gaisu, tad

tagad saulainajās dienas temperatūra pārsniedz -(-20°C, bet mēneša beigās ir

novēroti arī +25—+26 °C leplūstot arktiskajam gaisam, nakts temperatūra

augstienēs var pazemināties līdz —20 °C Vidēji republikas dienvidu rajonos

temperatūra pārsniedz +5°C robežu ap 15., bet ziemeļu rajonos — ap
25 datumu.

Odens temperatūra lielākajās upēs mēneša beigās vidēji pieaug līdz

-ļ-l I—+ 12 °C. bet mazākajās un ezeros līdz +B—l-98—1-9 °C. Upēs tā visa dziļumā
ir vienāda, bet dziļākajos ezeros pie dibena saglabājas vēsākas ūdens masas.

Parasti pavasara norises republikā izvēršas virzienā no rietumiem uz

austrumiem. Mēneša sākuma Kurzemē sniegs jau nokusis, un līdz trešajai
dekādei kušanas josla pārvietojas uz ziemeļaustrumiem.

Apmākušos dienu skaits ir neliels: 6—lo. Vidējā nokrišņu summa tikai

ap 40 mm, vērojams an pirmais pērkons. Tomēr šis ir ūdeņiem visbagātākais
mēnesis, jo intensīvi kūst sniegs un pa upēm aiziet palu ūdeņi. Daugava
daudz ūdeņu pieplūst no Baltkrievijas upēm, un tā uz jūru aiznes 28% no

gada noteces. Palienes un zemākās ieplakas pārplūst. Mēneša sākuma visas

upes un ezeri no ledus atbrīvojas. Rīgas līcī ledus vietām saglabājas līdz

mēneša beigām. Gaujā, Daugavā un Aiviekstē maksimālais palu līmenis parasti
ir otrās dekādes sakumā, bet šo upju pietekās maksimums parasti iestājas
aprija pirmajā dekādē.

Strauji pieaug dienas garums, un parasti saule spīd jau 200 stundu.

Pakāpeniski sāk atkust augsne. Rietumu un dienvidu rajonos jau pirmās dekā-

des beigās augsne atkususi visa dziļumā, bet ziemeļu rajonos tas notiek otrajā
dekādē.

Rīgā mēneša maksimālā temperatūra (+25,3 °C) novērota 1952. gada
24. aprīlī, bet minimālā ( —13.1 °C) — 1942 gada 5. aprīlī.

UPES DZĪVĪBA

Sāk nārstot makšķernieku iecienītākas zivis — ālatas. dažviet — arī vara-

vīksnes foreļu rases. Nārsto arī tie, kas kāro ikrus, — mazie upes asarīši un

jau par retumu kļuvušie ķīši. Taču normālos apstākļos puslīdz tīra upē tiem

abiem ir savi ienaidnieki, līdakas un zandarti, kuri pēc nārsta būs sevišķi ri-

jīgi, tāpēc labvēlīgs līdzsvars upē saglabāsies Saglabātos — būtu precīzāk
teikts, jo apmēram 70% mazo upju zivsaimniecisko nozīmi ir zaudējušas, tās

neatbilst sava reģiona tipam. Nav maz — 500 degradētu upju, kuras gaida
rekultivāciju

SULU MĒNESĪAPRĪLĪ
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CITĀ SĒJU MIEŽUS RUDZUS,

CITA STĀDU APENĪSUS

Katrs dod savu daļu, konkrēti: iedzīvotājs diena notekūdeņu veida ap
13 gramiem slāpekļa un 2 gramus fosfora, kuru noārdīšanai vajag 54 gramus

skābekļa. Ja slāpekli un fosforu nepieveiksim attīrīšanas iekārtās, šie 2 grami
fosfora upē līdz rudenim dos 200 gramu aļģu masas pieauguma, kuras bioloģis-
kai noārdīšanai vajadzēs jau 300 gramu skābekļa. Tātad mums nevēlamā pro-
cesa attīstības sekas ir piecas reizes kaitīgākas nekā tiešo cēloņu savlaicīga
novēršana.

Aprīļa beigās, kad šķiet, ka ziemas barga ietekme jau beigusies, visvairāk

uzpeld beigtās zivis. Daļa no tām ir gājušas bojā jau ziemā, daļai par stip-
riem bijuši pavasara ūdeņi. Tikai tad, kad ūdens sasils līdz -(-12—f-14°C, zivis

varēs brīvāk uzelpot. Sāksies intensīva augu augšana, tie bagātinās ūdeni ar

skābekli un attīrīs no liela barības vielu daudzuma.

APTUMSUMI ŠAJĀ GADĀ

1989. gadā notiks divi Saules un divi Mēness aptumsumi.
1. Pilns Mēness aptumsums 20. februāri redzams Eiropā (Eiropas aus-

trumu daļā — viss, bet centrālajā un rietumu daļā — tikai aptumsuma bei-

dzamās fāzes), Āzijā, Austrālijā un Jaunzēlandē, daļēji arī Ziemeļamerikā.
Aptumsums vēl redzams Ziemeļu Ledus okeānā, Klusajā okeānā un Indijas
okeānā. Latvijā novērojamas tikai aptumsuma beigas, jo Mēness 20. februārī

lec Rīgā pl. 18h29m( Liepājā 18n431r
», Daugavpilī 18n21m, tātad visur jau pēc

pilnās fāzes iestāšanās. Aptumsuma gaita ir šāda:

daļējā aptumsuma sākums 20. februāri pl. 16n43m,5 v

pilnā aptumsuma sākums
„ „ „

17 55 ,8
vislielākās fāzes moments

„ „ „
18 35 ,4

pilnā aptumsuma beigas „ „ „
19 15 ,0

daļējā aptumsuma beigas
„ „ „

20 27 ,3

Vislielākā fāze (Mēness redzamā diametra vienības) ir 1,279.
2. Daļējs Saules aptumsums 7. martā redzams vienīgi Ziemeļamerikā,

Čukču pussala. Grenlandē, Klusajā okeānā un Ziemeļu Ledus okeānā. Latvijā
nav redzams.

3. Pilns Mēness aptumsums 17. augusta redzams Eiropa (rietumu daļa —

viss, austrumu daļā — tikai sakums), Āfrika, Dienvidamerikā, daļēji arī Āzijā,
Ziemeļamerika un Antarktīdā. Aptumsums vēl redzams Atlantijas okeānā,

daļēji ari Klusajā un Indijas okeānā. Latvijā redzams tikai aptumsuma sa-

kums, jo Mēness riet Rīgā pl. 6h59m, Liepāja 7hl4m, Daugavpilī tā-

tad
— pilnas fāzes laikā. Aptumsuma gaita ir šāda:

daļēja aptumsuma sākums 17. augustā pl. 5n20m ,7

pilnā aptumsuma sakums
„ », „

6 20 ,0
vislielākās fāzes moments

„ „ „
708 ,2

pilnā aptumsuma beigas „ „ „
7 56 .5

daļējā aptumsuma beigas „ „ „
855 ,7

Vislielākā fāze ir 1,604, tātad Mēness visai dziļi ieiet Zemes enā.
4. Daļējs Saules aptumsums 31. augusta redzams vienīgi Āfrikas dienvid-

daļā, Antarktīdā un Indijas okeānā. Latvijā nav redzams.

Matīss Dīriķis
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Mediķim

KRISTAPAM RUDZĪTIM 23. aprīlī — 90

Par jubilāru — LME. 3. sej., 248. lpp..
LPE, 8. sēj., 479. lpp.

Viņš ir neapšaubāmi viena no

spilgtākajām un oriģinālākajam
personībām Latvijas pēdējā gad-
simta medicīnas vēsturē. Viņa re-

dzesloks bija ārkārtīgi plašs ne

tikai aptverto problēmu, bet ari

laika virzības ziņa. Medicīnas zi-

nātnē katrs jauns gadu desmits,
tagad pat katrs gads nak ar jau-
nām atziņām un atklājumiem, sa-

brūk un vietā rodas teorija pēc
teorijas. Ja pārlasa darbus, ko

profesors uzrakstījis pirms divdes-

mit trīsdesmit gadiem, rodas pār-
steidzoša sajūta — nekas vai tik-

pat ka nekas no viņa teiktā nav

novecojis, ir pareizs un neapstrī-
dams arī šodien. Profesors redzēja
laikam pāri tālu uz priekšu.

Savos zinātniskajos pētījumos

Kristaps Rudzitis aplūkojis saist-

audu fizioloģijas un patoloģijas
jautājumus (it īpaši heparinocitu
nozīmi), fokālās infekcijas nozīmi

slimību ģenēzē, koloidķīmiskas
reakcijas, holesterīna nozīmi atero

sklerozes attīstība, meteoroloģisko
un citu faktoru izraisītas pajmai-

ņas cilvēka organisma, veicis lielu darbu medicīnas terminoloģijas veidošanā.

Nozīmīgākās profesora publikācijas ir monogrāfija par heparinocitiem
(1959. gadā), mācību grāmata «Diagnostikas pamati un terapijas preambula»
(3. izdevums 1972. gada), bet it sevišķi vārdnīca cTerminologia medica» divos

sējumos (1973. un 1977. gada, 53 tūkstoši terminu), kura jau šodien uzlūko-

jama par izcilu kultūrvēsturisku pieminekli.
Kristaps Rudzitis dzimis 1899. gada 23. aprīlī Grobiņas apriņķa Tadaiķu

pagastā (tagad Liepājas rajonā) tautskolotāja ģimenē. Mācījies pie tēva vietēja
skola, kura dibināta 1841. gada un kuras eka ir saglabājusies (tiek domāts par
tās iezīmēšanu ar piemiņas plāksni), bet no 1909. gada — Liepājas Nikolaja
ģimnāzija Te, starp citu, mācījušies revolucionāri Fricis Roziņš, Jānis Jansons
(Brauns), veterinārārsts Ādolfs Hertelis, ķirurģijas profesors Jēkabs Alksnis un

citi. Ģimnāziju ar zelta medaļu viņš absolvēja 1917. gadā Petrogradā, kurp tā
bija evakuēta pirmā pasaules kara laikā.

No 1917. līdz 1922 gadam K. Rudzitis studēja Petrogradas Kara medicī-
nas akadēmija, ko absolvējuši Pauls Stradinš, Pāvils Mucenieks, Pēteris Sni-
ķens, Aleksandrs Smits (Smidts). Jēkabs Prīmanis, Jānis Bune un daudzi citi
Izcili latviešu mediķi. Studiju noslēgumā viņš strādāja akadēmiķa Nikolaja
Cistovica terapijas klīnika. Pēc tam K. Rudzitis atgriezās dzimtajā pusē,
1923 gada pārlika eksāmenus Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un
uzsaka darbu profesora Mārtiņa Zīles vadītajā fakultātes terapijas klīnikā. No
1929 gada aprīļa līdz 1930 gada septembrim viņš papildināja zināšanas pie
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profesora Heinriha Sādes Vācija, Ķflē, bet 1932. gada aizstāvēja doktora diser-

tāciju «Klīniski un koloīdķīmiski pētījumi par paradoksam reakcijām».
Fakultātes terapijas klīnika, kura strādāja X Rudzītis, atradās Rīgas pil-

sētas 1. slimnīcā, bet 1928. gada tā tika pārvietota uz atjaunoto 2. (tagad
P. Stradiņa Republikas klīnisko) slimnīcu. 1938. gadā K. Rudziti ievēlēja par
propedeitiskas klīnikas un diagnostikas katedras vadītāju. 1940. gadā —

par
profesoru. Vienlaikus — no 1925. lidz 1944. gadam viņš bija Sarkanā Krusta

žēlsirdīgo masu skolas lektors Otra pasaules kara beigu posma, no 1944. gada
oktobra līdz 1945. gada maijam, X Rudzītis bija Talsu slimnīcas direktors.

No 1945. līdz 1950. gadam profesors Rudzītis vadīja LVU Medicīnas

fakultātes, no 1950. gada līdz 1972. gadam — Rīgas Medicīnas institūta Fakul-

tātes terapijas katedru un klīniku. Paralēli viņš strādāja arī Latvijas PSR

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā, bet 1961. gadā noorganizēja
RMI Saistaudu fizioloģijas un patoloģijas problēmu laboratoriju. 1959. gadā
profesors kļuva par Latvijas PSR Nopelniem bagāto zinātnes darbinieku. Viņš
veica arī plašu sabiedrisko darbu: bija Latvijas Terapeitu zinātniskās biedrības

priekšsēdētājs, Veselības aizsardzības ministrijas Pretreimatisma komitejas

priekšsēdētājs un Medicīnas zinātniskās padomes loceklis, dažādu redakciju
kolēģiju loceklis.

Profesors izveidoja plašu terapeitu skolu, kuras pārstāvji viņa uzsākto

darbu sekmīgi turpina. Viņa mūžs noslēdzās 1978. gada 27. februārī.

Talants, prāts, augsta izglītība un kultūra, domas plašums un neatkarība,

pastāvīgi centieni pēc visa jaunā, progresīvā — lūk, dažas profesora Kristapa

Rudzīša bagātās personības raksturīgākās iezīmes.

Arnis Vīksna

PIRMS GADU DESMITIEM, SIMTIEM

Pirms 775 gadiem (1214) vācu krustneši pakļauj latgaļus.
Pirms 635 gadiem (1354) dibināta Lielā ģilde.
Pirms 430 gadiem (1559) Grobiņā pirmoreiz Latvijā sadedzina «raganu».

Pirms 400 gadiem (1589) Rīgā tiek apspiesti Kalendāra nemieri
— namnieku

opozīcijas sacelšanās pret patriciātu.
Pirms 300 gadiem (1689) Alūksnē iestādīts Glika otrais ozols — otrais vecā-

kais koks Latvija ar precīzi zināmu stādīšanas gadu.
Pirms 275 gadiem (1714) uz Pēterburgu tiek pārvesta Kurzemes hercogu bib-

liotēka (tagad PSRS ZA Centrālā bibliotēka Ļeņingradā).
Pirms 150 gadiem (1839) Valmierā nodibināts Vidzemes skolotāju seminārs.

Pirms 250 gadiem (1739) pirmoreiz literatūrā minēts Bārbeles sēravots.

Pirms 200 gadiem (1789) atvērta Katrīnas skola — pirmā mācību iestāde Rīgā
ar krievu mācību valodu.

Pirms 175 gadiem (1814) Vidzemē un Kurzemē sākas zemnieku nemieri, kas

ilgst hdz 1819. gadam.
Pirms 130 gadiem (1859) iznāk pirmā nopietnā toreizējās Baltijas triju guberņu
ģeogrāfijas grāmata latviešu valodā — K. Barona «Mūsu tēvzemes aprakstīšana
un daži pielikumi īsuma saņemti».

Pirms 130 gadiem (1859) atvērts V. F. Hekera spiestuves pirmais latviešu grā-

matu veikals pie V F. Hekera spiestuves Rīgā (Doma velvēs).

Pirms 125 gadiem (1864) Jelgavas Pētera akadēmijas pagalmā uzstādīts pasāž-
instruments.
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LAPU MĒNESIS

MAIJS VASARAS LAIKS

Saules Mēness

Da-

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija riets

.

Sa-
.

tumst

lēkts riets ceļš

h m h m s h m h m h m h m

P 1 Ziedonis 6 36 14 20 35 !
O 2 Zigmunds 6 33 20 28 '
T 3 Gints,, Uvis 6 31 20 22 !

C 4 Vizbulīte. Viola 6 29 20 16 !
Pt 5 Ģirts. Ģederts 6 27 20 11 !
S 6 Gaidis, Didzis 6 24 20 06 !
Sv 7 Henriete. Henrijs 6 22 20 02 !

22 07 23 59

22 09 -

22 11 0 02

22 13 0 06

22 15 0 10

22 17 0 13

22 19 0 17

5 18 16 22 Z

5 24 17 59 Z

5 29 19 37 A

5 36 21 21 A

5 46 23 07 Vr #
601 —

Vr

627 048 D

P 8 Staņislavs, Stefānija 6 20 19 59 !
O 9 Klāvs, Einārs, Ervins 6 18 19 56 !
T 10 Maija 6 16 19 53 :
C 11 Milda, Karmena 6 14 19 52 !
Pt 12 Valija, Ināra, Ina. Inārs 6 11 19 50 !
S 13 Irēna, Irīna, Ira, Iraīda 6 09 19 49 !
Sv 14 Krišjānis, Elfa 6 07 19 49 !

22 21 0 21

22 23 0 25

22 26 0 29

22 28 0 33

22 30 0 37

22 32 0 42

22 34 0 46

7 14 214 D

8 25 3 11 Vz

9 51 3 44 Vi

11 20 4 01 L

1245 4 13 L 3
14 07 4 19 L

15 25 4 24 J

P 15 Sofija, Taiga. Arita 6 05 19 50 !
O 16 Edvīns, Edijs 6 04 19 51 !
T 17 Herberts, Dailis 6 02 19 52 !
C 18 Inese, Inesis, Ēriks 600 19 54 !
Pt 19 Lita, Sibilla, Teika 5 58 19 57 !
S 20 Venta, Salvis 556 20 00 !
Sv 21 Ernestīne, Ingmārs 5 54 20 03 '.

22 36 0 51

22 37 0 55

22 39 i 00

22 41 1 06

22 43 111

22 45 1 17

22 47 1 23

16 41 4 28 J

17 57 4 32 Sv
19 15 4 36 Sv

20 35 4 41 Sv

21 59 4 48 Sk

23 23 4 59 Sk ©
— 517 St

P 22 Emīlija 553 20 08 !
O 23 Leontīne, Lonija, Ligija 5 51 20 12 1
T 24 Ilvija, Marlēna, Ziedone 5 50 20 17 ļ
C 25 Anšlavs 5 48 20 23 !
Pt 26 Eduards, Varis 547 20 29 '
S 27 Dzidra, Gunita 5 45 20 36 !
Sv 28 Vilis, Vilhelms 5 44 20 43 '

22 49 1 29

22 50 1 37

22 52 1 46

22 54 1 57

22 56 —

22 57 —

22 59 —

0 42 549 St

1 45 6 40 St

2 28 7 53 M

2 54 9 22 M

3 09 10 55 0
3 20 12 29 Ū
3 26 14 02 Z (£

P 29 Maksis, Raivis 542 2051 1
O 30 Vitolds, Lolita 5 41 20 59 !
T 31 Alīda, Jūsma 5 40 21 08 !

23 00 —

23 02 —

23 03 —

3 33 15 34 Z

3 38 17 09 A

3 44 18 48 A

Saules
_

Sani^c

apak- Saules Saules SSSrf
šējā Uzaust lēkta augstums

mālai

'

kulmi- azi- virs 30°

nācija muts no līdz
stUms

. Dienas

ilgums

Mēness

Per. 4. V pl. 9h

Ap. 16. V pl. 14

hm hm hmhm

LV 2 21 4 45 60° 10 30 18 12 48°
10 V 2 20 4 10 55 10 13 18 27 51
20 V 2 20 3 23 50 9 59 18 42 53
30. V 2 21 - 45 9 49 18 54 55

h m

1531
16 10

16 49

1721

Fāzes

_

h m

• 5. V pl. 15 47

3 12. V pl. 18 20

<p) 20 V pl. 22 17

g
28. V pl. 8 02
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1. Darbaļaužu starptautiskās soli-

daritātes diena. * 5. Dzimis Kārlis

Markss (1818—1883). * 5. Preses

diena. *
7. Radio diena, visu sa-

karu nozaru darbinieku svētki. *
8.

Starptautiskā Sarkanā Krusta die-

na. * 9. Padomju tautas Uzvaras

svētki 1941.—1945. gada Lielajā
Tēvijas karā,

*
18. Starptautiskā

muzeju diena. * 19. V. I. Ļeņina Vis-

savienības pionieru organizācijas
nodibināšanas diena. * 25. Āfrikas

atbrīvošanās diena. * 28. Robež-

sargu diena. *
28. Ķīmiķu diena.

5. Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Balodis (1889—1964), ārsts oftalmologs.
medicīnas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes dar-

binieks.

12. Pirms 150 gadiem dzimis Reinis Kaudzīte (1839—1920), rakstnieks.

14. Pirms 150 gadiem dzimis Kārlis Loviss (1839—1911), mašīnbūves inže-

nieris, Rīgas Politehnikuma profesors, viens no metālliešanas un mašīnbū-

ves fabriku dibinātājiem Rīgā.
19. Pirms 100 gadiem dzimis Edgars Lejnieks (1889—1937), matemātiķis, ma-

temātikas maģistrs, Latvijas Universitātes profesors (1919—1934).

20. Pirms 80 gadiem (1909) dzimis Viktors Orehovs, selekcionārs, Latvijas
PSR Nopelniem bagātais agronoms.

21. Pirms 75 gadiem dzimis Jānis Logins (1914—1943), antifašistiskās pa-
grīdes kustības dalībnieks, dzejnieks.

22. Pirms 70 gadiem (1919) Rīgu ieņem interventi un baltgvardi, Padomju
Latvijas armijas daļas atstāj Rīgu. Pilsētā un tās apkārtnē sākas līdz tam

nepieredzēts baltais terors.

23. Pirms 70 gadiem (1919) dzimusi Ligija Cjukša, lopkopības zinātniece,
lauksaimniecības zinātņu doktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes

darbiniece, profesore.
25. Pirms 70 gadiem dzimis Arvīds Rendnieks (1919 —1943), antifašistiskās

pagrīdes kustības dalībnieks.

27. Pirms 70 gadiem (1919) dzimis Vilis Krūmiņš, Latvijas PSR Nopelniem
bagātais dabas aizsardzības darbinieks, bijušais Latvijas KP CX 2. sekre-

tārs (1953—1956, 1958—1960), ilggadējs (no 1962. gada) Latvijas PSR
Dabas muzeja direktors.
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AI UPĪTE, OLAINĪTE,

TAVU GREZNU LĪKUMIŅU:

UPES ROSĪBA

Maija notiek diezgan intensīva cikloniska un anticikloniska gaisa masu mija
Apmēram vienāds ir dienu skaits ar arktisko (37%) un kontinentālo (38%)
gaisu, juras gaiss ieplūst mazāk (25%). Tāpēc ir daudz skaidru dienu un
samēra maz nokrišņu, šis ir visskaidrākais un sausākais mēnesis gadā Saules
spīdēšanas ilgums pieaug vidēji līdz 260 stundām, bet atsevišķos gados ir
pārsniedzis 350 stundu. Nokrišņu daudzums augstieņu rietumu nogāzēs ir ap

tikarss-60%emienēS ~ maZāk 40 Re,atFvais £aisa mit™ms diena ir

Gaisa temperatūra turpina paaugstināties, Šis ir veģetācijas perioda pirmais
mēnesis Sevišķi strauji temperatūra pieaug no jūras attālākajos rajonos jo

ie{f
kmē Rīgas līča un Baltijas jūras vēl samēra vēsie ūdeņi

i KeP u
J

b,,kas dienvidaustrumu dajā gaisa temperatūra +10 °C ro-
bežu vidēji pārsniedz jau maija sākumā, turpretim Baltijas jūras piekrastē -

PCdeja dAā
-

d/ Pēdējās pavasara salnas BaltiJas iura*

»m»

dzas
..J au Plrmf

l

dekādes nogalē, bet Vidzemes Centrālajā augstienē vēro-

blmsf le'9I
e'9^saJa/ekadē- Maksimālā gaisa temperatūra republikas dienviddaļā

S +32 C> b
+

et minimāla ziemeļda ā 10 °C. Atsevišķos gados VidzemesCentrālajā augstiene novērota vēl sniega sega

V(in)

L'ela
K

kai ās uP es - Gaui ā. Daugavā, Aiviekstē - joprojām iet palu ūdeņi
a
Tna maZ

f JfS Upēs vasaras maz ūdens periods sākas aprīļa pēdējasdienas, Lielupes pietekas - ap 5. maiju, bet Gaujas un Daugavas base na
mazajās upes - ap 10 maiju. Tā kā laiks lielākoties ir pTe
nokriSna

H a
°,

S
ra 00 " den,em- zemes, augiem, un parasti tā pārsniedz mēneša

noknsņu daudzumu Augsnes mitrums strauji samazinās. Mazo upju palu no-tece parast, ilgst 45-50 dienu, un šinī laikā Kurzemes mazo upju notece ir
30% oet republikas austrumu daļā -40% no gada noteces

Maija vidu ūdens temperatūra Ventā, Lielupē un Daugavā ir +13_i_i4°rGauja apmēram par I°C zemāka, bet mazajās upēs, piemēram Vidzemes Cen
" tikai + loJ+llk Ezeru Sd^teTom^

28. '^.gada

UPES DZĪVĪBA

dze" niedr
f «" meldri, upmalas

dināšanu.
U Padomat Par up;uzivju krājumu papil.

tam," z'šiubir nozt^l'0 a " ™mn*- TiMI

vides *,««»„. kādā Z

LAPU MĒNESI

MAIJA
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VISAPKĀRT lEVAS ZIED,
VIDŪ SAULE RITINĀJA

t3m
'

b
t

iS
i!olieS

,

nevis
,

UZ ekoloģiskiem principiem, bet ganpec zvejotāju, retāk - makšķernieku vēlmēm Tā papildinot zivju krājumus
r°beŽaS l't^ SaiaukU daŽādas poētiskas' izcelsmes

J

moSUn
nīkšana £ la™dīB°s

: ,pitSpiedn karta noved Pie citu zivtiņu iz-
nīkšanas. Ja upīte ik pa laikam ielaiž zvejošanai paredzētās foreles tad arlaiku ,zzud grunduli, strauta pavīķes, bārdainie akmeņgrauži. Lielās un pār

ende M 7

SO

d

aS f0r

*

el,eS naV t!
kai Vi etC,j° Ziyj 1' konl<urentes uz barību, tās ļre-

U" ,ZtUraS P 'ēSēji' kuH kr3Si S3mazina tā knapos

AītnJi£f»S

»

gi s
.

ekmeJ'am
v

su.gu nabadzības veidošanos, pavisam reta kļuvusidūņu p.kste. Rezultāta, cenšoties pavairot upēs foreļu krājumus, pārvēršam upid
?KU:

»

KUr te
.

V3irf
,

Var sākotnējais strauta forekš
tips ja notiek dazadu stammu ģenētiskā materiāla sajaukšanās? Pēdējo sitienu
naglai pa galvu izdara svešu sugu ieviešanas mēģinājumi Vienas sugas Ģe-nētiska daudzveidība, kura veido atšķirīgas lokālas formas vai rases tiek No-
plicināta va. iznīcināta. Tālejoši tas nozīmē, ka ir apdraudēta zivju' sugu iz-
dzīvošanas spēja.

1 ou
&

u *■

Tātad mākslīgai zivju krājumu papildināšanai nav neka kopīga ar dabis-
kajam, stabilajam populācijām. Sugu daudzveidības sarukšana ekoloģiskās- pi-ramīdas augšējos posmos un ģenētiski negatīvas izpausmes populācijā tad ir
neizbēgamas. Saimniekošana pēc principa: «Šodien stādu, rīt roku nost» -

neko labu nevar dot. Jāveido atbilstoša dzīves telpa arī tā sauktajām necilajam
s kajani z.vtiņam, jāsaglabā vecupes, cik iespējams, jāatjauno upju dabiskais

TAUTAS SAIETI ŠAJĀ GADĀ

Maija — Tautas teātru studiju skates noslēguma izrādes
b_ un 7 maija - kapu sakopšanas talka (Latvijas Kultūras'fonda aicinājums)
Maija otrajā puse -Starptautiskās muzeju dienas pasākumi Latvijas muzejos
g. maija — Tautas mākslas svētki Rēzeknes pilskalnā
Maija vai jumja — Mūzikas dienu sarīkojumi Dobeles rajona
d. un 4. jumja - tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Etnogrāfis-

kajā brīvdabas muzejā.
22. un 23. jūnijā — Akadēmiskā Drāmas teātra brīvdabas izrāde — R Blau-

maņa «Skroderdienas Silmačos» Druvienā.
23. jūnija — Jāņu uzvedums Ikšķiles estrādē.

Jumja — zonālie Dziesmu svētki Alūksnē, Dobelē, Ludzā, Ogrē, Talsos un
Valka.

ļ. un 2. jūlija - Padomju Latvijas VI skolēnu dziesmu un deju svētki Riga
jūlija — starptautiskais Folkloras festivāls Baltica '89 Tallinā ar latviešu

folkloras ansambļu un tautas lietišķās mākslas meistaru piedalīšanos
augusta (orientējoši) - otrie Teātra svētki Dikļos ar Valmieras drāmas

ieatra brīvdabas izrādi.

Augusta - Liepājas teātra brīvdabas izrāde — Andreja Upīša «Zaļā zeme»
Skrīveru brīvdabas estrādē «Sateka».

19. un 20. augusta — Akadēmiskā Drāmas teātra brīvdabas izrāde — brāļu
Kaudzīšu «Mērnieku laiki» Alauksta estrādē.

31. augustā — Latvijas Valsts universitātes Jaunā studenta svētki '89 Rīga
Tikšanas ar Aristoteli Doma iaukumā.
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ZIEDU MĒNESIS

VASARAS LAIKSJŪNIJS

Saules Mēness

Da-
tums

Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija riets
ilgums

lēkts riets ceļš

hm hms hm hm h m h m

C 1 Biruta, Mairita

Pt 2 Emma

S 3 Inta, Ineta

Sv 4 Elfrīda, Sintija

5 39 14 21 17 23 05 17 26

5 38 21 26 23 06 17 28

5 36 21 36 23 08 17 32

5 35 21 47 23 09 17 34

3 52 20 30 Vr
404 22 12 Vr

4 24 23 46 D #
501 — D

P 5 Igors, Margota
O 6 Ingrīda, Ardis

T 7 Gaida, Arnis

C 8 Frīdis, Frīda, Mundra

Pt 9 Ligita, Gita
S 10 Malva, Anatols
Sv 11 Ingus, Mairis, Vidvuds

5 35 21 57 23 10 17 35

5 34 22 08 23 11 17 37

5 33 22 19 23 12 17 39

5 32 22 31 23 14 17 42

531 2242 23 15 17 44

5 31 22 54 23 15 17 44

5 30 23 06 23 16 17 46

6 01 0 56 D

723 1 40 Vz

853 2 05 Vz

1023 2 18 L

11 47 2 27 L

13 08 2 32 J 3
14 25 2 37 J

P 12 Nora, Ija
O 13 Zigfrīds, Ainārs, Uva

T 14 Ti a. Saiva Sentis

C 15 Baņuta, Zermēna, Vilija
Pt 16 Justīne, Juta

S 17 Artūrs, Artis

Sv 18 Alberts, Madis

5 30 23 19 23 17 17 47

5 29 23 31 23 i8 17 49

5 29 23 44 23 19 17 50

5 29 23 56 23 19 17 50

5 29 24 09 23 20 17 51

5 29 24 22 23 20 17 51

5 29 24 35 23 21 17 52

1541 241 J

16 58 2 45 Sv

18 17 2 50 Sv

19 39 2 56 Sk

21 04 3 06 Sk

22 27 3 20 Sk

23 37 3 46 St

P 19 Viktors, Nils

O 20 Rasma, Maira, Rasa

T 21 Emīls, Egita, Monvīds

C 22 Ludmila, Laimdots

Pt 23 Liga
S ?4 .Hnis

Sv 25 Milija, Maiga

5 29 24 48 23 21 17 52

5 29 25 01 23 21 17 52

5 29 25 14 23 22 17 53

529 25 27 23 22 17 53

5 29 25 40 23 22 17 53

5 30 25 53 23 22 17 52

5 30 26 05 23 22 17 52

— 431 St ©
0 28 5 39 M

0 59 7 05 M

1 17 839 Ū

1 28 10 15 O
1 36 11 48 Z

1 42 13 20 Z

P 26 Ausma, Inguna,
Inguns

O 27 Malvīne, Malvis

T 28 Viesturs, Kitija
C 29 Pēteris, Pāvils, Pauls
Pt 30 Tālivaldis, Mareks

5 31 26 18 23 22 17 51

5 31 26 31 23 22 17 51

5 32 26 43 23 21 17 49

533 26 55 23 21 17 48

5 33 27 07 23 20 17 47

1 47 14 53 Z r£

1 53 16 27 A

2 00 18 05 A

2 10 19 45 Vr
2 25 21 21 Vr

Saules
„

apak- Saules

geja lekta

kulmi-
azi"

nācija muts

h m

LVI 2 21 45°
10 VI 2 23 42
20. VI 2 25 41

21 VI 2 25 41
30 VI 2 27 42

Saules
Saules maksi-

augstums mālais
virs 30° aug-
no līdz stums

h m h m

9 47 18 56 55°

9 43 19 03 56
9 43 19 07 56.i

9 43 19 07 56,5
9 46 19 08 56

Mēness

Per. 1. VI pl. 10h

Ap. 13. VI pl. 7
Per. 28. VI pl. 9

Fāzes

_
h m

•
\ VI pl. 23 54

1 Ī VI pl. 11 00

(£3 19. VI pl. 10 58

(L, 26. VI pl. 13 10
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I. Starptautiskā, bērnu aizsardzī-

bas diena. *
4. Melioratoru diena.

* 5. Vispasaules apkārtējās vides

aizsardzības diena. * 11. Vieglās

rūpniecības darbinieku diena. * 18.

Medicīnas darbinieku diena. * 22.

1941. gadā fašistiskā Vācija node-

vīgi uzbrūk Padomju Savienībai.

Sākas Padomju Savienības Lielais

Tēvijas karš pret fašistisko Vā-

ciju. * 24. Līgo svētki. * 24. Izgud-
rotāju un racioualizatoru diena.
* 25. Padomju jaunatnes diena.

1. Pirms 70 gadiem (1919) pieņemts VCIK dekrēts «Par Padomju repub-
liku — Krievijas, Ukrainas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas apvieno-
šanu cīņai pret pasaules imperiālismu»,

ļ.—2. 1988. gadā notiek Laivijas PSR Rakstnieku savienības plēnums ar visu

radošo savienību līdzdalību.

3. Pirms 30 gadiem (1959) Latvijas PSR Ministru Padome pieņem lēmumu

par Dabas un vēstures biedrības dibināšanu (tagad Latvijas Dabas un pie-
minekļu aizsardzības biedrība).

17. Pirms 225 gadiem dzimis Oto Hūns (1764—1832), Baltijas vācu ārsts;

veicinājis baku-vakcinācijas ieviešanu Krievijā un Baltijā.
20. Pirms 125 gadiem dzimis Kārlis Balodis (1864—1931), ekonomists, statis-

tiķis, Latvijas Universitātes profesors.
23. Pirms 85 gadiem dzimusi Natālija Temņikova (1904—1984), klimatoloģe,

ģeogrāfijas zinātņu doktore, profesore, Latvijas PSR klimatisko karšu

autore.
24. Pirms 70 gadiem (1919) dzimis Jānis Roze, Lielā Tēvijas kara dalībnieks,

triju pakāpju Slavas ordeņa kavalieris.

30. Pirms 50 gadiem (1939) dzimis Jānis Peters, dzejnieks, Latvijas PSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks, Latvijas PSR Rakstnieku savienī-

bas valdes priekšsēdētājs.

Pirms 80 gadiem (1909) Rīga notiek LSD 4. konference.

Pirms 70 gadiem (1919) Cēsu kaujās tiek sakauts Baltijas vācu landesvērs.

Pirms 45 gadiem (1944) tiek izveidots 130. Latviešu strēlnieku korpuss.
Pirms 45 gadiem (1944) izveidota 2. Latvijas partizānu brigāde (komandieris
P. Ratiņš).
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AR SAUJIŅU PADZEROŠI

AIVIEKSTIŅAS ODENTIŅA;

UPES ROSĪBA

Jūnijā pārsvarā ir dienas, kurās novērojama anticiklonu darbība. Pie kam

anticikloni mūsu apgabala ieplūst galvenokārt no austrumiem vai dienvidiem.

Tapec arktiskas gaisa masas ielaužas samērā reti (13%), tās parasti atnes pē-
dējās pavasara salnas. Dominē vai nu kontinentālais gaiss (43%) no mērenajiem

platuma grādiem, vai jūras gaiss (42%). Ir bijuši arī atsevišķi gadījumi, kad

līdz mums no dienvidiem ir atplūdis tropiskais gaiss (2%) Tad temperatūra
parasti pārsniedz +30 °C.

Ja par vasaras sakumu pieņemam laiku, kad vidējā diennakts temperatūra
paceļas virs +15 °C, tad visātrāk tā atnāk republikas dienvidaustrumu dajā —

ap 7. jūniju, Rīgā —

ap 11., Jelgavā — ap 15., bet Liepājā — ap 28. jūniju.
Gada maksimumu sasniedz saules spīdēšanas ilgums: vidēji 282, maksimāli

355 stundas mēnesī. Arī diena ir visgarākā — gandrīz 18 stundu.

Pieaug nokrišņu daudzums, vidēji 50—75 mm mēnesī. Taču loti intensīva'

ir arī iztvaikošana, parasti tā pārsniedz nokrišņu daudzumu. Tāpēc visās upēs,
atskaitot Daugavu, kur vēl turpinās palu ūdeņu noplūde no upes augšgala,
un Aivieksti, kuru ietekmē Lubāna ūdeņi, caurplūdums ir neliels, jo upju baro-

šanās notiek tikai no gruntsūdens. Atsevišķos mazo upju baseinos, sevišķi

negaisa laikā, kas jūnijā uznāk 4—5 reizes, var izkrist lielāks nokrišņu dau-

dzums, un atsevišķās upēs ūdenslīmenis īslaicīgi var pacelties par I—2 metriem.

Odens temperatūra lielākajās upēs ir augstāka nekā mazajās. Mēneša vidū

Ventā, Lielupē, Daugavā tā ir vidēji +18—|-19
O
C, Gaujā — zem +18°C, bet

Gaujas pietekās tikai +15—t-16°C, atsevišķos strautos pat zem +13 °C. Mak-

simālā ūdens temperatūra atsevišķās dienās ir sasniegusi +26 un +27 °C.

Jūras piekrastē ūdens temperatūra sasniedz +16 un +17 °C.

Rīgā maksimālā gaisa temperatūra (+33,2 °C) novērota 1939. gada 18. jū-
nijā, bet minimālā (—2,3 °C) — 1941. gada 9. jūnijā.

UPES DZĪVĪBA

Upes ir pilnos ziedos un tik tīras, kā šajā saulgriežu laikā tās šogad vairs
nebūs. Viss ir saziedējis un uzkrājis sevī pietiekami daudz, lai atlikušo vasaras

daļu briedinātu sēklas un spēcinātu saknes nākošā gada ražai. Brīvā ūdens
virsma upēs sāk sarauties arvien mazāka, akmeņus pārklāj za]i apaugumi.
Makšķerniekiem un ūdenstūristiem šis ir labvēlīgs laiks, tiesa, visai īss. Pļavas
noziedēs, laukus nopļaus, un sāksies vasaras bula laiks. Vēl jau vēsu avotu
veldzētos ūdeņos gudrs makšķernieks vilks it labus lomus. Tūristiem nāksies
pagaidīt līdz rudens salnām, tad ūdens upē ir vairāk un tālā un tuvā ainava
krāsām bagātāka.

Vasara un ūdeņi aicina un vilina: šķiet, ka tie vienmēr slēpj kaut ko vēl
neapjaustu. Un noslēpumi patiešām ir, gadsimtiem minēti un risināti. Smilšainā

upes gultne sastopam gliemenes un uzreiz domājam par pērlēm, kaut arī zinām,
ka mūsdienās atrast pērli ir visai nereāli. Upes pērjgliemenei nepieciešams vēss,
dzidrs ūdens ar niecīgu kaļķu saturu. Spēja veidot pērles ir gliemenes aizsarg-
reakcija, ķermenī ieskalotās daļiņas tiek pārklātas ar perlamutru, tādējādi aiz-

JONIJA ZIEDU MĒNESĪ
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ieraudzīju daugaviņu,
tad ar visu rieksaviņu

kavējot gliemenes saslimšanu. Nebūtu tik neapzinīgi veicināta upju saslimšana
parmeslojot tas, pērļgliemeņu un varbūt pat pērļu būtu vairāk.

Līdzīgs liktenis piemeklējis dižciltīgo platspīļu vēzi, kurš vēl pagājušā gad-
simta bija bagātīgi sastopams visās Eiropas upēs, bet mūsu mazajās upēs
strauji iznīka līdz ar intensīvu slāpekļa mēslojuma lietošanu šī gadsimta seš-
desmitajos gados. Vide k)uva labvēlīga vēžu mēra izraisītāju mikroorganismu
attīstībai, un platspīļnieki iznīka. Tikai retumis vēl gadās sastapt pa kādam
retam eksemplāram. Augumā tik dižciltīgu platspīļu vēzi kā 1986. gadā Salacā
noķerto laikam bus grūti atrast

—
tā spīļu platums bija 14 cm, paša ķermeņa

garums — 13,5 cm. Lūk, ko nozīmē miermīlīgs dzīves veids, kad sugas brāju
savstarpējos cīniņos izdevies saglabāt neskartas spīles! Platspīļu vēžus cenša-
mies aizstāt ar amerikāņu signālvēžiem, kas ir izturīgāki pret piesārņojumu.
Tiem raksturīgas baltas svītras uz locītavām, sārti zaļš ķermeņa krāsojums.

SAULES CEĻŠ ŠAJĀ GADĀ

Saule ieiet Ūdensvīra zīmē ( ) 20. janvārī pl. 5».

Saule ieiet Zivju zīmē ( ) 18. februārī pl. 19h.

Saule ieiet Auna zīmē ( ) 20. martā pl. 18h28m _

pavasara sākums.
Saule ieiet Vērša zīmē ( ) 20. aprīlī pl. 7».

Saule ieiet Dvīņu zīmē ( ) 21. maijā pl. 6".

Saule ieiet Vēža zīmē ( ) 21. jūnijā pl. 13h53m _ vasaras sākums.

Saule ieiet Lauvas zīmē ( ) 23. jūlijā pl. lh.

Saule ieiet Jaunavas zīmē ( ) 23. augustā pl. 8"

Saule ieiet Svaru zīmē ( ) 23. septembrī pl. sh2om
_ rudens sākums.

Saule ieiet Skorpiona zīmē ( ) 23. oktobrī pl. 14h.

Saule ieiet Strēlnieku zīmē ( ) 22. novembrī pl. llh.

Saule ieiet Mežāža zīmē ( ) 22. decembrī pl. oh22m
_ ziemas sākums.

Matīss Dīriķis

TAUTAS SAIETI ŠAJĀ GADĀ

11. septembrī — J. Raiņa 124. dzimšanas dienai veltīto Dzejas dienu sarīko
jums pie J. Raiņa pieminekļa Komunāru laukumā.

22. septembrī — Andreja Pumpura muzeja svētki Lielvārdē.
24. septembrī — tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Rēzeknes pils-

kalna.

Septembrī vai oktobrī — Rudens meža un dārzu dienas.
7 un 8. oktobrī — Rīgas pilsētas svētki.
16.—21. oktobrī — Ceturtās valodas nedēļas pasākumi ar 12. valodas prakses

dienu Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā, Turgeņeva iela 19.

31. oktobrī — Krišjāņa Barona dienas zinātniskā konference Latvijas PSR
Zinātņu akadēmijā, Turgeņeva ielā 19.

Novembrī—decembrī — Republikas tautas lietišķās mākslas izstāde — rotas un

metāla kalumi Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
4. decembrī — Tautas rakstnieka Andreja Upīša 112. dzimšanas dienai veltīta

zinātniska konference LVU Filoloģijas fakultāte, Visvalža ielā Nr. 4a.
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Ģeogrāfei

NATĀLIJAI TEMŅIKOVAI 23. jūnijā — 85

Par jubilāri — LME, 3. sēj., 526. Ipp.;
LPE, 9. sēj.. 590. Ipp.

Profesore N. Temņikova dzimusi Jarosiavļa, galma padomnieka Sergeja
Temņikova ģimenē. Lai gan materiālas iespējas ģimenē bija diezgan pieticīgas,
tomēr pret bērnu izglītošanu un audzināšanu vecāki izturējās nopietni.
1911. gadā Temņikovi pārcēlās uz Simferopoli. 1921. gadā Natālija iestājās
M. Frunzes Krimas (Taurijas) universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes

dabaszinātņu noda|ā, 1925. gadā astoņos mēnešos pabeidza histoloģijas un

embrioloģijas specialitātes pilnu kursu. 1926. gadā viņa devās uz Ļeņingradu
un sāka strādāt Galvenajā ģeofizikas observatorija. Nākamie 32 mūža gadi
viņai bija saistīti ar PSRS Hidrometeoroloģijas dienestu. N. Temņikova strā-
dājusi par klimatoloģi dažādas Padomju Savienības pilsētās: Ļeningradā
(1926-1929 un 1931—1935), Dušanbē (1929—1931). Krasnojarskā (1935—1937),
Pjatigorskā (1937—1943), Rostovā pie Donas (1943-1953), Rīgā — no
1953. gada. Viņa piedalījusies vairākās lielās ekspedīcijās, starp citu, starptau-
tiskajā polārajā gadā vadījusi klimatisko ekspedīciju uz Ziemeļurāliem, kur
pētīja Eiropas aukstuma polus.

1945. gadā N. Temņikova Leņingradas universitātē aizstāvēja zinātņu kan-
didāta disertāciju, bet 1954. gadā Maskavas universitātē — ģeogrāfijas doktora
disertāciju. No 1957. līdz 1974. gadam N. Temnikova strādāja LVU Ģeogrāfi-
jas fakultātes Fiziskās ģeogrāfijas katedrā — pasniedza meteoroloģiju, klimato-
loģiju un hidroloģiju, izveidoja un vadīja hidrometeoroloģijas kabinetu, kas bija
fakultātes hidrometeoroloģisko darbu zinātniskais un praktiskais centrs Šim
kabinetam bija pakļauta an meteoroloģiskā stacija.

Profesore N. Temņikova ir sarakstījusi vairāk nekā 120 zinātnisku darbu,
to skaita sešas monogrāfijas. Viņas zinātnisko pētījumu galvenie virzieni bija
meteoroloģija un vispārējā klimatoloģija, bioklimatoloģija un agroklimatolo-
gija medicīnas ģeogrāfija un klimatoloģija. Profesores zinātniskie uzskati vis-

spilgtāk parādās monogrāfijās «K.niMaT CeßepHoro KaßKaaa h npnjie>KauiHX
CToneH» (2 sējumos), «K-mmaT JTaTBHHCKOĪi CCP». «K.uiMaT Puni H Ph>kckoto
B3MopbH», «Latvijas PSR agroklimatiskais raksturojums»

Būdama pieredzējusi hidrometeoroloģijā dienesta darbiniece, profesore
N. Temnikova saprata, ka reģionālās zinātnes attīstībai nepietiek tikai ar tās
hidrometeorolog.skas informācijas apkopošanu, ko dod parastā novērošana.

Hsknl
»«

J£jSU e
£tl!2,aBm£.organizēja atsevišķu dabas ainavu mezoklima-

t.skos tin mikrokl.mat.skos pētījumus: tuvu jūrai un dažādā attālumā no tās

lZfaS JGfa -ffT^S im lauksaimnieciski izmantojamos objektos, meža

Kfpipnr \ l ff-Tu etas Z ° nāS> kā arl kūrortos- Vi? a aizrautīgi pētīja ari

trS. UtVijaS kHmata iZPētCS VēStUri' Lm ir jaU

Dzīves pēdēja posmā profesore pievērsās laika apstākļu ietekmei uz cil-vēka organismu un veselību. Sājā jomā paši būtiskākie secinājumi p
OHHUfI Pe>Kl,M PH>KCKOrO B3M°pbH* un nepenaToß

aTMoc(bepHoro aaB.neHHH H a 3a6ojießaHHH»
N. Temņikovas daudzveidīgie pētījumi būtiski papildinājuši klimata ģenē-

zes teoriju, vispārējo klimatoloģiju Padomju Savienībā devuši lielu Sguldījumii
vispārējas reģionālas klimatoloģijas un tās nozaru - biokHmatolS ias un

amstīb'r ģ'JaS' medicīniskās klimatoloģijas un kurortoloģijas -

Profesorei allaž piemita radoša aktivitāte, interešu daudzpusība nestan-darta domāšana principialitāte. Būdama izšķērdīga savā labestībā pret cilvē-kiem, viņa necieta izlikšanos un melus
«w»orja pret cnve
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N. Temņikova mīlēja savu darbu un uzskatīja to par laimi. Viņai patika
rakstīt vēstules — profesore bija izcila epistulārās mākslas meistare. Viņa bija

asprātīga stāstītāja, zināja no galvas daudz dzejoļu un ar lielu prieku tos

deklamēja. Profesore Natālija Temņikova bija neparasti spilgta personība, cii

vēks, kurš labi pazina dzīvi un tās vērtību.

Larisa Glazačeva,

Inna Žižņevska

PIRMS GADU DESMITIEM, SIMTIEM

Pirms 120 gadiem (1869) Rīgā, Pārdaugavā, nodibināta Jonatāna biedrība —

Rīgas strādnieku savstarpējās palīdzības biedrība.

Pirms 120 gadiem (1869) Vecpiebalgā nodibināta dziedāšanas biedrība.

Pirms 120 gadiem (1869) izveidota Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija.

Pirms 120 gadiem (1869) izdots novadpētnieka G. Manteifela apraksts par Lat-

gali — «Polnisch Livland».

Pirms 120 gadiem (1869) dibināts Latvijas PSR Vēstures muzejs.

Pirms 120 gadiem (1869) sāk iznākt «Baltijas Vēstnesis» — Rīgas Latviešu

biedrības izdevums, ietekmīgākais latviešu buržuāzijas laikraksts.

Pirms 120 gadiem (1869) dibināts Latvijas PSR Mākslas muzejs.

Pirms 120 gadiem (1869) Maskavas universitātes Dabaszinātņu, antropoloģijas
un etnogrāfijas draugu biedrība pieņem lēmumu par latviešu etnogrāfijas pētī-
šanu.

Pirms 100 gadiem (1889) atklāta dzelzceļa satiksme starp Rīgu un Pleskavu.

Pirms 100 gadiem (1889) iznāk viens no pirmajiem latviešu etnogrāfiskajiem
darbiem — M. Skruzīša «Sēji, Kurzemes augšgala senči».

Pirms 90 gadiem (1.899) sākas Rīgas dumpis — Rīgas proletariāta pirmā vis-

pārējā atklātā cīņa.

Pirms 90 gadiem (1899) Liepājā sāk darboties pirmais elektriskais tramvajs

Krievijas impērijā.

Pirms 80 gadiem (1909) sāk iznākt pirmais arodbiedrību žurnāls — «Arod-

nieks».

Pirms 80 gadiem (1909) sāk iznākt mēnešraksts «Sociāldemokrātijas Vēstnesis.».

Pirms 80 gadiem (1909) izveidota LSDSP Madlienas—Gaismas organizācija.

Pirms 75 gadiem (1914) sanāk LSD 4. kongress.

Pirms 75 gadiem (1914) atklāts dzelzceļa tilts pār Daugavu.

Pirms 75 gadiem (1914) Rīgā notiek otrā Viskrievijas olimpiāde, sāk iznākt

pirmais sporta žurnāls latviešu valodā «Sports».
Pirms 70 gadiem (1919) atklāta Padomju Latvijas opera, tagadējais Latvijas

PSR Valsts Akadēmiskais operas un baleta teātris.

Pirms 70 gadiem (1919) nodibināta Teodora Zalkalna Latvijas PSR Valsts

Mākslas akadēmija un Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija.

Pirms 70 gadiem (1919) nodibināts Latvijas Arodbiedrību centrālbirojs.

Pirms 70 gadiem (1919) Rīgā nodibināta Ķīmijas inženieru un ķīmiķu biedrība.

Pirms 70 gadiem (1919) nodibināts L. Paegles Valmieras Valsts drāmas teātris.

Pirms 65 gadiem (1924) uzsākta Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja

izveide.
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SIENA MĒNESIS

VASARAS LAIKS
JŪLIJS

Saules Mēness
Da-

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-
nācija riets

.

Sa-
.

tumst
lēkts riets ceļš

hm hms hm hm h m h m

S 1 Imants, Ingars, Intars 5 34 1427 19 23 20 —

Sv 2 Lauma, Ilvars 5 35 27 31 23 19 —

2 54 22 41 D

3 43 23 35 D

P 3 Benita, Everita 5 36 27 42 23 19 —

O 4 Uldis, Sandis 5 37 27 53 23 18 —

T 5 Andžs, Edīte 5 38 28 03 23 17 —

C 6 Anrijs, Arkādijs 5 39 28 14 23 17 —

Pt 7 Alda, Maruta 5 40 28 24 23 16' —

S 8 Antra, Adele, Ada 5 42 28 33 23 15
—

Sv 9 Zaiga, Asne 5 43 28 42 23 14 —

4 56 — V •

6 25 0 06 Vz

7 56 0 24 L

9 24 0 34 L

10 47 0 41 J

12 06 0 46 J

13 23 0 50 J

P 10 Lija, Olīvija 5 44 28 51 23 13 —

O 11 Leonora, •Svens 5 46 28 59 23 12 —

T 12 Indriķis, Ints 5 47 29 07 23 10 —

C 13 Margrieta, Margarita 5 48 29 14 23 09 —

Pt 14 Oskars, Ritvars 5 50 29 21 23 08 —

S 15 Egons, Egmonts, Egija 5 51 29 27 23 06
—

Sv 16 Hermīne 5 53 29 33 23 05 —

14 40 0 54 Sv

15 58 0 58 S\ 3
17 19 1 04 Sk

18 42 1 12 Sk
20 06 1 24 Sk

21 22 1 45 St

22 22 2 21 St

P 17 Aleksis, Aleksejs 5 55 29 38 23 04 —

O 18 Rozālija, Roze 5 56 29 43 23 02 —

T 19 Jautrīte, Kamila, Digna 5 58 29 47 23 00 —

C 20 Ritma, Ramona 6 00 29 50 22 59 1 56
Pt 21 Melisa, Meldra 6 01 29 53 22 57 1 47
S 22 Marija, Marika, Marina 6 03 29 56 22 55 1 40
Sv 23 Magda, Magone 6 05 29 58 22 54 1 34

23 00 3 20 M

23 23 4 41 M ©
23 36 6 16 M

23 45 7 53 0
2352 9 30 D

23 57 11 04 Z

— 12 37 Z

P 24 Kristīne, Krista 6 07 29 59 22 52 1 28
O 25 Jēkabs 6 09 30 00 2250 1 22

£ ;
6
,™' Ance 6 10 30 00 22 48 1 17

™

™arta> Dita 6 12 3000 22 46 1 12

c

Cecīlija, Cilda 6 14 29 59 22 44 1 07
S 29 Edmunds, Edžus 6 16 29 57 22 42 1 02
Sv 30 Valters, Renārs 6 18 29 55 22 40 0 57

0 02 14 12 A

009 15 49 A (£,
0 17 17 28 Vr
031 19 04 Vr

0 53 20 29 D

1 33 21 31 D

2 38 22 09 Vz

P 31 Rūta Ruta, 6 20 29 52 22 38 0 53
Angelika, Sigita

4 00 22 30 Vz

Saules
„ , Sanlps

aDak- Saules Saules
m

»kS
šēlā Uzaust 16kta augstums nļai ai

'"
Dienas

kulml- azi- virs 30° ™Jg s

Hguma
nācija muts no līdz

g

au

ms

Mēness

Ap. 11. VII pl. l
h

Per. 23. VII pl. 11

hm hm hmhm hm

tnXK 52 ~ 42°

947 19 07 56° 17 46
10. VII 2 29

— 44 9 54 19 04 55 I7 9fi
20. VII 2 30 3 04 48 10 04 8 55 54 6 59
30. VII 2 30 4 03 53 10 17 18 42 52 !e22

Fāzes

•
h m

3 VII pl. 9 00
3 11. VII pl. 4 20

©18. VII pl. 2143

£25. VII pl. 17 32
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1. Starptautiskā kooperācijas die-

na.
* 2. Jūras un upju flotes dar-

binieku diena. * 9. Zvejnieku die-

na.
* 16. Metalurgu diena. * 21.

Latvijas Padomju Sociālistiskās

Republikas nodibināšanas diena.
* 23. Tirdzniecības darbinieku die-

na.
* 30. PSRS Jūras Kara Flotes

diena.

3. Pirms 175 gadiem dzimis Jānis Cimze (1814—1881), komponists un peda-

gogs, pirmais latviešu tautasdziesmu melodiju krājējs un apdarinātājs.
3. Pirms 70 gadiem (1919) Strazdumuiža (Rīgas tuvuma) ar Antantes pār-

stāvju starpniecību tiek noslēgts pamiera līgums starp Baltijas vācu un

baltigauņu bruņoto formējumu pārstāvjiem. Saskaņā ar šo līgumu tiek

izveidota latviešu buržuāzijas un Baltijas vācu koalīcijas valdība ar K. Ul-

mani priekšgalā.
3. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Saulvedis Cimerrnanis, etnogrāfs, vēstu-

res zinātņu kandidāts.

5. Pirms 70 gadiem dzimis Kaspars Bušs (1919—1988), mežzinātnieks, biolo-

ģijas zinātņu doktors.

13. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Gunārs Igaunis, mežzinātnieks, lauksaim-

niecības zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais mežkopis.
14. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Lepse (1889—1929), revolucionārās kustī-

bas dalībnieks, partijas un arodbiedrību darbinieks.

18. Pirms 45 gadiem (1944) 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas daļas

pāriet Latvijas PSR robežu un atbrīvo Šķauni.
23. Pirms 100 gadiem dzimis Pauls Dāle (1889—1968), filozofs, psihologs,

pedagoģijas zinātņu doktors, profesors.
25. Pirms 60 gadiem (1929) dzimusi Lilija Dzene, teātra zinātniece un kri-

tiķe, mākslas zinātņu kandidāte, Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultū-

ras darbiniece.

29. Pirms 125 gadiem dzimis Augusts Krumbergs (1864—1897), ārsts, jaun-
strāvnieks.

Pirms 45 gadiem (1944) izveidota 3. Latvijas partizānu brigāde (komandie-
ris O. Oškalns).
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UPĪT' SAKA TECĒDAMA:

MAN NAV VIENA LĪKUMIŅA;

UPES ROSĪBA

J PU?aUg Clkl ° nu Skaits' kas ieP ,ust no rietumiem, no Atlantijasokeāna ievērojam, samazinās anticiklonalā darbība. Tāpēc visbiežāk teritorijai
uzplūst juras gaiss (45%), nedaudz retāk - kontinentālais gaiss ■<»%? no

v.dej.em platuma grādiem. Retu reizi no ziemeļiem ieplūst arktiskais gaiss (7%)
toties biezāk no dienvidiem tiek atnestas tropiska gaisa masas (9%) Jūliis irkarstaka.s mēnesis gada. Vidēja temperatūra" pa mēnešiem <+165-+175 °C

maTa "HS "1
o

a

r

ksir
r ]u

t

mil-. Maksimāla temperatūra bijusi +33-4-35 °C, mini'
Temes bijuti -2°C

PetermekoS un Ķemeru P urva minimāla temperatūra uz

Mēneša nokrišņu summa jūras piekrastē ir ap 70 mm, bet augstieņu rie-tumu nogāzes sasniedz 100 mm. Maksimālais un minimālais nokrišņu dau-dzums .r krasi atšķirīgs. Piemēram, Rīga maksimāla gadījuma izHiuš 249 mm

~H U mm' Pērk°na negaisi -publikas austrumu 3$
numa

k
aUgSt'enēS

~ 6 bet Zemgaks Hdz'"
Saules radiācija vēl ir intensīva, ta spīd 270 stundu Arī traisa temoera-

aZL
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SIENA MĒNESĪ
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DA2A LABA SIENA KAUDZE

GUĻ TAVĀ LĪKUMA

Zinot, ka jebkura upju regulēšana izraisa zivju krājumu samazināšanos un

upes bioloģiskās pašattīrīšanās spējas krasu pavājināšanos, šie regulēšanas
darbi jāplāno sevišķi rūpīgi. Dabu vajag izprast un tur, kur viss dabiskais iz-

jaukts, jārada reģionālajam tipam iespējami līdzīgs veidojums. Jo daudzveidī-

gāka būs upes gultne, jo radīsies labvēlīgāki apstākļi zivju krājumu atjaunoša-
nai un attīstībai, kā arī pašattīrīšanās procesiem. Vecupju saistība ar mazajām

upēm noteikti jāuztur, tās pilda inkubatora un «bērnudārza» funkcijas.

GLIEMEŅU AUKLĒTAS ZIVIS

Spidiļķis? Pempiņš? Jā, kaut kas ir gan dzirdēts par šo zivteli, esot visai

interesanta. Tā jums atbildēs makšķernieks, viens otrs dabas draugs, pat biologs,
bet lielākā daļa no mums tā arī nekā nezina par šo īstenībā ļoti interesanto

«zivteli».

Spidiļķis ir neliels — 5—7 cm, retāk — 10 cm garš — un ar samērā platu
ķermeni. Mugura tam ir zili vai zaļi pelēkā krāsā, sāni un vēders sudrabaini,

ķermeņa pakaļējā daļā gareniska, zaļgana svītra. Sugai ļoti raksturīga ir sānu

līnija; ta ir ļoti īsa un sniedzas tikai līdz sestajai zvīņai, skaitot no galvas.

Tuvojoties nārsta laikam, spidiļķa tēviņa krāsa mainās: vēders kļūst vairāk

vai mazāk oranžsarkans, sāni zilganzaļi, bet mugura tumši zilivioleta, uz

virslūpas un virs acīm veidojas nārsta kārpiņas. Mātīte nārsta laikā krāsu

nemaina, bet viņai uz vēdera izaug līdz 5 cm garš tievs dējeklis. Seit tad arī

sākas tās spidiļķa dzīves, pareizāk sakot, bioloģiskās īpatnības, par kurām daži

no mums ir dzirdējuši. Mātīte ar sava garā dējekļa palīdzību iedēj ikrus glie-

meņu — bezzobju (Anodonta) vai upes pērļgliemeņu (Unio) mantijas krokās

jeb žaunās. Tēviņš šajā paša laikā izlaiž pieņus — un gliemene spermijus
kopā ar ūdeni elpojot iesūc mantijas dobumā, kur ari ikri apaugļojas. Ikru

spidiļķa mātītei nav daudz, parasti no 200 līdz 250, toties tie ir diezgan prāvi.
Kāpēc gan ikru ir tik maz? Tikai tāpēc, ka tos sargā gliemenes čaula un tie

ir daudz mazāk apdraudēti nekā citu, brīvi nārstojošu zivju ikri. Katrā glie-
menē spidiļķa mātīte ienērš tikai 30—40 ikru, jo lielākam skaitam mazuļu tur

nepietiktu skābekļa. Spidiļķa mazuļi kādu laiku vēl paliek gliemenē, jo tie nav

tik attīstīti kā citu zivju mazuļi pēc izšķilšanās. Dzimumgatavību spidiļķis
sasniedz otrajā gadā pēc izšķilšanās un uzturas upju lēni tekošos posmos,
ar zāli aizaugušās, samērā seklās vietās, kur barojas galvenokārt ar aļģēm.
Mūsu apstākļos spidiļķis nārsto maija beigās vai jūnijā, nārsta laikā tēviņi ir

savstarpēji agresīvi.
Nekādas praktiskas nozīmes spidiļķiem nav, to gaļai ir rūgta garša, kas

atspoguļojas arī to nosaukumā vairākās valodās: eopnan (krievu) un Biiterling
(vācu). Makšķernieki šo nelielo un viegli noķeramo zivtiņu kā ēsmas zivi arī

nav iecienījuši, jo uzskata, ka plēsīgās zivis to aiztiek nelabprāt. Spidiļķi vis-

pār ir samēra reti sastopami, Latvijā tie ir novēroti atsevišķos Daugavas, Liel-

upes, Ogres, Mēmeles, Abavas un Salacas posmos. lespējams, ka mazpazīsta-

mības cēlonis ir tas, ka makšķernieku lomos spidiļķi nonāk ārkārtīgi reti, jo

ir augēdāji.
Ja lasītajiem ir zināmas vēl kādas spidiļķa dzīvesvietas, tad lūdzam rak-

stīt: 229021, Salaspils, Miera ielā 3, Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūtam.

Māris Šternbergs
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RUDZU MĒNESIS

VASARAS LAIKSAUGUSTS

Saules Mēness
Da-

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija riets

.

Sa-
.

tumst

lēkts riets ceļš

hm hms hm hm h m h m

O 1 Albīns. Albīna

T 2 Normunds, Stefans

C 3 Augusts
Pt 4 Romāns, Romualds
S 5 Osvalds, Arvils

Sv 6 Askolds, Aisma

6 22 14 29 49 22 36 0 49

6 24 29 45 22 34 0 44

6 26 29 41 2232 0 40

6 28 29 35 22 30 0 36

6 30 29 30 22 28 0 32

6 32 29 23 22 25 0 28

5 30 22 42 L •
7 00 22 50 L

8 25 22 56 L

9 46 23 01 J

11 05 23 04 J

12 22 23 08 Sv

P 7 Alfrēds, Madars

O 8 Mudīte, Vladislavs
T 9 Madara, Genoveva
C 10 Brencis, fnuta

Pt 11 Olga, Zita, Liega
S 12 Vizma, Klāra

Sv 13 Elvīra, Velga

6 34 29 16 22 23 0 24

6 36 29 09 22 21 0 20

6 38 29 01 22 19 0 16

6 40 28 52 22 16 0 12

6 42 28 42 22 14 0 09

6 44 28 32 22 12 0 05

6 46 28 22 22 09 0 01

23 57

13 39 23 13 Sv
14 59 23 20 Sv

16 21 23 29 Sk3
17 44 23 46 Sk

19 03 — St

20 10 0 13 St

20 58 1 01 St

P 14 Zelma, Zemgus
O 15 Zenta, Dzelde

T 16 Astra, Astrīda
C 17 Vineta, Ojegs
Pt 18 Liene, Helēna
S 19 Melānija, Imanta
Sv 20 Bernhards, Boriss

6 48 28 11 22 07 23 54
6 50 27 59 22 04 23 50
6 52 27 47 22 02 23 47
6 54 27 34 21 59 23 43
6 56 27 21 21 57 23 39
6 58 27 07 21 54 23 36
7 01 26 53 21 52 23 32

21 25 2 12 M

21 43 3 42 M

21 53 5 20 C

22 01 6 59 C ©
22 07 8 37 Z

22 12 10 13 Z

22 18 11 51 A

P 21 Janīna, Linda

O 22 Rudīte

T 23 Vitālijs, Ralfs
C 24 Bērtulis, Bojeslavs
Pt 25 Ludvigs, Ludis, Ivonna
S 26 Natālija, Broņislavs,

Broņislava
Sv 27 2anis, Jorens

7 03 26 39 21 49 23 29
7 05 26 24 21 47 23 26
7 07 26 08 21 44 23 22
7 09 25 52 21 42 23 19
7 11 25 36 21 39 23 15
7 13 25 19 2136 23 12

7 15 25 02 21 34 23 09

I 22 27 13 29 A

22 38 15 10 Vr

22 58 16 49 Vr (£,
23 31 18 19 D
— 19 28 D

0 28 20 11 Vz

1 44 20 37 Vz

P 28 Auguste, Guste
O 29 Armīns, Vismants, Aiera
T 30 Alvis, Jolanta
C 31 Vilma, Aigars

7 17 24 45 21 31 23 05
7 19 24 27 21 28 23 02
7 21 24 09 21 26 22 59
7 23 23 50 21 23 22 55

3 12 20 51 Vz

4 41 21 00 L

6 07 21 06 L

7 29 21 11 J £
Saules
apak- Saules

šējā Uzaust lēkta

kulmi- azi-

nacija muts

Saules S«taf
avi?f

™°

S
maials Dienas

v,rs ,3°
aue- ilgums

no lldz
stums

Mēness

Ap. 7. VIII pl. 2C h

Per. 19. VIII pl. 17

h m h m

LVIII 2 30 4 12 54°
10. VIII 2 29 4 46 59

20 VIII 2 27 5 19 65
30. VIII 2 24 5 48 72

h m h m h m

1020 1839 51° 16 14

10 35 18 22 49 15 36
1054 17 59 46 14 51 i
11 17 17 30 42 14 05

Fāzes

•
h m

1 VIII pl. 20 07
3 9. VIII pl. 21 29

©17 VIII pl. 7 08

f?23 VIII pl. 22 41

VIII pl. 945
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5. Miris Fridrihs Engelss (1820—

1895). * 5. 1940. gadā Latvijas
PSR uzņemta Padomju Sociālistis-

ko Republiku Savienības sastāvā.

* 6. Dzelzceļnieku diena. * 12. Fiz-

kultūriešu diena. * 13. Celtnieku

diena. * 20. PSRS Gaisa Flotes

diena. * 27. Ogļraču diena. * 27.

Padomju kino diena.

6. Pirms 90 gadiem dzimis Pēteris Valeskalns (1899—1987), filozofs, valsts

un sabiedriskais darbinieks, filozofijas zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA

akadēmiķis, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, profe-

sors.

8. Pirms 100 gadiem dzimis Oto Skulme (1889—1967), gleznotājs, sceno-

grāfs, PSRS Mākslas akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas PSR Tau-

tas mākslinieks, PSRS Valsts prēmijas laureāts, profesors.
16. Pirms 75 gadiem (1914) dzimis Benjamiņš Treijs, ekonomists, ekonomikas

zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
20. Pirms 100 gadiem dzimusi Paula Līcite (1889—1966), komponiste, Latvi-

jas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbiniece.

20.—22. Pirms 70 gadiem (1919) Rēzeknē notiek LKP Latgales organizāciju
1. konference.

22. Pirms 120 gadiem dzimis Pauls Dauge (1869—1946), revolucionārās kus-

tības dalībnieks, zinātnieks, publicists, viens no padomju stomatoloģijas

pamatlicējiem, Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.

24 Pirms 100 gadiem dzimis Pēteris Strupe (1889—1937), revolucionārās kus-

tības dalībnieks, partijas darbinieks.

25.-26. Pirms 45 gadiem (1944) Ludzā LK(b)P CX plēnums apspriež jautā-
jumu par sagrautās Latvijas PSR tautas saimniecības atjaunošanu.

27. Pirms 275 gadiem dzimis Gothards Fridrihs Stenders, saukts Vecais Sten-

ders (1714—1796), Baltijas vācu mācītājs, rakstnieks un valodnieks.

27. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Edgars Me|ķisis, Latvijas PSR Nopelniem

bagātais jurists, juridisko zinātņu doktors, profesors.

Pirms 90 gadiem (1899) tiek nodibināta Rīgas sociāldemokrātiska organiza

cija.
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ŪDENTTŅIS, STRAUJTECĪTIS.

LIELU DARBU DARĪTĀJS:

UPES ROSĪBA

Augusta ciklonu plūsma pārsniedz anticiklonu daudzumu. Cikloni, nākdami

no rietumiem, no Atlantijas okeāna, atnes mitrā jūras gaisa masas (36%).
Bieži uzplūst arī kontinentālais gaiss (40%) no vidējiem platuma grādiem.
Retāki kļūst tropiskā gaisa masu ieplūdumi (4%), toties biežāk novērojams
arktiskais gaiss (20%), kas veicina temperatūras pazemināšanos un vietām

izraisa pat salnas.

Pērkona negaisi plosās retāk nekā jūlijā, toties ciklonu aktīvās frontes

atnes nokrišņus, kuru summa salīdzinājumā ar jūliju rietumu rajonos vēl pieaug
līdz 90 mm, bet austrumu rajonos ir apmēram tāda pati kā jūlijā — ap 100 mm.

Tātad nokrišņu summa sasniegusi gada maksimumu. Tomēr mitrumu augustā
vēl sevišķi neizjūt, jo turpinās intensīva iztvaikošana. Vidējais saules spīdē-
šanas ilgums pagaidām ir 240 stundu. Mēneša vidējā gaisa temperatūra ir

+ 14,5—ļ-15,5°C, bet maksimālā novērotā ir +30—|—36 °C. Mēneša beigās to-
mēr var jau manīt rudens tuvošanos, jo minimālas temperatūras ir bijušas
tuvas O°C. Pieaug arī augsnes mitrums.

Tanīs gados, kad nokrišņi augustā ir minimāli, upju notece var būt ļoti
neliela, jo tad to nosaka gruntsūdens pietece, kas augustā bieži vien arī ir

niecīga. Bieži vērojami arī uzplūdieni, kuri mazajās upēs parasti ilgst tikai
dažas dienas, bet lielākajās, kā Gauja, Lielupē, Ventā, — apmēram nedēļu,
Daugavā — 10—15 dienu.

Ūdens temperatūra augustā jau ir zemāka nekā jūlijā. Ventā, Lielupē, Dau-
gava mēneša vidū tā ir +18—(-19 °C, Gaujā — ap +17,5°C, Kurzemes un

Latgales mazajās upēs — ap + 17°C, Vidzemes Centrālas augstienes lielākajās
upēs (-15—|-16

O
C, mazākajās — +13—r-14°C.

Rīgā maksimāla gaisa temperatūra (+33,9 °C) novērota 1936 gada 2 au-

gustā, bet minimālā (+3,2 °C) — 1956. gada 12. augustā.

UPES DZĪVĪBA
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S*TaS ° tr/]a P usē "Pes sasniedz šīgada attīstības augstāko stadiju Augi

z ed

d

us liecinot T» 2 vietām straume nes izkliedētus ūdenf-
ziedus. liecinot ka upe savus ūdeņus ievada kāda liellopu novietne

denimhl.? .i & UpC
-.

maināS "c lflMl laikā no Pavasara līdz ru-
denim, bet ari virziena no sakuma uz grīvu. Upe ir dzīva s stēma un tas košodien devējam par ūdens kvalitāti mazajās upēs, patiesībā ir upju dzīvasvielas darbības rezultāts. Upes aizaug, un zināmās robežās tam paUr pozitīva
nora* Aug, uzņem ūdenī izšķīdušās barības vielas un tādējādi samazina to

no3rotaC,

Jzīv
Ude
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, H
" ali^m tiek arī skābeklis Auginodrošina dz ves telpu daudziem sīkiem organismiem, kuri mitinās uz tiem Tā

veidojas spēcīgs bioloģiskais filtrs.

Augu producēto skābekli organisko vielu noārdīšanai tūdaļ izmanto baktē-
njas. un rezultāta radušas minerālvielas atkal uzsūc augi Sis apburtais loks
turpinās nepārtraukti, un labi tas ir tikai līdz zināmai robežai: jaaugu un to
barības vielu upe nav par daudz. Fotosintēze notiek diena un gaismā" bet kāda

RUDZU MĒNESĪ
AUGUSTA
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MĀSAI ZIEDU NESĒJIŅIS,

BĀLIŅAM SUDRABIŅA

gan nozīme tam, ja dienā ūdens ar skābekli piesātinās pat līdz 200%. taču

naktī tas viss tiek patērēts noārdīšanās procesos un pirms saules lēkta skābekļa
daudzums līdzinās nullei? Ne tikai vienā atsevišķā upes posmā jābūt līdzsvaram

starp producēšanos un noārdīšanos. Visas upes daļas ir nepārtraukti saistītas:

augšteces posmu vielmaiņas produkti kalpo par pamatu vidusteces un lejteces
attīstībai.

Un arī tā ir dabiska līdzsvara izpausme, ka upe no sākuma līdz grīvai pa-

kāpeniski noveco, bagātinās ar barības vielām. Mazās upes vielmaiņa 50%

apmērā ir atkarīga no tām sanesām, kas upē nokļūst no pieguļošajiem laukiem.

Eitrofa upe ir augsti produktīva upe, bioloģiski pilnvērtīga — ar spēcīgu paš-
attīrīšanos. Pārstrādājot, iekļaujot bioloģiskajā apritē ne tikai dabiskos 50%
baseina ietekmes, bet arī cilvēka radīto ietekmi, upe veic pašattīrīšanos. Ja

tā ir apdraudēta, apdraudēti esam visi.

Netīra vai pārāk aizaugusi upe ir slimas ainavas sastāvdaļa, un tāda taču

nevar nodrošināt pilnvērtīgu apkārtējo vidi cilvēkam. Augusta peldsezonas sil-

tajās dienās zilie upes līči kļūst viegli zaļgani. Tas ir laiks, kad pietiekami mēs-

lotos ūdeņos attīstās zilaļģes, ko saulainā laikā gāzu vakuolas paceļ ūdens

virspusē. Tā veidojas ūdens ziedēšana, tādā ūdenī peldēties neiet, arī zivīm tas

ir kaitīgs. Augusts līdz ar to ir pēdējais laiks, kad var veikt upju rekultivācijas
darbus.

ATKLĀJUMS PIRMS 150 GADIEM

Angļu pētnieks V. Lonsdeils 1837.—1838. gadā bija izsekojis, ka slānekļu

nogulumi ar kaļķakmens starpslāņiem Devonšīras grāfistē Anglijas dienvid-

rietumos pēc vecuma atbilst «vecajiem sarkanajiem smilšakmeņiem» («Old Red

Sandstone») Skotijā. Pirms 150 gadiem, 1939. gadā, A. Sedžviks un R. Msr-

čisons konstatēja, ka V. Lonsdeilam ir taisnība un ka minētie nogulumi pār-
stāv atsevišķu patstāvīgu iežu sistēmu Zemes garozā un tātad arī atsevišķu

laika periodu Zemes vēsturē. Tā kā sarkani smilšakmeņi var but sastopami
arī citās sistēmās, tad šai sistēmai tika dots devona nosaukums. Sis atklājums

jau pēc gada stipri ietekmēja ģeoloģisko pētījumu attīstību Latvijā, Baltijā un

Krievijā.
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Revolucionāram un mediķim

PAULAM DAUGEM 21. augustā — 120

Par jubilāru — LIVVE, t. sēj., 366. lpp.;
LPE, 2. sēj., 451. lpp.

Izcilā revolucionārās kustības dalībnieka, publicista, padomju stomatoloģi-
jas pamatlicēja Paula Dauges vārds ir plaši pazīstams. Simt divdesmitās jubi-

lejas reizē pienācis laiks paraudzīties, kas darīts viņa piemiņas saglabāšanā
un kas nepadarīts, ko no viņa mantojuma esam paņēmuši un kas vēl apgūstams,

visbeidzot — kāds Pauls Dauge pēcteču priekšā nostājas šodien.

1972. gadā Jēkabpils rajona Lones ciemā pie Saukas skolas tika atklāts

memoriāls ansamblis ar Paula Dauges bisti centrā (autori I. un

V. Berķis). Tas atrodas vecās skolas vietā, kurā 1869. gadā 21. augustā dzimis

Pauls Dauge un kura nodega trīs gadus vēlāk. Nostāk tika uzcelta jauna sko-

las ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Tajā Pauls guva pirmās zināšanas

un no 1888. līdz 1893. gadam strādāja par palīgskolotāju pie sava tēva Jura

Dauges (1835 -1908), kas bija arī literāts (to nesen, 1987. gadā, atgādināja
«Turaidas jumpravas» jaunizdevums),

Pienācīgi iezīmēta arī P. Dauges pēdējā dzīvesvieta Rīgā, J. Kupalas ielā 10

(ēka celta 1910. gadā pēc Ķ. Pēkšēna projekta). 1979. gadā pie tās piestiprināta

piemiņas plāksne. P. Dauge nomira 1946. gada 2. septembrī, apbedīts Raiņa
kapos. Viņa pēdējā atdusas vieta aiz Tautas dzejnieka Raiņa lielā pieminekļa
grūtāk nomanāma, to rotā maza, melna plāksnīte padzisušiem burtiem.

Simtgades reizē — 1969. gada — P. Dauges vārdā tika nosaukta Rīgas
1 medicīnas skola. Paula Dauges iela atrodas jauno klīniku kompleksā Gaiļ-

ezerā. Viņa vārdā nosaukts ari okeāna kuģis.
1922. gadā P. Dauge nodibināja Valsts zobārstniecības institūtu (vēlāk

Valsts stomatoloģijas un odontoloģijas institūts), kas no 1928. līdz 1937. gadam
saucās viņa vārdā (tagad N. Semaško Maskavas Medicīnas stomatoloģijas
institūts). 1969. gadā tika ierosināts institūta nosaukumā atkal ietvert P. Dau-

ges vārdu, taču tas nav izdarīts.

Pēdējoreiz P. Dauge plašāk godināts 1984. gada 28. novembrī, kad RMI

Stomatoloģijas klīnikas auditorijā (Dzirciema ielā 20) tika atklāta viņa portret-
skulptūra (tēlniece A. Neretniece).

P. Daugem veltītas divas grāmatas.

Socialhigiēniste Ludmila Lipovecka 1968 gada publicēja monogrāfiju
«Ārsts, filozofs, cīnītājs Pauls Dauge», kurā pirmoreiz plašāk tika ieskicēts
P. Dauges dzīves ceļš, viņa revolucionārā, sabiedriskā, zinātniskā, pedagoģiskā
un organizatoriska darbība. Saprotamu iemeslu dēļ uzmanība galvenokārt bija
pievērsta P. Dauges veikumam iedzīvotāju veselības aprūpes, zobārstnieciskās
palīdzības un medicīnas zinātnes lauka. Vēl vairāk šie jautājumi uzsvērti grā-
matas atkārtotajā izdevumā, kas iznāca 1973. gadā Maskavā.

Rakstnieka Jāņa Niedres pēdējais biogrāfiskais romāns «Viņš izgāja rīt-
ausma» tika publicēts 1986. gada. Rakstnieks apzinājis un romānā iestrādājis
plašu, agrāk nezināmu biogrāfisko materiālu, tā ievērojami papildinot docentes
L. Ļipoveckas apkopojumu (ja nu drīkst salīdzināt beletristiku ar zinātnisku
pētījumu). Zel tikai, ka romāns būtībā palicis nepabeigts, jo P. Dauges dzīves
pēdējiem 23 gadiem veltītas tikai 25 lappuses. Tas nebūt nebija maznozīmīgs
laiks P. Dauges muza, jo tapa plašākie un izcilākie vina darbi, turklāt noklu-
sēts ir palicis pats sāpīgākais posms — no 1937. gada beigām līdz 1939 gada
aprīlim.

P. Dauges personība prasa daudz plašāku un pilnvērtīgāku izvērtējumu,
tāpēc jāraksta jauna, patiesāka un mākslinieciski spilgtāka grāmata.

Priekšstatu par P. Dauges literāro mantojumu sniedz vina 1970. gadā
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izdota biobibliogrāfija, ko rūpīgi sastā-

dījusi Olga Pūce. Tajā aptvertas visda-

žādākās jomas: revolucionārā cīņa, filo

zofija, vēsture, medicīna (īpaši zobārst

niecība), iedzīvotāju veselības aprūpe,

literatūrzinātne, izglītība.
Apjomīgākais P. Dauges darbs ir

nepabeigtā grāmata «P. Stučkas dzīve

un darbs», kas izdota jau pēc autora

nāves 1958. gadā. Otram savam lielajam
draugam J. Rainim viņš veltījis grāmatu
«J. Rainis. Cīņas, saules un mīlas dzies-

minieks» (krievu valodā Maskavā 1920.

gadā). Filozofijas jomā plašākais darbs

ir monogrāfija «J. Dīcgens» (1934), me-

dicīnas — «Padomju stomatoloģijas so

cialie pamati» (1933). Abas grāmatas iz-

dotas krievu valoda Maskavā. Bez tam

vēl — brošūras, plašāki un īsāki raksti

periodikā, kopumā ap 250 publikāciju.
Daudzi P. Dauges darbi savu nozī-

mību nav zaudējuši līdz mūsdienām. Pie

mēram, stomatologi rosina atkārtoti iz-

dot monogrāfiju «Padomju stomatoloģi-
jas sociālie pamati», jo līdz pat šodienai

labāks un pilnvērtīgāks darbs šajā no-

zarē nav sarakstīts. Pēckara gados atkār-

toti ir izdotas P. Dauges atmiņas par V. I. Ļeņinu, daži fragmenti no citiem

darbiem. Taču plašākam mūsdienu lasītāju lokam viņa literārais veikums ko-

pumā pazīstams maz.

Vajadzētu sagatavot un izdot vismaz P. Dauges nozīmīgāko darbu izlasi,

tajā iekļaujot viņa atmiņas par revolucionārās kustības sākotni Latvijā, par
cīņu biedriem — J. Jansonu (Braunu), F. Roziņu, E. Veidenbaumu, E. Rolavu

un citiem. Lai gan pats P. Dauge atzinis, ka viņa atmiņas «nav jāuzlūko kā

neapšaubāms, stingri izsijāts vēsturisks avots», tās tomēr sniedz plašu un vien-

reizēju laikmeta panorāmu. Ja nu gadās pa neprecizitātēm (piemēram, pateico-
ties P. Daugem, nepelnīti ievērojamu vietu vēstures literatūrā guvis mācītājs
Pēteris Pīpkalējs), komentētāji varētu tās novērst. Tāpat, pārlūkojot pārējo
viņa literāro mantojumu, tiktu atrasts ne viens vien vērtīgs grauds.

Pauls Dauge ir pelnījis, lai viņa tēls mūsu priekšstatos rīt kļūtu vēl cilde-

nāks nekā ir šodien

Arnis Vīksna

Apgaismotājam

GOTHARDAM FRĪDRIHAM STENDERAM 27. augustā — 275

Par jubilāru — LME, 3. sej., 417. lpp.;

LPE, 9. sēj., 266. lpp.

Pedagogs, valodnieks un rakstnieks, latviešu populārzinātniskās un daiļ-
literatūras iedibinātājs Gothards Fridrihs Stenders (1714—1796), parasti dēvēts

Vecais Stenders, piedzima Lašos (tagadējā Daugavpils rajonā, Eglainē) mācī-
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tāja ģimenē. Studējot teoloģiju Hallē, viņš nonāca konfliktā ar turienes

piētistiem, kuru reliģiskie pārspīlējumi viņam nebija pieņemami, un, liekas, stu-

dijas nepabeidzis, bija spiests atgriezties Kurzemē. Stenders strādāja par sko-

lotāju, bija mācītājs, bet tad no jauna devās uz ārzemēm — sākumā uz Vāciju,
tad Dāniju. Nav pierādījusies agrāk literatūrā izplatītā versija, ka Stenders

būtu pildījis profesora pienākumus Kopenhāgenas universitātē un izgatavojis
Dānijas karalim milzīgu ģeogrāfisku globusu. Globusus gan viņš ir gatavojis,
bet, ka liecina Dānijas valsts arhīva materiāli, algu saņēmis nevis kā profe-
sors, bet gan ka studiosus (students ar nepabeigtu augstskolas izglītību). Dāni-

jas Karaliskajā bibliotēkā Kopenhāgenā labā stāvoklī līdz mūsu dienām sagla-
bājušies divi viņa izgatavoti globusi, kuru izmēri neizceļas ar īpašu lielumu

(diametrs 80—90 cm). Cauri Pēterburgai, kur tiek nodibināti kontakti ar vai-

rākiem turienes zinātniekiem (jau agrāk Stenders sarakstījās ar akadēmiķi
L. Eileru), viņš atgriezās dzimtenē un kļuva par mācītāju Sēlpils (tag. —

Jēkabpils raj.) un Sunākstes (tag. — Stučkas raj.) draudzē.

Stendera sacerējumi — viņa tulkotais B. H. Brokesa dzejolis «Rāms laiks

pēc pērkona briesmas» (1753), «Jaukas pasakas m stāsti» (1766), «Ziņģu
lustes» ( 1 daļa — 1783 gada, II daļa — 1789. gadā) v. c. —ir pirmie laicīgās
daiļliteratūras darbi, bet «Jauna ABC un lasīšanas mācība» (1782) un «Bildu

abice» (1787) — pirmās laicīgas ābeces latviešu valoda. Viņa grāmata «Neue

vollstdndigere Lettische Grammatik» («Jauna pilnīgāka latviešu gramatika»)
(1761) ir pirmais filoloģisku rakstu krājums par latviešu valodas jautājumiem.
Izcils darbs ir Stendera plašā vārdnīca «Lettisches Lexicon» (1789, I daļa
latviešu- vācu, II daļa vācu—latviešu). Kā nozīmīgu latviešu valodas leksikas

avotu to izmantojis Rainis, Plūdonis un citi kultūras darbinieki.

Stendera «Augstas gudribas grāmata no pasaules un dabas» (1774) ar

ziņām par astronomiju, ģeogrāfiju, ģeoloģiju utt. ir uzskatāma par pirmo popu-
lārzinātnisko enciklopēdiju latviešu valodā. Sī grāmata ir viens no pirmajiem
darbiem latviešu valoda, kur filozofiska doma attālināta no teoloģijas un tuvi-

nāta dabaszinātnēm. Nodaļa «No tas dabas likumiem» dabai dota panteistiski
hilozoiska interpretācija un izteikti dialektiski minējumi par vispārējo sakarību

un kustību materiālajā pasaulē.
Lai gan Stenders līdz mūža beigām palika dievticīgs, tomēr daudzas reli-

ģiskas ortodoksijas nostādnes viņam bija nepieņemamas. «Augstas gudrības
grāmata» viņš īpaši asi vērsās pret bībelisko pasaules ainu, pirmo reizi latvie-
šiem propagandējot N. Kopernika heliocentrisko mācību.

No mūsdienu zinātnes viedokļa Stendera skaidrojumos ir kļūdas, bet daudz
ari pareizu atzinumu. Nav jāaizmirst, ka tolaik zinātne daudzus jautājumus
traktēja savādāk. Ta. piemēram, «Augstas gudribas grāmata; Stenders raksta
par Saules iedzīvotajiem, jo viņa laika domāja, ka Saules siltums un gaisma
rodas tas atmosfēra, bet pati Saule ir — ka vel 1795. gada rakstīja zvaigžņu
astronomijas pamatlicējs V. Heršels - «visai labvēlīga tam, lai tur uzturētos
dzīvas būtnes . .».

Stenders neprata novērtēt latviešu folkloru. īpaši nepieņemamas sava
robusta satura deļ viņam likās apdziedāšanas dziesmas. Tanī pašā laikā viņš
bija viens no pirmajiem latviešu folkloras vācējiem: viņa latviešu gramatikā ir

ievietoti latviešu dainu paraugi, sakāmvārdi, parunas un mīklas.
Stenders bija viens no pirmajiem, kas prasīja latviešu bērnu izglītošana

ieverot jaunākas pedagoģijas atziņas (J. Komenskis, Z. Z. Ruso). īpaši neat-

laidīgi viņš aicināja atteikties no nežēlīgajiem fiziskajiem sodiem.

M7o«!en

T

dtTS m,ira tanl paša gada' kad iznaca G Merķeļa grāmata «Latvieši»
(l/yo). Līdz Merķeļa atziņai par dzimtbūšanas atcelšanas nepieciešamību Sten-
ders nepaceļas. Gluži pretēji — savos latviešiem domātajos darbos viņš aicināja
lasītājus samierināties ar pastāvošo kārtību. Tomēr nedrīkst aizmirst ari to ka
viņš bija pirmais, kas savos dzejoļos (Stenders tos sauc par ziņģēm) asi vērsās

pret atsevišķiem pastāvošas iekārtas trūkumiem, pret bargu kungu pārāk lielo
patvaļu, atsedza latviešu zemnieku neapskaužamo stāvokli. Tā Stendera lat-
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viešli gramatikas pirmā izdevuma pielikuma ievietots dzejolis «Kurzemes zem-

nieks». Tajā atspoguļoti tipiski klaušu zemnieka dzīves apstākļi:

Nabags zemnieks, kurzemnieks,
Cik tev goda, kāds tev prieks?
SailŠU maizi paēdi,
Ūdens malku nodzēri,
Darba pillam, miega maz,

Dūmi izgrauž actiņas,
Pātags kapā pakaļu.
Rīkstes brīžam muguru,
Tonrr esi nebēdnieks,

Nabags zemnieks, kurzemnieks.

Šo dzejoli augstu novērtēja P. Stučka, uzsvērdams, ka «zemnieku dzīves

attēlojums arvien vēl jāmeklē pie Vecā Stendera».

Džirjas grāmatas «Zujrģii lustes» 1 daļa Stendcrs atzīsti, ka islie materiālo

vērtību radītāji ir latviešu zemnieki, ka muižnieki dzīvo uz zemnieku darba

rēķina (dzejolis «Maizes tēvi»). Muižu Stenders nosauc par «posta vietu»

(«Meitas stāsti»), muižnieka tuvāko pakalpiņu — par «posta vagaru» («Sap-
nis»), viņš kritizē tiesu praksi Kurzemē, kur visu izšķir «tās pilnās maci-

ņas, / Ko pilskungiem sola» («Tiesas kungs»). Ziņģu grāmatas 11 daļā ievie-

totajā dzejoti «Liekā kungu godība» Stenders cenšas aprakstu Kurzemes

muižnieku izšķērdīgo dzīves veidu, norādot, ka tas ir «Ceļš uz parādiem, / Ko

muižas augļi nemaksā». «Man riebj par tādu godību,» Stenders izsaucas un

prasa, lai kungi atsakās no pārmērīgas zemnieku izsūkšanas. Dzejoli eLabaiS
saimnieks» Stenders kritizē muižniekus, kas prasa pildīt pārmērīgi iieias

klaušas:

Iknedeļ' sūtu darb'nieku,

Bet, kad jau dzen pār liecību.
Tas kož līdz, smadzeniem.

Dzejolī «Tā mīļā Dieva zemīte» izteikta doma. ka uz kungiem nedrīkst

paļauties:
Drīz kungu žēlastība vīst,

Kas grib, var pievilts kļūt.

Dzejolī «Cilvēcības vērtība» Stenders nosoda kungus, kas bez kādām kauna

un goda jūtām dīrā savus dzimtcilvēkus:

Ak vai tam, kas tos brāļus spaid!
Lai goda krēslā sēd,
Gan tādu maksas diena gaid,

Kas sirdi grauž un ēd.

Tāds iraid tiešām gāneklis
Virs zemes un tur debesīs.

Līdzīgs motīvs parādās ari dzejoli «Gods»:

Ka asins dzērējs barojas
No brāļu asarām.

Cits zvēra goda cilājās
Caur varas spiešanām,

Jaunlatviešu publicists A. Spāģis pagājušā gadsimta vidu par muižas kri-

tiku Stcndera dzejoļos rakstīja: «Pat viņa dziesmas humoristiska kārtā tik ļoti

sasaucas ar īstenību, ka šodien kādam citam baltiska elementa cenzūra to

nekad neatļautu; tagad tumsoņi to izdaudzinātu par atentātu pret «vācisko

elementu».» Kad literatūras pētnieks R. Klaustiņš izteica domu, ka muižas kri-

tika Stendera darbos ir tikai literārs paņēmiens, vēsturnieks M. Stepermanis

nopietni iebilda: «Ta ir pilnīgi reāla aina, kuru šeit mums zīmē Stendcrs, tin

nevis pastorālās dzejas paņēmiens, kā to savā laikā domāja Klausiiņ.š»

Stenders kategoriski noraidī'a neiecietīgu attieksmi pret atsevišķam tautām

un konfesijām. Būdams p?c tautības vācietis, viņš sava kapa plāksnē lik-ļ iekalt

vardu «l atvis». Ar to viņš pauda patiesas simpātijas pret dzimtbūšanas jūgā

nospiestaMem latviešiem.
Alnis Svelpis
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SEPTEMBRIS VIRŠU MĒNESIS

Piezīme. Vasaras laiks līdz 23. septembrim

Saules Mēness

Da

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija riets

.
Sa-

.

tumst

lēkts riets cels

h m h m s h m h m h m h m

Pt 1 Ilmārs, Iluta

S 2 Eliza, Lizetc, Zet<
Sv 3 Berta, Bella

7 25 14 23 31 21 20 22 52

7 27 23 12 21 18 22 49

7 29 22 53 21 15 22 45

8 47 21 15 J

1005 21 18 J

11 22 21 23 S\

P 4 Dzintra, Dzintars

O 5 Klaudija
T 6 Maigonis, Magnuss
C 7 Regīna, Ermīns

Pt 8 Ilga
S 9 Bruno, Telma

Sv 10 Jausma, Albertīne

7 31 22 33 21 12 22 42

7 33 22 13 21 10 22 39

7 35 21 53 21 07 22 36

7 37 21 33 21 04 22 33
7 39 21 12 21 02 22 29

7 42 20 52 20 59 22 26

7 44 20 31 20 56 22 23

1240 21 29 Sv

1401 21 37 Sk

1523 21 51 Sk

16 43 22 12 Sk

17 56 22 50 Sf 3
18 50 23 50 St
19 26 - M

P 11 Signe, Signija
O 12 Erna, Evita, Eva

T 13 Iza, Izabella

C 14 Sanita, Santa, Sanda
Pt 15 Sandra, Gunvaldis

S 16 Asja, Asnate
Sv 17 Vera, Vaira, Vairis

7 46 20 10 20 53 22 20

7 48 19 48 20 51 22 17

7 50 19 27 20 48 22 14

7 52 19 06 20 45 22 I I
7 54 18 44 20 42 22 08

7 56 18 23 20 40 22 05
7 58 18 01 20 37 22 02

1947 i 10 M

20 00 2 43 0

20 09 4 21 0

20 15 6 00 Z

20 22 7 37 7.

20 28 9 17 A

20 36 10 58 A

P 18 Liesma, Elita

O 19 Verners, Muntis

T 20 Guntra, Marianna
C 21 Modris, Matīss
Pt 22 Māris, Maigurs
S 23 V.inda, Veneranda
Sv 24 Agris, Agrita

8 00 17 40 20 34 21 59
8 02 17 19 20 32 21 56
8 04 16 57 20 29 21 53
8 06 16 36 20 26 21 50
8 08 16 15 20 23 21 47

8 10 15 54 20 21 21 44

7 12 13 1533 19 18 2041

20 46 12 41 Vr

21 03 14 25 Vr

21 32 16 02 Vr

22 21 17 20 D

23 33 18 12 D <Z
— 18 43 Vz

0 58 17 59 Vz

P 25 Rodrigo, Rauls
O 26 Gundars, Kurts, Knuts
T 27 Ādolfs, Ilgonis
C 28 Sergejs, Svetlana, Lana
Pt -29 Miķelis. Mikus, Mihails
S 30 Elma

7 14 15 12 19 15 20 38
7 16 14 52 19 12 20 35
7 18 14 31 19 10 20 32
7 20 14 11 19 07 20 29

7 22 13 51 19 04 20 27

7 24 13 32 19 02 2024

1 26 18 10 L

2 52 18 17 L
4 15 18 22 J

5 34 18 26 J

6 51 18 30 .1

«07 18 35 S\ 0

Saules

apak- Saules

šējā Uzaust lekta

kulmi- azi-

nācija muts

c i Saules
Saules

maksi-
augstums mālais Dienas
virs 30

auļ, ilgums
no līdz

stums

Mēness

Ap. 4. IX pl. 13 n

Per. 16. IX pl. 20

h m h m

1 IX 2 24 553 73'
10. IX 2 21 6 16 80

20 IX 2 17 6 40 87
23. IX 2 16 646 89
30. IX 114 6 02 94

h m h m h m

I I 22 17 24 41° 13 55
II 49 16 52 38 13 12

12 28 16 05 34 12 25
12 44 15 47 33 12 11

1250 13 36 30 11 38

Fāzes

_
h m

* IX pl. 13 50
© 15. IX pl. 15 51

(L 22 IX pl. 6 11

10 IX pl. 0 48
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I. Vispasaules miera diena. * I.

Arodbiedrību miera kustības die-

na.
* 1. Zinību diena. 3. Naf-

tas un gāzes rūpniecības dar-

binieku diena. * 8. Starptau-
tiskā žurnālistu solidaritātes die-

na.
* 10. Tankistu diena. * 17.

Meža darbinieku diena. * 24. Ma-

šīnbūvētāju diena. * 27. Vispasau-
les tūrisma diena. * 28. Pirms 60

gadiem (1929) dzimis PSKP CX

Politbiroja loceklis, PSRS Minis-

tru Padomes priekšsēdētājs Niko-

lajs Rižkovs.

1. Pirms 50 gadiem (1939) ar fašistiskās Vācijas iebrukumu Polijā sākas ot-

rais pasaules karš.

5. .Pirms 60 gadiem (1929) dzimusi Aina Blinkena, valodniece, filoloģijas

zinātņu doktore, Latvijas PSR ZA korespondētājlocekle. Latvijas PSR

Valsts prēmijas laureāte.

13. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Beika (1889—1940), revolucionārās kus-

tības dalībnieks

14. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Jānis Erenpreiss, histoķīmiķis, medicīnas

zinātņu doktors.

15. Pirms 90 gadiem dzimis Nikolajs Delle (1899 -1946), ģeologs un paleon-

tologs; sastādījis Latvijas ģeoloģijas karti

18. Pirms 100 gadiem dzimis Arvīds Lepiks (1889—1965). lauksaimniecības

mehanizācijas speciālists, tehnisko zinātņu doktors, profesors.
21. Pirms 100 gadiem dzimis Žanis Blumbergs (1889-1938), Pilsoņu kara

dalībnieks.

22. Pirms 70 gadiem (1919) dzimusi Anita Ozoliņa, bioķīmiķe, medicīnas zi-

nātņu doktore.

25 Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Modris Ģelzis, Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātais arhitekts.

27 Pirms 90 gadiem (1899) dzimis Pēteris Upītis, grafiķis, Latvijas PSR Tau-

tas mākslinieks.

Pirms 90 gadiem (1899) tiek nodibināta Vakareiropas latviešu sociāldemokrātu

savienība.
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ŠŪPO MANI, VĒJA MĀTE,

AIVIEKSTS VIĻŅU ŠŪPULI;

UPES ROSĪBA

Septembrī salīdzinājumā ar augustu republiku šķērso daudz mazāk ciklonu

Tomēr gaisa spiediens to centrā ir zemāks, tāpēc vēji ir spēcīgāki, pieaug vētru

skaits. Apmēram vienāds ir dienu skaits ar jūras gaisu (36%) no mērenajiem

platuma grādiem un kontinentālo gaisu (39%)- Arktiskais gaiss (25%) parasti
ieplūst ciklonu aizmugurē. Tāpēc Vidzemes Centrālajā augstienē jau mēneša

pirmajā dekāde var sākties salnas virs zelmeņa, bet jūras piekrastē — ne āt-

rāk ka trešajā dekādē. Mēneša beigās bijušas arī salnas gaisā. Jūras tuvums

ietekmē ari mēneša vidējo gaisa temperatūru: republikas rietumu daļā tā ir

+ 12,5°C, bet austrumu daļa par 2° zemāka — +10,5 °C. Maksimālās tempera-
tūras sasniegušas +31 °C, bet minimālās bijušas negatīvas — —8, —9 °C

Pusi no mēneša līst lietus. Tomēr nokrišņu summa ir mazāka nekā augustā:
Kurzemes un Vidzemes augstienēs tā ir ap 90 mm, pārējā teritorijā — 60—

80 mirt.

Tā ka gaisa temperatūra pazeminās un saules spīdēšanas ilgums samazinās

līdz 170 stundām, iztvaikošana sāk strauji palēnināties, parasti iztvaiko puse
no mēneša nokrišņu daudzuma, arī augsne kļūst mitrāka. Tā kā samērā daudz

lietusūdens uzsūcas augsnē, tad virsas notece vēl ir neliela un upju caurplūdums
septembrī sevišķi krasi nepieaug, ja nokrišņu daudzums ir normāls. Bet, ja
uznāk lielākas lietusgāzes, tad ūdens vairs neiesūcas — un sevišķi mazajās

upēs var būt ievērojami uzplūdieni.

Ūdeņi atdziest. Lielākajās upēs ūdens temperatūra mēneša vidū ir nedaudz
virs +13°C, Gauja — virs +12 °C. Mazajās upēs temperatūra ir par apmēram
1° zemāka neka lielajās. Vēsā laikā ūdens temperatūra ir par apmēram 2 C

zemāka nekā iepriekšminētā, bet siltā un saulainā laikā — var būt par apmēram
3 0

augstāka.

Rīga maksimālā gaisa temperatūra (+28,3 °C) novērota 1887. gada 3. sep-
tembrī, bet minimālā (-2,5°) — 1958. gada 18. septembrī.

UPES DZĪVĪBA

Pirmās rudens salnas un bieži mākoņainās debesis upju aizaugšanu vairs
nesekmē. Zivis vēl intensīvi barojas un jūtas pat labāk nekā vasarā. Ūdens
temperatūra zemāka, un tāpēc elpot ir vieglāk. Arī ūdenī ir spēkā likumība, ka.
temperatūrai pazeminoties par 10°, fizioloģisko procesu intensitāte samazinās
3—4 reizes — tātad jātērē mazāk enerģijas sevis uzturēšanai.

Taču tuvojas otrs zivīm un upēm nelabvēlīgs periods — rudens lauka darbi,
notece no rudens aruma un it sevišķi no skābbarības tvertnēm. Nevajadzētu jau
daudz: vienīgi apdomīgāk saimniekot uz lauka un sakopt 10 metru plato ūdeņu
aizsardzības joslu. Ražas būtu lielākas, ūdeņi tīrāki. Pietiktu jau ar 5 metrus
platam aizsargjoslām, tikai kārtīgi izveidotām, arī tādām, kuras pavasaros ne-
īzdedzina.

Cilvēka gādību gaida apmēram 500 mazo upju. Pa republikas teritoriju tās

izvietojušās visai vienmērīgi; katram darbs pie to atjaunošanas jāsāk savā dzī-

VIRŠU MĒNESISEPTEMBRĪ
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NE TĀ ŠOPOJ TĒVS MĀMIŅA
BALTAJOS AUTIŅOS

vesvietā. Paliek vēl ap 300 iepriecinoši neskartu upīšu — ar tīru smaržu ap-
kārtnes pļavās, mežos un purvos. Tur meklējam foreles un sižetus makšķernieku
stāstiem.

Starp tīrajām un netīrajām ir ap simt tādu upīšu, kuras savus ūdeņus ievada

tieši Rīgas līcī vai Baltijas jūrā. No septembra tajās sākas rudens nārsta

migrācijas. Upes nēģi un laši laužas augšup pa upi uz nārsta vietām. Lašu

ikrus iecienījušas vēdzeles, kuras arī pamanās iekļūt lašupēs un līdz savam

nārstam gadu mija paspēj iznīcināt krietni daudz lašu ikru.

AKMENS LAIKMETA LOMI

Tagad, kad aizritējuši gadu tūkstoši, priekšstatu par seno cilvēku darbību

dod atradumi apmetnēs, kur kopa ar senlietām nereti ir saglabājušās kādreizējo
medību un zvejas guvumu atliekas. Izskatot atrastās zivju atliekas — kaulu:-

un zvīņas —, varam izzināt, kādu sugu zivis senatnē bijušas lomos, un aprē

ķināt šo zivju izmērus.

Līdz šim pētītajās apmetnēs pavisam konstatētas 18 sugu zivju atliekas.

Visumā tās ir tās pašas zivis, kuras lielākos vai mazākos daudzumos sastopam
mūsdienu zvejnieku lomos. Izņēmums ir tikai spāre, kura laika gaitā izzudusi.

Visvairāk saglabājušās līdaku atliekas — 55% no kopējā zivju atlieku dau-

dzuma. Jāpiezīmē, ka līdaka ir vienīgā suga, kas atrasta visās senajās iekšze-

mes apmetnēs kā Latvijā, tā ari Igaunijā un Lietuvā (izņēmums ir Rīgas līča

salu apmetnes, kur konstatētas jūras zivis). Līdakas senajos lomos bijušas ļoti
dažādas — 10—175 cm garas un apmēram 0,02—50 kg smagas. Pie saimnie-

ciski nozīmīgākajām zivīm akmens laikmetā pieskaitāmas vēl vairākas citas

sugas (tās atrastas 50—85% izpētīto apmetņu). Asaru atlieku caurmērā ir 19%

no visām atrastajām, zivju garums 6—48 cm, masa 5 g — 2,2 kg. Nozīmīga

suga ir zandarts; tā atliekas atrastas 5,2% apmērā. Mazāko zandartu garums
bijis ap 30 cm, lielāko — 130—140 cm, masa 0,5—15 kg. Atradumi liecina, ka

senatnē zandartu izplatība bijusi plašāka un to sastopamība biežāka nekā mūs-

dienās. Plaužu atlieku daudzums sasniedz 10%, zivju garums 12—66 cm, masa

0,03—6 kg. Līņu atlieku ir 5,3%, zivju garums 11—76 cm, masa 0,03—11 kg.
Vēl jāpiemin arī sams. Salīdzinājumā ar iepriekšminētajām sugām samu atlieku

nav daudz —
caurmērā 2,2%, toties izmēri ir iespaidīgi —

garums 40—250 cm,

masa apmēram 0,5—150 kg.

Spriežot pēc plašās izplatības un sastopamības, iepriekš minētās sugas

(līdaka, asaris, zandarts, plaudis, līnis, sams) akmens laikmetā bijušas lomu

galvenā sastāvdaļa — šo sugu zivju atlieku daudzums kopā ir 97%. bet pārējo
12 sugu zivju atlieku — tikai 3%- Šīs pārējās sugas ir sekojošas. Karūsa

konstatēta 5 apmetnēs, garums 5—38 cm, masa 0.01—1,8 kg. Plicis konstatēts

4 apmetnēs, garums 8—29 cm, masa 0,01—0,5 kg. Tādas zivis, kuras konsta-

tē'as 3 apmetnēs, ir rauda, garums 8—32 cm, masa 6 g — 0,7 kg, sapals,

garums 6,5—46 cm, masa 6 g — 1,6 kg. un rudulis, garums 6,7—30 cm, masa

6 g — 0,8 kg. Divās apmetnēs konstatēts zutis, garums 60—84 cm, masa

0,4—l,2kg, spāre, garums 10—24cm, masa 0,01 —0,22 kg, un salate, garums

45—76 cm, masa 1,5—7 kg Pārējām četrām sugām ir pa vienai atradnei. Tās

ir ālants, garums 10—40 cm, masa 0,01 —
1 kg, vēdzele, garums 40—75 cm,

mas3 1,5—4 kg, ķīsis, garums 6,6—12 cm, un lasis, garums 100—110 cm, masa

ap 12 kg.
Turpinājums 53. Ipp.
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Valodniecei

AINAI BLINKENAI 5. septembrī — 60

Par jubilāri — LPE, 2. sēj., 61. lpp.

Vairāk neka desmit gadu (kopš 1977. gada) ik rudeni, oktobri, A. Upīša
Valodas un literatūras institūts uz Valodas prakses dienu aicina kopā plašu
sabiedrību. Te pulcējas skolu jaunatne un studenti, skolotāji un valodnieki,
izdevniecību, radio. TV, preses un teātru darbinieki, augstskolu pasniedzēji, žur-

nālisti, rakstnieki, tulkotāji un citi valodas lietpratēji un interesenti. Šādās rei-

zēs mēs nonākam saskarē ar mūsu valodniecības autoritāti filoloģijas zinātņu
doktori Latvijas PSR ZA korespondētājlocekli Ainu Blinkenu.

«Mūsu tautā par valodu ir liela interese,» apstiprina zinātniece. «Taču va-

loda nemitīgi attīstās, un kopš J. Endzelīna laikiem tajā daudz kas ir mainījies.
Nevaram iztikt ne bez jauniem vārdiem, ne bez valodas kopšanas un pētīšanas
līdzekļiem. Bet, kas un kā nāk klāt, — to tomēr vislabāk redzēt, salīdzināt un

novērtēt spēj valodnieki.»

Būdama A. Upīša Valodas un literatūras institūta direktora vietniece zināt

niskajā darbā, Aina Blinkena vada valodniecības darbu un arī vienu no četrām

institūta nodaļām - Literāras valodas nodaļu, kuras darbalauku īsumā pat
grūti raksturot. Viens no šīs nodaļas darba virzieniem ir saistīts ar termino-

loģijas un valodas kultūras jautājumiem. ZA ietvaros darbojas Terminoloģijas
komisija ar vairāk neka 20 apakškomisijām pa specialitātēm. Tās priekšsēdētāja
(kopš 1975) ir Aina Blinkena. Šīs komisijas plēnums apstiprina terminus, izlemj
principiālus terminoloģijas teorijas un prakses jautājumus. Publicēto termino-

loģisko vārdnīcu skaits tuvojas diviem desmitiem un biļetenu skaits — sešiem

desmitiem.

Ne mazāk iespaidīgs ir Literāras valodas nodaļas veikums valodas kultūras

un prakses joma. Ta, viena gadā vidēji tiek sniegts ap 600 valodas konsultāciju

(pa tālruni, mutvārdos, rakstveidā). Tad vēl lekcijas redakcijās, skolās, kul-

tūras namos, dažādos kursos, televīzijā v. tml. Plašam interesentu lokam domā-

tais izdevums «Latviešu valodas kultūras jautājumi», ko ik gadus gatavo
žurnālistu savienība un Valodas un literatūras institūts, jau piedzīvojis 24 lai-

dienus. To veidošanā tāpat aktīvi piedalās Aina Blinkena. Kopš 1983. gada viņas

redakcijā institūts publicē ikgadējus krājumus «Valodas aktualitātes», kas ietver

daudzajās valodnieku konferencēs pārrunātās problēmas.
Otrs darba virziens - latviešu literārās valodas vēstures pētīšana. lecerēts

izdevums vairākās grāmatās, kas ietvers rakstu valodas, morfoloģiskās sistēmas

un sintakses attīstību. Klajā nākuši šā pētījuma pirmā grāmata — A. Bergma-
nes, A. Blinkenas «Latviešu rakstības attīstība» (1986). Bez tam valodniecī-

bas vēstures jomā ir pabeigta J. Endzelīna darbu izlases izdošana, top X- Mīlen-

baha darbu izlase. Zinātniece atzīst, ka latviešu literārās valodas vēsturē strīda-

ābolu ir pietiekami. Viens no tiem — ilgi pastāvējušais vienpusīgais viedoklis,

it kā vācieši mūsu valodu būtu vienīgi piesārņojuši un neko nebūtu darījuši tās

labā.

Vēl viens darba virziens — latviešu valodas materiāla regulāra sniegšana
UNESCO aprūpē ņemtajam Eiropas lingvistiskajam atlantam, kurā tiek kārto

grafētas Eiropas valodas.

Tāpat darbs ieguldīts skolu mācību grāmatu veidošana, aspirantu vadī-

šana — viņa izaudzinājusi jau desmit zinātņu kandidātu. Gadās arī vadīt

un virzīt dažādu valodas entuziastu darbu. Tā, piemēram, sagatavots izdošanai

aizsaulē aizgājušā Klāva Šiliņa mūža sirdsdarbs «Latviešu personvārdu vārd-

nīca».

Valodniekos zinātniece augstu vērtē daudzpusīgumu, objektivitāti, prasmi
saskatīt progresīvās tendences Šī daudzpusība piemīt ari pašai Ainai Blinkenai,
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un tomēr līdzšinējo veikumu kopa ce-

mentē viņas uzskats, ka valodas pētnie-
kam pirmām kārtām jādod darbi, kas

nepieciešami valodas praksei. To var sa-

cīt gan par «Mūsdienu latviešu literāras

valodas gramatiku» (I —II da|a, 1959—

1962; republikas Valsts prēmija 1965),
kuras līdzautore ir viņa, gan par mono

grāfiju «Latviešu interpunkcija» (1969),

gan arī par «Latviešu rakstības attīstību»

(1986), kas uzrakstīta kopā ar A. Berg
mani. Uzdrošinos to apgalvot kā cilvēks,
kas divdesmit piecus gadus atdevis tieši

valodas praksei un kas bez Ainas Blin-

kenas veikuma savu darbu nevar iedo-

māties.

Dienu no dienas valodniecībā nak klat

jaunas tēmas un problēmas, ir daudz

vilinošu novadu, kuros mūsu — latvie-

šu — zinātnieki vēl tikpat kā neko nav

darījuši, piemēram, sociolingvistikā, kas

pēta valodas un sabiedrības mijiedarbību.
Lūk, daži jautājumi, ko aplūko šī zināt

nes nozare. Kas, cik un kāpēc runā dia-

lektā? Kas — literārajā valodā? Kādas
ir atkāpes? Kadi sociāli faktori nosaka

valodas lietošanu? Valodas prašanas līmenis. Divvalodības jautājumi. Sai sa-

karā zinātniecei ir vēl viena darbības joma: viņa ir PSRS ZA kompleksās
zinātniskās padomes «Nacionālo valodu attīstība sociālisma apstākļos» locekle.

Sī padome pēta divvalodību, kas cieši saistīta ar ētikas, psiholoģijas, vispārējās
kultūras jautājumiem.

Jubilāres dzīvē, darbā un personībā nav nekā vienmuļa. Tur daudz krāsu:

tuvākie kolēģi ir dzirdējuši viņas dziesmas, jūsmojuši par aktrises dotībām

un humora izjūtu, priecājušies par Braslas ielas dārziņā kopīgi ar dzīvesbiedru,

RPI docentu Pēteri Blinkenu, izaudzētajām rozēm, gladiolām un vīnogām.
Tomēr — vai pats lielākais sasniegums nav cienīgas nākamās maiņas izaudzi-

nāšana? Nu jau labu laiku mātes pēdās iet arī meita — filoloģijas zinātņu
kandidāte Ina Druviete.

Aina ap Ainu Blinkenu būtu pārāk idilliska, ja taja neieaustos arī pa rūpei

un sāpei — vispirms par to, ka celt valodnieka autoritāti tauta

Rūpju netrūkst, bet virsroku jau tomēr ņem priecīgie saullēkti, kas nak ar

jaunu, labu ziņu un ilgi meklētu risinājumu. Lai daudz tādu saullēktu!

Selga Kaņepe
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ZEMLIKU MĒNESIS
OKTOBRIS
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I. Skolotāju diena. * 7. PSRS

Konstitūcijas diena. * 24. Starp-
tautiskā Apvienoto Nāciju Orga-

nizācijas diena. * 29. Komjaunat-
nes dibināšanas diena. * 29. Auto-

transporta darbinieku diena.

5. Pirms 50 gadiem (1939) noslēgts Padomju Savienības un Latvijas sav-

starpējās palīdzības pakts.
8.—9. 1988. gadā notiek Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress.

13. Pirms 45 gadiem (1944) Rīga tiek atbrīvota no vācu fašistiskajiem iebru-

cējiem.
16. Pirms 260 gadiem dzimis Nikolajs Himzelis (1729—1764), ārsts, biblio-

fils, mākslas priekšmetu kolekcionārs.

16. Pirms 65 gadiem (1924) dzimusi Laima Tabaka, botaniķe, bioloģijas zinātņu
kandidāte.

16. Pirms 45 gadiem (1944) Rīgā ienāk 130. latviešu strēlnieku korpusa daļas.
18. Pirms 80 gadiem (1909) dzimusi Iraida Romadane, ķīmiķe organiķe, ķīmi-

jas zinātņu doktore, profesore.
18. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Arnolds Valtneris, fiziologs, bioloģijas zi-

nātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
22. Pirms 85 gadiem (1904) dzimusi Velta Bērziņa, ārste, mikrobioloģe, medi-

cīnas zinātņu doktore, profesore.
23. Pirms 125 gadiem dzimis Fricis Blumbahs (1864—1949), metrologs un

astronoms, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Latvi-

jas PSR ZA goda loceklis, profesors.
30. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Roberts Kalniņš, fiziķis, fizikas un mate-

mātikas zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs,
Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

Pirms 70 gadiem izvēršas vācu imperiālistu mēģinājums avantūrista P. Ber-

monta-Avalova aizsegā nostiprināt savu kundzību Latvijā.
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STRAUJUPĪTE TECĒDAMA

MANI LĪDZI AICINĀJA;

UPES ROSĪBA

Nedaudz vairāk par pusi no oktobra dienām virs republikas noris cikloniska

darbība. Pāri Latvijai virzas gan kontinentālais gaiss (42%) no vidējiem pla-
tuma grādiem, gan jūras gaiss (38%), gan arktiskais gaiss (20%). Kontinentā-

lais gaiss parasti' ietekmē republikas austrumu rajonus, jūras gaiss — rietumu

rajonus, arktiskais — visu republiku. Ja vasaras mēnešos kontinentālā gaisa
ietekmē temperatūra parasti paaugstinājās, tad tagad, sevišķi naktīs, tā krasi

pazeminās. Jūras piekrastē gaiss ir siltāks, jo cikloni ceļā daļēji sasiluši virs

Baltijas jūras, kuras ūdens vēl samērā silts — ap +10 °C. Ja republikas rie-

tumu daļā mēneša vidējā gaisa temperatūra ir +8 °C, tad austrumu daļā tā ir

ap +5°C. Vēl krasāk atšķiras minimālās temperatūras: rietumos tā bijusi
—B°C, bet austrumos —16 °C. Maksimāla temperatūra šinī mēnesī bijusi
+20—ļ-24 °C. Temperatūrai noslīdot zem +5 °C, beidzas veģetācijas periods.
Vidzemes Centrālajā augstienē tas notiek mēneša vidū, jūras piekrastē — ok-

tobra pēdējās dienas.

Nokrišņi Kurzemes rietumu piekrastē salīdzinājumā ar septembri nedaudz

pieaug — līdz 90— 100 mm, bet austrumu rajonos samazinās līdz 60 mm.

Iztvaikošana ir neliela, tāpēc palielinās upju notece, sevišķi mazo upju.
kuras atrodas augstieņu rietumu nogāzēs, jo tur nokrišņi ir intensīvāki. Uzplū-
diem parasti ir garāki neka vasaras mēnešos, tie ilgst 15—17 dienu.

Ūdens temperatūra lielajās un mazajās upēs vairs sevišķi neatšķiras. Ventā

un Lielupē tā vidēji ir ap +8 °C, bet pietekās — +7,5 °C, Daugavā un Gaujā —

tuva +7°C, pietekās - ap +6 °C. Agros rudeņos ūdens temperatūra mēneša

beigas, sevišķi ziemeļaustrumu mazajās upēs, var būt ap 0 °C un vietām parā-
dīties pirmās ledus formas (piesalas, vizmas, vižņi).

Rīga maksimāla gaisa temperatūra (+21,5 °C) novērota 1934. gada 3. ok-

tobrī, bet minimālā (—9,5°C) — 1912. gada 27. oktobrī.

UPES DZĪVĪBA

Ūdeņi mazajās upes aiztek kādi nu kuro dienu. Ja lietainai dienai pagadās
sakrist ar ražas novākšanu kādā laukā, kur vagas iet no kalna lejup uz up-
malu, tad arī ūdeņi aiztek duļķaini brūni. Ja upes baseinā pārsvarā ir meži un

purvi, tad bažu par upes likteni nav. Mežs atņem upei barības vielas, rada lab-

vēlīgu apēnojumu. Gaismas intensitāte uz meža upītes virsmas ir tikai 1% no

tās, kada novērojuma atklātā lauka.

Kur upes baseinā daudz aramzemes, jau iztālēm gribētos ieraudzīt upes
kontūras iezīmējošu koku rindu, pat vairākas. Jāsāk maksāt par regulēšanu,
koki jāstāda atpakaļ, kailas upes mūsu teritorijā nekad nebūs dzidras, tās
jāapēno Ja sastādītu kokus skaistās rindas, kas ietu 60° leņķī pret horizontu
un starp kurām būtu 1 m atstarpe, tad jau arī upe būtu sakopta. Vietām paša
upē nelielu dīķīšu vai atteku veidā būtu veidotas atpūtas zonas zivīm un

putniem. Tur, kur gultni nepieciešams regulēt, tās šķērsprofils jāveido asimet-

ZEMLIKU MĒNESIOKTOBRĪ
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TECI VIENA, STRAUJUPITE,

TEV IR PULKA LĪKUMIŅU

riski, gultnei jābūt raupjai, lai sekmētu ūdens saķēri ar to un lai dzīvībai

būtu kur pieķerties un nostiprināties.
Bioloģiski bagātākā upē ir mazāk nezāļu un kaitigo zilaļģu, bet lielāka ir

sugu daudzveidība. Nu, vismaz 2—3 tūkstoši augu un dzīvnieku sugu, nevis

20—30 vai labākajā gadījumā ap simt sugu kā pašlaik. Bioloģiskajai daudz

veidībai ir pašvērtība — tā uztur stabilā līdzsvara galvenos bioloģiskos proce-
sus, normālu upes attīstību no sākuma līdz grīvai.

Upe pati spēj regulēt savus dzīvības procesus mums labvēlīga virziena:

ja nevaram palīdzēt, jāmēģina netraucēt.

AKMENS LAIKMETA LOMI

Sākums 47. lpp.

No visa iepriekš minēta redzams, ka konstatētas zivju sugas, zivju izmēri

un atlieku daudzumi dažādās apmetnēs ir visai atšķirīgi. Nav tomēr domājams,
ka zivju atlieku daudzums proporcionāli atspogu|otu kādreizējo lomu sastāvu

un dotu pilnīgu pārskatu par kāda apvidus ihtiofaunu, jo laika gaita dažādu

iemeslu dēļ daudz kas izzudis. Šajā ziņā ka raksturīgus piemērus var minēt

datus par Zvejnieku II apmetni pie Burtnieku ezera un Sārnates purva mītnes

Kurzemē.

Zvejnieku II apmetnes daļā, kas bija apdzīvota jau agrajā mezolita laikmetā

(8. g. t. p. m. ē.), pavisam konstatētas piecas zivju sugas — līdaka, sapals, līnis,
plaudis un asaris. Savukārt šīs apmetnes daļā, kura bija apdzīvota vidējā mezo-

lītā (7 —6. g. t. p. m. ē.), konstatētas 13 zivju sugas, to skaila bez iepriekš minē-

tajām vēl bija rauda, salate, plicis, sams, zutis, vēdzele, zandarts, ka arī caur-

ceļotājs lasis. Rodas jautājums, vai agrajā mezolītā bez jau minētajam piecām

sugām bija vai nebija vēl citas zivju sugas. Vairākas pazīmes ļauj uz šo jautā-
jumu atbildēt apstiprinoši. Pirmkārt, agrā mezolīta slāņos konstatēto sugu zivis

ekoloģiski ir tik atšķirīgas, ka varam pilnīgi iedomāties, ka toreizējos ezeros

un upēs jau bija izveidojušies dažādi biotopi, kas nodrošināja piemērotus dzīves

apstākļus ne vien līdakām, sapaliem, līņiem, plaužiem un asariem, bet art vēl

citu sugu zivīm. Otrkārt, jāņem vērā plēsīgo zivju barošanās iespējas. Zvej-
nieku II apmetnē plēsīgo (ihtiofāgo) ?ivju — līdaku un asaru — fragmenti

agrā mezolīta slāņos ir aptuveni 60% apmēra no tur konstatētajam zivju atlie-

kām. Lai daudzās plēsīgās zivis varētu pienācīgi attīstīties un eksistēt, tām

nepieciešama piemērota barības bāze. Tomēr līņi, plauži un sapali, t i., tās zivis,
kuru atliekas tieši konstatētas Zvejnieku II apmetnes agra mezolīta slāņos, ka

īsti līdaku un asaru barības objekti praktiski nav ņemami vera. Saja sakarība

vēl raksturīgāks piemērs ir Sārnate, kur neolīta laikmeta purva mītnēs

(3. g. t. p. m. ē.) pētījumu gaitā atrada tikai liela izmēra plēsīgo zivju —

līdaku, zandartu un samu kaulus. Bet vai tās ir visas tā laikmeta turienes

zivju sugas? Tāpat kā Zvejnieku II apmetnes, tā ari Sārnates mītņu apkārtnes
ūdeņos savā laikā dzīvoja kā plēsīgās, tā arī dažādas citas zivis, bet ne visu

sugu atliekas ir saglabājušās.
Seno lomu analīžu dati ļauj secināt, ka Latvija pirms desmittukstoš gadiem

ezeros un upēs jau bija izveidojusies daudzveidīga ihtiofauna un toreizējie cil-

vēki eksistences nodrošināšanai zvejoja un medīja dažādas zivis.

Jānis Sloka
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Botāniķei

LAIMAI TABAKAI 16. X — 65

Par jubilāri — LME, 3. sēj., 475. lpp.;
LPE, 9. sēj., 462. lpp.

Jubilejas reize pienākusi ari Laimai Tabakai — vienai no ievērojamāka-
jām Latvijas botāniķēm, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta

direktora vietniecei zinātniskajā darbā un Botānikas laboratorijas vadītājai. Savu

darba mūžu viņa veltījusi Latvijas ziedaugu floras un veģetācijas pētījumiem.
Droši var teikt, ka pēckara gados šo botānikas nozaru attīstību lielā mērā ietek-

mējusi tieši L. Tabakas zinātniskā darba organizatoriskā virzība.

L. Tabaka dzimusi Ļeņingradā ievērojama zinātnieka, ģeologa un latviešu

sarkanā strēlnieka Vernera Melnalkšņa (1896—1980) ģimenē. Pēc Lielā Tē-

vijas kara L. Tabaka kopā ar ģimeni atgriežas Rīgā un iestājas LVU Biolo-

ģijas fakultātē. Interese par dabas zinātnēm zināmā mērā veidojas tēva ietekmē,
bērnībā viņa brauc līdzi tēvam ģeoloģiskās ekspedīcijās uz Kaukāzu. Studiju

gados viņa aktīvi darbojas studentu zinātniskajā biedrībā (pirmie pētījumi
botānikā ir par Piejūras zemienes purvu veģetāciju).

Pēc Bioloģijas fakultātes beigšanas L. Tabaka saņem piedāvājumu turpi-
nāt mācības aspirantūrā Maskavas Valsts universitātē. Viņa turpina pētījumus
par dažu Latvijas Piejūras zemienes purvu veģetāciju. 1955. gadā L. Tabaka

sekmīgi aizstāv bioloģijas zinātņu kandidāta disertāciju.
Kopš 1953. gada L. Tabaka strādā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas

Bioloģijas institūtā. Tā ir vienīgā darbavieta zinātnieces mūžā. Sākumā viņa
ir Botānikas laboratorijas zinātniskā līdzstrādniece, kopš 1973. gada — labo-

ratorijas vadītāja. Publicēti vairāki zinātniski darbi par Piejūras zemienes

purvu veģetāciju un purvu klasifikāciju. Kopā ar docenti M. Galeniec; tapis

«Latvijas PSR sfagnu sūnu noteicējs» (1962).
Laimas Tabakas vadībā veikta republikas ģeobolāniskā kartēšana un

rajonēšana, sastādītas dažāda mēroga veģetācijas kartes. No daudziem kolē-

ģiem ir nācies dzirdēt, ka interesantākās botāniķu ekspedīcijas ir tās, kuras

piedalās Laima Tabaka. Tādās reizēs arī maršruti ir mērķtiecīgāki un ieguvumi
rezultatīvāki. Ne velti L. Tabakas herbārijā ir visvairāk retu augu sugu. Viņas
devums mūsu kopīgajā Botānikas laboratorijas herbārija krātuvē — vairāk

neka 15 000 herbārija lapu.
1973. gadā Bioloģijas institūta botāniķi sāk darbu pie tēmas «Latvijas PSR

paparžaugu un ziedaugu flora». Tajos gados L. Tabakai bija diezgan daudz

jānopūlas, lai pierādītu šādas «nepraktiskas» tēmas nepieciešamību mūsu re-

publikā. Taču šodien jau redzami pareizi izvēlētā ceja rezultāti. Tā, piemē-
ram, floras pētījumi dod iespēju pareizāk organizēt daudzus dabas aizsardzī-

bas jautājumus, pirmām kārtām tai aspektā, kas saistīts ar augu valsts

aizsardzību. Bioloģijas institūtā L. Tabakas vadībā tiek veidoti pirmie plašie aiz-

sargājamo augu saraksti, pēc tam top republikas Sarkanā grāmata. Pēc zināt-

nieces ierosinājuma veikti ari pirmie floras inventarizācijas darbi aizsargā-

jamās teritorijās, uzrakstīta pirmā grāmata sērijā «Aizsargājamo teritoriju
flora»

— par Abavas upes ielejas kompleksā dabas lieguma floru. Viņas va-

dība šai sērijā tiek gatavota jauna grāmata par Klaņu purva lieguma augu

valsti. L Tabaka aktīvi darbojas Latvijas PSR rezervātu zinātniskajā padomē.
Sarkanās grāmatas zinātniskajā padomē.

Floristiskajiem pētījumiem — iecerētiem jau sešdesmitajos gados, bet sep-

tiņdesmitajos gados metodiski pamatotiem un izvirzītiem laboratorijas tēmas

rangā — L. Tabaka arī šodien veltī visu savu neizsīkstošo enerģiju. Viņa ir

vairāk nekā 100 zinātnisku darbu autore. Saglabājot floristisko pētījumu klasiskās

tradīcijas, L. Tabakas vadītais kolektīvs strādā divos pamatvirzienos: augu
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sugu sistemātikas un areālu izpēte, ka

ari salīdzināmās floristikas un floras aiz-

sardzības jautājumu risināšana. Zināt-

niskā darba rezultāti apkopoti 13 mono-

grāfijās (L. Tabaka ir vai nu autore,
vai arī atbildīgā redaktore).

1982. gadā par pētījumu ciklu «Lat-

vijas PSR augstāko augu floras izpēte
un tās genofonda aizsardzība» L. Taba-

kai piešķirta Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Prezidija pirmā prēmija. Zināt-

niskā darba atziņas izmantotas Latvijas
PSR Sarkanajā grāmatā un Latvijas
PSR Ministru Padomes lēmumos par aiz-

sargājamiem objektiem, Daugavpils HES

un citās ekoloģiskās ekspertīzēs; tās

kļuvušas gan par Baltijas reģiona, gan
dažu Eiropas floras komplekso pētījumu

sastāvdaļu. Uz herbārija un dažādu flo-

ristisku materiālu pamata Botānikas la-

boratorijā ar L. Tabakas līdzdalību izvei-

dota lielākā floristisko datu banka Bal-

tijas republikās. Tas ir konkrēts materiāls

apkopojošu botānikas problēmu risinā-

šanā, tādu kā floristiskā rajonēšana, flo-

ras aizsardzības shēmu veidošana. Un

darba nobeigumā paredzēts sagatavot
jaunu «Latvijas PSR floras» izdevumu,

vairākos sējumos.
Ne bez Laimas Tabakas pūliņiem veidojusies Baltijas republiku botāniķu

zinātniskā sadarbība. Tā sola arī raženus augļus — tiek rakstīta kolektīva

monogrāfija «Baltijas republiku flora» vairākos sējumos. L. Tabaka ir šī no-

zīmīgā darba atbildīgo redaktoru vidū. leplānots vēl viens kopīgs darbs —

«Baltijas republikas floras horoloģija».
Zinātniece ir aktīva Baltijas republiku botāniķu tradicionālo ekspedīciju-

konferenču dalībniece un organizētāja. Kopš 1952. gada notikušas jau 19 šā-

das konferences.

L. Tabakas darba mūža apraksts nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu viņas
aktīvo sabiedrisko darbību. Viņa vada Bioloģijas institūta Zinātniskās pado-

mes Dabas resursu problēmu sekciju un Latvijas PSR floras pētījumu zināt-

nisko padomi, ir vairāku PSRS un republikānisko specializēto zinātnisko pa-

domju locekle, atbildīgā redaktore grāmatu sērijai «Daba un mēs». Bioloģi-

jas institūta kolektīvs vienmēr atzinīgi vērtējis ari L. Tabakas ilggadējo dar-

bību vadošos partijas organizācijas amatos. Viņa apbalvota ar vairākiem

Latvijas PSR Augstākās Padomes Goda rakstiem, kā ari ar medaļu «Par darba

varonību».

Ģertrūde Gavrilova



56

NOVEMBRIS SALNAS MĒNESIS

Saules Mēness

Da-

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija riets

tumst

lēkts riets cejš

h m h m s h m h m h m h m

T 1 Ikars

C 2 Vivita, Dzīle

Pt 3 Ērika, Dagnija
S 4 Atis, Otomārs, Oto

Sv 5 Šarlote, Lote

8 33

8 36

8 38

8 40

8 42

13 07 08

7 07

7 07

7 08

7 09

17 40 19 06

17 38 19 04

17 36 19 02

17 33 19 00

1731 1858

i 12 29 17 52 St

13 34 18 36 St

1421 1939 St

14 52 20 59 M

15 10 22 27 M

P 6 Linards, Leons, Leo,
Leonards

O 7 Helma, Lotārs

T 8 Aleksandra, Agra
C 9 Teodors

Pt 10 Mārtiņš, Mārcis

S 11 Ojārs, Nellija
Sv 12 Kaija, Kornēlija

8 44

847

8 49

851

8 53

856

8 58

7 11

7 14

7 18

7 23
7 28

7 34

741

17 29 18 56

17 27 18 55

17 25 18 53

1723 1851
1721 1849

17 19 1848

17 17 1846

15 23 23 57 0 }

15 31 0 00 U

15 37 1 28 Z

15 44 3 01 Z

15 50 4 36 A

15 59 6 15 A

16 10 7 59 Vr

P 13 Eižens, Jevgeņijs,
Jevgeņija

O 14 Fricis, Vikentijs
T 15 Leopolds, Undīne

C 16 Banga, Glorijā
Pt 17 Hugo, Uga, Uģis
S 18 Aleksandrs, Dolorcs;]
Sv 19 Elizabete, Liza

9 00

9 02

9 04

9 06

9 09

9 11

9 13

7 49

7 58

8 08

8 18

8 30

8 42

8 55

17 15 1845

17 13 1843

17 11 18 42

17 10 18 40

17 08 18 39

1706 1838

17 04 18 36

16 29 9 45 Vr ©

17 03 11 26 D

17 59 12 46 D

19 18 13 38 Vz

20 49 14 07 Vz

22 21 14 23 Vz

23 47 14 34 L

P 20 Anda, Andīna

O 21 Zeltīte, Andis

T 22 Aldis, Alfons
C 23 Zigrīda, Zigfrīda
Pt 24 Velta
S 25 Katrīna, Kate
Sv 26 Konrāds

9 15

9 17

9 19

921

9 23

9 25

9 27

9 09

9 24

9 40

9 56

10 13

10 31

10 50

17 03 18 35

17 01 18 34

17 00 18 33

16 58 18 32

1657 1831

16 56 18 30

16 54 18 29

— 14 40 L (J
1 09 14 46 J

! 2 27 14 51 J

3 44 14 55 Sv

4 59 15 01 Sv

6 17 15 07 Sv

7 37 15 16 Sk

P 27 Lauris, Norberts
O 28 Rita, Vita, Olita

T 29 Ignats
C 30 Andrejs, Andris

9 29

931

9 32

9 34

11 09

11 30

11 50

12 12

16 53 18 28

16 52 18 27

1651 1826

16 50 18 26

8 5.8 15 31 Sk#
10 17 15 55 St
11 26 16 34 St

12 19 17 33 St

Saules

apak-
šējā Uzaust

kulmi-

nācija

Saules

lēkta
azi-

muts

Saules
maksi-

mālais

aug-
stums

Dienas

ilgums

Mēness

Per. 12. XI pl. 17
h

Ap. 25. XI pl. 7

h m h m

1-XI 1 07 7 07
10 XI 1 07 7 25
20. XI 1 09 7 42
30. XI 1 12 7 58

116°

121

127

131

19°

16

13

11

h m

9 07

8 28

7 48

7 16

Fāzes

h m

li 6. XI pl. 17 12

13. XI pl. 8 52

& 20. XI pl. 7 45

• 28. XI pl. 12 42
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās

revolūcijas 72. gadadiena. * 10.

Vispasaules jaunatnes diena.
*

10.

Padomju milicijas diena.* 17. Starp-
tautiskā studentu diena. * 19. Ra-
ķešu karaspēka un artilērijas die-

na.
*

19. Lauksaimniecības un

agrorūpnieciskā kompleksa pār-
strādājošās rūpniecības darbinieku

diena. * 28. Dzimis Fridrihs En-

gelss (1820—1895). * 29. Dzimis

(1920) PSKP CX Politbiroja lo-

ceklis, PSKP CX sekretārs Jegors
Ļigačovs.

1. Pirms 220 gadiem dzimis Garlībs Merķelis (1769—1850), Baltijas vācu

rakstnieks un publicists, apgaismības ideju paudējs.
7. Pirms 110 gadiem dzimis Kārlis Skalbe (1879—1945), rakstnieks.

7. Pirms 45 gadiem (1944) atklāts Leļļu teātris.

11. Pirms 70 gadiem (1919) Latvijas armijas karavīri atbrīvo Pārdaugavu no

Bermonta karaspēka.
17. 1918. gadā Rīgā notiek strādnieku masu sapulces, kuras pieņem rezolū-

ciju par padomju varas atjaunošanu Latvijā.
18. Pirms 100 gadiem dzimis Arnolds Neibuts (1889—1919), revolucionārās

kustības un Pilsoņu kara dalībnieks.

25. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Bērziņš (īst. v. Pēteris Ķuzis; 1889—1938),
1905. gada revolūcijas kaujinieks, Oktobra revolūcijas dalībnieks, militā-

rais darbinieks.

26. Pirms 125 gadiem dzimis Fridrihs Jūlijs Lihingers (1864—1931), farmācijas
vēsturnieks.

26. Pirms 120 gadiem dzimis Jānis Vāgners (1869—1955), revolucionārās kus-

tības dalībnieks, jurists, jaunstrāvnieks.
27. Pirms 30 gadiem (1959) LPSR Augstākā Padome pieņem pirmo Likumu

par Latvijas PSR dabas aizsardzību.

30. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Anatolijs Bīrons, vēsturnieks, vēstures

zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR

Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas
laureāts.
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OGRE TEK DUNĒDAMA,

DAUGAVIŅA SKANĒDAMA:

UPES ROSĪBA

Novembrī dienu skaits ar ciklonisku un anticiklonisku darbību ir vienāds.

Visbiežāk uzplūst kontinentālais gaiss (52%) no vidējiem platuma grādiem.
Tomērcikloni atnes arī jūras gaisu (28%), un to aizmugurē bieži ieplūst arktis-

kais gaiss (20%). Cikloni parasti ir dziji un ar nokrišņiem: lietus, slapju vai

sausu sniegu. Tos pavada rietumu un ziemeļrietumu vēji, brīžiem orkānveida

vētras, kuras Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē sadzen augstu ūdenslīmeni

un Daugavas lejtecē izraisa plūdus.
Saule vidēji spīd tikai 35 stundas, apmākušās ir 16—19 dienas. Mēneša

vidējā gaisa temperatūra republikas austrumos jau noslīdējusi līdz —1 °C, jū-
ras piekrastē — līdz +3°C. Sevišķi krasa ir minimālo temperatūru atšķirība:
rietumdaļā termometrs rāda — 14°C, bet austrumos temperatūra var no-

slīdēt līdz —25 °C. Maksimālā temperatūra rietumos — +12 C, austrumos —

+16 °C.

Nokrišņu summa rietumu piekrastē ir 80—90 mm, Zemgalē un Latgalē —

ap 60 mm, Vidzemes Centrālajā augstienē —

ap 80 mm.

Kaut gan nokrišņu daudzums samazinās, upju notece pieaug, jo iztvaiko-

šana ir niecīga — tikai 10 mm mēnesī. Tā kā augsne brīžiem ir pat pārmitra,
tad arī neliels lietus vai slapjš sniegs rada upēs uzplūdienus. Salacā tie ilgst
ap 30 dienu, Gaujā — apmēram 20 dienu, Daugavā — 26—28 dienas, Lielupē —

apmēram 23 dienas, bet mazajās upēs — 15—20 dienu, tajās līmenis var celties

par 2 un 3 metriem.

Ūdens temperatūra lielajās un mazajās upēs visumā ir vienāda, bet virzienā

no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem temperatūra pieaug. Ja Pededzē

un Melnupē mēneša vidū ir ap +1,5 °C, tad Lielupes pietekās vēl turas ap
+2,5 °C, bet Baltijas jūras piekrastes upēs pārsniedz +3 C. Agrajos, aukstajos
rudeņos, sevišķi mazajās upēs, var sākt veidoties ledus. Apmēram 10 dienu

laikā virzienā no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem ledus parādās visās

republikas upēs.

Rīgā maksimāla gaisa temperatūra novērota (+13,4 °C) 1930. gada 4. no-

vembrī, bet minimālā (—20,5 °C) — 1890. gada 26. novembrī.

UPES DZĪVĪBA

Vējš un lietus notraucis pēdējo rudens lapu zeltu un sajaucis dzidro ūdens

zilumu. It kā no jauna atklājam, cik daudz ūdens ir mūsu republikā, ieraugām
upju un grāvju kontūras. Tās iezīmējas vēl skaidrāk, tiklīdz uzsnieg pirmais
sniegs. Sis ir tumšākais laiks gadā, arī lauka darbi ir apdarīti, un tāpēc var

pavērot, ka dzīvojam, kā strādājam, kas paliek aiz mums dabā.

Līdzenumos, ieplakās un upju lejtecēs ūdens ir sevišķi daudz, arī paugu-
raiņu ieplakās rudzu zelmenis knapi spīd cauri paprāvai peļķei. Pa katru nie-

cīgāko slīpumu brūngani sārtas ūdens straumītes plūst uz leju, uz grāvjiem, uz

SALNAS MĒNESĪNOVEMBRI
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OGRE PILNA SIKAKMEŅU,

DAUGAVIŅA DVĒSELĪŠU

upēm, un tāpēc arī upju ūdens ir duļķaini brūns. Tam pievienojas zaļganos
toņos krāsoti ūdeņi no fermām. Šis straumes vēl tikai pieņemsies spēkā, un tā

turpināsies līdz pavasarim, kad lopus atkal sāks laist ganībās. Tad lauki kļūs
sausāki un ar vircu piesārņotie grāvji un fermu apkārtnes ieaugs nātru, dadžu

un zirgskābeņu zaļumā. Upes no šis slodzes sāks elpot arvien smagāk, zivju
tajās paliks arvien mazāk, un pavisam aizmirsta Šķitīs to lietošanas vērtība.

Ir tāda zinātniski aprēķināta sakritība, kuru paanalizējot kļūst baismi.

Latvijā zivju auglība, to ikgada pieaugums upēs samazinājies simtkārt, lielajās
upēs — pat tūkstoškārt. Daudzi ekoloģiski vāji izglītoti speciālisti to nespēj vai

negrib saprast, kaut gan bez īpašiem aprēķiniem tas ir skaidrs katram ganam.
Patiesība nav tālu jāmeklē — vēl mūsu gadsimta piecdesmitajos gados Gaujā,
Daugavā un Salacā nēģus vien ik mēnesi ņēma 40—50 tonnu tagad —

kilogramos. Par dižciltīgākām zivīm, to skaitā par zemniekiem kādreiz jau
apnikušo lasi, atskaites parasti netiek dotas. Vai lasis būtu tāda greznība, par
kuru plaši nav pieņemts runāt?

Pagriežam medaļas otru pusi un lasām, ka mūsu valstī pēdējos 35 gados
mēslojuma izmantošana pieaugusi 20 reižu, pēdējos 60 gados — tūkstoš reižu.

Un brūnās un tumši zaļās straumes no laukiem un fermām ir daļa no šī

pieauguma, konkrētāk — trešā daļa. Tā no laukiem caur grāvjiem un upēm
aizplūst uz jūru, pa ceļam samazinot upju zivsaimniecisko produktivitāti un

bioloģisko daudzveidību. Mūsu pašu bagātība, zemes auglībai domātais mēs-

lojums, padara apkārtējo vidi un mūs pašus nabadzīgākus. Izšķērdība nav

bagātības pazīme. Ja minerālmēslu izmantošana pēc pastāvošās tendences ik

gadu pieaugs par 7%, tad 11 gados tā divkāršosies, proti, divkāršosies arī to

ieplūde upēs un ezeros, tie aizaugs vēl vairāk. Ko darīt? Pirms iet tālāk, ir

jāpaskatās atpakaļ, vai ir atrasts pareizais ceļš. Nav par ļaunu mācīties ari no

pagātnes, jo tas palīdz labāk izprast nākotni. Pat gada laikā savu saimnie-

cību var apzināt kā apsaimniekojamu teritoriju, nevis kā akciju telpu, kurā sti-

hiski iejaukties, lai kaut ko no tās dabūtu sev. Nerunāsim par līdzsvaru dabā,
kamēr nevaram panākt līdzsvaru saimnieciskajā darbībā savā teritorijā. Ir

jābūt skaidram priekšstatam, cik gada laikā paņemts no dabas, no sabiedrības,
cik atdots atpakaļ un ko šajā ciklā izdevies radīt

Mūsdienu industrializētajā lauku ainavā ekoloģiskajam līdzsvaram pašos pa-
matos ir ekonomisks raksturs, tas ir enerģijas plūsmas līdzsvars. Cik enerģijas
saņem ar mēslojumu, cik dod saule, un cik daudz enerģijas paliek uz lauka pēc
ražas novākšanas, cik ar ražu iznes. Pieņemot, protams, optimistiski, ka visus

1,7 miljonus hektāru aramzemes apsētu ar graudaugiem un vidēji no hektāra

iegūtu 30 c ražas, pat tad gada laikā ar ražu iznestu ne vairāk kā 70%

no izlietotā minerālmēslojuma, nemaz nepieskaitot organisko mēslojumu. Te
redzam, ka mūsu saimniekošana nav enerģiju un resursus taupoša, lai gan vis-

labāk to varētu īstenot tieši dabā, kur ajī saule dod enerģiju — vismaz 17 c

graudu ražai no hektāra. Arī notekūdeņi un pārmēslotās upes ir energobagātas.
Enerģijai piemīt spēja darīt darbu, arī postošu, ja tā ar vircu ieplūst upē.
Cilvēkam, izmantojot enerģiju, jāreaģē uz apkārtējās vides īpašībām un pār-
maiņām. To vienkāršoti var dēvēt par saprātīgu saimniekošanu.
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Apgaismotājam

GARLĪBAM MERĶELIM 1. novembrī — 220

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 547. lpp.;
LPE, 6. sēj., 604. lpp.

Lai gan G. Merķelis latviešu valodā nav publicējis ne rindu, viņš stabili

ienācis latviešu kultūrā jau 19. gadsimtā. Pat neraugoties uz to, ka tādi viņa
darbi kā «Die Letten» («Latvieši») un «Die Vorzeit Lieflands» («Vidzemes se-

natne») ir skaitījušies visu 19. gadsimtu Latvijā aizliegti. Tikai 1905. gadā grā-
matu izdevēji Ansis Gulbis Pēterburgā un Jānis Ozols Cēsīs var minētos dar-

bus, kā arī grāmatu «Vanems Imanta» laist klajā latviešu valodā ievērojamos

metienos, kaut popularitāti šie darbi ir ieguvuši jau aizlieguma laikā.

Tomēr frāze par G. Merķeļa darbu 100 gadu ilgo aizliegumu jālieto piesar-
dzīgi. Tie, kas varēja lasīt vāciski un Merķeļa darbus tiešām meklēja, tos arī

atrada. Par to ir liecības gan gadsimta pirmajā, gan otrajā pusē. Piemēram,

Dundagā zēna gados Merķeļa darbus dabūja lasīt Ernests un Krišjānis Dins-

bergi. Aspazija tos atrada Zaļenieku pagastā 19. gadsimta pēdējā ceturksnī.

Jāņem vērā arī tas, ka Merķelis Latvijā rosīgi darbojās līdz pat mūža bei-

gām 1850. gadā. Viņš izdeva Rīgā savas grāmatas, laikrakstus, žurnālus, kur

bija raksti arī par latviešiem. Viņš centās sekmēt latviešu laicīgās grāmatnie-
cības attīstību, kritizēja toreizējās latviešu periodikas svētulīgo toni. 1830. gadā
ar Merķeļa organizētu iepriekšparakstīšanos nāk klajā J. F. Lundberga tulkota

H. Cokes grāmata «Ciems, kur zeltu taisa».

Ar rokrakstu grāmatniecības starpniecību Merķeļa idejas latviešu zemnie-

cībā kļūst pazīstamas jau pirms jaunlatviešiem. Reiz Merķelis retoriski vaicājis:
«Bet kāpēc latviešu valodā vēl nav latviešu vēstures?» Šo robu ir centies aiz-

pildīt hernhūtietis, domājams, no dzimtbūšanas brīvlaistais J. Pulans Ziemeļ-
vidzemē. Laika posmā no 1800. līdz 1820. gadam viņš mēģināja radoši pārstās-
tīt Merķeļa darbus «Latvieši» un «Vidzemes senatne», papildinot tos ar paša
domām un vērojumiem. Šo antifeodālo sacerējumu «Stāsts tās latviešu tautas»

jau var daļēji uzskatīt par paša Pulana darbu. Sociāls protests izpaužas Pulana

prasībā nodot zemi zemniekiem, atcelt dzimtbūšanu. «Bet tomēr viena diena

nāks, kurā šie vergi no tā vergu nama brīvi tiks, viena alga, vai šā, vai ta,»
raksta Pulans. Vietām viņš paplašinājis tekstu, piemēram, epizodē ar zemgaļu
virsaiti Viestartu. Pārvarēdams hernhūtiešiem raksturīgo askētismu, Pulans cil-

dina tautasdziesmas un senās svētku ieražas. Pulana sacerējums, redzams,

gadu desmitiem gājis no rokas rokā, un vēl ap 19. gadsimta vidu tas vairāk-
kārt pārrakstīts.

G. Merķeļa idejas ir ietekmējušas Jāņa Austriņa antifeodālos pamfletus
«Latviešu tautas gājums» un «Latviešu Jāņu dienas dziesma 1863», Jāņa Ru-

ģēna darbus un Valmieras muižas rakstveža Pētera Krumberga rokrakstā pali-
kušo dzejojumu «Latvieši priekš un iekš septiņsimt gadiem». Par Merķeli
rakstījis pat piesardzīgais Ansis Leitāns. Merķeļa «Vanemu Imantu» tulkojis
jau pieminētais E. Dinsbergs, bet «tas velti uz nodrukāšanu gaidīja». Merķeļa
ietekme ir jūtama K. Dinsberga grāmatā «Baltiešu senatnes vēsture» (1882).

Viens no pirmajiem latviešu liroepiķiem Fridrihs Mālbergs ar Merķeļa dar-

biem nāk saskare, jau strādādams par skolotāju Dundagā (1844—1850). Ap
1850. vai 1851. gadu viņš saraksta pirmo plašāko Merķeļa biogrāfiju latviešu

valodā «Garlība Merķeļa mūža strauts», kura autora dzīves laikā palika rok-

rakstā. J. Alunāns to gan bija iesniedzis Tērbatas cenzūrai, bet aizliegums tika

motivēts vārdiem: «Nav pieļaujams raksts tautai, ja rakstā aplūkota personība,
kas cīnījusies un cietusi par zemāko tautas šķiru atbrīvošanu no augstāko
apspiešanas.»
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F. Mālberga sacerējums pauž sajūsmu par Merķeli un Latvijas senvēsturi

pirms vācu iebrukuma. Viņš aicina lasīt «Latviešus», šo Merķeļa «pirmo vareno

goda darbu». Viņš cildina arī citus Merķeļa darbus, piemēram, «Vanemu

Imantu»: «Nezinu vairs otru grāmatu, kas latvietim, kas savu tautu un kārtu

mīl un vācu valodu prot, tik daudz patiesības par savu tautu izteiktu un tik

jauki būtu lasīt kā šī.» Un — «.. Nekādas grieķu un riemeru mīklas, dievekļu
pasakas nav jaukākas lasīt kā tā patiesība šinī grāmatā».

«Vanemu Imantu» mēģinājis izdot pirmais latviešu tautības grāmatu iespie-
dējs Rīgā Kārlis Štālbergs. Fragmentāri šo darbu tulkojis arī K. Barons, vē-

lāk — E. Birznieks-Upītis. Šis Merķeļa darbs vācu valodā publicēts X- Valde-

māra 1871. gadā Maskavā izdotajā grāmatā tVaterlāndisches und Gemeinnūtzi-

ges» («Tēvu zeme un vispārderīgais»). Piebildīsim, ka Maskavā 1871. gadā
krievu valodā iznāk arī Merķeļa «Latvieši», daļēji kompensējot latviskā izde-

vuma trūkumu. Teika par Vanemu Imantu vairākkārt ir pārstāstīta 19. gad-
simta otrās puses latviešu periodikā un kalendāros, piemēram, «Vanems Imanta.

Viens gabals no Merķeļa stāsta, kā vācieši atņēma latviešiem zemi» («Jauns
kalenderis uz 1870»). Sadarbībā ar Jurjānu Andreju «Vanemu Imantu» par

operas libretu bija iecerējis gan Ādolfs Alunāns, gan Stērstu Andrejs. G. Mer-

ķeļa uzskati ietekmējuši jaunlatviešu vēsturiskās koncepcijas un literāro dar-

bību. Par klinti trakojošā jūrā Merķeli dēvē K. Valdemārs, kas arī pats tāds

juties naidīgo spēku ielenkumā. Grāmatā «Baltijas, īpaši Vidzemes zemnieku

stāvoklis» (1862) K. Valdemārs raksta: «Merķelis, īpata, meteoram līdzīga pa-
rādība apdāvinātu literātu nabagajā Vidzemē, ar visīstāko un panākumiem ba-

gāto centību cīnījās par apspiestajiem zemniekiem.» — «.. Viņa vārds un dar-

bība liekas pilnīgi aizmirsti, ja paraugāmies Baltijas pēdējo 30 gadu literatūrā;
bet visnožēlojamāko skribentu ne vien godam piemin, bet pat apber visādiem

slavinājumiem, ja tikai viņš pacēlis savu ieroci pret neaizsargātajiem nevā-

ciem.» Un, raksturodams Merķeļa darbību, K. Valdemārs par viņu saka: «Indīgi
apmelojumi un nikna vajāšana ir gods un nevis kauns katram, kas cīnās par
cilvēku labklājību.» («Tēvu zeme un vispārderīgais», 1871.)

G. Merķeli augstu vērtējis Andrejs Spāģis savā grāmatā «Brīvo zemnieku

stāvoklis Kurzemē» (1860). Merķelis ietekmējis Jura Caunīša, Kaspara Biez-

bārža, Friča Brīvzemnieka, Ata Kronvalda un citu jaunlatviešu uzskatus. Kad
Ausekli Valkas skolotāju seminārā cenšas atturēt no Merķeļa rakstu lasīšanas,

viņš tiem pievēršas īpaši. Ir zināms Ausekļa dzejolis, kas veltīts Merķelim,
tāpat nav apstrīdama ietekme, ko uz dzejoļa «Beverīnas dziedonis» tapšanu
atstājusi Merķeļa «Vidzemes senatne». Merķeļa ietekmē dzejoli «Imanta» raksta

A. Pumpurs. Merķeļa iespaids jūtams arī «Lāčplēsī».
Par G. Merķeli daudz runā un raksta 1869. gadā, kad uz Riharda Tomsona

ierosmi latviešu aizstāvim Katlakalna kapos atklāj pieminekli. «Vēl Merķels
latvjos strādā dzīvs,» raksta Kaudzītes Matīss šim notikumam veltītajā dzejolī.

«Baltijas Vēstnesis» šinī gadā publicē Riharda Tomsona sarakstīto Merķeļa bio-

grāfiju, kur dots arī viņa svarīgāko darbu vērtējums. Merķeli R. Tomsons no-

sauc par apgaismotāju un brīvības cīnītāju, kas «nekaroja mantas un goda dēļ,
bet priekš apspiestiem un tumsībā gremdētiem vārguļiem dēļ brīvības un gais-

mas».

G. Merķelim dzejas veltījuši J. Frīdenbergs-Mieriņš un Jēkabs Janševskis.

«Vanema Imantas» ietekmē lugu «Mūsu senči» sarakstījis Ādo'fs Alunāns.

Merķeļa iespaids jūtams vēl Jaunās strāvas gados. Merķelis rosina Aspaziju
uzrakstīt pirmo lugu «Atriebēja» (1888), un Raiņa iecere par lugu «Imanta»

arī nav domājama bez Merķeļa ietekmes. Tā Merķeļa idejas palīdz veidot lat

viešu nacionālo rakstniecību, stimulē demokrātiskos centienus latviešu sabied-

rībā un literatūrā.

Ojārs Zanders
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Revolucionāram un militārajam darbiniekam

JĀNIM BĒRZIŅAM (Pēterim Ķuzim) 25. novembrī — 100

Par jubilāru — LME, 1. sēj., 220. lpp.;
LPE, 1. sēj., 764. lpp.

Jānis Bērziņš, īstajā vārdā Pēteris Ķuzis, dzimis Rīgas apriņķa Jaunpils
pagastā kalpa ģimenē. Ar revolucionāro kustību P. Ķuzis iepazinās Kuldīgā,
mācoties Baltijas skolotāju seminārā. Viņš iesaistījās semināra nelegālajā sociāl-

demokrātiskajā pulciņā, slepus lasīja nelegālo literatūru, kopā ar biedriem pār-
runāja lasīto.

1905. gada pavasara brīvdienas P. Ķuzis pavadīja pie vecākiem Jaunpils
mācītajā muižā, kur vecāki strādāja par kalpiem. Te viņš vēroja, ka revolucio-

nārais noskaņojums izplatījies arī zemniecībā. Apkārtnē bija izplatītas LSDSP

lapiņas, kas aicināja zemniekus un kalpus organizēties, noturēt sapulces,
apspriest savu beztiesīgo stāvokli. Arī P. Ķuža vecākais brālis Jānis, kas strā-

dāja par galdnieku pie vietējā būvuzņēmēja, aktīvi darbojās sociāldemokrātu

pulciņā.
1905. gada jūlijā Jaunpilī notika laukstrādnieku streiki un mītiņi. Vairākās

sadursmēs ar kazakiem piedalījās arī sešpadsmitgadīgais Pēteris.

Bruņotās sacelšanās laikā P. Ķuzis darbojās tautas milicijā — piedalījās
sadursmē ar kazakiem 19. novembrī pie Jaunpils pagastnama, uzbrukumā Jaun-

pils muižai, kur bija apmetušies kazaki un to papildspēki no Siguldas.
1906. gada 12. janvārī Jaunpilī ieradās soda ekspedīcija. Sākās kratīšanas,

dedzināšanas, aresti. Arestēja arī P. Ķuzi.
«Tajā pašā naktī,» savās atmiņās raksta J. Bērziņš, «mūs tiesāja lauka kara

tiesa, un no rīta jau izpildīja šīs tiesas spriedumu. Divus arestētos, Vasili un

Kalniņu, mūsu acu priekšā nošāva, bet mūs pārējos nopēra. Sita pa kailu miesu

tik zvēriski, ka gandrīz visi zaudējām samaņu. Nesamaņas stāvoklī mēs pēc tam

bijām nosviesti no pils lieveņa sniegā. Mūs bija pievākuši muižas kalpi un

nogādājuši uz mājām. Pēc pēriena nedēļas divas nogulējām gultā.»
Pēriens neizdzina «dumpības garu». Sadziedējuši brūces, puiši kļuva vēl

niknāki cīnītāji pret patvaldību. Jaunpils un apkārtnes miliči izveidoja partizānu
vienību, un tajā aktīvi darbojās arī P. Ķuzis. Lai izvairītos no aresta, viņš
devās uz Rīgu un apmetās pie brāļa Jāņa, kas strādāja Kuncendorfa alus brūzī.

Viņš tūdaļ iesaistījās alus brūža strādnieku LSDSP pulciņā «Jods». Ar P. Pid-

rihsona starpniecību P. Ķuzis nokļuva Rīgas kaujinieku vidū, kuriem bija cieši

sakari ar LSDSP Madlienas organizāciju. 1906. gada maijā sadursmē ar kadu

kazaku nodaļu Ogres apkārtnē jauno cīnītāju smagi ievainoja un arestēja. Kara

tiesa Rēvelē (Tallinā) 1907. gada jūlijā piesprieda P. Ķuzim nāves sodu, ko

viņa nepilngadības dēļ (tolaik viņam nebija pilni astoņpadsmit) nomainīja ar

katorgas darbiem.

1909. gadā P. Ķuzis atgriezās Rīgā un darbojās LSD Rīgas organizācijas
IV rajonā, 1911. gada sākumā viņš tika ievēlēts par IV rajona komitejas locekli-

Taču drīz vien viņu atkal arestēja un 1912. gada sākumā izsūtīja beztermiņa
nometināšanā uz Irkutskas guberņu.

1914. gada vasarā Rīgas organizācijas IV rajona partijas organizācijai ļoti
trūka pieredzējušu un teorētiski sagatavotu propagandistu, tāpēc rajona komi-

teja organizēja Pētera Ķuža bēgšanu no trimdas, apgādājot viņu ar 1890. gadā
Valles pagastā dzimušā Jāņa Kārļa dēla Bērziņa dokumentiem. Visu savu

turpmāko dzīvi P. Ķuzis bija pazīstams ar Jāņa Bērziņa vārdu. Atgriezies no

trimdas, viņš veica partijas darbu Rīgā, Pleskavā un Petrogradā. Kopā ar

Petrogradas strādniekiem piedalījās Februāra revolūcijā, cīnījās par Liela

Oktobra uzvaru. Tieši Petrogradā Jānis Bērziņš apguva aktīvās politiskās dar-

bības pieredzi un izauga par talantīgu partijas organizatoru un propagandistu.
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1919. gada janvārī J. Bērziņu iecēla

par Padomju Latvijas iekšlietu komisāra

Jāņa Lencmaņa vietnieku. Pēc padomju
varas krišanas Latvijā J. Bērziņš kļuva
par 15. armijas sevišķās daļas priekš-

no 1920. gada decembra viņš
strādāja Strādnieku un zemnieku Sarka-

nās Armijas štāba IV (Izlūkošanas) pār-
valdē — sākumā par nodaļas priekšnieku,
tad par pārvaldes priekšnieka vietnieku,
no 1924. gada —

par IV (Izlūkošanas)
pārvaldes priekšnieku. Viņš bija arī

PSRS Aizsardzības tautas komisariāta

Kara Padomes loceklis. 1928. gadā sa-

karā ar Sarkanās Armijas 10. gadadienu
J. Bērziņu apbalvoja ar Sarkanā Karoga
ordeni.

Lūk, kā Jāni Bērziņu 1931. gadā
raksturoja viņa tiešais priekšnieks Sar

kanās Armijas štāba priekšnieks B. Sa

pošņikovs: «Vispusīgi izglītots. Visu

aptverošs zinātkārs prāts. lerosmīgs.
Enerģisks. Stingra rakstura. Ātri aptver
militāros jautājumus un labi tajos orien-

tējas. Bauda lielu un pelnītu autoritāti

savu padoto vidū. Ļoti lielas darbaspē-
jas. Izcils politisks un militārs darbi-

nieks. Teicams štāba virsnieks. Labi sa-

gatavots, lai vadītu lielu patstāvīgu Kara
lietu un Jūrlietu tautas komisariāta pārvaldi. Pilnīgi atbilst ieņemamajam ama-

tam un var tikt izvirzīts gan militārā, gan politiskā darbā.»

1935. gadā, ņemot vērā J. Bērziņa vēlēšanos, viņu iecēla par Tālo Aus

trumu Sevišķās Armi'as komandiera V. Blihera palīgu.
1936. gada jūlijā, kad Spānijā sākās fašistu dumpis, lai gāztu Spānijas

republiku, tūkstošiem brīvprātīgo internacionālistu no daudzām valstīm devās

palīgā spāņu republikāņiem. 1936. gada oktobrī Spāniiā ieradās pirmā Sarkanās

Armijas militāro darbinieku grupa, ko vadīja ģenerālis Grišins — Jānis Bērziņš.
Viņa vadībā tika izveidota pārvalde visu kara padomnieku darba koordinēšanai;
tās kompetencē bija arī kara tehnikas un militāro speciālistu sadale republikas
armijām, ostu un pretgaisa aizsardzības sistēmas organizēšana, izlūkošanas

darbs Franko armijas aizmugurē. Par pašaizliedzīgo patīdzību Spānijas repub-
likas aizstāvjiem un padomju pilsoņa internacionālā pienākuma teicamu izpildi
J. Bērziņu 1937. gada janvārī apbalvoja ar Ļeņina ordeni.

1937. gada jūnijā pēc atgriešanās no Spānijas J. Bērziņu iecēla par Sar-

kanās Armijas 4. pārvaldes priekšnieku, paaugstinot 2. ranga armijas komisāra

pakāpē. Tas bija grūts laiks. Atvaļinātais ģenerālleitnants A. Cerepanovs raksta:

«1937. gada pavasarī mūs, Aizsardzības tautas komisariāta un Kara Apgabala
vadošos darbiniekus, sasauca uz apspriedi Kremlī sakarā ar Tuhačevska v. c.

arestu. Tobrīd mēs vēl ticējām tā laika partijas vadītājiem. Nomākti, satraukti

līdz sirds dziļumiem, sēdējām abi ar Bērziņu apspriedē. Galīgi satriekti iznācām

no Kremļa un smagiem soļiem aizgājām uz savām iestādēm. Tā bija mūsu

pēdējā tikšanās.» Jo jau 1937. gada novembrī Jāni Bērziņu pašu arestēja.

Dzidra Paeglīte



64

VILKU MĒNESISDECEMBRIS
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2. Dzimis (1923) PSKP CX Po-

litbiroja loceklis, PSKP CX sekre-

tārs Aleksandrs Jakovļevs. * 10.

Cilvēka tiesību diena. * 22. Ener-

ģētiķu diena. * 30. Padomju So-

ciālistisko Republiku Savienības

nodibināšanas diena. 1922. gadā
Vissavienības I Padomju kongress
pieņem Deklarāciju par Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības

izveidošanu.

L Pirms 100 gadiem dzimis Pāvils Rozītis (1889—1937), rakstnieks.

7. Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Kretulis (1889—1937), revolucionārās kus-
tības dalībnieks.

13. Pirms 60 gadiem (1929) dzimusi Līvija Blūmfelde, vēsturniece, muzeju dar-

biniece, Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece.

19. Pirms 70 gadiem (1919) dzimis Meijers Margulis, ķirurgs, medicīnas zi-

nātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
20. Pirms 60 gadiem (1929) dzimis Ilmārs Freidenfelds, valodnieks, PSRS

Pedagoģijas ZA akadēmiķis, Latvijas PSR Nopelniem bagātais skolotājs.
20. Pirms 60 gadiem (1929) dzimusi Skaidrīte Šiliņa, ilggadējā Jelgavas vēs-

tures un mākslas muzeja direktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā kul-

tūras darbiniece.

21. Pirms 60 gadiem (1929) dzimusi Mirdza Āboltiņa, anatome, medicīnas

/.inatņu doktore, profesore.
22. 1918. gadā Padomju Krievijas valdība pieņem V. I. Ļeņina parakstīto dek-

rētu «Par Latvijas Padomju Republikas neatkarības atzīšanu».

25. Pirms 120 gadiem dzimis Pēteris šmits (1869—1938), valodnieks, etno-

grāfs un folklorists, profesors.
31. Pirms 120 gadiem dzimusi Anna Sukute (1869—1937), zobārste, revolu-

cionāras kustības dalībniece.

31. Pirms 60 gadiem (1929) dzimusi Vera Vāvere, literatūrzinātniece, filoloģijas

zinātņu doktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbiniece,

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.

Pirms 90 gadiem (1899) Londonā sāk iznākt Vakareiropas latviešu sociāl-

demokrātu savienības mēnešraksts «Latviešu Strādnieks».

Pirms 70 gadiem (1919) notiek Rūjienas—Mazsalacas bruņotā sacelšanas

5
— 707
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CITU VIETU DAUGAVIŅA

IR SALUŠI, NESALUSI;

UPES ROSĪBA

Decembrī pārsvara darbojas anticikloni. Gandrīz pusmēnesi virs republikas
ir kontinentālās gaisa masas (47%), ceturto daļu mēneša — arktis-

kās (26%) un vēl vienu ceturto daļu mēneša — jūras gaisa (27%)
masas. Lai gan ciklonu ir mazāk nekā iepriekšējos mēnešos, tie parasti ir ļoti
dziļi un ar vētrām. Tāpēc arī vējuzplūdi Daugavas, Lielupes un Gaujas lej-
tecēs vērojami diezgan bieži. Tāpat kā novembrī, cikloniem pārvietojoties virs

Baltijas jūras, kuras ūdens temperatūra ir +3, -f-5 °C, gaiss nedaudz sasilst,

tāpēc vidēja mēneša temperatūra republikas rietumdaļā ir —1 °, bet aus-

trumdaļā —5 °C. Minimālā temperatūra attiecīgi —22 un —33 °C. Maksimālā

temperatūra rietumos -ļ-10 °C, austrumos — -fB°C.
Sis ir vismākoņainākais mēnesis, apmākušās mēdz būt 20—25 dienas. Saule

spīd tikai 20 stundu. Decembrī ir ari vislielākais relatīvais gaisa mitrums —

85—90%. Nokrišņu summa turpina samazināties. Rietumu piekrastē tā ir

80 -90 mm, Vidzemes Centrālajā augstienē — ap 80 mm, Zemgalē un Lat-

galē — 40—50 mm. Pārsvara snieg, bet atkušņu laikā var arī līt vai krist slapjš
sniegs. Ta ka sniegs sāk uzkrāties, tad upju notece turpina samazināties. Arī

vižņi un ledus paņem savu ūdens tiesu. Vidēji ledus parādīšanās republikas
ziemeļaustrumu mazajās upēs notiek ap 1. decembri, un ledus veidošanās fronte

Baltijas jūras piekrasti vidēji sasniedz ap 12. decembri. Tomēr bijuši arī gadī-
jumi, kad ūdens sāk sasalt tikai janvāra sākuma Tad caurplūdums mazajās upēs

sevišķi samazinās. Kad ledus sega jau izveidojusies, caurplūdums atkal sāk pa-

kāpeniski palielināties.
Ūdens temperatūra zem ledus ir O°C, vienīgi pašos rietumos, Kurzemes upēs,

kuras decembra vidū vēl nav pilnīgi aizsalušās, ta ir dažas desmitdaļas grāda
virs nulles. Neparasti siltā decembrī, kad ledus vēl neizveidojas, ūdens tempe-
ratūra republikas austrumu upēs ir -(-1,5—|-2

0
C, bet rietumu mazajās upēs —

ap -|-2,5
OC.

Rīga maksimālā gaisa temperatūra (-f-11,5 °C) novērota 1953. gada 5. de-

cembrī, bet minimālā (—24,4°C) — 1963. gada 13. decembrī.

Arvīds Pastors

UPES DZĪVĪBA

Pirms 4—5 tūkstošiem gadu Latvijā viscaur bija meži, nekādu dižo zemes

ceļu nebija un satiksmi uzturēja pa upēm. Upe bija saikne starp cilvēkiem,

deva tiem dzeramo ūdeni un zivis pārtikai. Sākumā it kā neviļus, vēlāk jau

pavisam apzināti cilvēks pārveidoja ainavu, atkailinot upju krastus un līžot

līdumus. Upju augštecēs izcirta mežus, lai iegūtu platību zemkopībai, un jau
19. gs. sākuma tas būtiski ietekmēja nokrišņu noteci, veicināja augsnes eroziju

atkailinātajās paugurainēs. Lietus un sniega kušanas periodos notece kļuva
straujāka, tecējums gada gaitā nevienmērīgāks. Upes gultnes palu laikā grauzās
dziļāk, vasaras mazūdens periodā kritās gruntsūdens līmenis.

DECEMBRĪ VILKU MĒNESĪ
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KURU VIETU NESALUSI,

TUR ZIED ZELTA PURENIŅI

Mežiem un arī lauksaimniecības kultūrām augšanas apstākļi kļuva nesta-
bilāki. Brūnais, auglīgais zemes slānis, kurš kādreiz bija veidojies zem mežiem,
erozijas ietekmē klajajos laukos saruka arvien plānāks, un jau 20. gs. sākumā

bija jāsāk veidot jauna tipa ainava — kaut cik necik līdzīga bijušajai —, jāsāk
apmežot. Saimnieciskā darbība upju augštecē skāra arī lejteci, palu ūdeņi te

kāpa arvien augstāk, upju ielejās krājās sanestās oļu, smilts un māla nogulas,
radās iespēja veidot pļavas. Taču palu ūdeņi kāpa arvien augstāk, upe dažkārt

meklēja jaunu ceļu ūdeņu novadīšanai, un vajadzēja sākt regulēšanas darbus.

Lai augsni pasargātu no paliem, sāka būvēt polderus, lai ražas pasargātu no

kaitēkļiem izmantoja ķimikālijas. Ražas kāpināja ne vairs upes auglīgās sa-

nesas, bet minerālmēslojums. Ražas tomēr nebija gaidītās, maksa par iejauk-
šanos, par regulēšanu bija dārga.

Ar varu arī no upju ielejām neko nevar paņemt. Agrāk grauzējus iznīcināja
plūdi, sienu un citu ražu novāca ar lēniem zirdziņiem, kuriem kājas aptina ar

biezām lupatām, lai tikai tie neizstaupētu pļavu. Kas paliek aiz traktora? Grāvji,
saārdīta un samīdīta zeme, īstā vieta nātrēm Konflikts starp biotopu aizsar-

dzību un lauksaimniecību, kura arvien ir izsalkusi un gatava aprīt saudzēša-

nai paredzētos biotopus (piemēram, randu pļavas), joprojām pieaug.
Ja upi iekļauj koku puduri, meži, tad tāda upe ar laiku pati attīrās: kaila

upe mūsu auglīgajās zemēs ilgstoši pastāvēt nevar. Pārliekā gaisma dod pietie-
kami daudz enerģijas, lai upe aizaugtu. Augsnes auglība taču ir tās spēja sais-

tīt enerģiju. Ja augsne enerģiju vairāk zaudē nekā saista, tad sākas erozija,

augsne ir slima, ainava ir slima un vesela upe te nevar pastāvēt. Tāpēc ap-
mežošana ir tik cieši saistāma ar upju atjaunošanu. Pēdējo 4 tūkstošu gadu
laikā mežam ir bijis jāatkāpjas uz smiltājiem un pārpurvotām vietām, un tagad
tas aizņem 41% no Latvijas teritorijas. Tas tomēr ir vairāk nekā pirms 60 ga-

diem, kad meža bija vēl mazāk
— 26%- Toreiz aramzeme kopā ar augļu dār-

ziem aizņēma 59% no teritorijas, t. i., 3,6 miljonus hektāru — divas reizes

vairāk nekā pašlaik. Taču tas nedod pamatu cerēt, ka līdz ar aramzemes platību
sarukšanu upēs ieplūdīs mazāk mēslojuma. Mežu kategorijā tagad ierindota

krietna daļa krūmāju, kas it labi varētu saglabāties 200 metru upju aizsar-

dzības joslā. Lauksaimnieciski izmantojamās zemes vēl var atgūt citur.

Jo tuvāk piearsimies pie krasta, jo sliktāk pašiem. Tagad jau esam apra-
duši ar domu, ka hepatīts, nagu sērga, nitrāti un pesticīdu atliekas pārtikā ir

upju transportēti, ka locītavu sāpes un deformācijas jāsaista ar fosfora mēslo-

juma plašu izmantošanu un skābiem lietiem, skābām augsnēm. Tādā vidē stron-

cijs, kurš ir fosfora mēslojumā, vielmaiņas procesos izspiež kalciju, un tad

jūtam, ka sāk «lauzt sprandu». Tas atgādina, ka zemes asinsrite — upes —
ir

cieši saistīta ar mūsu pašu asinsriti. Pati daba ir vienmērīgi izvietojusi upes

kā dzīvības koridorus visā teritorijā. Pie tam upe un cilvēka dzīve tik cieši ka

Latvijā diez vai kur citur ir savijušies un diez vai citur bijusi tik sarežģita:
Pirms ejam pēc svētku eglītes, paskatīsimies visapkārt. Tā ir pasaule, kura

mēs dzīvojam, mūsu apkārtējā vide. Viss, ko mēs tajā darām, ir mūsu vadīta

attīstība, tikai — uz kuru pusi. Šie divi jēdzieni — apkārtēja vide un

attīstība —
ir nešķirami, un tā gribētos, lai tie atspoguļotu stabilu cilvēces

Pēteris Cimdiņš
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Valodniekam, etnogrāfam, folkloristam

PĒTERIM ŠMITAM 25. decembrī - 120

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 466. lpp.;

LPE, 9. sēj., 424. lpp.

Latviešu tautas kultūras vēsturē Pē-

tera Smita (1869—1938) vārds saistās

vispirms ar viņa sagatavoto «Latviešu

pasaku un teiku» izdevumu 15 sējumos
(1925—1937), ar viņa vadībā rediģēta-
jam un sakārtotajam «Tautas dziesmām»

1 sējumos (1936-—1939), kas turpināja
un papildināja K. Barona «Latvju dai-

nas», ar viņa kārtotajiem «Latviešu tau-

tas ticējumiem» 4 sējumos (1940), an

ar nelielo «Latgaliešu pasaku» krājumu
.iiigšzemnieku dialekta (1937). Tad vēl —

daudzie zinātniskie raksti par latviešu

valodu, etnogrāfiju un folkloru, no ku-

rinu daļa apkopota četros «Etnogrāfisku
takstu krājumos» (1912—1937), grāmata
«Latviešu mitoloģija» (Maskava, 1918;
2. izd. Rīga, 1926), grāmatas studentiem

«levads valodniecībā» un «levads baltu

liloloģija» (abas 1921), brošūra «Valo-

das kļūdas un grūtumi».
Ka redzam, vairums šo darbu nak

klaja P. Smita dzīves nogalē kā aizva-

dītā darba mūža rezultāts. Bet aizsākas

P. Smita mūžs 1869. gada 25. decembri

Raunas pagasta Lisēniešu Pekšos saim-

nieku dzimtā. Bērnība P. Smits klausās

vectēva nostāstos par lielo mēri, par viņa

pieredzējumiem muižas mednieka gaitās
un kalēja darbā. Sava autobiogrāfija P. Smits vēlāk raksta: «Tēvam un vec-

tēvam pieder svarīgākā loma manā mājas mācībā. Tēvs man mācīja lasīt un

izskaidroja nesaprotamas lietas grāmatā. No vectēva mantoju cienību pret
bībeli un citām garīgam grāmatām. Viņš man arī stāstīja par grūtajiem
klaušu laikiem.. Tēvs turpretī runāja mīļāk par jaunlaiku zinātnēm un

latviešu tautiskiem centieniem. Pats viņš abonēja «Mājas Viesi», bet no kaimi-

ņiem aizņēmās arī «Baltijas Vēstnesi», «Balsi» un «Zemkopi». Ļoti labprāt viņš
mīlēja runāt par Neikenu, Valdemāru, Kr. Kalniņu, Vēberi un Dīriķi, kuru vār-

dus atminos dzirdējis no visagrākās bērnības. Māte un tēvamāte man mācīja
garīgas dziesmas ar meldijām. No viņām dzirdēju arī pirmās pasakas, mīklas

un tautasdziesmas jeb ziņģes. Māte mācīja man rakstīt, jo tēvs rakstīt neprata.
Ar lielu interesi mans tēvs tika lasījis un daudzreiz pārrunājis Kaudzīšu «Mēr-

nieku laikus». Bez tiem vēl labi atceros atstāstījumus no tēvatēva par Robin-

sonu, no tēva — par Pūcesspieģeli un no mātes — par Genovevu.»

Sī garīgi rosīgā vide audzina, autobiogrāfija liecina par vērīgu skatu ap-

kārtēja dzīvē un darbā, par novērojumiem tautas valodas īpatnībās un ieražas.

P. Smits raksta: «No «Skolas maizes» aprakstiem par Ķīnu, Indiju un Ēģipti
es mantoju mīlestību uz austrumu zemju kultūru. Pasakas, tautas dziesmas un

raksti par seno latviešu dzīvi manī modināja interesi uz latviešu senatni.»

To visu nedod un nevar dot vāciska Rīgas ģimnāzija, ko P. Smits kā
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eksternis beidz 1890. gadā. Te mācītais neapmierina, bet stiprina divas rakstura

īpašības, kas pavada P. Šmitu visu mūžu, — kritisku attieksmi pret sevi un

citiem un neatlaidību ceļā uz savu mērķi. «Līdz ar šaubām par skolotāju un

skolas nemaldību man cēlās neuzticība pret dažām latviešu lietām. Drīz vien

vēroju, ka latviešu dievi un slavena senatnes vēsture dibinās uz ļoti nedrošiem

pamatiem. Šis šaubas izvērtās par ienaidu pret visu neīstu un nepareizu. Var

būt, ka šādas neuzticības dēļ būtu jau pavisam atsacījies no latviešu lietām,

ja nebūtu jau pamatīgāk nodarbojies ar latviešu valodas mācību un tautas

dziesmām. Sāku domāt, ka varbūt arī es šai lietā varu kādu labumu nest.»
Tēva mājas dod materiālās iespējas, un 1891. gadā ar lielām cerībām sākas

klasiskās filoloģijas studijas Maskavā. «Ar pāreju uz Maskavas universitāti

sajūtu lielu pārmaiņu savā dzīvē. No šaurā riņķī starp vāciešiem iespiestā skol-

nieka biju palicis par brīvu studentu, no zemnieka mājas uz laukiem pārgājis

uz lielpilsētu un vācu skolu pārmainījis uz krievu universitāti.»

Taču ātri seko vilšanās — te grieķtr un latīņu valodu un literatūru māca

topošajiem pareizticīgo kroņa skolu skolotājiem, par kādu P. Smits nevēlas

kļūt. Jau 1892. gada rudenī viņš ir Pēterburgas universitātes Austrumu valodu

fakultātes students. Te daudz kas veido talak P. Smita interesi par Ķīnu un

tās tautām, kaut arī daļa pasniedzēju pilda tikai oficiālās programmas prasī-
bas — māca studentiem ķīniešu, mandžūru un vēl divas radniecīgas valodas.

«Kas zīmējās uz manam lolotām cerībām par valodniecību un etnogrāfiju, tad

iznāca pēc sakāma vārda: «No vilka bēg, uz lāci krīt»,» ironizē P. Smits savā

autobiogrāfijā. Bet turpat tālāk turpina: «Par visu studiju laiku tiku klausījies
leišu valodu pie docenta E. Voltera, vēl apmeklēju lekcijas par valodu salīdzi-

nāšanu, par slāvu valodām un par literatūras vēsturi. Sās lekcijas man aizpil-

dīja to robu, kuru sajutu Austrumu valodu fakultātē. Jau no ģimnāzijas lai-

kiem biju sācis krāt ziņas par tautas dziesmu pantmēru un par bajāru un kalpu
kārtu tautas dziesmām. E. Volters mani apgādāja ar dažādiem rakstiem par

mitoloģiju un etnogrāfiju un aizrādīja uz dažādām hronikām un citām vecām

grāmatām.»
Aiz šīm skopajam rindām slēpjas P. Smita vairāku gadu neatlaidīgs, mērķ-

tiecīgs pašizglītības darbs. Reizē aug un veidojas austrumu tautu un baltu

filoloģijas speciālists. To atzīmē arī Jānis Endzelīns savā P. Smita piemiņai
veltītajā runā Rīgas Latviešu biedrības 1938. gada 11. novembra sēdē (runa
iespiesta biedrības Zinātņu komisijas 23. Rakstu krājumā 1940. gadā): «Ar

Pēteri Smitu iepazinos kā jauns Tērbatas students, kad kādu laiku uzturējos
Mārsnēnos. .. Vienudien tur ieradās arī Pēterpils students Pēteris Smits. . .Smits

bija toreiz pilns dzīvesprieka un jaunu gadu enerģijas. Nebūdams nekāds askēts,

viņš tomēr visnotaļ interesējās par zinātnes un literatūras tematiem un, stu-

dēdams Tālo austrumu valodas, līdztekus nodarbojās ar latviešu filoloģijas jau-
tājumiem.»

Tālāk J. Endzelīns stāsta: «Pēterpilī Smits visvairāk mantojis no slavenā

sinologa V. Vasiļjeva. Interesi par topošo baltoloģiju Šmitam tur varēja saglabāt
un padziļināt sakari ar turienes privātdocentu E. Volteru. Bet jāspriež, ka viņš
tai pašā laikā ir pamatīgi nodarbojies arī ar savu oficiālo studiju priekšmetu,
jo beidz viņš studijas 1896. gadā un tiek atstāts sagatavoties zinātniskai dar-

bībai ķiniešu un mandžūru valodas un literatūras nozarē. Ar šo nolūku to sūta

uz trim gadiem uz Ķīnu. Braukdams turp caur Sibīriju, Smits pa ceļam dabū

iepazīties ar Āzijas dabu un tautām, un šī iepazīšanās veido viņam dažus uz-

skatus par zinātnes jautājumiem. Lielu nozīmi savai tālākajai attīstībai viņš

piešķir arī sakariem, kas tam — dzīvojot Pekinā trīs gadus — radušies ar

citiem sinologiem. Kad tai laikā nodibināta Pekinā pirmā ķīniešu universitāte,
Smits tur pieaicināts par krievu valodas profesoru, bet ilgāku laiku tur nepa-

licis, lai gan Ķīnas valdība viņam piesolījusi dabūtās stipendijas atmaksu

krievu valdībai un daudz lielāku algu nekā Krievi'ā. lecelts 1899. gadā par
ķiniešu valodas profesora vietas aizstājēju jaunajā Vladivostokas Austrumu

institūta, Smits turp braucis no Ķīnas pa Koreju un Japānu, ceļa sabūdams
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vairāk mēnešu un iepazīdamies ar korejiešu un japāņu dzīvi. Izturējis Pēterpili
1902. gadā maģistra pārbaudījumus un aizstāvējis maģistra disertāciju «OnbīT

MaHAapHHCKofI rpaMMaTHKH», Smits kļūst par ārkārtas profesoru Austrumu insti-

tūtā un bijis tur pa divi lāgiem arī par direktoru, vienreiz valdības iecelts, otr-

reiz profesoru iecelts, bet abas reizes no šā amata pēc kāda laika atteicies.»

Un tā — 30 gadu vecumā sākas ķīniešu valodas profesora un Vidzemes

zemnieka dēla zinātniskā darbība mums tik tālajā ķīniešu filoloģijā un tik tu-

vajā latviešu valodas, etnogrāfijas un folkloras izpētē. Kas tuvāks un kas talaks

turpmākajos 20 gados pašam P. Smitam, grūti pateikt — abas nozares strā-

dāts raženi.

Jau 1898. gadā Pekina viņš raksta par skaņu miju mandžūru un mongoļu
valodās, 1900. gadā — par ķīniešu klasisko literatūru, 1907. gadā publicē man-

džūru valodas mācību grāmatu. 1915. gadā otrā izdevumā iznāk P. Smita diser-

tācija, kas, pēc J. Endzelīna liecības, ir «ķīniešu sarunu valodas Pekinas dia-

lekta gramatika ar vingrināšanās tekstiem, bet plašajā ievadā ir runa par ķī-
niešu valodas radu sakariem, dialektiem, skaņām, intonācijām, akcentu, rakstu

zīmēm, vārdnīcu, sistēmām un Pekinas dialekta attīstības gaitu».
Bet Latvijā? No 1895. gada P. Smits vada valodniecības nodaļu «Mājas

Viesa Mēnešrakstā», raksta par Manceļa valodu, vēlāk — par Glika bībeles tul-

kojumu, par Elversa un Langes vārdnīcām, par intonācijām latviešu valodā. Kad

20. gadsimta sākumā nāk klajā X- Barona un A. Lerha-Puškaiša sakopotie
latviešu folkloras sējumi, P. Smits atzinīgi un reizē stingri vērtē šos izdevu-

mus. Tajos ir neizsmeļams tautas dzīves, darba un vēstures liecību avots

P. Smita daudzajiem rakstiem par tautasdziesmām kā vēstures avotu un tau-

tasdziesmu vēsturi, par ļaužu kārtām un šķirām folkloras skatījumā, par lat-

viešu zemnieka māju un darbu, apģērbu un ēdieniem, par pasaku un teiku siže-

tiem un tēliem. Vairumā tie ir apjomā nelieli, bieži tematiski šauru jautājumu
iztirzājumi, taču vienmēr folkloras un etnogrāfijas faktos stingri balstīti. Smits

necenšas veidot kādas zinātniskas teorijas vai kļūt par kādas jau populāras
vai modernas teorijas atbalstītāju. Vēl vairāk —

savā zinātniskajā darbībā viņš

neatlaidīgi cīnījies par kritisku tautas vēstures un folkloras faktu izvērtējumu,

pret to viltojumiem, pret pseidomitoloģiskajām konstrukcijām, kas tik raksturī-

gas latviešu buržuāziskajai folkloristikai jau kopš J. Lautenbaha-Jūsmiņa lai-

kiem P. Smita jaunībā. Vārds vēlreiz J. Endzelīnam: «Kā mūsu dienās (atce-
rēsimies — tas teikts 1938. gadā! — O. A.) raksta par bijušu laiku latviešu

valstīm un valdniekiem, tā toreiz daži centās saskatīt pagātnes krēslā un pat
radīt latviešiem ad maiorem gloriam arī savu Olimpu. Pret šo neīsto Olimpu
Smits ir sācis cīnīties jau kopš saviem studenta gadiem, un šās viņa cīņas
rezultātā ir neīstie elki atmaskoti un radušies pareizāki uzskati par mūsu mito-

loģiju. Ja arī vēl mūsu dienās dažs rauga mūsu tautas dziesmu svēto Māru

pārvērst par ārieti, tad šāds mēģinājums laikam neizdosies: Smits ir paguvis
diezgan plašās aprindās ieviest kritisku nostāju pret mītiskām būtnēm. Savus

daudzos rakstus šai nozarē viņš ir apvienojis savā «Latviešu mitoloģijā» (otrs,
pārstrādāts izdevums Rīgā 1926. gadā).» Piebildīsim — šajā grāmatā ir viss

Pēteris Smits — nopietns, reālistisks tautas seno uzskatu izvērtētājs, pseidomi-
toloģisku un dzejisku izdomājumu apkarotājs un, beidzot, — enerģisks un ne-

atlaidīgs sava zinātniskā darba darītājs, jo varam tikai minēt, kādas grūtības
un šķēršļi bija pārvarami, 1918. gada Maskavā šo nelielo, bet P. Smitam un

šodien mums visiem tik svarīgo latviešu grāmatiņu pirmajā izdevumā klajā
laižot. Tas ir tas pats darbīgais Vladivostokas Austrumu institūta (no 1918.

gada universitātes) profesors, kas vasaras brīvlaikos, pēc J. Endzelīna liecībām,

apceļo tungusu un mandžūru ciltis, to valodas materiālus vākdams, bet paspēj
pabūt arī dzimtenē un aktīvi piedalīties Rīgas Latviešu biedrības Zinību komi-

sijas vasaras sapulcēs. Un —
1912. gadā iepazīties ar Londonas, Parīzes un

Berlīnes muzejiem, ar nožēlu pārliecinoties, ka tajos nav neviena eksponāta,
kas stāstītu par viņa mazās tautas dzīvi un kultūru.



No 1920. gada P. Smits dzīvo Rīgā, viņš ir Latvijas Universitātes profe-
sors, lasa lekcijas valodniecībā, par latviešu folkloru un mitoloģiju, ir Filologu
biedrības priekšnieks un darbojas līdzi Folkloras krātuves darbos. «levēlēts ari

par Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas priekšnieku, viņš uzjēmās arī šo

patstāvīgajā Latvijā pavisam nepateicīgo un neapskausto amatu un raudzīja
cik spēdams atdzīvināt šo komisiju un dzīvu to uzturēt,» ironizē J. Endzelīns.

Visu dzīvi cenzdamies stāvēt nomaļus no sava laika ideoloģiskajiem strāvoju-
miem, P. Smits nav izstrādājis sev stingru sabiedrisku uzskatu platformu, daži

raksti liecina par patriarhāli konservatīviem, reizēm naivi vecmodīgiem uzska-

tiem 20.—30. gadu literatūras un sabiedriskās dzīves vērtējumos. Viņš ir un

paliek sava zinātniskā darba nenogurdināms veicējs: blakus pienākumiem Uni-

versitātē top jau pieminētie latviešu tautasdziesmu, vēstītājas folkloras un ticē-

jumu izdevumi.

Rīgas un zviedru Upsalas universitātes goda doktors, Somijas Zinātņu
biedrības korespondētājloceklis Pēteris Smits miris 1938. gada 5. jūnijā.

Ojārs Ambainis

PIRMS GADU DESMITIEM, SIMTIEM

Pirms 60 gadiem (1929) nodibināts brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs «Kalna

Kaibēni».

Pirms 60 gadiem (1929) Maskavā sāk iznākt žurnāls «Celtne» — viens no no-

zīmīgākajiem latviešu preses izdevumiem Padomju Savienībā.

Pirms 50 gadiem (1939) nodibināta Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.
Pirms 50 gadiem (1939) uzņemta latviešu mākslas filma «Zvejnieka dēls».

Pirms 40 gadiem (1949) nodibināts Saldus vēstures un mākslas muzejs.

Pirms 30 gadiem (1959) sāk iznākt žurnāls «Māksla».

Pirms 30 gadiem (1959) nodibināts Valmieras un Rēzeknes novadpētniecības,
Alūksnes novadpētniecības un mākslas, Jūrmalas vēstures un mākslas muzejs,
kā arī L. Paegles memoriālais muzejs «Lauči».

Pirms 30 gadiem (1959) nodibināts LVU Skaitļošanas centrs.

Pirms 25 gadiem (1964) nodibināta Latvijas komiteja kultūras sakariem ar

tautiešiem ārzemēs.

Pirms 20 gadiem (1969) nodibināts Ainažu jūrskolas memoriālais muzejs, Kat-
rīnas baznīca-muzejs (Kuldīgā), Doles vēstures muzejs, E. Dārziņa un J. Sud-

rabkalna memoriālais muzejs «Jāņaskola», kā arī J. Rozentāla un R. Blaumaņa
memoriālais muzejs Rīgā.

Pirms 15 gadiem (1974) Rīgas televīzija sāk krāsu televīzijas pārraides.



UPES, KRASTI UN CILVĒKI



73

CIK ESAM BAGĀTI

Latvijas PSR upes pieder Baltijas jūras baseinam. Lielākā

daļa no tam savus ūdeņus atdod Rīgas līcim (80%). citas ieplūst
tieši Baltijas jūra (18%), bet no neliela republikas austrumu ra-

jona ūdens aizplūst uz Somu līci (2%).

Paugurainais morēnu reljefs, mitrais klimats, kā arī zemes

virskārtas ģeoloģiska uzbuve radījusi labvēlīgus apstākļus, lai

Latvijā izveidotos plaši sazarots upju tīkls. Tas raksturojas ar

nedaudzām lielākam upēm un lielu skaitu mazāku upju.

Republikas upju skaits un kopgarums, pēc Latvijas Padomju

enciklopēdijas datiem, ir šads:

Kopējais upju skaits zināmā mērā ir nosacīts, jo upju garuma

uzmērījumi izdarīti dažādos laikos pēc dažādām kartēm. Ja sa-

mērā precīzi ir noteiktas 768 upes, kas ir garākas par 10 km

(kopgarums 18507), tad grutak ir ar pavisam mazajām upītēm,
kas īsākas par 10 km. Pēc 1948. gadā izdarītajiem ZA mērīju-
miem reģistrētas 11659 upītes ar kopējo garumu 19416 km.

Tabulā mazo upju skaits noapaļots līdz 11500 upēm ar kop-
garumu ap 19000 km. Kopējais upju skaits — 12 268, kas iegūts
summējot, ir nepamatoti precīzs, un varbūt pareizi butu teikt, ka

Latvijā pavisam ir vairāk nekā 12 000 upju ar kopējo garumu
37 500 km.

Pēc tabulas datiem tātad varētu likties, ka visas, atskaitot tas
17, kuras garākas par 100 km, var pieskaitīt pie mazajām upēm.
Tomēr lielāka daļa no minētajam 17 upēm ir tikai nedaudz garā-
kas par 100 km, piemēram, Misa — 108 km, Bērze — 109 km,
Dienvidsuseja 114 km, Malta - 105 km, Rēzekne — 116 km
uti., tāpēc ari tas tomēr pieskaitāmas pie mazajām upēm. Par lie-

lajam jāuzskata tikai Daugava, Lielupe, Venta un Gauja. Varbūt
vēl Salaca, Aiviekste un Bārta, kuras gan nav īpaši garas, bet

Upju garumu
gradācija, km Skaits

Kopgarums,
km

Odens
virsas

platība.
km 1

Īsākas par 10

10-20

20-50

50—100

Garākas Dar 100

ap 11 500

501

200

50

17

ap 19 000

6 454

5 315

3 999

2 739

39

19

26

40

321

Kopā 12 268 37 507 445
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1. att. Mazo upju hidroloģiskie rajoni

salīdzinājuma ar citām upēm to baseini ir plaši un notece lielāka.

Tātad Latvijā ir vairāk nekā 12 000 mazo upju.

Saprotams, ka šis ļoti daudzās mazās upītes pēc izskata, rak-

stura un hidroloģiska režīma var būt ļoti dažādas. Ja Latvijas
lielākas upes ir zināma mērā pētītas un aprakstītas un to novēro-

šanai noorganizēts diezgan plašs posteņu tīkls, tad par mazajām
upēm ziņu nav sevišķi daudz. To garumu, baseina platību un kri-

tumu uzzinām galvenokārt no dažādām topogrāfiskām kartēm, bet

jāzina ari daudzi citi radītāji, kā caurplūdums mazūdens, lietus uz-

plūdienu un palu laika, ledus veidošanās un uzplūšanas apstākļi,
termiskais režīms v. c. Attiecīgus pētījumus un mērījumus var

veikt tikai tur, kur noorganizēti hidroloģiskie posteņi. Uz Latvi-

jas mazajam upēm tadu var saskaitīt tikai nedaudz vairāk par 250.

Tātad par pārējiem mazo upju tūkstošiem tiešu novērojumu trūkst.

Lielais mazo upju daudzums neatļauj izpētīt katru upi atse-

višķi. Tāpēc bija lietderīgi noteikt upju kopumu ar apmēram vie-

nādu hidroloģisko režīmu, izdarīt Latvijas mazo upju rajonē-
šanu. Ja tadā rajonā viena vai vairākas upes ir pētītas, tad vieg-
lāk ir iepazīt arī līdzīgās kaimiņupes.

Mazo upju rajonēšana balstījās galvenokārt uz šo upju ba-

seinu ūdens bilances (nokrišņi, notece, iztvaikošana) sadalījumu.
Bez tam tika ņemti vērā arī citi faktori, kas ietekmē mazo upju
režīma veidošanos. Lai gan Latvijas PSR teritorija ir neliela, no-

krišņu, noteces un iztvaikošanas sadalījums ir diezgan nevienmē-

rīgs. Tā, gada nokrišņu summa svārstās no 550 mm Zemgales
līdzenuma līdz 800 mm Vidzemes Centrālajā augstienē. Notece
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svārstās 130—390 mm robežās, bet iztvaikošana no 400 līdz

615 mm. Veģetācijas periodā nokrišņi svārstās 350—450mm, no-

tece 15—170 mm, iztvaikošana 320—420 mm robežās.

Klimatiskajiem apstākļiem upes dzīvē ir ievērojama loma,

sevišķi vienam no ūdensbilances elementiem
— nokrišņu daudzu-

mam. Tas savukārt, it sevišķi Latvijas apstākļos, ir saistīts ar

vietas reljefu. Kā zināms, augstienēs un to nogāzēs nokrišņu
summa ir ievērojami lielāka nekā zemienēs. Reljefs bieži nosaka

arī hidroloģiskā tīkla biezumu, upju garenkritumu, lietus uzplū-
dienu formu un pārvietošanās ilgumu, infiltrācijas pakāpi ba-

seinā v. c.

Regulējoša ietekme uz noteci un reizē ar to uz visu upes re-

žīmu attiecīgajā baseinā var būt tā ezerainurnam un purvainu-
mam.

levērojama hidroloģiska nozīme ir baseina augsnei, jo tā var

ietekmēt ūdens ieplūšanu upē. Tāpēc svarīgi ir izpētīt augsnes

infiltrācijas un ūdens akumulācijas spēju. No tās atkarīgs, un

tas ir sevišķi svarīgi, arī viens no baseina ūdens bilances kompo-
nentiem — iztvaikošanas pakāpe. Ja augsnei ir vāja ūdens aku-
mulācijas spēja un tas iesūcas dziļākajos slāņos, iztvaikošana

bus neliela, tiks papildināti pazemes ūdeņu krājumi, un otrādi —

ja augsne sevī spēj ūdeni saturēt, tai ir vāja caursūkšanās spēja,
ievērojams ūdens daudzums iztvaikos vai arī, intensīvu nokrišņu
gadījumā, palielināsies virszemes notece.

baseina augu valsts ietekmē upju režīmu. Kā zināms, iz-
tvaikošana notiek ne tikai no augsnes, bet ļoti lielā mērā arī kā

transpiracija no baseina augu segas.

Zināmu iespaidu uz upju hidroloģisko režīmu atstāj arī ba-
seina, upes gultnes un ielejas ģeoloģiska uzbūve. Citāds ir režīms

upēm, kas tek pa smilšainu, izskalojamu gultni, citāds — ja gul-
tne veidota no cietākiem iežiem, piemēram, dolomītiem v. tml. Ba-

seina ģeoloģiskā uzbūve nosaka an ūdens pieplūdes apstākļus,
gruntsūdeņu krājumus, karsta parādības v. c.

Kā redzams, upju hidroloģiska režīma veidošanā piedalās diez-

gan plašs fizioģeogrāfisko apstākļu komplekss. Jāaizrāda arī, ka

šie dabiskie apstākļi, kas nosaka upju režīmu, laika gaitā var

izmainīties. Sevišķi vērā ņemams ir antropogēnais faktors. Cil-

vēks savā saimnieciskajā darbibā pārveido upju baseinu augu

sastāvu, izmaina augsnes struktūru, veic plašus meliorācijas dar-
bus, ierīko ūdenskrātuves, regulē upes, patere arvien vairāk

ūdens v. tml.

Balstoties uz ūdens bilances komponentu — nokrišņu, noteces
un iztvaikošanas — sadalījumu pa reoubliku un ņemot vēra

iepriekšminētos faktorus, kas nosaka hidroloģisko režīmu, Latvi-

jas PSR mazas upes tika iedalītas 17 hidroloģiskajos rajonos.
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2. att. Raksturīgākie mazo upju
kritumi.

Viens no atsevišķo mazo upju raksturotājiem ir šo upju ga-
renkritums. Tas atkarībā no baseina reljefa var būt diezgan da-

žāds, līdzenumu upēs tas ir neliels, bet augstieņu nogāžu upēs —

diezgan ievērojams. 1. attēlā parādīti raksturīgi dažu mazo upju
garenkritumi. Redzams upes kopējais kritums un atsevišķu posmu
kritums metros uz 1 km.

Mazi kritumi ir līdzenuma upēm, 2. attēlā redzams Lielupes

pietekas Svitenes garenkritums; tā ietilpst 7. hidroloģiskajā ra-

jonā. Kritumi te svārstās 0,2—1,5 m robežās uz 1 km. Arī pārē-
jām rajona upēm — Īslīcei, Sesavai, Vircavai, Platonei, Svētei

v. c. — kritumi ir līdzīgi. Parādīts arī Tebras garenkritums, kas

raksturīgs ar samērā lielu kritumu upes augšdaļā, bet nelielu —

lejas posmā. Tebra ietilpst 1. hidroloģiskajā rajonā, kur arī vi-

sām pārējām mazajām upēm ir līdzīgi kritumi: augšdaļā, tekot

pa Rietumkurzemes augstienes nogāzi, tie ir lielāki — 3—4 m

uz 1 km, bet, ieplūstot Piejūras zemienē, tie samazinās līdz 0,2 m

uz 1 km. Līdzīgi kritumi ir ari Užavai, Rīvai, Durbei, Otaņķei,

Vartajai v. c. Daudz lielāki kritumi ir 3. rajona upēm. To piete-
kas pa Rietumkurzemes augstieni nolaižas līdz Ventai. Attēlā pa-

rādīta šī rajona upe Lētiža. Te kritumi vietām sasniedz pat 6 m

uz 1 km. Tādi tie ir ari pārējām 3. rajona upēm — Lošai, Sķer-
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velim, Kojai, Ēnavai, Lējējupei. Attēlā parādīts garenkritums arī

vienai no visstraujākajām Latvijas upēm — Līgatnei, kura

ietilpst 11. hidroloģiskajā rajonā. Šīs mazās upes no Vidzemes

Centrālās augstienes plūst uz Gauju, Aivieksti, Daugavu. Kā re-

dzams, kritumi mūsu mazajām upēm ir ļoti dažādi, bet attiecī-

gajā hidroloģiskajā rajonā — diezgan vienveidīgi.

Latvijas mazo upju tīkla bieziba vidēji ir 565 m/km2
; ja ieskai-

tām arī garās tranzītupes, tad — 588 m/km2. Augstieņu un to

nogāžu rajonos tīkls ir biezāks — vidēji 800 m/km
2

,
līdzenumos

un jūras piekrastē — uz pusi retāks: ap 400 m/km2. Visbiezākais

mazo upju un strautu tikls ir Ventas kreisajā krastā (3. rajons),
kur katrā kvadrātkilometrā ir 814 m mazo upju. Daudz to ir arī

Vidzemes Centrālajā augstienē (11. rajons). Zemieņu rajonos

upju tīkla bieziba parasti ir neliela, izņēmums ir Lielupes kreisā

krasta vēdekļveida pietekas (7. rajons), kur upju biezība ir

809 m/km2, — tā neatpaliek no upju biezības augstienēs. Turpat
blakus ir 6. rajons — ar Rīgas smilšaino līdzenumu, kurā upju
tīkls ir visretākais visā republikā — tikai 344 m/km 2. Relatīvi

maz upju ir ari citos Rīgas liča piekrastes rajonos.
Bet ezeru visvairāk ir Latvijas austrumu daļā. Ezeru ūdens

virsas kopplatība 15. un 17. rajonā, kuri ietver Latgales aug-

stieni un Lubānas zemieni, aizņem vairāk nekā pusi no visu Lat-

vijas ezeru kopplatības. Vidējais 17. rajona ezerainums ir 3,8%,

pie kam rajona ir atsevišķi upju baseini, kuru ezerainums sa-

sniedz 10% (Tartaks, Zilupe). Vismazākais ezerainums ir 3., 8.

un 14. rajona, kuros nav neviena lielāka ezera.

Latvijas PSR teritorija ir tuvu pie 6800 purvu ar kopējo pla-
tību 5500 km 2, tātad republikas purvainums ir 8.5%. Visvairāk

purvu, tāpat ka ezeru, ir republikas austrumu rajonos, -gan Aus-

trumlatvijas zemiene, kur atrodas lielākie purvi, gan Latgales

augstienē, kur pārsvara ir nelieli purvi. Vislielākais purvainums ir

16. rajona, kur tas sasniedz 20.6%, 15. raiona purvi aizņem 14,2%
no rajona platības. An Ziemeļrietumu Vidzemes pacēlumā ir lie-

lāki purvu masīvi, tāpēc 10. rajona purvainums ir 15,4%. Pavi-

sam maz purvu ir Zemgales līdzenumā (purvainums —
tikai

0.9%). Turpretim Zemgales līdzenuma turpinājumā — Rīgas
smilšainajā līdzenumā purvu ir ļoti daudz (6. rajons) — tie aiz-

ņem 17,3% no rajona platības.
Ūdens gada bilanci Latvijā var izteikt ar sekojošiem skait-

ļiem: nokrišņi — 702 mm; notece — 238 mm; iztvaikoiums —

464 mm. Tātad gadā vidēji 66% no nokrišņu summas iztvaiko

atnakal atmosfēra, bet 34% aiztek pa upēm uz Baltijas iūru. Ve-

ģetācijas perioda (no maiia līdz oktobrim) attiecība starp no-

krišņiem, noteci un iztvaikojumu ir nedaudz citāda — tad iztvai-

koiums sasniedz 83% un notece ir tikai 17% no šī perioda no-

krišņu summas.
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Pēc upju garuma un platuma zināmā mērā varam noteikt arī

ūdens virsas platību, sevišķi lielākajām upēm. Mazākajām upēm

tiešu uzmērījumu dati ir tikai daļēji, tāpēc te vidējais platums
tika pieņemts uz analoģijas pamata. Tādā kārtā ūdens virsas pla-

tība tika aprēķināta visām tabulā noteikto gradāciju upēm.

Latvijas upju ūdens virsas kopējā platība ir 445 km 2
,

t. i.,

39% no visu republikas ezeru un ūdenstilpju kopplatības

(1149 km2
). lekšējo ūdeņu virsas kopējā platība tādējādi ir

1594 km2, praktiski — 1600 km2, t. i. ,2,5% no Latvijas PSR teri-

torijas, to skaitā 1,7% ezeru un ūdenstilpju un 0,8% upju pla-
tības.

Un tomēr — vairāk nekā 12 000 mazo upju kopplatība ir ma-

zāka nekā Latvijas lielo upju kopplatība.

Arvīds Pastors

STĪDZ MAZA UPE GAR MUMS GARĀM

Gan meži, gan mazās upes ir svarīga nacionālās bagātības
daļa. Tikai — mežu nozīme ir sīki izpētīta, bet upītes pētītas
visai maz, un nopietna uzmanība tām pievērsta vienīgi pēdējos
10—15 gados.

Mazajām upēm atšķirībā no lielajām un vidējām ir vairākas

īpatnības. Pirmkārt, ūdens daudzumu, hidroloģisko režīmu un

ūdens kvalitāti tajās būtiski ietekmē sateces baseins, saimnieciskā

darbība un saimniekošanas kultūra tajā. Otrkārt, tās ir visa upju
tīkla sākums, un jebkuras pārmaiņas jūtami atbalsojas visos

hidrogrāfiskā tīkla posmos: gan vidējās un lielajās upēs, gan

jūrā. Tāpat tās ir ne vien un ne tik daudz ūdens krātuve, cik

viens no svarīgākajiem ģeogrāfiskās ainavas (bioģeocenozes)
komponentiem ar svarīgu ekoloģisku lomu. Tāpēc mazās upes

ģeogrāfiskās ainavas mežainība, purvainība, apkārtējā aramzeme

un apbūvēto teritoriju lielums un izvietojums ir jāņem vērā,

izstrādājot dabas aizsardzības pasākumus. Pareizs šo jautājumu

risinājums ceļas pāri administratīvā dalījuma robežām: to var

atrisināt, apskatot tikai visu baseinu kopumā.
Bet kas tad ir mazā upe? Valsts standarts par tādu atzīst upi,

kuras sateces baseins ir mazāks par 2000 km 2
,

bet caurtece —

mazāka par 5 m
3/sek. No šāda viedokļa tikai Daugava pieskaitāma

pie lielajām upēm, pie vidējām — Venta, Gauja un Lielupe, bet

visas pārējās mūsu republikas upes ietilpst mazo upju kategorijā.
Galvenais faktors, kas nosaka dzīvību upēs, ir ūdens režīms.

Tam kvantitatīvi un kvalitatīvi jānodrošina upes iemītnieku dzī-

ves ritms, kas nostabilizējies attīstības gaitā. Šī režīma nodroši-

nāšanā nepārvērtējama nozīme ir mežam.



Tā ziemā mežs veicina sniega krāšanos uz ledus un neļauj

mazajām upēm izsalt līdz dibenam, kā arī bremzē straujas ūdens

temperatūras svārstības. Savukārt pavasarī palu laikā, kad sniegs
uz laukiem gandrīz jau nokusis, mežs savējo upēm atdod pakāpe-
niski, tādējādi paildzinot palus, kā arī samazinot ūdeņu maksi-

mālo līmeni un upju caurteci. Un tas labvēlīgi ietekmē gan zivju,
gan pārējo organismu dzīvi upē. Jo vairums zivju ir pieradušas
palus uzskatīt par nārsta tuvošanās signālu. Nārstu labvēlīgi
ietekmē tieši ilgi pali: no ikriem izšķiļas vairāk mazuļu, un tiem

uzlabojas barošanās apstākļi. Savukārt īsi un augsti pali nelab-

vēlīgi ietekmē zivju barības bāzi: sevišķi bentoss samazinās

apmēram 5 reizes.

Kad pienāk vasara, mežs atdod upēm uzkrāto valgmi, neļauj
tām iztvaikot un paaugstina minimālo ūdens līmeni un caurteci,
tā nodrošinot mazo upju iemītniekiem nepieciešamos dzīves

apstākļus. Tas darbojas kā savdabīgs akumulators, kā dabiska

ūdens attīrīšanas ierīce, tas ietekmē arī ūdens daudzuma, fizikālo

un ķīmisko īpašību savstarpējās sakarības. Tā mežainības pār-

maiņa par 1% ietekmē gada noteci par 0,8—1,2 mm. No mežai-

nības lieluma vispār un no upes aizēnošanas pakāpes stipri atka-

rīga ir gan ūdens temperatūra, gan skābekļa daudzums ūdenī.

Karstajās vasaras dienās koku aizēnotās upēs ūdens temperatūra
ir pat par 6—9° Czemāka nekā klajā vietā. Bet atkarībā no

temperatūras mainās arī skābekļa daudzums, jo tā šķīdība ūdenī

ir apgriezti proporcionāla temperatūrai. Mežainībai palielinoties
vai pazeminoties par 10%, par 1,5 mg/1 palielinās vai samazinās

arī skābekļa daudzums ūdenī.

Upei plūstot caur mežu, kā virsūdenī, tā gruntsūdenī sama-

zinās no laukiem ieskaloto vielu saturs: fosfora — 2—15 reižu,

erozijas produktu — 15—25 reizes, kālija — 4—70 reižu, amo-

nija — 5—40 reižu; krasi samazinās arī baktēriju daudzums. Bez

erozijas produktu tiešās uztveršanas mežā notiek arī virszemes

noteces ūdeņu nokļūšana pazemē, kas sekmē mazo upju barošanos

ar gruntsūdeni.
Atkarībā no reljefa un grunts jau 10—30 m plata meža vai

krūmu josla spēj krasi uzlabot mazās upes stāvokli. Un nav sva-

rīgi, kādi koki un krūmi aug gar mazo upi. Svarīgi ir, lai tie tur

būtu. Tas ir gan ekoloģiskā, gan estētiskā, gan saimnieciskā ziņā

izdevīgi ka upes iemītniekiem, tā zemes izmantotājiem. lemītnie-

kiem tāpēc, ka rodas dzīvošanai optimāli apstākļi, izmantotājiem

tāpēc, ka tiek novērsta augsnes erozija.

Tāpēc ar likumu ir aizliegta mazo upju piekrastes joslu uzar-

šana, jo iegūtais labums neatsver nacionālajai bagātībai radītos

zaudējumus.

Inga Eipurs
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Ziema

KĀ IRBĪTEI KĀJIŅAS NESALST

Plašos, līdzenos laukus klāj bieza sniega sega. Ziemas klusums

ir gandrīz pilnigs — no attālās viensētas koku pudura atskan

vienīgi vārnas balss. Apkārtne liekas tīra un gluda, puteņa pielī-
dzināta. Tomēr ne. Netālu no ceļa sniegā saskatāmas vairākas

gandrīz paralēlas sīku pēdu rindas, kuru galā — tumšu, iegarenu
kamolu grupiņas. Nākošajā mirklī tie sakustas un žigli aizslīd pa
sniegu. Laukirbes. Vēl mirklis, un putni jau ir uzspurguši gaisā
un, cieša grupa turēdamies, pazūd aiz birztalas. Atkašņātais
spilgti zaļais ziemāju zelmenis liecina, ka laukirbes šeit ieturē-

jušas maltīti.

Laukirbe ir viens no tipiskākajiem nometnieku putniem gan pie
mums Latvijā, gan arī lielākajā daļā teritoriju, kuras tā apdzīvo.
Rudeni un ziemā šie putni turas nelielos baros. Parasti tajos ir

B—ls vienas ģimenes putni, bet bargākās ziemās apvienojas vai-

rākas ģimenes. Parasti bariņš klejo tikai dažu kilometru attālumā

no izšķilšanās vietas, tomēr ir sastaptas vairākus desmitus kilo-

metru no iezīmēšanas vietas. Bargās un dziļās ziemās šie putni
uzturas ari cilvēka mītņu tuvumā — šeit piefermas barības no-

vietnes apkārtnē būs atrodama kāda nezāļu sēkla vai pat labības

grauds, bet klusākas viensētas dārzā vai sētsvidū var cerēt uz

sevišķu veiksmi — īpaši laukirbēm sagatavotu azaida vietu ar

pelavām un sīkākiem graudiem.
Jau marta beigas vai aprīļa sākumā laukirbes sadalās pāros

un izvēlas ligzdošanas teritoriju. Ligzda parasti paslēpta biezā

kula zem krūma, pie lielāka ciņa vai akmens kaut kur birztalā,

ganība, grāvmala, upmalā, pamestā viensētā, nereti arī apdzīvo-
tas vietas un fermas tiešā tuvumā. Lai gan, pēc lietuviešu orni-

tologu pētījumiem, mūsdienās katra otrā ligzda atrodas labības

laukā vai ilggadīgā zālājā. No visiem mūsu putniem laukirbēm ir

vislielākais dējums. Parasti maija pirmajā pusē pilnos dējumos
atrod 12 -24 olas. Mātīte cītīgi sēž ligzdā, netālu uzturas arī

tēviņš. Ja perētāju iztraucē, it īpaši sākumā, tā var ligzdā arī

neatgriezties, un dējums iet bojā. Perēšana ilgst 24—25 dienas.

Jau nākošajā dienā pēc izšķilšanās mazuļi sāk skraidīt un veco

putnu pavadībā meklēt barību, bet pēc 10 dienām, tikai daļēji

apspalvojušies, jau spējīgi nedaudz lidot.

Vēl līdz mūsu gadsimta 40. gadiem laukirbes bija visai pieras-
tas Latvijas lauku ainavā. Tomēr arī tolaik tās lielākā skaitā

dzīvoja Kurzemē un Zemgalē nekā pārējā teritorijā. Bez tam

pētnieki jau toreiz bija ievērojuši, ka laukirbju skaits krasi sama-

zinās pēc bargām un sniegainām ziemām. Sevišķi katastrofālas

laukirbēm bija 1940.—1942. gada ziemas, kad Latvija tās gan-

drīz pilnīgi iznīka. Pēckara periodā populācija zināmā mērā atkal
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atjaunojās. Tomēr jo drīz iezīmējās visumā noturīga šo putnu
skaita samazināšanas tendence. Neko neizmainīja arī kopš 1966.

gada noteiktais laukirbju medību aizliegums. Ja vēl 1965. gadā
Latvijas laukirbju skaits tika vērtēts ap 16 000, tad pēc 15 gadiem,
1980. gadā, mūsu teritorijā dzivoja tikai ap 7000 šo putnu. Arī

dati no Latvijā ligzdojošo putnu atlanta par laikposmu no 1980.

līdz 1984. gadam rāda, ka plašās mūsu republikas teritorijās lauk-

irbes ligzdošanas periodā nav konstatētas vai arī sastopamas
nelielā skaitā.

Kadi ir mums zināmie laukirbju skaita samazināšanās cēloņi?
Visi tie ir cieši saistīti ar lauksaimniecības intensifikāciju un

industrializāciju, kā rezultātā zudušas daudzas vispiemērotākās
laukirbju dzīvesvietas, samazinājies daudzveidīgas barības objektu

skaits, ka arī pieaugusi populācijas indivīdu tieša bojāeja.
Piemērotu dzīvesvietu samazināšanās galvenokārt saistīta ar

tīrumu meliorēšanu un viensētu likvidēšanu. Izveidoti lieli vien-

laidu tīrumi bez grāvjiem, ežām, atsevišķiem krūmiem vai koku

grupām, dažviet izcirstas un apstrādātas senāk pamesto viensētu

vietas. Līdz ar to trūkst gan īsti piemērotu ligzdošanas vietu, gan

arī labu slēptuvju ziemas mēnešos.

Vasara laukirbes barojas galvenokārt ar dažādiem kukaiņiem.

Milzīgie monokultūru lauki, dažādi agrotehnikas paņēmieni, bet

it sevišķi plaša pesticīdu lietošana manāmi veicina kukaiņu sugu

daudzveidības un skaita samazināšanos, tādējādi sašaurinot lauk-

irbju barības bāzi. Zināmi arī putnu, tajā skaitā laukirbju, nobeig-
šanas gadījumi no saindēšanās ar kukaiņiem, kas apsmidzināti ar

pesticīdiem. Dzijas ziemās šiem putniem sevišķi pietrūkst agrāk
visa teritorija vienmērīgi izvietoto viensētu labības šķūņu, kuros

varēja paslēpties gan no vēja, gan parasti pietiekošā daudzuma

atrast nezāļu sēklas un sīkos graudus.
Augstais lauksaimniecības mehanizācijas līmenis ievērojami

palielinājis arī laukirbju tiešās bojāejas iespējas. Ganību appļau-
šanas, ilggadīgo zālāju un labības mehanizētās novākšanas gaitā
tiek iznīcinātas gan irbju ligzdas un mazuļi, gan nereti arī perē-

jošie vecie putni. Zinātnieki izpētījuši, ka, strādājot ar traktorvil-

ces pļaujmašīnām, laukirbju bojāeja palielinās 2—4 reizes salī-

dzinājumā ar zirgvilces pļaujmašīnām.
Lauksaimniecības industrializācija, ķimizacija un visas jau

iepriekš apradītas ar to saistītās pārvērtības turpināsies arī

nākotnē. Lai laukirbes drīzumā tiešam nekļūtu par faunas retumu,

būtu jācenšas pielāgot šo putnu dzīves prasībām dažādas lauk-

saimniecība neizmantojamas platības. Piemērotas perēšanas vietas

un slēptuves varētu būt eglīšu, vilkābeļu, savvaļas plūmju stādī-

jumi gar ceļmalām, kuri bez tam novērstu arī iekšdedzes dzinēju

degvielas sadegšanas galaproduktu nokļūšanu uz kultūraugiem.

Līdzīgus stādījumus varētu veidot arī mākslīgi radīto dīķu kras-
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tos, ap meliorācijas gaitā sastumto akmeņu un celmu kaudzēm.

Jaunmeliorējamās platībās vēlams saglabāt vērtīgu koku grupas

un nelielas birztaliņas, kas, starp citu, uzlabotu arī vispārējo
ekoloģisko situāciju. Par pesticīdu un minerālmēslu pareizu glabā-
šanu un lietošanu tagad daudz runā — atliek to godprātīgi īste-

not. Novācot ilggadīgos zālājus, zaļbarību un labību, vēlams

lauku pļaut no vidus uz malām. Jau sen pieradīts, ka tādā veidā

var pasargāt no izkapts laukirbes, zaķus un citus dzīvniekus.

Aukstajos mēnešos esam pieraduši barot zīlītes, pie neaiz-

salstošiem ūdeņiem arvien plašāk vēršas ziemojošo meža pīļu
piebarošana, turpretī egļu zaru būdiņas ar piemērotu barību (pe-

lavām, nezāļu sēklām, sīkiem graudiem) laukirbēm mūsu laukos

nākas redzēt ļoti reti. Vietās, kur laukirbes vēl saglabājušās, šī

tradīcija ir jāatjauno.
Aivars Mednis

KAS PĀRNADŽU ĒDIENGALDĀ

Nezinātājam var likties, ka meža dzīvnieki dzīvo un barojas
tikai meža. Taču tā tas ir tikai daļēji. Bez šaubām, pamatuzturē-
šanās vieta šiem dzīvniekiem ir mežs, kaut arī lielu daļu no sev

nepieciešamās barības tie iegūst pļavas, krūmājos, kolhozu un

sovhozu laukos, dārzos un pat ūdenstilpēs (ezeros, dīķos, upēs).
Piemēram, mūsu lielākais meža dzīvnieks alnis barībā izmanto

apmēram 30 sugu kokaugu un krūmu lapas un zarus, apmēram
65 dažādus zālaugus, atsevišķus ķērpjus un sēnes, dažreiz ļoti
labprāt mielojas ar ūdensaugiem un lauksaimniecības kultūr-

augiem. Pavasarī un vasarā aļņi patērē daudz ģerāniju, gundegu
un doņu dzimtas augu, apšu un kārklu v. c. koku un krūmu lapu
un jauno dzinumu, mielojas graudaugu sējumos, rudenī labprāt

našķojas kacenkāpostu laukos. Bet ziemas sākumā līdz pastāvī-

gas sniega segas izveidošanās laikam regulāri barojas ar melleņu

un brūkleņu zaļajiem dzinumiem, neaizsalušās purvmalās un

upmalās uzlasa purva augus un ūdensaugus, ēd koku dzinumus

(apšu, ošu, kārklu, priežu v. c.) un koku mizu. Kad sniega sega

kļūst biezāka, aļņi vairāk uzturas tajās vietās, kur pietiekami
daudz barības var iegūt bez lielas piepūles. Pie mums diemžēl

šādas vietas bieži ir priežu jaunaudzēs. Ja vienkopus uzturas

daudz aļņu, atsevišķas jaunaudzes tiek daļēji pat iznīcinātas.

Savukārt lapkoku mežos aļņi posta ošu un ozolu jaunaudzes,

apkožot to dzinumus un apmizojot stumbrus.

Otrs mūsu lielākais meža dzīvnieks staltbriedis vairāk izplatīts

republikas rietumu rajonos, un tikai pēdējos gados tiek veikta tā

reaklimatizācija austrumu rajonos. Salīdzinot ar aļņiem, stalt-
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brieži vairāk spēj izmantot dažādus zālaugus. Tāpēc agros pava-

sara vakaros itin bieži var novērot briežu bariņus ziemāju zaļajā
zelmenī kolhozu pļavās un ganībās. Turpat sastopamas ari stir-

nas un zaķi, kuri stiprinās pēc ziemas grūtajiem, nabadzīgajiem
mēnešiem. Bet vasaras naktīs šī «sabiedrība» barojas meža pļa-
vās, laucēs, izcirtumos, priecājoties par dažādiem zālaugiem, apšu
un kārklu atvasēm, avenājiem, vai arī kviešos, āboliņa, lupīnā,
kartupeļos, auzas, zirņos, kāpostos, bietēs, nenopeļot arī piemājas

dārziņus. Turpretim ziemā staltbriežiem atliek vienīgi virši un citi

sīkkrumi, dažādi lapu koku dzinumi un miza, kadiķu un priežu

skujas. Viņi labprāt pulcējas pie mednieku izlikta siena, kartupe-

ļiem, bojātiem āboliem, bietēm, burkāniem, kāpostu lapām, baro-

šanās vietas apmeklē regulāri.

Stirnu ēdiengalds ir līdzīgs staltbriežu barībai. Arī tas ēd

dažādus zālaugus, sīkkrūmus, koku un krūmu lapas un tievos dzi-

numus, ogas, augļus, sēnes, dažādus lauksaimniecības kultūr-

augus un pat ķērpjus. Bet bargās ziemās daudz stirnu nobeidzas

pilnvērtīgas barības trūkuma dēļ, tāpēc tām lielu palīdzību var

sniegt cilvēki, izlikdami meža lapaina siena klēpīti, ozolzīles, bojā-
tas saknes, ābolus un citus lauksaimniecības produktu pārpali-
kumus.

Ceturtais mūsu faunas pārnadžu kārtas pārstāvis — meža

cūka — sastopams visā republikā un labprāt dzīvo pat nelielos

meža puduros apstrādājamu zemju vidū. Meža cūkas ir visēdāji,

jo ēd gan augus, gan dzīvniekus: ziemāju zaļos asnus, graud-

augus, pākšaugus, kartupeļus, sakņaugus, kritušos dzīvniekus,

kukaiņus, kāpurus, peles, putnu olas, putnu un dzīvnieku mazuļus,
zīles, sēnes, dažādu savvaļas augu saknes un zāli. Ja šie dzīv-

nieki savairojas pārmērīgi, lauksaimniecība un mežsaimniecība

cieš zaudējumus. Tāpēc to skaits tiek uzmanīgi regulēts.

Bet kā tikt vaļā no šiem bieži vien nelūgtajiem viesiem, ja tie

sadomā savu ēdiengaldu paplašināt uz cilvēka kopto lauku rēķina?

Atcerēsimies, ka lauciņi, kas ierīkoti meža, ilgstoši piesaista
meža dzīvniekus un tādējādi var samazināt meža tuvumā esošo

lauksaimniecisko kultūru postījumus. Tāpat pavasarī, kartupeļu
stādīšanas laikā, meža barotavās izliktie bojātie kartupeļi un

sakņaugi piesaista meža cūkas un ievērojami samazina postījumus

kartupeļu stadijumos. Meža kultūras labi aizsargā sekmīgi izmē-

ģinātie ķīmiskie līdzekļi, ko uzsmērē vai uzsmidzina jauno kociņu
dzinumiem: tie ar savu smaku un garšu atbaida meža dzīvniekus.

Bez tam šajā sakarā pārmetumu pelnījuši lauksaimniecības dar-

binieki par pavirši vāktu ražu. Rudeņos, kad mežā barības kļūst
arvien mazāk, nenokoptie lauki pievilina meža dzīvniekus, tie pie-
rod pie lauksaimniecības kultūraugiem un sāk apmeklēt kolhozu

laukus ne tikai rudenī, bet arī citos gadalaikos.
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Lai meža dzīvnieki tiešam uzturētos mežā, daudz var veikt

lauksaimniecības un mežsaimniecības darbinieki un mednieki.

Viņu ieguldītais darbs dzīvnieku piesaistīšanā mežam atmaksājas.

Visvaldis Sarma

Pavasarī

KAD SĀKAS UN BEIDZAS LEDUS

Lai gan Latvijas PSR pēc platības ir neliela (63,7 tūkst, km 2),
ledus veidošanās rudenī, kā arī upju atbrīvošanās no ta pavasarī
nenotiek vienlaicīgi.

Dažādās lielās un mazās Latvijas upēs apmēram 100 novēro-

šanas posteņos veikti ilglaicīgi ledus novērojumi. Tie ļauj izsekot

upju aizsalšanas un ledus uzlūšanas procesiem telpā un laikā.

Izrādās, ka virziens, kādā ledus pakāpeniski parādās mazajās

upēs, praktiski atkārtojas no gada gadā. Gandrīz katru rudeni

ledus veidošanās vispirms sākas republikas ziemeļaustrumu un

austrumu rajonu upēs, un pēc tam šis process pakāpeniski izpla-
tās virzienā uz dienvidrietumiem. Bet ledus uzlūšana pavasaros

sākas pretējā virzienā: vispirms Baltijas jūras piekrastē un pēc
tamuz ziemeļaustrumiem un austrumiem.

Ūdens sasalšana parasti sākas laikā, kad Baltija atrodas

anticiklonu aukstā gaisa ietekmē. Republikas austrumu daļu vai-

rāk ietekmē kontinentālais gaiss, tāpēc temperatūra tur ir zemāka

nekā rietumos, kur jūtams atklāto Baltijas jūras un Rīgas līča

ūdeņu tuvums.

Pavasaros galvenais faktors, kas nosaka klimatu, ir jūras

gaisa masas, kuras no Atlantijas okeāna ar cikloniem pārvietojas
uz Baltiju. Samērā siltā jūras gaisa ietekmē rietumu rajonos
sākas sniega kušana, ūdenslīmeņa celšanās un ledus iešana upēs.
Attālāk no jūras piekrastes pieaug kontinenta ietekme, tāpēc aus-

trumu rajonu upēs atbrīvošanās no ledus sākas vēlāk.

Kā redzams l. attēlā, ledus parādīšanas mazajās upēs vispirms

vērojama republikas ziemeļaustrumu dajā. Vispirms ledus sāk

veidoties Alūksnes augstienes mazajās upēs: Vaidavā, Melnupē,
Pededzes augšdaļā, Liepnā v. c. Vidēji tas notiek novembra pēdē-

jās vai decembra pirmajās dienās. Pēc tam ledus veidošanās tur-

pinās virzienā uz dienvidrietumiem. Baltijas jūras piekrastes ma-

zajās upēs — Bārta, Durbē, Tebrā, Užavā v. c. — tā vidēji sākas

6. un 7. decembrī, t. i., apmēram nedēļu vēlāk nekā republikas
austrumu rajonos.

Ledus uzlūšanas virziens republikas teritorija visumā ir pretējs
ledus parādīšanas virzienam (2. att.). Lidztekus okeāna un Baltijas



86

1. att. Ledus veidošanās mazajās upēs un to aizsalšanas gaita.

jūras ledus iešanas sākumu upēs zināmā mērā iespaido

republikas reljefs. Piemēram, Vidzemes Centrālās augstienes upēs
ledus uzlūšana notiek dažas dienas vēlāk nekā apkārtējās zemie-

nēs. Baltijas jūras piekrastes upēs Bārtā, Durbē, Tebrā v. c. ledus

iešana vidēji sākas 20., 21. martā. Pēc tam ledus uzlūšana pakā-
peniski turpinās ziemeļaustrumu virzienā un Vidzemes Centrālās

augstienes mazās upes Amatu, Raunu, kā arī Gaujas augšgalu
sasniedz 6. aprīlī. Arī no dienvidaustrumiem, kur ledus iešana

mazajās upēs sākas 29., 30. martā, tā pāri Latgales augstienes

upēm virzās uz Vidzemes Centrālās augstienes un Alūksnes aug-

stienes pusi. Vaidavas, Melnupes un Pededzes ledi uzlūst vidēji
tikai ap 7. aprīli. Tātad mazo upju ledus uzlūšana ilgst no

20. marta līdz 7. aprīlim, t. i., vidēji 19 dienu. Kā redzams, šis

process republikas teritorijā turpinās vairāk nekā divas reizes

ilgāk par ledus parādīšanos un upju aizsalšanu. Tas galvenokārt

izskaidrojams ar to, ka ledus veidošanās un upju aizsalšana no-

tiek vairāk vai mazāk vienlaicīgi, bet ledus uzlūšana ir saistīta

ar sastrēgumu veidošanos, kuri noteiktā upes posmā var ledus

iešanu aizkavēt.

Protams, gan ledus veidošanās rudenī, gan arī uzlūšana pava-

sarī ne vienmēr notiek nepārtraukti un tuvu minētajiem datumiem.

Ledus veidošanos var pārtraukt atkušņi, un tad tā notiek

pakāpjveidīgi un, sākot ar ziemeļaustrumiem, atsevišķos periodos,

parasti 2 vai 3 reizēs. Ja ledus veidošanās notiek divos paņēmie-
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2. att. Ledus uzlūšana un ledus iešana mazajās upēs

nos, tad pirmajā aukstuma uzplūdā ledus, sākot ar austrumiem,

parādās Gaujas, Daugavas un Lielupes baseina mazajās upēs,
bet otrajā paņēmienā — Ventas un Bārtas baseina upēs. Tāpat
ari ledus uzlūšana no Baltijas jūras piekrastes līdz Alūksnes

augstienei var notikt vairākos periodos.

Vispār agrākie datumi, kad mazajās upēs parādās ledus,
svārstās no 1. novembra republikas ziemeļaustrumos un 8. novem-

bra dienvidrietumos līdz 16. janvārim ziemeļaustrumos un 27. jan-
vārim dienvidrietumos. Tātad ledus veidošanās Latvijas mazajās

upēs var turpināties divarpus mēnešus.

Ledus uzlūšana dienvidrietumu rajonu upēs sevišķos apstākļos
var sākties pat februāra sākumā, bet republikas ziemeļaustrumu

daļā — Alūksnes augstienē — 9. martā. Vēlākais ledus iešanas

sāķums ir 13. aprīlis dienvidrietumu upēs un 28. aprīlis ziemeļ-
austrumu upēs. Tātad Baltijas jūras piekrastes upēs ledus iešana

var iesākties divarpus mēnešu robežās, bet Alūksnes augstienes

upēs — nepilnu divu mēnešu robežās.

Gan ledus veidošanās, gan arī uzlūšanas gaitā var novērot

zināmu periodiskumu: periodi, kad tas parādās agri, mainās ar

periodiem, kad tas uzsalst vēlu. Piemēram, laikā no 1926. līdz

1987. gadam (62 gadi) relatīvi var izdalīt 6 periodus ar vēlu ledus

parādīšanos un 6 ar samērā agru. Pēc ilguma periodi nav vie-

nādi, un rudeņos, kad ledus uzsalis vēlu, tas parasti noticis īsa

laikā un bez pārtraukumiem.
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Salīdzinot ledus veidošanās periodiskumu ar ledus uzlūšanu,

var atzīmēt, ka parasti ziemas, kad ledus uzsalst agri, atbilst

vēlam ledus iešanas sākumam, un otrādi: ja ledus kārta izveidojas
vēlu, tad uzlūšana parasti ir agra.

Kā tad notiek mazo upju aizsalšana? Tā sākas ar pirmatnējo
ledus formu izveidošanos. Pie krasta, kur ūdens atdziest ātrāk,

veidojas piesalas. Drīz pēc tam piesalām piegulošajā ūdenī parā-
dās plānas ledus plāksnītes — vizmas. Teces turbulences rezul-

tātā upes ūdens atdziest vienmērīgi visā šķērsgriezumā, tāpēc
bieži upes dibenā pie gultnes un arī pašā tecē, sevišķi krāčainajos

posmos, veidojas ledus kristāli — ūdeņu iekšledus. Tas uzpeld
un kopā ar vizmām veido vižņus, kas virzās lejup pa upi. Vietās,
kur tece ir lēna, piesalas var savilkties kopā un izveidot plānu
ledus segu. No straujiem posmiem nākošie vižņi var sastāties pie
ledus malas, izveidot sablīvējumu un pacelt ūdenslīmeni.

Bieži mazās upēs izveidojas lielāki neaizsalstoši posmi, jo upē
ieplūstošais gruntsūdens ir ar ievērojami augstāku temperatūru
nekā līdz O°C atdzisušie upes ūdeņi, un mazo upju nelielais

caurplūdums nespēj gruntsūdeni pietiekami atšķaidīt. Tāpat
nepilnīgi aizsalst upes, kuras iztek no ezeriem, jo no to dziļu-
miem upēs ieplūst ūdens ar augstāku temperatūru. Piemēram,

garāki vaļēji posmi vērojami Engurē pie iztekas no Usmas ezera,

Ciecerē pie iztekas no Cieceres ezera, Salacā pie iztekas no Burt-

nieku ezera, daudzās Latgales augstienes upēs, kuras iztek no

ezeriem.

Visa minētā ietekmē ledus biezums mazajās upēs ir daudz

mazāks nekā lielajās. Piemēram, Gaujā tas ziemas beigas vidēji
sasniedz ap 40 cm, bet Gaujas pietekās, kurās bagātīgi ieplūst

gruntsūdens, ledus ir plānāks: Palsa — vidēji 18 cm, Vaidavā —

11 cm, Abulā — 16 cm, Amatā — 13 cm. Daugavas pietekās ledus

ir biezāks: Dubnā — 25 cm, Ogrē — 36 cm, Pededzē — 38 cm,

bet pašā Daugavā — 40—50 cm robežās. Arī Lielupes pietekās,
kurās kritumi ir nelieli, ledus visumā ir diezgan biezs: Svētē —

37 cm, Bērzē — 41 cm, savukārt plānāks tas ir, piemēram, Misā —

23 cm un Platonē — 18 cm.

Tā kā mazajās upēs ir daudz neaizsalušu posmu un arī ledus

nav pārāk biezs, tad pavasaros ledus iešana tajās nav tik inten-

sīva kā lielākajās upēs. Neveidojas tik spēcīgi ledus sastrēgumi
kā Ventā, Lielupē, Gaujā un Daugava. Tāpēc arī mazo upju krasti

retāk applūst. Bieži vien no augšteces nākošais ledus sastājas
rāmajos upes līkumos un turpat arī izkūst.

Intensīva lietus laikā vasarā ūdens līmenis mazajās upēs nereti

ir augstāks nekā pavasara palos.

Arvīds Pastors
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AR STRAUMI UZ JŪRU

Tas katram ir skaidri redzams, ka upes jūrā ienes savu basei-

nos savākto saldūdeni. Piemēram, Daugava, Lielupe, Gauja un

daudzas mazākas upes ūdeņus atdod Rīgas līcim. Upēs, sevišķi
lielākajās, tiek mērīti ūdens caurplūdumi, un ir aprēķināts, ka

Rīgas līcis gadā no visām upēm kopā vidēji saņem 30,7 kubik-

kilometrus ūdens. No šī daudzuma Daugava dod ap 20 km3
,

Liel-

upe — 3,0 km3
, Gauja — 2,3 km 3

,
bet pārējie 5,4 km 3

ieplūst no

mazajam piekrastes upēm. Ilggadīgā periodā pietece svārstījusies
18—55 km3 robežās atkarībā no tā, vai ir bijis mazūdens vai

daudzūdens gads. Bez tam Rīgas līcim ūdeni atdod Daugava,
Lielupe un Gauja, kas to savākušas ne tikai mūsu republikā, bet

arī kaimiņos, kur izvietojušies šo upju augšdaļu baseini. No kai-

miņrepublikām uz Rīgas līci vidēji gadā tiek transportēts ap
19 km3 ūdens, t. i., vairāk nekā 60% no kopējās līča pieteces. Ta

kā samēra noslēgtajā Rīgas līcī ieplūst diezgan daudz saldūdens,
tad tas stipri ietekmē līča ūdens sāļumu, kas līcī parasti svārstās

5—6%0 (g/1) robežās un ir par vairākām promilēm mazāk sāļš
neka Baltijas jūra. Visvairāk saldūdens, ap 82%, ieplūst līča dien-

viddaļa no trim lielākajam upēm: Daugavas, Lielupes un Gaujas.

Tāpēc pavasaros palu laikā, kad pietece ir ļoti liela, ūdens sāļums
līča dienviddaļas virsēja slānī, pa kuru izplatās vieglākais upju
saldūdens, samazinās pat lidz 2%0.

Reizē ar ūdeni upes uz jūru nes arī citas vielas. Pavasaros,

vērojot palu straumju plūdumu, redzam, ka ūdens nav dzidrs, bet

reizēm ļoti duļķains. Stiprā straume spēj uzņemt gultnes sīkās,
smilšainas daļiņas un nest tās līdz pat jūrai.

Pētījumu un mērījumu par sanēšu kustību mūsu upēs nav

sevišķi daudz. Ilgāka perioda un samērā regulāri tie izdarīti Dau-

gava pie Jēkabpils un Gaujā pie Valmieras, kā arī dažās mazā-

kajās upēs. Pēc šo novērojumu datiem, Daugava vidēji gada

Rīgas līcī iepludina ap 250000 tonnu suspendēto, sevī uzņemto
sanēšu daļiņu. Ja šīs daļiņas sabērtu vienā kaudzē, tā augstumā
līdzinātos Zinātņu akadēmijas Augstceltnei. Lielākos palos, kad

straume stiprāka un tece spēj uzņemt vairāk sanēšu, Daugava

gadā uz jūru nesusi 510000 tonnu, bet pavasaros ar nelielu

straumi — tikai 71 000 tonnu sanēšu.

Gaujai, kas plūst cauri smilšakmeņiem bagātiem iežiem, ūdens

duļķainums ir daudz lielāks nekā Daugavai, proti, 58 g/m3 vidēji

gada, tas ir svārstījies 15—160 g/m3 robežās, bet Daugavas vidē-

jais duļķainums ir tikai 14 g/m3
,

ar svārstībām 6—29 g/m3. Tomēr

Gauja ūdens caurplūdums ir vidēji B—98—9 reizes mazāks nekā

Daugava, tāpēc Gauja Rīgas līcī gadā vidēji ienes ap 120000

tonnu sariešu, maksimālā gadījuma — ap 300 000, minimālā —

ap 21 000 tonnu. Jāņem vērā, ka lielākā daļa sanēšu no mūsu
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upēm līcī ieplūst pavasara palu laika, aprīli, vidēji vairāk neka

70%, bet, ja pali ir spēcīgi, tad pat līdz 95% no visa gada sanesu

daudzuma. leplūstot Rīgas līcī, straume zaudē ātrumu, un saneši

nosēžas līča dibenā. Tāpēc pie Daugavas un Gaujas grīvām izvei-

dojies grīvas bārs ar plašiem piekrastes sēkļiem, cauri kuriem,

piemēram, pie Daugavgrīvas, bieži jāpadziļina kuģu ceļš, lai

netiktu traucēta navigācija arī uz Rīgas ostu.

Pēc Daugavas HES kaskādes izbūves varēja domāt, ka daļa
sanēšu nosēdīsies trijās HES ūdenskrātuvēs. Tomēr sanēšu mērī-

jumu pie Daugavgrīvas un Jēkabpils salīdzinājums rāda, ka

ūdenskrātuvju ietekme ir neliela, jo tajās, tāpat kā upēs, palu
laika straumes ātrums ir liels, un duļķainais ūdens tiek nests līdz
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pat Rīgas līcim. Arī applūdinātie ūdenskrātuvju krasti dod bagā-

tīgu materiālu sanēšu kustībai Daugava.
Jāaizrāda gan, ka salīdzinājumā ar planētas lielākajām upēm

Gaujas un Daugavas sanēšu daudzums ir visai niecīgs. Ja mūsu

upju sanesu daudzumu lēšam tūkstošos tonnu, tad, piemēram,

Ganga okeānā ienes 360 miljonu, Misisipi 980 miljonu un Ama-

zone pat 1 miljardu tonnu sanēšu gadā.
Bez pludvielām jeb cietvielām ūdeņu plūsma nēs arī vielas

izšķīdušā stāvoklī, tā ir izšķīdušo vielu jeb ķīmiska notece. Viens

no tās rādītājiem ir ūdeņu mineralizēšanās, kuru raksturo ūdenī

atrodošies joni, mg/1. Daugava to ir ap 250 mg/1, Lielupē —

500 mg/1, Gaujā —
300 mg/1. Rezultātā upes Rīgas līcī vidēji gadā

1987. GADA PAVASARĪ
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ienes tuvu pie 9 miljoniem tonnu izšķīdušo vielu, no tam Dau-

gava —ap 5 miljoniem, Lielupe 1,5 miljonus, Gauja 0,7 miljo-
nus tonnu izšķīdušo vielu. Hidrokarbonātu jonu notece dažādās

Latvijas upēs ir 47—62% no kopējas jonu noteces, otro vietu

ieņem kalcija joni ar 17—19%, trešo ar 9 -20% — sulfāti, ceturto

ar 4—5% - hlorīdi, tālāk seko magnijs, nātrijs, nitrāti, kālijs.

Aizrādāms, ka pēdējā laikā šo jonu notecei ir tendence pakāpe-
niski palielināties, no 60. gadiem tā pieaugusi par vairāk

neka 30%.
Upes jurā iznes arī organiskas vielas. Piemēram, organiska

oglekJa daudzums, kas vidēji gada ieplūst Rīgas līci, ir 420000

tonnu, no šī daudzuma Daugava dod 285 000, Lielupe — 42 000,
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Gauja -— 22 000 tonnu. Arī organisko vielu notece pēdējo gadu
laikā palielinājusies, gan nedaudz — par apmēram 9%.

Upju ūdenī ir arī biogēni elementi. Šo elementu — amonija,
nitrītu un minerālā slāpekļa, minerālā fosfora un kremnija —

summārā gada notece Rīgas līcī ir 221 000 tonnu, no tām Dau-

gava dod 138000, Lielupe — 34 300, Gauja - - 16200 tonnu bio-

gēno elementu. Arī šo elementu daudzums pēdējo 20 gadu laikā

kopumā palielinājies par apmēram 38%. Tāpat upju ūdenī nelielos

daudzumos ir mikroelementi: varš, niķelis, mangāns, cinks, kad-

mijs, vanādijs, molibdēns, svins, dzīvsudrabs, dzelzs, sudrabs.

Kā redzams, no mūsu upēm uz jūru plūst ne tikai ūdeņi, bet

diezgan daudz arī citu vielu un elementu.
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Diemžēl rūpniecības, transporta un lauksaimniecības pakāpe-
niskai attīstībai nepieciešams arvien vairāk dabas ūdeņu. Līdz-

tekus tam palielinās ari ūdeņu piesārņotība, un, kā rāda salīdzi-

nājums ar iepriekšējiem gadiem; gan ķīmiskajai, gan biogēnajai,

gan organiskajai notecei ir tendence palielināties.
Vienlaikus upju ūdens jūrā ienes arī zināmu daudzumu sil-

tuma. Piemēram, aprēķināts, ka Rīgas līcis vidēji gadā no visām

upēm, kas tajā ietek, saņem 214,3-105 cal siltuma. Upju siltuma

advekcijas sadalījums pa Rīgas līča piekrasti ir ļoti nevienmērīgs.
Lielāko siltuma daudzumu, ap 88% no visa pieplūduma, dod Dau-

gava, Lielupe un Gauja, tāpēc arī līča dienviddaļā izveidojas ra-

jons ar paaugstinātu ūdens temperatūru. Maksimālā upju notece

Rīgas līcī novērojama aprīlī, maksimālā siltuma pieplūde —

maijā, bet maksimālā ūdens temperatūra līča piekrastē ir jūlijā.

Arvīds Pastors

Vasarā

NU NAKTSVIJOLES REIBINOŠI TVAN

Pasaules florā ir apmēram 70 naktsvijoļu sugas, Padomju Sa-

vienības teritorijā savvaļā aug — 8, Latvijā — 2: smaržīgās

naktsvijoles un zaļziedu naktsvijoles. Naktsvijoles ir orhideju
dzimtas augi un galvenokārt izplatītas tropiskajos un mērenajos

apgabalos.
Smaržīgajām naktsvijolēm dažādos republikas rajonos ir

atšķirīgi nosaukumi — baltās dzegužpuķes, dzegužpieši, kreima

puķes. Suga izplatīta visās Eiropas zemēs, Mazāzijā, Kaukāzā,

Sibīrijā, Ziemeļāfrikā.
Arī zaļziedu naktsvijoles tautā dēvē dažādi — zaļās naktsvi-

joles, zaļās dzegužpuķes v. c. Šie augi sastopami Skandināvijas
valstu dienvidos, tālāk uz austrumiem līdz Sibīrijai un Centrālās

Āzijas ziemeļiem, dienvidos līdz Vidusjūras apgabalam, pat Kiprā.

Zaļziedu naktsvijole ir kalnu suga, mīl kaļķi saturošas augsnes

un uzskatāma par retāku nekā iepriekšējā. Mūsu republikā abu

sugu sastopamība ir apmēram vienāda.

Kāpēc mēs plūcam naktsvijoles? Atbilde, protams, viena —

patīkamā aromāta dēļ. Bet daudzi varbūt nezinās, ka smaržo tikai

vienas sugas naktsvijoles — smaržīgās, it īpaši vakaros un nak-

tīs, turpretim zaļziedu naktsvijolēm aromāta gandrīz nav.

Pēc izskata abu sugu naktsvijoles ir ļoti līdzīgas. To saknes

ir veseli nedalīti gurni, kuros uzkrājas barības vielas. Katru gadu

veidojas jauni gurni, bet vecie iet bojā. Smaržīgajām naktsvijolēm
tie ir iegareni, ovāli, zaļziedu naktsvijolēm — vārpstveida. Pie
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stublāja pamatnes abu sugu augiem ir 4—5 cilindriskas sānsak-

nes. Naktsvijoles vidēji sasniedz 20—50 cm .garumu. Zaļziedu
naktsvijolēm stublāji vienmēr ir spēcīgāki nekā smaržīgajām.

Gan vienām, gan otrām naktsvijolēm ir divas lapas (ovālas
vai plati olveida, apmēram 15cm garas), kas atrodas viena pre-
tim otrai un pie pamatnes strauji sašaurinās. Ziedkopa ir skraja,
sastāv no atsevišķiem ziediem, kuri gandrīz horizontāli atstāv no

ziedkopas ass.

Ziedi orhideju dzimtas augiem ir ļoti daudzveidīgi. Pēc formas

tie atgādina kādu kukaini, putnu vai citu dzīvnieku. Dažu ekso-

tisko tropu orhideju ziedi līdzinās bitēm, ķirzakām, vardēm. Tas

izskaidrojams ar augu piemērošanos svešapputei. Mūsu naktsvi-

joļu ziedos varam saskatīt līdzību ar tauriņiem. Lai iegūtu nek-

tāru, kukaiņi (naktstauriņi, lapsenes, kamenes) ievada savu snu-

ķīti zieda garajā piesī, tā apakšdaļā. Vienlaicīgi tiek aizskartas

arī putekšnīcas ar ziedputekšņiem. Pārlidojot uz citiem ziediem,

kukaiņi netieši veic apputeksnētāju funkciju. Naktsvijoļu augļi ir

iegarenas pogaļas ar ļoti daudz un ļoti sīkām sēklām (Ixo,2mm).
Galvenā Latvijā sastopamo naktsvijoļu sugu atšķirības pa-

zīme — abu putekšnīcu novietojums ziedā, to stāvoklis vienai

attiecībā pret otru. Smaržīgajām naktsvijolēm putekšnīcas saska-

ras un putekšnīcas saitīte šaura, bet zaļziedu naktsvijolēm —

putekšnīcas nesaskaras, to saitīte ir plata.

Smaržīgās naktsvijoles visbiežāk aug pļavās (arī meža pļa-
viņās), atmatās, dažkārt krūmājos, mežmalās. Pārsvarā to sastop

vidēji mitrās smilšmāla vai mālsmilts augsnēs kopā ar graudzā-
lēm — suņu smilgām, parastajām trīsenēm, pļavas auzenēm, pa-

rasto smaržzāli, platlapjiem — pļavas dzelzenēm, stāvajiem retē-

jiem, vanagvīķiem, matainajām vēlpienēm un citiem augiem.

Zaļziedu naktsvijoles turpretim vairāk izplatītas mežos (gār-
šās, vēros), krūmājos. Cenozē, kurā aug šīs naktsvijoles, koku

stāvu veido āra bērzi, parastās egles, pamežā aug parastās laz-

das un zemsedzē sastopamas pūkainās pļavauzītes, piisētas bite-

nes, Eiropas saulpurenes, baltās vizbulītes, podagras gāršas.
Abas naktsvijoļu sugas Latvijā ir trešās grupas aizsargājamie

augi, ierakstītas republikas Sarkanajā grāmatā. Atcerēsimies to,

pirms grasīsimies plūkt šos smaržīgos ziedus.

Biruta Cepurīte
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SĒJAS LAIKU AIZVADOT,

SIENA LAIKU SAGAIDOT

Līgošanas nakts

□ Pulcējās un līgoja kalnā zem ozola un ap uguni. Tā dega ar ozola lapan

apvīta staba galā, uz riteņa, darvas mucā; vietām to grieza apkārt. Ritēja sa-

dziedāšanās.

Jāņu nakti muca dega
Augsta kalna galiņā ..

Jāņa bērni tauri pūta,
Kalniņāi stāvēdami..

Kalna kāpu gavilēt,
Lai balsiņis tālu skan . .

.. Sanāk pulkiem Jāņa bērni,
Jāņa zāles lasīdami.

Nākat šurp, Jāņa bērni, / Nākat lieli, nākat mazi..

□ Izraisījās jautrs dziesmu karš ar jaunatnakušajiem Jana bērniem. Sakas

apdziedāšanās.

Tai sētā slinkas meitas.

Visi dārzi neravēti. .
Kaimiņiem slinki puiši,
Tiem papuve neuzarta ..

□ Gāja līgojot apkārt ugunij vai ozolam, sadotās rokas šūpojot, ar katru kus

tību harmoniski iekļaujoties līganajā melodiju ritmā. Raisījās līgošana
Dziesmās tēlojās Jānis ozolā un Laima vītolā.

Līgo saule, līgo bite ..

Jānīts sēž ozolā,
Zelta kokles koklēdams..

Jāņa mate sieru sēja.
Vītolā sēdēdama. .

Saules meita kroņus pina, / Vītola (i) sēdēdama..

□ Gāja vaļa diešana un roiaļas zem ozola vai ap uguni: grabināja mazas,

apaļas bungas ar zvārgulīšiem.

Jāņa bērni danci veda

Apkārt kuplu ozoliņu . .

Sasagrieza Jāņa bērni

Jāņa tēva pagalmā ..

Visu gadu nedancoju,
Jāņu nakti nodancoju ..

Tēvs ar māti man' dīdīja
Iziet drīzi tautīnās ..

Vysi muni īluopiņi
Ciluotīsi ciluojās,
Kad es redzu saiminīku

Ols kaneņu atnesūt..

Pirmais dancis jeb vija, kopā
ar «Tūdaliņ, tagadiņ»;
Trīs pjaviņas es nopļāvu

(Smukumdancis);
Jānīt's sēd(i) kalniņā(i);
Kumeliņi, kumeliņi;

Dzirnaviņas (Sudmaliņas);

Piesper kāju (v. c. dejas
ar palēcieniem);
Man bij maza ābelīte;
Ar meitām(i) dancojot;
Ar Juonīti danci vēžu;

Plakanais dancis;
Jānīts muns;

Stakles polka.

□ Meitu pulka un puišu pulka dziesmu karš. Pulki stāvēja pretī abpus ugunij

Mūsu puiši smuki puiši.
Patiltē palīduši —

Mūsu meitas vēžot gāja,
Par vēžiem izvilkušas.

Meitām rīkles aizsalušās

Pašā Jāņu vakarā:

Nevarēja palīgot,
Ne dziesmiņu padziedat.
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Mūsu puiši lilejas,

Ka ir iili struodnīciņi:
Rudzus p|uova rauduodami,
Kruga guoja dzīdiiddami.

Mūsu meitas lilejas,
Ka juos lilas struodnīeiņas.
Ar dakšuom gultas taisa.
Ar cimdim gūs slouca.

□ Uzjautrinājās ar nerrošanu dziesmas. Vecas dziesmu zinātājus dziedāja
priekša, pamācīja meitas un līdzēja aplīgot puišus vai otrādi.

Kaimiņam slinki puiši —

Piecas stundas bikses vilka;
Piecas stundas bikses vilka,
Sesto mauca zābaciņus.

Pīci godi zaļa varde

Pūriņa barojas;
Tu apēda leiguotaji,
Picus pierstus laizīdami.

□ Nolukošana. Vainagos lāgiem bija ievīta divžuburu (jumja) vārpa.

Pa param rieksti auga.
Pa pāram āboliņš

Ai, bagāta Jāņa diena,
Atved man arājiņu! . .

Jānī gāju rādīties,
Laidenē solīties .

. .Kas gulēs Jāņu nakti.
Mūžam sievu nedabūs.

Puiši, puiši, Jāņa diena,
Jāsim meitu raudzīties!

Kurš talaku aizjāsim,
Tas skaistākas dabūsim.

Saulgriežu nakts

□ Dziesmās sveica Jani atjājam par gadskārtu.

Janīts naca par gadskārtu / Savu bērnu apraudzīt . .

□ Jani sagaidīja un daudzināja dziesmas.

Janīšam zelta josta,
Sudrabiņa zobentiņš.
Mirdz jostiņa, spīd zobenis,
Pa vārtiem iejājot.

Janītim treji vārti,
Visi treji appušķoti..

Lai jaj Jānis kur jādams.
Šai vieta nakti gul. .

□ Dziedāja par to, ko devīgais Jānis (gadalaiks) atved un labu dara.

Janits brauca katru

Atved ziedu vezumiņu. .

Janits sēd kalniņa,
Zaļu nasta mugurā. .

Ņem, Janīti, melnu zirgu,
Apjāj manus tirumiņus,
Izmin usnes, izmin zāles,
Lai aug tīra labibiņa.

. . Puišiem caunu cepurītes, / Meitām zīļu vainadziņus.

Pusnakts burvība (ap pl. 02.20 pēc vasaras laika)

□ Nogrieza pīlādža nūju: ar to varot atgaiņāt raganas; citkārt uz tās vai tanī

paša laika grieztas krāsns čaukstures (lapu slotas) jāja uz krustceļiem, lai dzie-

dētu drudzi.

□ Meklēja un novakteja papardes ziedu īstajās Jāņu papardes (parastajās
strauspupanles), ietinoties balta palagā, līdzi ņemot pīlādža nūju vai ari jāšus
lecot uz tas; ur to bija jāapvelk riņķis apkārt sev un papardei. Nedrīkstēja pa-
skatīties uz sanākušiem zvēriem, citādi tie tiks pari apvilktajam lokam. Jāiet

pastalās, tad tajās ziediņš nemanot iebirs Papardei paklāj nezdodziņu. Ziedu

steidzini noruuļ, vai ari tas iebirst lakatiņa, to iesien un glabā, liek *aiz ādas»

vai apavos, lai visu uzzinātu, piepildītos velēšanas, taptu laimīgs. Jēkabpils



98

apvidu Udzigi meklēja «svētas papardes ziedu». Ziedu iesēja ari trinita lakatiņā
un trejdeviņas reizes pārsēja ar melnu dziju, aizsēja trim mezgliem (ar to va-

rot vest puki mājās).

Visas puķes noziedejšas,
Papardite neziedejse;
Tā ziedēja Jana nakti

Sudrabiņa ziediņiem.

Apsauovu līpu veizes

Juoņa dīnas vokorā,
Lai īkrita papardzīds,
Juoņa nakti staigoujūt.

□ Meklēja jāņtārpiņu (spīguli, saules sunīti), t.. sevišķi jauni zēni cenšas to

sameklēt, lai kļūtu laimīgi. ja to ierauga un nepaceļ, tad vienmēr jāraud.» Ja

ierauga trejdeviņus jāņtārpiņus, tad var trejdeviņas laimes vēlēties.

Kas tur speid, kas tur viz

Viņa kolna galeņa?
Tur staiguoja juoņtuorpeņš,
Juoņa bārnus voduodams.

□ Kad redzēja malduguntiņas, tad teica, ka tur velns ar berza lapām naudu

kaltējot, un gāja uz turieni bagātības meklēt (bērza prauli mēdz spīdēt).

□ Jāņu nakti, kad atveroties debess, vajagot atminēt savu zvaigzni. Ja tai

bridi kaut ko veļus, tas piepildoties.

□ Zilēja par kazām pusnakti —
meitas meta vainagu, ari trejdeviņu ziedu vai-

nagu, ozolā, ari vītolā vai ābelē: cik reizes nepaliek zaros un nokrīt, tik gadus
jāgaida kāzas. Šādus vainagus nolika ari krustceļā, tad paņēma, lai liktu galvā,

gulēt ejot.

□ lesegušies palagos, lai nevar pazīt, puiši, saukti arī «viesuļi», ķēra meitas,

sauktas ari «spīganas», citkārt ari otrādi, centās cits citu atminēt un noķert vai

ļauties sevi noķert tieši mīlamajam. Meitas lāgiem ari ar rožu vainagu galvā.
Ķert varēja vairākas reizes. Kuru noķeršot, tā drīzi aiziešot tautās.

Es apsedzu Jāņu nakti

Balinātu villainīti,
Lai redz mani tautu deli

Caur krūmiņu krūmiņiem.

□ Centās pievilināt puišus, iebarojot ar neparastiem ēdieniem, ari ar citiem

paņēmieniem.

Es sasēju kazu sieru

Deviņiem stūrīšiem;
Es pievīlu Jāņu nakti
Sev diženu tēva dēlu.

.. Ta spīdēja puišiem acis,
Uz manīm veroties.

.. Es izvilku puiša domas,

Jāņu nakti līgodama.

□ It sevišķi saimniece, lāgiem ietinusies viena palaga, apskrēja rudzu, ari linu

lauku, brida rudzus, tad rudzi raženāk augšot un raganas tiem nevarēšot kaitēt.

Kura laba saiminiece,

Apiet savu rudzu lauku. .
Jāņa mate rudzus brida,
Samta svārkuspaceldama..

□ Raganu turētāji mielojuši raganas.

Uguns nakts

□ Darvotu salmu vai pakulu uguns riteni — Saules simbolu — ritināja no

kalna lejā un, ja iespējams, tālāk upe vai ezerā (vairāk pec pusnakts).

Saule grieza zelta riņķi / Jāņu tēva pagalma..
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□ Visu Jāņu nakti istabā bija jādeg svecēm. Lielos svētkos vajagot mājās šķilt

jaunu uguni un veco nodzēst, tad laime no jauna nākot. (Ari Bavārijā to da-

rīja Jāņos, piededzinot no Jāņuguns, bet Galicijā, Mazūrijā un Ungārijā jauno

uguni šajā reizē ieguva beržot.)

□ Kad Jāņuguns izdega, vietumis nolaida stabā vai ari ozolā iekārto katlu vai

koci un ielika kieņus no jauna, citur iededzināja sagatavoto otro un trešo pu-

deli, bet citviet (retāk) no nokritušajām pagalēm piededzināja ugunskuru un

tad meta degošas pagales gaisā, lai tālāk redz.

□ Uzturējās pie uguns, pat visu nakti: tas dodot veselību un līdzot pret sli-

mībām.

Kas gulēja Janu nakti,

Lai gulēja vaidēdams!

Es neguļu Janu nakti,
Man dod Laima veselību.

□ No skala un salmiem puiši un meitas taisīja lāpas, piededzināja pie Jāņ-

uguns, draiskojās, skraidīja gar druvām, lai aizdzītu ļaunumu, un skrēja uz

kaimiņiem līgot.

□ Vietām jaunieši apjozās ar vībotnēm un lēca pāri Jāņu ugunskuram.

□ Zilēja, metot uguni ziedus vai ari no zināma puku skaita vītu vainagu.

□ Gani sadedzināja ugunskurā savu veco riksti.

□ Visu šo svētku nakti līdz Saulei vajadzēja līgot un nedrīkstēja gulēt, jo se-

višķi puiši ar meitām, citādi labība un lini sagulšoties veldrē.

Neguļu, neguļu
Jānīša nakti,

v

3L
mani uS? 1••

Veldre nekrīt!

Lai cik gara Jāņu nakte,
Man dziesmiņu nepietrūka ..

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tag godiņu paspēlēja.

Ūdens nakts

□ Gāja ap pusnakti, ari vakarā uz avotu, līgoja, ziedoja avotam, nomazgājās.
Centās ieraudzīt nākamā līgavaiņa attēlu avotā, arī ezerā vai upē. levāca avota

ūdeni dziedniecībai visam gadam.

Uz avotu līgot gāju..

Es tecēju Jāņu nakti

Pie avota lūkoties,
Vai iekša neredzēšu

Sav' maizītes arājiņu

□ Ap pusnakti brida pa ūdeni — tad būšot nauda pastalas, bet kabatas lakata

līdzi paņemtie vībotņu ziedi pārvērtīšoties zeltā vai sudrabā.

□ Meitas ap pusnakti palaida upē, ari dīki pa diviem, ari vairākiem vainagiem,
lai zilētu par kāzām. Citkārt vakarā ezerā vai upē no laivas palaida pa sešiem

vainagiem ar piesietam aizdegtām svecītēm.

Metiet, meitas, Jana nakti

Upē savu vainadziņu:

Kam ar straumi aizpeldēja,
Vedīs tautas šoruden ..

□ Dažreiz ap pusnakti an pie upes uzkūra uguni. Pašā Jāņu nakti vajag pel-
dēties, lai būtu stiprs un vesels. Līdz Jāņiem nevar, jo ūdens vēl nav nozie-

dējis.
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Līgojam uz ezera,

Ni ezera pievilsami..
Ejam, puiši, ejam, meitas,

Uz Daugavu palīgot . .

□ Katra Jana nakti balss no Dauguves saucīt: «Vai Riga jau gatava?» Atbilde

«Nav!» Ja kāds atbildētu «Jā», tad Rīga nogrimtu.

Rasas nakts (rīta pusē)

□ Dziedāja par rasu ka Laimas izlietu sudrabiņu.

Laime sēja sudrabiņu
Celmainai līdumā.

Sēj, Laimiņa, manu tiesu,
Jel celmiņa galiņa!

Kas to celiņu
Sudrabu nolēja?
Jānīša līgava,
Ūdeni nesdama.

□ Rasu saslaucija ar dvieli un izgrieza slaucene, ievāca dziedniecībai pašiem
visam gadam un deva govīm, lai būtu daudz piena. «. . Nāk man pieniņš no

visiem ezeriem . . visām upeni.. visiem avotiem. . visām malu malām ..» Vībotņu
rasu vai ziedus ievāca lakatiņā, brida pa rasu vai ūdeni vai gāja pāri krust-

ceļiem, tad lakatiņā būšot nauda. Bišukrēsliņu rasa saucoties zelta rasa un de-

rot dziedniecībai.

Saimnieces dažkārt vel jāja uz lizes vai lapu slotas kata apkārt kūtij, lai govis
dotu vairāk piena un raganas tām nekaitētu.

. Jāņu nakti zelta rasa / Katra zāles galiņa.

□ Gāja raganas-laumas vai jāja uz krāsns slotas, vaļējiem matiem, basām kā-

jām, vai ari sedzoties tikai baltā palagā, vai kā īpaši citādi, zaga rasu no kai-

miņa pļavas: cita slaucīja rasu ar dvieli, cita jāja uz saulrietā sietas deviņu zaru

lapu slotas, rasu izpurināja slaucene. Gāja ari izslaukt kaimiņa govis, ja tika

klāt. Guvumu hdz ar ražības svētību deva savām govīm. Zogot rasu, sacīja
«Ņemu, ņemu, bet ne visu!»

Tiesa, tiesa, ne meliņi
Vecu |aužu valodiņa:

Jāņa nakti meitas gāja
Raganas, vilkacēs.

.. Trīs upītes ietecēja
Manās govu nāstiņās,

Kur tu skriesi, raganiņa.

Izplestiemi matiņiemi?
Skriešu kaimiņ' govis slaukti.

Zilu sulu sulināti.

Vien' no juras, vien' no Ventas.

Treš' no maniem kaimiņiem .

□ Savas govis rūpīgi sargāja no raganām un «Dieva suņiem» — vilkiem; dzie-

dāja par «vistu nakti», kad nedrīkst laist zirgus pieguļā, lai «nevīst». Ja pama-

nīja «raganu», ar kādu drēbi vai valgu atdarināja viņas darbošanos un būra

pretī: «Ņemu, ņemu, paņemu visu!» Raganas varot aizdzīt ar šajā nakti grieztām
pīlādžu galotnēm. Vietām tomēr vēl pirms Saules vai tumsu meitas dzina govis
ganos un vīrieši jāja lidzi sargāt. Citkārt tomēr teica, ka, gaiļiem dziedot, ra-

ganām sava darbošanās jābeidz.

Jāņu nakti negulēju,
Sav' telīti sargādama:
Jāņu nakti raganiņas
Pulcētiesi pulcējās.

Es nejāju Jāņu nakti

Kumeliņu pieguļā;

Skrien, ragana, šķērsu gaisu,
Mana sētā neieskrien:

Mana sēta dzelžiem kalta.
Adatām jumti jumti.

Jāņu nakts — vīstu nakts.
Novīst manis kumeliņis.

□ Brida pa rasu, tad būšot nauda pastalas

. . Jāņu nakti zelta rasa, / Piebirst pilnas pastaliņas.
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□ Pirms Saules saimniece ap katru kāpostu uz zemes apvilka lielu riņķi.

Audziet, mani kapostiņi, / Lielam galvām, platam lapām ..

□ Aitas dzina piegula pa rasu un mazgāja tas ar rasu. Rasu rauša no zāles

un ar to mazgāja govīm muguras. Priekš Saules vēl slaucīja kūts griestus, lai

nebūtu mušu. Arī piena kārstuve bija jāslapina ar rasu.

Kas grib baltu villainišu,
Lai dzen aitas pieguļā:

Jana nakti zelta rasa,

Tad aitiņas mazgājās.

□ Mazgājas Jāņu rasā acu dziedēšanai un sejas daiļumam, grābjot rasu ar

plaukstām vai ar dvieli no zāles; meitas grāba galvenokārt no kviešiem, no-

mazgājušās nenoslaucijas, lai vēlāk nosapņotu, kas nāks noslaucīt. Gāja ari

vārtīties rasā, lai iemantotu veselību. Citkārt vel bez Saules gāja uz avotu

mazgāties, lai taptu skaistas.

Jāņu nakti meitas gāja
Rasiņa mazgāties:

Lai ziedēja vaigu gali
Kā sārtais āboliņš.

Jāņu rīts

□ Līgoja līdz ritam, kad Jānis rotājas ar Sauli. Ap šo laiku rīta pusē pirms
Saules pirmo reizi gada atkal parādās dažas no Vērša un Vedēja zvaigznēm,
kuras atrodas virs Oriona un ar kurām varētu skaidrot lielo Jāņa cepuri. Pirms

divarpus līdz trīstūkstoš gadiem līdzīgi vasaras saulstāvjos parādījās Orions ar

triju zvaigžņu «jostu» un tai piejozfo «zobentiņu» — ar Orionu varētu skaidrot

siena laika atnesēju Jani.

Līgojati, līgotāji.
Līdz pašai gaismiņai:
Rītiņā mīļš Jānītis

Ar Saulīti rotāsies.

Vai, Jānīti, Dieva dēls,
Tavu augstu kumeliņu:
Gana augsti meža gali,
Vēl cepure pāri stāv.

Jamšam zelta josta, / Sudrabiņa zobentiņš ..

□ Lāgiem iegadās, ka šaja paša laikā redzama ari kada no planētam, ar ku-

rām skaidrojamas Saules meitas.

Dieva dēlis sienu pļāva,
Spailes gali Daugavā;
Saules meita grābt tecēja
Sudrabiņa grābeklīti.

Jāņu diena svēta diena

Aiz visām dieniņām:

Jāņu dienu Dieva dēls

Saules meitu sveicināja.

□ Dziesmas aizvadīja Jāni un tso nakti.

Svīst gaismiņa, lec Saulīte, / Drīz Janītis projām brauks . .

Nes, māsiņa, vaska sveci,
Bāliņ, zelta lukturīti:

Lai Jānītis gaiši redz

Seglot savu kumeliņu.

īsa, īsa Jāņu nakts

Par visām naksniņām:
Te satumsa, te izausa

Pie Jānīša uguntiņas.

□ Pie vel degošas uguns sagaidīja un dziesmas sveica Sau'i, kura lecot trej-
deviņas reizes rotājas. To varot redzēt caur vabiņu sētu vai biezu ķemmi.

Jauni puiši, jaunas meitas,

Jāņu nakti neguliet!
Redzēsit Jāņu ritu,

Kā Saulīte rotājas:
Brīžam zila, brīžam zaļa,
Brīžam tīra sudrabiņa.
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□ Mazgājās avotiņa, kas tek pret Sauli.

Kur, Sauleiti, mozguojīs,

Juoņa reitā izlākuse?

—
Aiz upeites leiceitī.

Sudrabeņa bļūdeņā.

□ Rasināja matus rasā, Saulei lecot.

□ Raudzīja izplaukušos jānīšus v. c. vakarā noliktos zīlēšanas piederumus.

Jāņu diena

□ Dziesmās sveica Ziedu jeb Jāņu dienu un Sauli, kura kaltē rasu.

Vakar bija Zā|u diena,
Šodien pati Jāņu diena..

Jauka, jauka Jāņu diena

Par visām dieniņām

Leiguoj Saule, leiguoj bite

Pa lelū teirumiņu:
Saule, sīnu kaļteidama,
Bite, zīdus laseidama.
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□ Kopa lopus, bet gani brīdi atpūtās. Tikai tad, kad raganu sliedes rasotajā
zālē vairs nebija redzamas, jo Saule bija rasu nožāvējusi, govis neslauktas uz

īsu laiku dzina ganos.

Jāņos govu neslauciet.

Ganos agri nedzeniet:

Sed ragana krūmiņos
Ar sudraba slauktuvīti.

□ Veda zirgus rīta pieguļā un pie reizes tos peldināja.
Juoņa dīnā kumēleņu / Vysu dīnu paldvnuoju ..

□ «Sierošana» — puiši jāja pie govju ganēm prasīt sieru un draiskoties.

Es pievilšu jaunu puisi,
Jāņa rītā ganīdama.

Dod man siera dabūties

Viena maza gabaliņa!

1987. GADA VASARĀ
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□ Ganu pēcapligošanas.

Viņa gala meitenēm

Saplīsuši lindraciņi,
Mūsu gala meitenēm

Trim stīpām lindraciņi.

Ko tu dziedi, bezdvēsele.

Mana brāļa nedabūsi!

Manam brāļam zīda svārki,
Tev ne krekla mugurā!

□ Neaizņemtie ļaudis un Jāņa bērni gulēja uz Jāņu zālēm, ari papardēm, pie
tam ar trejdeviņu ziedu vainagiem un citiem kāzu zīlēšanas piederumiem vai

citādi. Zīlēja sapni.

□ Govis vēlreiz pušķoja, pardzina, uz ceļa kaisīja Jāņu zāles, tad ari gani

atpūtās.

Jāņu rītu ganos gāju,
Lielu darbu nodarīj":

Buļļa ragus izpušķoju
Ar ozola lapiņām.

□ Govīm deva Jāņu zāles. Nu izslauca daudz piena.

□ Ļaudis turpināja līgot.

□ Jāņa dienu aizvadīja ar dziesmām.

Kas tos Jāņus sagaidīja,
Kas tos Jāņus pavadīja?
Līgotāji sagaidīja.
Līgotāji pavadīja.

Pavadāmi Jāņu dienu

Līdz viņami kalniņam,
Lai pavada ciema ļaudis
Līdz pašai jūriņai.

□ Vainagus, sevišķi trejdeviņu ziedu un īpaši lasītu ziedu vainagus un Jāņu
zāles noglabāja klēti zāļu tējām pašiem visam gadam. Sos vainagus Bluķa va-

karā meta eglē, lika galvā vai pagalvi zīlēšanai sapnī, kā ari dedzināja līdz ar

bluķi. \'o šādiem vainagiem ar verdošu ūdeni pagatavoja uzlējumu un kopā ar

visu vainagu deva govīm atnešanās reizēs. Aiz istabas sijas aizspraustie Sēr-

mūkšu zari paliek — tie sargājot no kukaiņiem.

Zaļu dienas vakara

Jaunas meitas kroņus pin.

Ziemas svētku vakara

Tad vēl viņus galvā liek.

□ Līgošanas izskaņa.

Priekš Janiša gan līgoja,
Pēc Jānīša nelīgoja;

Priekš Jānīša ziedi zied,
Pēc Jānīša neziedēja

Atsvēte un peejāņi

□ «Iztekas diena» ir tā diena pēc Jāņiem, kad Jana bērni iztekalējot pa
savām mājām. Pirmā siena pļaujas diena, kad jāvāra klučkas. «Jānis ved pļā-

vējus pļavā, Jēkabiņš druvā.» Lakstīgala beigusi dziedāt, bet ziedu laiks no

Jāņiem turpinājās vēl līdz Laidenei. Pirms Jāņiem nepļāva, jo citādi siens kal-

stot stipri saraujas, bet govīm zūd piens. Citviet gan šajā dienā vēl nekādu

lielu darbu nedarīja, tikai sagatavoja izkaptis un grābekļus. Kad pirmo reizi

dziedādami brauca no siena grābšanas mājās, tad cits citam lēja ūdeni virsū.

Vakar bija Jāņa diena,

Šodie* Jāņa atsvētīte;
Vakar māte sieru deve.

Šodie' siera palieciņu.

Sprigulītis, grābeklītis.
Abi lieli lielījās;
Tikpat bija spriguļam
Grābeklīša jālūdzās.

□ No Jāņu meijām seja maizes krāsns slaukāmas un ari pirts («uzparu») slo-

tas, tikai nedrīkstēja ar pirts slotām slaucīt krāsni. Tās biežāk sēja no Jāņiem
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līdz Pēteriem un sevišķi vecā mēnesi. Caur «izparu» izlaists ūdens derēja pret
dažādām kaitēm. Jāņu meijas lika ari klētis un šķūņos uz grīdas, lai sargātu
ražu no pelēm, un sprauda rudeni ap labības laukiem, lai putni neizēd graudus.

□ Līgodami sagaidīja vēl Lapu dienu — Pētera dienu, tad dzeguzes bei-

dza kūkot, bet jaunieši mēdza «ierunāt» ar Jāņos nolūkoto. Si diena bija arī

Pērkona diena, kad nedrīkstēja mest sienu kaudzē, lai neiesper. Vēl sešpadsmi-

tajā gadsimta šuja nakti visur dega ligsmības ugunis.

Ai, Janiti, Ziedainiti,

Pctcrīti, Lapainili . .
.. Jānī gāju rādīties,
Pēterī solīties..

□ Pienāca ari Laidene — 2. jūlijs —, līdz kurai vēl turpinājās ziedu laiks

un līgošana. Tad jaunieši mēdza gan «ierunāt», gan solīties un saderēt, bet

citus meitas pina vainagus un meta liepā. Ari sešpadsmitajā gadsimtā šajā
kakti dedzināja ugunis, dziedāja un dejoja tāpat kā Jāņos un Pēteros.

Nac, bagāta Laidenite.

Atlaid man arajiņu.
. . Laidenē ielaižos

Ar visam telitēm.

□ Jāņu dziesmas vel tika gaidīta ari Jēkaba diena ar jauno maizi (24. jūlijā).
Lāgiem ši jau bija kāzu diena.

Janits sēd ar Jēkabu

Kalniņa runādami;
Jānīts siena pļavējiņš,
Jēkabs maizes devējiņš.

Bada gadu Janits naca,

Vēl badāku Pēterīts.

Jēkapiņš labs vīriņš,
Tis ar savu maizi naca.

Viktors Grāvītis

Bet ko Jūsu pusē Jāņos darīja, par ko dziedāja un kādā secībā? Ko un kā

dejoja, īpaši Jāņos, vai dejoja ap uguni vai ozolu, un pa kuru pusi gāja tam

apkārt? Ko par to stāsta vai ir stāstījuši Jūsu novada vecie ļaudis? Lūdzami,
atrakstiet autoram, nosauciet teicēju, viņa vecumu un dzimto pagastu! 5ī raksta

iesākums ir iepriekšējā gada kalendārā.

Mūsu adrese: 226530 Rīga, Turgeņeva ielā 19, izdevniecībā «Zinātne»,
Dabas un vēstures kalendāram.

Rudenī

KOKU LŪGUMS — ATSTĀJIET MUMS MŪSU LAPAS

Augu nobiras mēs atrodam zem ikviena atsevišķi augoša
kociņa vai krūmiņa, to mazākām vai lielākām biogrupam un pla-
šākiem stādījumiem ka pilsētās, ta laukos. Taču īpaši prāvus
nobiru daudzumus ik gadus veido mežu bioģeocenozes. To nobi-

r;ts ir koku un krūmu lapas, skujas, dažāda resnuma zariņi, mizu

plekstes, pumpuri, ziedu sastāvdaļas, sēklas, augļi, čiekuri, atmi-

rušie lakstaugi, sūnas, ķērpji v. c. nobiras, kurām ir dažāda

trūdēšanas intensitāte. Piemēram, egļu skujas izžūstot nemaina
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savu formu un veido blīvu zemsegas slāni. Priežu skujas nobirstot

un izžūstot stipri sagriežas, deformējas un veido ievērojami irde-

nāku zemsegas kārtu. Vēl irdenāka tā veidojas lapu kokiem —

bērzam, liepai, kļavai, osim, ozolam, dižskābardim. Barības vie-

lām visbagātākās nobiras veido baltā akācija, goba, osis, diž-

skābardis, ozols, melnalksnis, bērzs un citas lapu koku sugas.

Visnabadzīgākās — egle, baltegle, lapegle, priede un citas skuju
koku sugas.

Nobiras un zemsedzes augi ka organisko vielu devēji ir vērtē-

jami pēc sausnes procentuālā daudzuma un bioķīmiskā sastāva.

Tātad bērzu lapu nobiras salīdzinājumā ar egļu skujām ir

ievērojami bagātākas ar slāpekli un pārējiem barības elementiem.

Bet vēl bagātākas ar barības elementiem ir cieto lapu koku

nobiras.

Taču vērtīgākas sastāvdaļas augsnes humusa un auglības, vei-

došanā ir ogļhidrāti, dažādie ogļūdeņraži un slāpekli saturošas

olbaltumvielas. Kaut arī kokaugu un krūmu nobiru un citu augu
atlieku sadalīšanās un humusa veidošanās dabiskos apstākļos ir

ļoti sarežģīts process. Humusa mineralizācijas procesi notiek ne

tikai tiešā mikroorganismu un augsnes dzīvnieku iedarbībā, bet

arī gaisa skābekļa, ūdens, temperatūras, vides reakcijas, augu

atlieku un augsnes ķīmiskā sastāva ietekmē.

Tā, pie&ādīts, ka nobiru sastāvā atrodas olbaltumvielas, celu-

loze, hemiceluloze, lignīns, tauki, vaski, miecvielas un daudz citu

savienojumu. Analīžu dati ļauj secināt, ka skuju nobirās atrodas

3—8% olbaltumvielu, 15—20% celulozes, 15—20% hemicelulozes,
20—30% lignīna, 15—20% miecvielu utt. Savukārt lapu nobirās

konstatējami 4—10% olbaltumvielu, 15—20% celulozes, 10—20%

hemicelulozes, 20—30% lignīna un 5—15% miecvielu.

No šiem un citiem savienojumiem visintensīvāk sadalās vai

mineralizējas šķīstošie cukuri, ciete, hemiceluloze, celuloze un

olbaltumvielas. Straujāka augu atlieku sadalīšanās un humusvielu

sintēze notiek tur, kur augu atliekās ir vairāk slāpekļa un kalcija,
kā arī atbilstoši mitruma un optimāli siltuma apstākļi.

Pēc nobiru pilnīgākas sadalīšanās rodas daudz minerālvielu,
ko koki un krūmi, zemsedzes augi un jaunas mikroorganismu

paaudzes daļēji uzņem atpakaļ. Taču to ievērojama daļa no aug-
snes izskalojas. Tāpēc, lai uzturētu un celtu augšņu potenciālo un

efektīvo auglību, iekārtojot apstādījumus, obligāta prasība ir

zemsedzes, velēnas un humuskārtas saglabāšana. Jo augsnes aug-
lību nosaka bioloģiskie procesi, kas noris visciešākā saistībā ar

augsnes neorganisko daļu. Nekad neaizmirsīsim, ka zem apstādī-

jumiem esošās augsnes auglības kritērijs meklējams divu biolo-

ģisku procesu vienotība: humusa sintēzes procesos un organisko
vielu (nobiru) noārdīšanās procesos. Bet, ja augsnes auglība ir
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atkarīga no sintēzes un noārdīšanās procesiem, tad zem apstādī-

jumiem esošās augsnes auglību (arī meža augsnes auglību) nevar

izmērīt ar augiem nepieciešamo barības vielu daudzumu aug-

snē vien. Šeit galvenā mēraukla augsnes auglības raksturošanai

ir augu barības vielu bioloģiskās aprites intensitātes pakāpe starp

augsni un augiem.
Augu barības vielu daudzumam veģetācijas periodā ir stingri

dinamisks raksturs, un tas atkarīgs no organisko vielu (nobiru)

mineralizācijas intensitātes, mitruma režīma, trūdvielu humifikā-

cijas un citiem procesiem. Bet zaļumsaimniecībās intensīvas saim-

niekošanas apstākļos nobiru aizvākšana vai sadedzināšana kļūst

par augsnes auglības pazemināšanās galveno faktoru. Ja nobiru

kārtu sadedzina vai novāc, apstādījumos augošajiem kokiem un

krūmiem pietrūkst slāpekļa un daudzu citu barības vielu, samazi-

nās to augšana un attīstība, koki un krūmi sāk nīkuļot, savairojas

kaitēkļi un koki nokalst.

Tāpēc cilvēkiem jāapzinās, ka koki it kā sauc un lūdz: «Cil-

vēki, atstājiet mums mūsu nokritušās lapas! Tās mums pašiem

ļoti vajadzīgas, tās mēs riesām un audzējām paši sev!»

Broņislavs Rokjānis

SĒNES — ARĪ ŪDENĪ

Visiem labi zināms, ka sēnes parādās pēc lietus. Tas atspo-
guļojas arī pazīstamajā tautas parunā: «Aug kā sēnes pēc lietus.»

Sēnes mūsu priekšstatos ir mežu organismi, kuru attīstība saistīta

ar mitrumu, lietu un siltumu. Un nu — sēnes ūdenī! Jā, ir arī

tādas sēnes. Lielum lielais vairums šo sēņu ir mikroskopiskas. To

1. att. Nepilnīgi pazīstamo ūdens sēņu

sporas.
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2. att. Ūdens sīkmicīte.

seņotne attīstās uz ūdenī nonākušām augu un dzīvnieku atliekām.

Bet uz sēņotnes veidojas sporas producējošie orgāni — sporangij-
vai konīdijnesēji. Vairums šo sēņu ir saprofītiskas, taču starp
tām ir arī parazīti, kas attīstās uz zivju ikriem, zivju mazuļiem
vai novārgušām zivīm un nodara zaudējumus zivsaimniecībai.

Parazītiskās sēnes izraisa arī vairākas slimības: vēžu mēri un

plankumu slimību. Šo sēņu sēņotne un sporas veidojošie orgāni
uz attiecīgajiem substrātiem redzami kā gaišāka vai tumšāka

apsarme.

Daudzas mikroskopiskās ūdens sēnes pieder nepilnīgi pazīsta-
majām sēnēm, kurām ir zināma vairošanās tikai ar konīdijām.
Šīm sēnēm ir ļoti interesantas konīdiju formas — tās nodrošina

šo sporu ilgāku noturēšanos ūdenī peldošā stāvoklī un līdz ar to

tālāku un labāku izplatīšanos (sk. 1. att.).
No mikroskopiskajām ūdens sēnēm Latvija ir pētītas sapro-

legnijas. Nepilnīgi pazīstamās ūdens sēnes praktiski ir neizpētī-
tas. Taču mūsu republikā ir atrastas divas interesantas sēnes ar

makroskopiskiem augļķermeņiem, kuri veidojas ūdenī.

Viena šāda sēne ir rumpuču micīte (Mitrula paludosa), kura

pavasaros veselām grupām aug uz vecām augu atliekām
— nobi-

rušām skujām, iepriekšējā gada augu lapām, zariņiem utt. Augļ-
ķermeņa kātiņš ir balts, viss augļķermenis 1,5—6 cm augsts. Ce-
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purīte gaiši oranždzeltena, gluda, uz pamatnes pusi nedaudz kro-

kaina, ieapaļa līdz iegareni cilindriska, dažkārt arī ar neregulāru
formu. Sastop ūdenī vai mitrās vietās, peļķēs. Dažkārt rumpuču
micītes sastopamas lielā daudzumā. Tā Slīteres rezervātā 1973.

gada pavasarī šī sēne vietām vigās ūdenī bija sastopama mas-

veidā. Tā atrasta arī Grīnu rezervātā, Ķemeros, Lielajos Kanga-
ros v. c.

Otra šāda sēne ir ūdens sīkmicīte (Cudoniella clavus). Tās

augļķermeņi diametra sasniedz 4—lo mm un ir baltgani, ar vio-

letu vai purpura nokrāsu. Kāts 5—20 mm garš (atkarībā no iegri-
mes pakāpes ūdenī), cilindrisks, balts, tā pamatne brūngana vai

melna. Odens sīkmicītes aug uz trūdošiem zariem vai lapām mitrās

vietās, parasti ūdenī. Līdz šim Latvijā sastaptas tikai Slīteres

rezervāta teritorijā Bākas dambja grāvī ar tekošu ūdeni. Te,

absolūtā aizsardzības režīma zona, mēs sēnes sistemātiski novē-

rojam jau no 1980. gada. Tās parādās katru gadu jūnija otrajā

pusē un ir sastopamas vēl jūlija sākuma. Neparasti, ka šo sēni

nav izdevies atrast līdzīgās vietās citur rezervātā. Tā līdz šim

nav atrasta arī citur republikā. Ja lasītajiem palaimējies, lūdzu,

atrakstiet!

Edgars Vimba

DEG MALDUGUŅU ACIS

Malduguns, liekuguns, spīganis, līķa gaisma .. . Daudz un

dažādi ir nosaukumi šai dabas parādībai, ko kādreiz tautā uzska-

tīja par pārdabisku. Cilvēkiem likās, ka malduguns, klejojot no

vietas uz vietu, līdzi vilina arī vēlīnus gājējus, velk tos akacī

vai cenšas rādīt tiem apraktu naudu. Atcerēsimies Annas Briga-
deres Sprīdīti, kas, ganot govis purvainā sila malā un redzot

šaudāmies spožu, mazu uguntiņu, uzzina, kā tā nauda žāvējas.
Savukārt Dienvidāfrikas nēģeri pielīdzināja šīs noslēpumainās

gaismiņas raganu ugunīm. Viņi uzskatīja, ka tā ir raganu sūtīta

zīme, lai biedētu tos cilvēkus, kuru rīcība bijusi aplama. Bet citur

māņticīgi cilvēki bija pārliecībā, ka ta ir nelaimes un nāveszīme,
vēl citur — ka tā ir klejojoša pazudusi dvēsele, kura nav pieņemta
ne debesīs, ne ellē. Tika izteikti spriedumi, ka tas varētu būt arī

meža gars. Tāpēc visur malduguns radīja bijību, it īpaši, ja vēl

tika novērota kapsētā. Hronika stāsta, ka 1534. gadā Romā, atro-

kot Cicerona meitas kapeni, tās mirstīgās atliekas arī iemirdzē-

jušās fosforescējošā spīdumā un tad sabirušas pīšļos
.. .

Bez šaubām, nekā pārdabiska te nav. Katram skolā ir mācīts

par tādām vielām kā fosforu, ūdeņradi un to savienojumu —
fos-

forūdeņradi, kas ir vienkārša bezkrāsaina gāze ar puvušas zivs

smaku. Vasarā un rudenī tā izdalās no augsnes, kas pārbagāta
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ar trūdošu augu un dzīvnieku organismiem, jo dzīvnieku orga-

nismi un augi satur fosforu, bet, kad organisms mirst, fosfors

pāriet augsnē, savienojas ar ūdeņradi, un jaunradusies gāze,
nonākot gaisā, pati aizdegas.

Ja no zemes izdalās daudz gāzes, uguns var būt liela, taču

visbiežāk novēro vaji spīdošas liesmiņas, kas vidū ir dzeltenas,

bet malās violetas vai tumši violetas. Šo liesmiņu temperatūra
un spožums ir visai niecīgi. Tās var izdzēst pat neliela gaisa

FENOLOĢISKIE NOVĒROJUMI

(pēc sabiedrisko

Novērojumus sabiedriskā kārtā veikuši un datus iesūtījuši sabiedriskie no-

vērotāji: l. Nīca — A. Būdels.,2. Ziemupe — V. Grebzde, 3. Rucava — J. Lau-

galis, 4. Pope — E. Reinfelds, 5. Snēpele — A. Ķemlers, 6. Dundaga — O. Kal-
nejs, 7. Engure — A. Liepiņa, 8. Dobele — E. Nonbergs, 9. Jelgava —

L. Matjušonoks, 10 Drabeši — I. Konstantīne, 11. Nereta — M. Rullē, 12.

Vietas
nosaukums

co

0)

o

>
■

bfl
o

c

cd =

X o
«cc

co.cd

X
ICO co

> 3

cs2

>cd cd
co.*

co
«JJ 3

CO 3,
<cd

cd e
X c

CO N

3 CO

IC1)
O.

co *±
CC

U CD
>CD s

0QX!

cd co

cd

icd —

CO CC

Ss
—

K

JT3

cd co
cd

>cc a
co cd

c«

2s
>~
cd cu

a N

bdT5

£ iO)

3Ē3
■cd a

co_cd

6-
iO) 'V

|?
•2 N

1. Nīca

2. Ziemupe
3. Rucava

4. Pope
5. Snēpele
6. Dundaga
7. Engure
& Dobele

9. Jelgava
10. Drabeši

11. Nereta

12. Lugaži
13. Stučka

14. Zīlāni

15. Birži

17. Subate

18. Atašiene

19. Barkava

20. Mēdzūla

21. Alūksne

22. Dagda

12.10

25.8

12.10

2.9

4.9

12.9

13.9

20.9

8.8

20.8

24.9

8.10

25.9

26.8

26.8

29.8

25.8

3.9

12.9

28.9

21.9

10.9

27.8

12.9

19.8

3.10

15.9

14.9

10.9

7.9

20.9

7.9

19.9

6.9

8.9

7.9

30.8

7.9

8.9

4.9

2.9

7.9

24.8

2.9

10.9

8.9

18.9

10.9

24.8

4.9

9.9

22.8

30.8

18.9

29.8

27.8

22.8

3.9

4.9

21.9

12.9

9.9

20.9

21.9

18.9

2.9

8.9

29.9

12.9

3.9

25.9

7.9

20.9

12.9

23.9

26.9

27.9

4.9

24.9

25.9
13.9

15.9

25.9

16.9

18.9

18.9

28.9

25.9

16.9

28.9

18.9

24.9

24.9

28.9

19.9

28.9

2.9

18.9

24.9

27.9

16.9

23.9

25.9

20.9

27.9

16.9

26.9

22.9

12.9

27.9

7.9

10.9

18.9

9.9

22.9

27.9

15.9

10.9

10.9

10.10

28.9

25.9

25.9

23.9

5.10

15.9

14.10

29.9

20.9

28.9

22.9

28.9

6.10

28.9

15.9

20.9

2.10

27.9

20.9

30.9

14.10

21.9

14.10

2.10

30.9

2.10

20.9

20.9

27.9

8.10

2.10

12.10

30.9

10.10

2.10

27.9

20.9

8.10

30.9

10.10



111

plūsma, tāpēc degšanas ilgums mērījams tikai minūtes daļās. Bez

tam — malduguns faktiski nepārvietojas. Klejošanas iespaids var

rasties vienīgi no tā, ka, vienai liesmiņai izdziestot, citur iedegas

jauna . ..
Taču vispār tā ir interesanta dabas parādība, kuru katram

vērts redzēt. īpaši tumšajos rudens vakaros un naktīs. Nebai-

dieties!

Iveta Lupgina

1987 GADA RUDENI

novērotāju datiem)

Lugaži — V. Mertena, 13. Stučka — V. Krastiņa, 14. Zīlān? — Z. Griņko,
15. Birži — L. Bļodiņa, 16. Jumurda — V. Odris. 17. Subate — O. Troši-

nova, 18. Atašiene — D. Molčanova, 19. Barkava — V. Miška. 20. Mēdzūla —

A. Briedē, 21. Alūksne
— S. Groziņa, 22. Dagda — F. Vasiļjeva.
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Saskares punktos

MAZĀS UPES ŠODIEN UN RĪT

Mazo upju liktenis piesaista arvien lielāku sabiedrības uzma-

nību. Satraukums ir pamatots — upes aizsērē, aizaug, pat izsīkst.

Sie procesi nenotiek dabiski, to cēlonis un neapzināts virzitajs
ir pats cilvēks ar savu darbību. Galvenie upes degradējošie fak-

tori ir nepārdomāta minerālmēslu lietošana, neprasmīga meliorā-

cijas sistēmu izmantošana, neattīrītu komunālo un rūpniecības
notekūdeņu ievadīšana, pavirša fermu un lopkopības kompleksu
atkritumu uzglabāšana.

Apzinoties problēmas aktualitāti, Latvijas PSR Ministru Pa-

dome 1979. gada apstiprināja nolikumu «Par piekrastes ūdens-

aizsardzibas joslu noteikšanu ap republikas ūdeņiem». 1986. gadā
to papildināja Ministru Padomes lēmums «Par nepieciešamību
uzlabot darba organizāciju mazo upju aizsargāšanā pret piesār-
ņošanu, piegružošanu un izsīkšanu». Šie likumdošanas akti regla-
mentē saimniecisko darbību to upju krastos, kuru garums ir lie-

lāks par 10 km. Tādējādi izredzēto pulkā juridiski neiekļaujas
vairāk neka 10 000 avotu, strautu un upīšu, kuras augumā nav

spējušas pastiepties līdzi saviem brāļiem un māsām. Tieši tās,
nesot ūdeņus no ezeriņiem, mitrās ieplakās ieslēptām pļavām un

avotiem, veido smalku kapilāru tīklu, kas «apasiņo» to, ko mēs

ikdienā dēvējam par Latviju. Te jāmin arī regulējošie, drenējošie
un citu veidu kanāli, kuru kopgarums 1985. gadā pārsniedza
66 000 kilometru, t. i., bija gandrīz divkārt lielāks par mazo upju

kopgarumu (apmēram 37 500 km).
Asinsvadu un kapilāru stāvoklis raksturo organisma vispārējo

stāvokli. Apsekojot republikas mazās upes, Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Bioloģijas institūta hidrobiologi nonāca pie secinā-

juma, ka apmēram 75% no tām vairs neatbilst savam fona stā-

voklim. Pašlaik upju aizaugums dažviet sasniedz 80%- Normāli

tam vajadzētu būt ap 30% no upes platuma un garuma.

Ir zināms, ka dabas degradācija izsauc līdzvērtīgu cilvēka

degradāciju, kropļojot viņu fiziski un garīgi. Aizaudzējot ainavu

ar brikšņiem un bijušo ūpju grāvjveidīgajām ēnām, mēs ārdam

pamatus reģionālajai un vietējai savdabībai ne tikai dabā, bet

ari sevi pašā. Ka apturēt šo procesu?

Manuprāt, negaidot rīkojumus no augšas, ir jāuzsāk mazo

upju kopšana un atjaunošana (rekultivācija) ar Latvijas Dabas

un pieminekļu aizsardzības biedrības pirmorganizāciju un ar

atsevišķu domubiedru grupu spēkiem. Mazo upju atjaunošanas
un turpmākas aizsardzības būtība ir saskaņot un mērķtiecīgi virzīt

tas pārmaiņas, kuras nenovēršami notiek cilvēka darbības gaitā,
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panākt, lai mūsu mazās upes ka ainavas sastāvdaļa būtu tehno-

loģiski ērtas, pilnvērtīgi un, galvenais, pareizi izmantojamas,
bioloģiski noturīgas, estētiski augstvērtīgas un tīras. Galamērķis
sasniedzams, tikai kopdarbojoties padomju varas orgāniem un

uzņēmumu un saimniecību vadībai katrā konkrētā teritorijā, tādē-

jādi pēc vienotas shēmas uzturot kārtībā visu mazo upju sateces

baseinus.

Upju kopšanas darbi nav nekas jauns. Agrākos laikos tos

veica ar zirgvilces pļaujmašīnām, izkaptīm, speciāli šim nolūkam

izgatavotām dakšām un koka lāpstām. Straujākos upju posmus,

kas palu laika mēdza piesavināties pa pļavas vai tīruma gabalam,

apvaldīja, krastus nostiprinot ar akmeņu krāvumiem. Viena otra

upīte vēl tagad nespēj tikt galā ar pagājušajā gadsimta nostipri-
nāto krastu. Pārak primitīvi un neekonomiski? Ja šiem pasāku-
miem rastos konkrēti izpildītāji, tad tehniski risinājumi speciālu
mašīnu radīšana nebūtu meklējami tālās zemēs. Par to liecina

Salacas baseinam piederošās Jaunupes atjaunošana, kur pašmāju
mehanizatoru pilnveidotais kultivators grunts uzirdināšanai un

ūdensaugu izplēšanai pierādīja šī risinājuma oriģinalitāti. Un ne

jau katra upē drīkst un vajag izmantot motorizēto tehniku. Jābūt

skaidrībai, kādam nolūkam atjaunojamā upes kalpos. Pēc izman-

tošanas funkcijām upes var iedalīt šādās grupās: palu regulēšanai,
zivsaimniecībai un sporta zvejai, ka ari rekreācijas attīstīšanai.

Intensīvas lauksaimniecības rajonos upēm viena no svarīgākajām

funkcijām ir bioloģiska pašattīrīšanās. Katram no šiem upju
izmantošanas virzieniem ir savas prasības, kurām tomēr jāpa-
kļaujas kopējam mērķim — būt tehnoloģiski pilnvērtīgām un

bioloģiski noturīgam. Kadi varētu būt galvenie upju atjaunošanas
tehniskie elementi un to būtība?

1. Augstāko augu izpļaušana. Tā jāveic tajos upes

posmos, kur upes virsma aizaugusi ar ūdensaugiem vairāk nekā

30% apmēra no upes platuma un garuma. Izpļaušanu ieteicams

veikt no jūnija beigām līdz augusta otrajai pusei, kad ir beidzies

zivju nārsts un ūdensaugos uzkrājies vislielākais biogēno ele-

mentu — fosfora, slāpekļa v. c. daudzums. Jāpiezīmē, ka nelielos

daudzumos ūdensaugi upē ir nepieciešami gan ka barības bāze

ap 400 bezmugurkaulnieku sugām, gan kā ikru nēršanas vieta un

slēptuve zivju mazuļiem.

Ūdensaugi ir arī nozīmīgi biofiltri. Ūdensaugu audzēs izvei-

dojas posmi, kur straumes ātrums ir minimāls. Tā rezultāta ap

augiem uz grunts sakrājas straumes nestās minerālvielas, vēl

nesadalījušās augu un dzīvnieku atliekas. Gada laikā nogulas var

veidot pat līdz 5 centimetriem biezu slāni. Tās kļūst par barības

bazi ļoti daudziem gruntī dzīvojošiem bezmugurkaulniekiem.
Ūdensaugiem savairojoties par mēru, novērojama ūdenslīmeņa
celšanas un krastu pārpurvošanās. Šādas augu saaudzēs vairs
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nespēj kalpot par nārsta barošanās un slēpšanās vietām — zivis

te vienkārši neuzturas. Bet rudeņos, augiem atmirstot, šīs biežņas
pašas kļūst par piesārņojuma avotu.

2. Krastu veģetācijas atjaunošana. Kā rāda Rie-

tumeiropa uzkrata pieredze, krastu veģetācijai ir milzu nozīme

ūdenī norisošo dzīvības procesu stabilizēšanā un nodrošināšanā.

Krastu apaugumi rada mainīgu apgaismojumu un atšķirīgus dzī-

ves apstākļus tieši temperatūras ietekmē. Ūdens temperatūra

apgaismotos un apēnotos posmos vasara svārstās 0,4—2,8 grādu
robežās. Apēnotajos posmos ūdensaugu attīstība tiek kavēta,

aizaugums minimāls. Līdz ar to paliek brīva telpa zivju migrā-
cijai. Lai zivs neizjustu telpisku stresu, tai nepieciešama brīva

telpa, kura desmitkārt pārsniedz zivs garumu. Dānijā un Vācijā,

apstādot mazo upju krastus, uz katriem 100 tecējuma metriem tiek

atstāti 20—30 metru plati «logi», kur attīstīties ūdensaugu
biofiltriem, zivju barības bāzei un izveidoties zivju mazuļu slēp-
tuvēm.

Var pārliecinoši apgalvot, ka upes labsajūtas nodrošināšana

sākas tālu no tās krastiem. No tā, cik lielā mērā apaugušie upes
krasti spēs aizturēt fosfora, kālija un slāpekja mēslojuma plūsmu,
ir atkarīgs, vai pacerē sēdošais vēzis nebūs tikai bērnības dienu

vīzija. Lietuviešu zinātnieki izstrādājuši normatīvus, kuri ievē-

rojami, veidojot aizsargapstādījumus ap upēm un ezeriem. Lēze-

nos ūdenstilpju krastos atkarībā no grunts īpatnībām vēlama

10—25 metrus plata aizsargjosla — zālājs vai pļava. Nogāzes,
kuras stāvākas par 15°, apstādāmas obligāti.

3. Gultnes pārveidošana un uzlabošana. Pastāv

cieša sakarība starp upes platumu, straumes ātrumu, gultni un

upē dzīvojošo organismu dažādību. Jo daudzveidīgāka ir upes
fizikālā vide, jo vairāk dažādas dzīvības tajā. Tieši mainīgi
straumes ātrumi nosaka vides piemērotību noteiktām bezmugur-
kaulnieku un zivju kopām. Būtiska nozīme ir arī upes gultnes

profilam — jo ūdens plūdums sastop vairāk šķēršļu (akmeņu,

nogāztu koku, mākslīgi veidotu krāvumu), jo tas vairāk piesātinās
ar skābekli, pastiprinot upē mītošajiem organismiem vielmaiņu
un tādējādi veicinot pašattīrīšanās procesus. īpaši svarīgi tas ir

regulētajos upju posmos. Te sakarā ar gultnes vienveidību nepie-
ciešams veidot mākslīgas pārgāzēs, segtas atstraumes un atse-

višķas bedres — slēptuves.
4. Hidrotehniskās būves. Uz Latvijas mazajām upēm

ir uzbūvēts ap 700 ūdenskrātuvju un dzirnavu dīķu. Diemžēl liela

daļa no tiem ilgstoši nav kopta. Šie dīķi ar pārgāzēm slēpj sevī

vel neapjaustas iespējas kalpot par universālām attīrīšanas iekār-

tam, kuras, plānveidīgi izvietojot ūdensaugu joslas, nogulsnētos
liela daļa no laukiem plūstošo minerālvielu. Apkopjot upi, šīs

nogulas vieglāk izvākt tad, ja tās koncentrētas vienuviet. Šim
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nolūkam kalpo nelieli un samēra mazjaudīgi gruntssmēlēji. Bez

tam dzirnavu aizsprostu pārgāzēs darbojas kā enerģiju nepatē-

rējoši aeratori, kas piesātina upi ar dzīvinošo skābekli. Intensīvas

saimniekošanas rajonu mazajās upēs bieži tiek ievadīti notek-

grāvji. Ideāla gadījuma pirms ietekas upē uz katra no šiem grāv-

jiem vajadzētu ierīkot tā saukto buferdiķi, t. i., 1,5—1,7 metrus

dziļu un vismaz 10 metru garu ūdenstilpni, kuras lejasgals būtu

apstādīts ar ūdensaugiem. Kā rāda VDR pieredze, pat intensīvi

apstrādājamās teritorijās upes saglabā lielu daļu no saviem zivju

krājumiem, ja tās ir nodrošinātas ar buferdīķicm. Diemžēl musu

republika pēdējo 30 gadu laika zivju krājumu pieauguma temps

upēs samazinājies gandrīz 100 reižu.

Tā vien šķiet, ka daudzo strautu un upīšu čalā var saklausīt

M. Zālītes dzejoļu rindu «Es, zemi kopjot, kopju sevi». Bet cik

maz vēl mēs izmantojam un apzināmies mazo upju ūdeņos slēptas
vērtības!

Andris Urtāns

MANA BĒRNĪBAS UPĪTE

ETĪDE

Upīte. Mana upīte. Cik d3iidz neaizmirstamu brīžu šeit ir piedzīvots! Pirmā

sapņu zivs - forele! Liela forele bebru dīķi! Mēs abi labi pazistam viens otru,

pie tam jau sen, gandriz vai 40 gadu. Mēs abi esam «labākajos gados», ja
iepazīšanos uzskata par mūsu bērnību. Upīte gan ir novecojusi, jo tai ir bijis

grūti uzturēt formu cilvēka, pareizāk sakot, cilvēciņa izdarību dēļ.

Pirmajos 20 musu pazīšanās gados še maz kas mainījās. Savu padarīja
melioratori, iztaisnojot dažus augšteces posmus. Upītei tas daudz pāri nenoda-

rīja, klūgu stiprinājumos drīz atkal parādījās vēži, foreļu slēptuves ta pati

izveidoja; cik nu tur ta darba - palu laika izskalot kadu bedrīti vai pakrastiti.
Meistars bebrs sabūvēja aizsprostus, upītei tas patika: būs vairāk ūdens, būs

kādam pī|u pārim dzīvesvieta, būs mājas kādai prāvākai forelei. Jau tais laikos

cilvēciņam ienāca prātā izcirst krastmalas alkšņus. Kāpēc? Diezin vai viņš pats
to zināja. Kailie krasti upītei nepatika, tāpat ari tas iemītniekiem. Uz upītes
kādreiz bija divi dīki: viens mazāks, pie sen sagrauta spirta brūža aizsprosta,
otrs lielāks, dzirnavu aizsprosts. Dzirnavas jau vēl nesen darbojās. Bija kur

puikam kopā ar vectēviem pamakšķerēt, reizēm ari nopietnie vidējās paaudzes
vīri noķēra pa zivij. Tie visi bija cilvēki, un upite pacieta savu kaimiņu pava-

sara un rudens uaktsšņorts: uzķēras kada vēdzele vai forele, kas nu tur traks —

atbrīvosies vieta citai zivij.
Tad atnāca laiki, kad cilvēciņi pa nopietnam ķērās klat upītei. Viens no

tiem izlēma: maza dīķa služam dējus ara! Būs laba p|ava! Laikam jau cilvēciņš

nezināja, ka pļaujamas zāles šeit neaugs, vienīgi kosas. doņi. niedres un vilk-

vālītes. Upītei šīs izdarības ļoti nepatika. Tas nepatika ari lielajam zivīm; ne

forelēm, ne vēdzelēm vairs nebija kur dzīvot. Pīlēm bija vieglāk, tas aizlidoja

uz tuvējo Abavu. Odru paris ari bija spiests pārcelties uz ezeriņa piekrasti. Cil-

vēciņam ta arī netika ne stiebra no cerēta siena. Bet cilvēciņš turpināja darbo

(ies: *ik ērti taču bija kaisti minerālmēslus uz sniega! Upītei tas gauži nepatika,
pamazām izzuda vēzi, upīte saka aizaugt. Ar laiku izzuda ari daudzi sīkie ūdens

iemītnieki, sapņu zivij sei* vairs laga nebija ko darīt, to kļuva arvien mazāk.
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Ir tāds gudrs vārds «erozija»; šo parādību var izsaukt ari pārmērīga nogā-

nīšana. Upītes krastos nu jau gadus 25 ir jaunlopu aploki. Kamēr tos aprūpēja
cilvēki, dzeloņstieples neļāva lopiņiem bradāt, kur vien pagadās, bet cilvēciņš
sevi ar lieku darbu neapgrūtināja: lai brien vien pari, kur tik iepatīkas. Tagad
jau gandrīz kilometru gara posmā upīte patiesībā ir nežēlīgi izmīdīta lēzena

ieplaka. Odens un vēji dara savu darbu. No pārmērīgas nogānīšanas pļavās
zāles vairs tikpat kā nav. Kāds pavisam sīks cilvēciņš reiz skurbulī netrāpīja ar

traktoru uz tiltiņa un ar piekabināto amonjakūdens cisternu iebrauca upītē pa
taisno. Gadījās apciemot savu upīti dažas dienas pēc tam

— kas gan varēja

domāt, ka tajā ir bijis tik daudz vēžu! Visas sērītes un kracīšu gala posmi bija
ar tiem ka nobruģēti! Beigtu zivju, izņemot sīkās vēdzelītes, nemanīju. Bet fore-

les vairs neķērās ne tajā, ne nākamajos paris gados.
Apkārtnē bija daudz medījumu. Kādreiz mednieki palienes pļavas mēdza

izpļaut, gatavoja sienu meža dzīvniekiem, bet vēlāk to vairs nedarīja — un

pļavas aizauga, aizauga ari pati upīte un kļuva seklāka. Krasta pļavu vīgriezes,

lēdzerkstes, grīšļi un nātres meža dzīvnieku barībai nav darīgi. Labi šeit jūtas

vienīgi bebri, jo neviens šais mežonīgajās pļavās vairs nerādās un viņus
netraucē. Mūsdienās forelēm arī bebru uzpludinājumos vairs netīk dzīvot, laikam

jau ūdens arī vairs nav viņam piemērots.
Beidzot pienāca kārta ari dzirnavu dīķa aizsprostam, arī to nojauca. Kāpēc?

Neviens to laikam nevarēs pateikt. Varbūt dīķis likās pārāk aizaudzis? Ūdens-

dzirnavas ari savu laiku pārdzīvojušas, ir taču pietiekoši elektromotoru.

Surp es atbraucu katru gadu, pat vairāk reižu gadā. Braucu, galvenokārt

atmiņu dzīts, jo tajās upīte ir dzīva. Uz lielo foreli vairs nav ko cerēt, esi lai-

mīgs, ja vari pārliecināties, ka šī skaistā zivs vispār te vēl ir. Upīte tagad ir

gluži vienkārši maza, slima upīte. Un ne jau vienīga un ne jau tikai šeit. Bet

vainīgs ir tas pats cilvēciņš ar saviem sīkajiem darbiņiem. Rodas jautājums: vai

atnāks reiz atkal CILVĒKS un upīti izārstēs?

Māris Šternbergs

REGULĒTĀS UPES

Mūsu republikā nepieciešams meliorēt ap 70% no visas lauk-

saimnieciski izmantojamās zemes un ap 47% meža zemes. Par

meliorācijas sistēmu notekām visbiežāk kalpo tieši mazās upes,

retāk — vidējās un lielās upes. Daudzos gadījumos, īpaši līdze-

numos un zemienēs, bez upju regulēšanas (padziļināšanas, iztais-

nošanas) meliorācijas darbus izpildīt nav iespējams. It īpaši, ja
tiek meliorētas upju palienes, kas dabiskos apstākļos pavasaros

un vasarās ilgstoši applūst.
Latvijā mazo upju padziļināšanas un iztaisnošanas darbi uz-

sākti jau 17. gs. hercoga Jēkaba laika. Lauksaimnieciski izman-

tojamās zemes meliorācija feodālisma sairšanas un kapitālistis-
kās iekārtas sākuma periodā (18. gs. beigās un 19. gs. sākumā)

bija viens no svarīgākajiem pasākumiem ka muižu, tā zemnieku

saimniecībās. Tolaik izplatīts regulēšanas paņēmiens bija grāvju
ierīkošana. Atsevišķos gadījumos nosusināšanu ar grāvjiem ka-

vēja pavasaros ilgstoši pārplūstošas upītes un strautiņi, kuri kal-

poja par grāvju notekām. Radās nepieciešamība šos strautus un

upes iztaisnot un padziļināt. 18. gs. beigās ar dzimtcilvēku roku

darbu mēģināja regulēt un pārrakt vairākas upes. Tā, piemēram,
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Apkartupi, kas Litenes muižas teritorijā ietecēja Pededzē, pirms
tam veicot apkārtceļu pa mežiem un Sitas upi, mēģināja pa 1,5 km

garu kanālu ievadīt tieši Pededzē. Ap gadsimtu miju tika regu-

lētas Bērzes un Auces lejasteces. Bērze pirms regulēšanas ietecē-

juši Lielupē pie Kalnciema, pie ietekas sadalīdamās vairākos

atzaros. Savukārt Auce ietecējuši Svētē un kopā ar Bērzes saza-

rojumiem lejastecē veidojusi sarežģītu hidrogrāfisku tīklu, kas

aptvēris vairākus tūkstošus hektāru. Plūdos visa šī teritorija pār-
vērtusies par lielu ezeru. Lai ātrāk aizvadītu plūdu ūdeņus, Bēr-

zes lejasteces posms pa 5 km garu raktu kanālu (tagadējā Meln-

upe) novadīts uz Svēti. Savukārt Auces lejasteces ūdeņi pa 7 km

garu kanālu ievadīti Bērzē.

1824. gadā regulē'a Užavas upi. Tolaik Užavas regulēšana bija

nozīmīgs lielmehorāc jas pasākums ne tikai Kurzemē vien. 19. gs.

beigās uzsāka utju regulēšanas un pārrakumu darbus Lubānas

līdzenumā. Tā, piemēram, Vecgulbenes muižas īpašnieks barons

Volfs licis izprojedēt (1845) apmēram 3 km garu Pededzes upes

pārrakumu. Lubānas muižas teritorijā vairākās vietās regulēta un

pārrakta Liedēs upe, un pavasara plūdu ūdeņi noplakuši vairāk

nekā par 1 m. Lubāna ezerā ietekošā Teicijas upīte ar pārrakumu
ievadīta Malmutā.

Visai nozīmīgu meliorāciju Latvijas teritorijā veica Krievijas
ģenerāļa Žilīnska vadītā ekspedīcija 19. gs. beigās. Lai varētu

nosusināt vairāk nekā 10 tūkst, ha lielu Emburgas mežu masīvu,

lecavas upes augšgala ūdeņus ar kanālu novadīja uz Garoz'es

upi, netālu no tās ietekas Lielupē. Acīmredzot grūto zemes darbu

realizācijas gaitā kanāls ieguva nosaukumu «Velnagrāvis», kurš

saglabājies līdz mūsdienām.

19. gs. vidu augštecē tika regulētas arī Rojas un Abavas upes.

Ta ka kanālu rakšana un gultņu regulēšana bija ļoti smags,

gandrīz tikai ar rokām veicams darbs, tad pagājušajā gadsimta

un šī gadsimta sākuma darbu apjoms visumā bija neliels un

aptvēra tikai atsevišķu upju baseinus. Daudz plašāki un ietilpī-

gāki upju regulēšanas darbi tika veikti pēc pirmā pasaules kara,

kad melioratori sāka izmantot zemes rakšanas mašīnas — eks-

kavatorus. Līdz 1940. gadam tika regulētas daudzas lielākas vai

mazākas upes, kuras kalpoja par meliorācijas sistēmu notekām.

Par lielmeliorācijas darbu attīstību periodā no 1918. līdz 1940.

gadam liecina sekojoši dati: Vidzemē upju regulēšanas un novad-

grāvju projekti tika izstrādāti un lielākoties arī realizēti 6969 km

apjomā, Kurzemē — 3783 km, Zemgalē — 6246 km un Latgalē —

6764 km apjomā, tātad kopumā — 23 702 km apjomā. Visvairāk

tika regulētas šādas upes: Aiviekste — 72 km garumā (1926 —

1939), Seda — 51 km garumā (1924—1928); Dubna — 61,6 km

garuma (1931 — 1939); Užava — 43,2 km garumā (1927—1930);
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lecava — 33,8 km garuma (1930—1935); Misa — 27,7 km garuma

(1929—1931) un citas upes.
Lielais Tēvijas karš pārtrauca meliorāciju, kas visai inten-

sīvi atsākās 1949. gadā pēc vairāku meliorācijas mašīnu staciju
nodibināšanas. Par upju regulēšanas un rakšanas tempiem un

apjomu pēckara gados var spriest pēc sekojošiem datiem: 1945.—

1950. g. — 233 km, 1951.—1955. g. — 518 km, 1956.—1960. g. —

1778 km, 1961.—1965. g. — 2321 km, 1966.—1970. g. — 925 km,

1971.—1975. g. — 555 km, 1976.—1980. g. — 357 km, 1981.—

1985. g. — 342 km.

Nepieciešams paskaidrot, ka daudzas upes tiek regulētas atkār-

toti, līdz ar to uzskaitītie kilometri precīzi neraksturo regulēto

upju kopgarumu. Pēdējos gados upju regulēšanas apjoms pakā-
peniski samazinās. Tagad tikpat kā nav vairs nevienas upes, kura

nebūtu vismaz vienu reizi regulēta. Runa, protams, ir par tām

upēm, kuras kalpo par meliorācijas sistēmu notekām. Ārpus šī

loka ir vēl daudzas upes un strautiņi, kas nav regulēti un kurus
arī visā garumā nekad neregulēs, jo tie tek pa tipiskām gravām,
ar lielu kritumu, piemēram, Amata vidustecē un lejtecē; turpretī

augštecē, kur kritums ir niecīgs, tās gultne ir jau regulēta.
Daudziem rodas pamatots jautājums — vai nav iespējams

iztikt bez upju un strautu regulēšanas, jo regulēšanas rezultātā

visbiežāk tiek iztaisnota un padziļināta meandrējošā gultne? Upe,
strauts pārvēršas par kanālu. Vizuāli, protams, regulētā upe ir

daudz nabadzīgāka, atsevišķos gadījumos, kad darbi tiek izpil
dīti sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos vai nepiemērotā gadalaika,
tās izskats ir pat neestētisks. Apkārtnes ainava degradējas.

Taču upju regulēšanas alternatīva pagaidām ir tikai viena -

upju palieņu iedambēšana un ūdeņu mehāniska atsūknēšana no

meliorējamās platības (polderi). Šāds paņēmiens tiek izmantots,

meliorējot ezeru un lielo upju applūstošās palienes (Lielupe,
Gauja, Bārta, Dubna, kā arī Liepājas, Babītes un Lubāna ezers).
Polderu celtniecībai ir arī zināmi trūkumi — palielināti celtniecī-

bas un ekspluatācijas izdevumi. Zem dambjiem zudumā iet lauk-

saimnieciski derīgas zemes.

Ilggadīga regulēto gultņu ekspluatācijas pieredze liecina, ka

s—lo gados krasta josla apaug un upe pakāpeniski atgriežas
iepriekšējā stāvoklī, tikai bez meandriem.

Meliorācijas prakse pasaulē ir pierādījusi, ka arī regulētās
upes var labi iekļauties lauksaimnieciski intensīvi izmantotā kul-

tūrainavā. Diemžēl pagaidām melioratoru rīcībā nav tik daudz

līdzekļu, lai, regulējot upes un rokot lielus novadgravjus, varētu

papildus veidot dekoratīvus krastu nostiprinājumus, koku grupu

stādījumus, vizuāli un ainaviski piemērotus upju līkumus.

Imants Rieksts
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MAZO UPJU SPĒKS

Kopš seniem laikiem cilvēks izmanto upju enerģiju. Upju kras-

tos būvēja dzirnavas, zāģētavas, papīrfabrikas. Līdz ar hidro-

elektrostaciju celtniecību radās iespēja pārvadīt ūdens enerģiju
lielākos attālumos.

Mūsu gadsimta sākumā Latvijas teritorijā sākās nelielu hidro-

elektrostaciju celtniecība, tika uzcelta, piemēram, hidroelektro-

stacija «Smiltene» ar 120 kw jaudu. 1926. gadā te jau darbojās
26 mazās hidroelektrostacijas (no 6 līdz 200 kw) ar kopējo jaudu
1400 kw. No 1932. līdz 1940. gadam tika celta tolaik pati spēcī-

gākā — Aiviekstes HES ar 1600 kw jaudu. Lielā Tēvijas kara

laikā daudzas mazās HES sagrāva, bet atlikušajām bija zināma

nozīme tautas saimniecības atjaunošanā. Pēckara gados kolhozu

un padomju saimniecību elektrificēšanai cēla vairākas jaunas
hidroelektrostacijas, kuru jauda bija daudz lielāka nekā iepriek-
šējām — piecdesmito gadu beigās to kopējā jauda sasniedza

apmēram 7000 kw, un ar ūdens resursiem bagātos gados tajās
izstrādāja līdz 15 miljoniem kilovatstundu elektroenerģijas. Mazās

HES pēckara laikā nodrošināja ar elektroenerģiju tos lauksaim-

niecības objektus, kuri nebija pieslēgti valsts elektrosistēmai.

1954. gadā pēc vienota valsts elektrības tīkla izveidošanas mazo

HES celtniecība tika pārtraukta, bet esošās pamazām slēdza, jo
iegūtajai elektroenerģijai bija augsta pašizmaksa. Daudzām no

tām bija fiziski un morāli novecojušās iekārtas, bet rūpnīcās jau-
nas dētajās un agregātus vairs neražoja. Pēc HES slēgšanas to

iekārtas tika norakstītas un demontētas, bet atsevišķu hidrostaciju
ūdenskrātuves un ēkas nodeva tālākai izmantošanai zivsaimnie-

cībā, noteces regulēšanai, rekreācijas vajadzībām utt.

Mazo upju hidroresursu izmantošanas iespējas aplēstas Lat-

vijas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrijas 1983.

gadā izstrādātajā kompleksajā shēma par udensresursu aizsar-

dzību un kompleksu izmantošanu līdz 2000. gadam un tālākai

perspektīvai. Nodajā par hidroenerģētiku atzīmēts, ka mūsu repub-
likas mazo upju tehniskais (t. i., teorētiskais) potenciāls ir apmē-
ram 200000 kw un gada saražotas elektroenerģijas daudzums

varētu sasniegt līdz 500 milj. kwh. Turklāt jāpiebilst, ka to eko-

nomiskais potenciāls sasniegtu tikai 15—20 procentu no teorētiskā

potenciāla. Jāņem vēra arī tas, ka uz mūsu lielākajām upēm —

Lielupes, Gaujas, Ventas un Bārtas — šādas HES nav lietderīgi
celt ekoloģisku apsvērumu dēļ. Sī paša iemesla dēļ republikas
mazo upju ekonomiskais potenciāls ir diezgan nenozīmīgs un tām

nav būtiskas nozīmes elektroenerģijas ražošanā.

1988. gadā tika apspriests jautājums, vai atsevišķas mazās

HES, kur vēl saglabājušās hidroiekārtas, būtu lietderīgi atjaunot.
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas. Meliorācijas un ūdenssaimnie
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1. att. Felicianovas spēkstacija Lu-

dzas rajona Ciblas ciema Felicia-
novā. Celta 50. gados, tagad netiek

izmantota.

A. Bied r i ņ a foto

čības ministrijas, Valsts agrorūpnieciskās komitejas, Baltijas
baseina zivju aizsardzības, zivju krājumu papildināšanas un

zvejniecības regulēšanas pārvaldes un Latvijas PSR Galvenās

enerģētikas un elektrifikācijas ražošanas pārvaldes speciālistu
komisija secināja, ka atjaunot mazās HES nav lietderīgi to neno-

zīmīgās jaudas un izstrādes, darba nevienmērības, kā arī atjau-
nošanai nepieciešamās lielās darbietilpības dēj. Taču vairākus

lielāko hidroelektrostaciju hidromezglus vajadzētu saglabāt note-

ces regulēšanai, kā arī zivsaimniecībai.

Atsevišķos gadījumos lauku saimniecības varētu izmantot

mazo upju hidroenerģiju kā elektroenerģijas papildu avotu, atjau-
nojot bijušās ūdenskrātuves. Šādām spēkstacijām vajadzētu būt

pilnīgi automatizētām ar unificētām iekārtām. Pašreiz tiek izstrā-

dāts Felicianovas HES (Ludzas rajonā) atjaunošanas projekts
un iespējas.

Kopumā mazo upju hidroresursu izmantošana vienīgi elektro-

enerģijas iegūšanai mūsu republikā praktiski nav perspektīva.

Valentīns Novikovs

Sk. krāsu ielīmi.
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LUBĀNS SENĀK, TAGAD UN NĀKOTNĒ

Lubānas zemienes centrālajā dala atrodas daudzu teiku,

patiesu un izdomātu notikumu apvītais, Latvijas lielākais ezers —

Lubāns.

Ezera galvena īpatnība un atšķirība no visiem citiem Latvijas
ezeriem ir milzīgās ūdenslīmeņa svārstības, kas pavasara palos
sasniedz 4—5 m. Odeņiem bagātos pavasaros ezers ir applūdinā-

jis pļavas, mežus un purvus 50—60 tūkstošu ha platībā, arī vai-

rākus ciematus, apdzīvotas vietas un cejus.

Kāpēc Lubāns pavasaros ir tik nevaidams? Atbildi var dot

hidroloģisko un citu dabas apstākļu detalizēta izpēte. Tāda tika

uzsākta tikai mūsu gadsimta 30. gados, kaut arī pirmie nopietnie

mēģinājumi Lubānu savaldīt vai ierobežot ir bijuši jau pagājušā

gadsimta sākumā.

Lubānā ieplūst ūdeņi no divām lielam upēm — Rēzeknes un

Maltas — un sīkam pietekām ezera dienvidu un dienvidrietumu

daļā — Lisiņas, Teicijas, Ojiņas, Malmutas, Suļkas, Strūdze-

nes v. c. Šo upju kopīgais sateces baseins ir 2780 km2
.

Patiesībā

gan tāds tas bija līdz 1959. gada rudenim, kad tika pabeigta t. s.

Meirānu kanāla būve, kas «pārtvēra» Lisiņas, Teicijas, Malmutas

un citu sīko upīšu ūdeņus un pie Meirāniem ievadīja tieši Aiviek-

stē. Līdz ar to Lubāna sateces baseins samazinājās par 740 km2.
No ezera ziemeļgala iztek Aiviekste — sākumā pa pārpurvotu,

aizaugušu ezera palieni ziemeļu virziena, tad, apmetot slaidu

loku, pie Lubānas ciemata pagriežas dienvidrietumu virzienā un

aizplūst uz Daugavu. Aiviekstes augštecē no labās puses ieplūst
Iča, Pededze un Balupe. Aiviekste un šo upīšu lejasteces pava-

saros pārplūst un kopā ar ezeru veido vienotu lielu ūdenstilpi.

Ūdeņiem bagātos pavasaros var novērot īpatnēju, retu parādību:
Aiviekste, sākot ar Pededzes ieteku, nedēļu un ilgāk plūst atpakaļ
uz ezeru. Pēc tam iestājas zināms miera periods un Aiviekstes

augšgalā, Ičas lejastecē ūdens kustība mēdz būt minimāla. Un

tikai pēc vairākām nedējām ūdeņi no ezera un applūdušajiem kla-

niem sāk virzīties pa Aivieksti uz Daugavu.
Atkarībā no sniega daudzuma Aiviekstes sateces baseinā palu

ilgums un applūdušās teritorijas lielums ir svārstījies plašās robe-

žās. Piemēram, 1922., 1924., 1926., 1929. gadā ūdens no klāniem

Aiviekstes augšgalā atkāpās tikai jūnija beigās un jūlija sākumā,
bet 1928. gadā, kurš hidroloģijas vēsturē iegājis kā izcili lielu

vasaras plūdu gads, ūdens turējās no agra pavasara līdz ziemas

sākumam, un tikai tad ezers «iegāja» krastos. Šos lielos plūdus
izraisa Aiviekste, kuras hidrauliskā caurplūde sasniedz tikai ap

30% no Lubānas zemienē vienlaicīgi ieplūstošā pavasara palu
ūdens daudzuma.

Piemēram, 1956. gada pavasarī Lubānā vienlaicīgi (vienā
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1. att. Peldošais ekskavators «Spēkonis» Aiviekstes regulēšanas darbos
1928. gadā.

dienā) ieplūstošā ūdens pieplūde no visām, lielām un sīkām, upēm
(Rēzeknes, Maltas, lčas, Pededzes, Balupes v. c.) sasniedza vairāk

nekā 1000 m
3
/s, bet Aiviekstes maksimālā caurplūde pie Lubānas

ciemata bija tikai nedaudz lielāka par 300 m
3/s. Tas savukārt

nozīmē, ka ik dienas ezerā un apkārtējos klānos uzkrājas 50—

60 milj. m 3 ūdens. Interesanti piezīmēt, ka visa ezera tilpums,
maksimāli applūstot, sasniedz tikai 380 milj. m

3,
bet tā ziemeļ-

daļas tilpums — līdz 300 milj. m3.

Lubāna apkārtne kopš vissenākiem laikiem ir bijusi intensīvi

apdzīvota. Par to liecina daudzi arheoloģiskie objekti, kas tika

atrasti un izpētīti vienlaicīgi ar meliorācijas darbu sākumu 1955.

gadā (sk. Loze I. Akmens laikmets Lubāna klānos. R., 1979).
Izrakumos konstatēts, ka visintensīvāk Lubāna klāni bijuši

apdzīvoti jaunākajā akmens laikmetā (4000. —1700. g. p. m. ē.).
Pavisam klānos atklātas 20 šī laikmeta apmetnes un 10 savrup-
atradumu vietas. Apdzīvotība Lubāna klānos izsekojama arī vēl

bronzas laikmeta sākuma periodā (1700.—1300. g. p. m. ē.), bet,
sākot ar vēlo bronzas (1000.—500. g. p. m. ē.) un agro dzelzs

laikmetu (500. g. p. m. ē.— 1. gs. m. ē), bijušie klānu apdzīvo-
tāji pārcēlušies uz citām dzīvesvietām. Acīmredzot šinī periodā
ilgstoša klānu applūšana arī piespiedusi cilvēkus pārcelties uz

vietām ar augstāku reljefu ārpus applūdumu robežas.

Pirmie mēģinājumi risināt plūdu problēmu Lubānas līdzenumā

tika uzsākti jau pagājušā gadsimta sākumā, bet diemžēl nesek-
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mīgi. Gadsimta vidū tika realizēts pirmais kaut cik reālais pro-
jekts — Meirānu kanāls. Tas pie Meirāniem savienoja Aivieksti

ar Lubānu. Tā garums bija ap 15 km, virsas platums 7,2 m, dzi-

ļums 2,4 m un dibena platums 2,0 m. Kanāla būvi pabeidza
1856. gadā. Diemžēl kanāls bija izrakts par seklu, un, kā liecinā-

juši vietējie iedzīvotāji, ūdens pa šo kanālu nekad nav tecējis.
Pēc tam vēl bijuši vairāki mēģinājumi regulēt Lubāna līmeni,

bet līdzekļu trūkumu dēļ jautājums vienmēr ticis atlikts.

Sākot ar 1923. gadu, Lubāna un Aiviekstes izpētes darbi tika
uzsākti Zemkopības ministrijas Kultūrtehniskās nodaļas vadībā.

Šos darbus līdz ar projekta izstrādāšanu uzticēja enerģiskam un

pieredzējušam inženierim Antonam Kursišam. Viņš izstrādāja
Lubāna ūdenslīmeņa pazemināšanas projektu, kas pamatojās uz

Aiviekstes iztaisnošanu un gultnes regulēšanu 78 km garā posmā
no Kūjas ietekas līdz ezeram. No 1928. līdz 1938. gadam šī iecere

visūmā tika īstenota. Zemes darbu apjoms ir bijis visai ietilpīgs:
ar ekskavatoriem no Aiviekstes gultnes tika izrakts vairāk nekā

3 milj. m 3grunts, no tās ap 170 tūkst, m 3 cieto iežu (dolomītu).
Bez tam no gultnes izcēla

ap
18 tūkst, m 3 akmeņu. Aiviekstes

regulēšanas rezultātā pazeminājās galvenokārt vasaras plūdu
līmenis ezerā un klāni Aiviekstes augšgalā applūda uz īsāku laiku.

Tomēr, kā rādīja ūdeņiem bagātie pavasari 1955. gadā un īpaši
1956. gadā, plūdi Lubānā joprojām bija milzīgi. 1956. gada maija

2. att. Kalngala slūžu

mezgls no putna lido-

juma.
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3. att. Slūžas uz Maltas upes zivkopības padomju saimniecībā «Nagļi».

sākumā katastrofāli applūda visa paliene, ezers izgāja no kras-

tiem
— applūda ap 60 tūkst, ha liela platība.

Ilgstošie plūdi Lubānas līdzenumā jūtami traucēja lauksaim-

niecības un mežsaimniecības attīstību, tāpēc tika pieņemti vairāki

republikas valdības lēmumi un pēc tam izstrādāta Lubānas zemie-

nes nosusināšanas un kompleksās izmantošanas shēma (1956),
kuru tūlīt uzsāka realizēt. Visus darbus sadalīja 4 būvniecības

kārtās. Pirmajā kārtā ietilpa Meirānu kanāla būve 25 km garuma

(sk. 4. att.). Ar kanāla palīdzību Lisiņas, Teicijas un Malmutas

ūdeņus ievadīja tieši Aiviekstē, otrajā kārta izbūvēja Zvidzienas

kanālu un ezera aizsargdambi. Trešajā kārtā ietilpa Tdeņu kanāla

un ezera dienvidaustrumdaļas aizsargdambja būve, kas tika

pabeigta ap 1967. gadu. Turpmāk uzsāka Lubānas zivsaimniecī-

bas kompleksa būvi ezera austrumkrastā starp Rēzeknes un Mal-

tas upi, ar centru Nagļos. Zivsaimniecība «Nagļi» aptver vairāk

nekā 3 tūkst, ha platības un ir lielākais šāda veida uzņēmums
PSRS ziemeļrietumu reģionā. Tagad zivju produkcija «Nagļos»
sasniedz gandrīz 2 tūkst, tonnu gadā.

Realizējot pirmās, otrās un trešās būvniecības kārtas objek-
tus, Lubānas zemienē no plūdiem tika pasargāti vairāk nekā

40 tūkst, ha zemju, no kuriem 31,5 tūkst, ha ir lauksaimnieciski

izmantojami.
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4. att. Lubānas hidrotehniskā kompleksa shēma

1975. gadā uzsāka un astoņdesmito gadu sākumā pabeidza
Lubānas hidrotehniskā kompleksa pēdējo lielāko būvi — Ziemeļu
dambi ar slūžām Aiviekstes izteka. Līdz ar to Lubāns kļuva par

regulējamu ūdenstilpi. Ezeru tagad pilda tikai Rēzeknes un Mal-

tas ūdeņi. Ezera līmenis ir regulējams 2—3 m robežās, ņemot vēra

ūdens pieplūdi.
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Ezers tagad vasarās nekad nesamazinās līdz 28 km 2 platībai
(kā tas tika novērots agrāk), bet svārstās 83—92 km2 robežās.

Ezera dziļums kā vasarās, tā ziemās ir aptuveni 1,8—2,2 m, un

tas ir piemērots zivju attīstībai. Par to liecina rūpnieciskās nozve-

jas rezultāti pēdējos gados — apmēram 130—180 t gadā.
Protams, līdz ar Ziemeļu dambja un slūžu izbūvi zivju migrā-

cija Aiviekstes iztekā tiek ierobežota, jo pa tuneļveida slūžām

zivis no Aiviekstes ezerā var iekļūt tikai tad, kad ūdenslīmeņu
starpība ir neliela (30—50 cm). Bet tāds stāvoklis iestājas nelielu

laiku pavasara palu periodā. Pašlaik zivju migrācija notiek arī

pa ezera otrām izvadslūžām uz Meirānu kanāla.

Pēc agrāk sastādītās kompleksās shēmas (1956) ezera gultnē

bija paredzēts izveidot divus platus kanālus, vienlaicīgi izveidojot

mākslīgas salas ūdensputnu (galvenokārt pīļu) ligzdošanai. Diem-

žēl šādi kanāli netika izbūvēti, un pašlaik ir grūti ticēt, ka tuvākos

gados tādus izbūvēs.

Vistuvākā Lubāna apkārtne ir izmainījusies līdz nepazīšanai.
Ja agrāk pie ezera varēja piekļūt ar lielām grūtībām (pavasarī
tikai ar laivu), tad tagad ezeram apkārt pa dambjiem var pār-
vietoties ar vieglo, komfortablo transportu. Ezera ziemeļgalu
šķērso Ziemeļu dambis, ko šodien izmanto kā transporta maģis-
trāli starp Lubānas pilsētciematu Madonas rajonā, Gaigalavas
ciemu Rēzeknes rajonā un Bērzpils ciemu Balvu rajonā.

Cilvēka intensīvajai darbībai ezera apkaimē ir arī negatīvas
sekas: samazinās ligzdojošo pīļu skaits, retāk klānos redzam

aļņus un citus meža dzīvniekus. Toties blakus ezeram esošajos

zivju dīķos bez skaita savairojušies zivju gārņi, kas zivsaimniecī-

bai nodara jūtamus zaudējumus.
Lubāns tagad un arī nākotnē kalpos galvenokārt par ūdens

akumulatoru pavasara palos. Pārējie pasākumi vienmēr tiks vai-

rāk vai mazāk pakārtoti palu regulēšanas vajadzībām. Zivkopību

padomju saimniecībā «Nagļi» paredzēts attīstīt vēl tālāk un ezera

zivju krājumus palielināt.

Imants Rieksts

Sk. krāsu ielīmi.

CILVĒKS ŪDENS MALĀ

Nu jau krietnu laiku it ka esam apraduši ar patiesību, ka daudzi musu

ezeri un mazās upes aizaug, bet visas lielās upes un atsevišķi ezeri ir saindēti.

Zinātnieki meklē vaininiekus gan starp dabiskiem, gan — cilvēka darbības

izraisītiem apstākļiem. Sakarības ir, pie tam pavisam vienkāršas.

Visātrāk aizaug seklie ezeri un pavisam mazās upītes, ari tie ezeri un upes,
kuros tiek iepludināti saimnieciskie notekūdeņi pat pēc bioloģiskas attīrīšanas

un ūdeņi no nosusinātiem tīrumiem, ganībām, mežiem. Turklāt ezeru aizaugšanu
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|oti lielā mērā sekmē ūdenslīmeņa pazemināšana un izmantošana masveida

atpūtai. No peldētajiem ūdeni paliek slāpekli un fosforu saturošie vielmaiņas

produkti, bet no makšķerniekiem — zivju iebarošanai lietotie pārtikas produkti.
Šīm vielām sadaloties, samazinās ūdens dzīvniekiem tik nepieciešamais skābek-

lis un atbrīvojas liels daudzums ūdensaugiem noderīgu elementu. Tadi nokļūst
ūdeni arī mazgājoties, mazgājot vai skalojot veļu, azaida traukus v. c. priekš-
metus, kā arī ieplūst ziepjūdens veidā no pašā piekrastē izvietotam pirtiņām

un ieskalojas ar lietus ūdeņiem no piegānītiem piekrastes krūmājiem populārās
atpūtnieku uzturēšanas vietas.

Ja upe tek gar kādu pilsētu ar dažnedažādiem rūpniecības uzņēmumiem, bet

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir novecojušas, nepilnīgas vai nepareizi uzbū-

vētas un nemākulīgi izmantotas, tad, kā likums, upe tiek piesārņota. Parasti

vienas upes ceļā ir vairākas pilsētas.
Visvairāk iebildumu no vietējo iedzīvotāju puses ir izpelnījies mans apgal-

vojums, ka arī veļas, sakņu v. c. veida mazgāšana vai tikai skalošana tieši pašā

ūdenstilpē, kā ari zivju piebarošana kaitē viņu upītei vai ezeram. «Tas nu būs

pārspīlēts! Tā taču darījuši jau mani vecvecāki un cik vēl pirms viņiem, bet,

paskat, ezeram nekādas vainas! Ja nu vienīgi malas drusciņ vairāk pieaugušas

un ūdens tā kā duļķaināks. Laipa gan ari ik pa gadiem jāpataisa garāka, bet tā

jau tam jābūt. Zivju ezerā vēl ir diezgan! Vēžu gan nav, bet tos jau ķīmija ...»
Ja ezerā tiek ievadīti notekūdeņi vai ieskalojas kūtsmēsli, tad uzrunātie vai-

ninieki jūtas daudz drošāk un acumirklī loģiski izsecina: «Vai jūs smejaties par
mums? Kolhozs (ciems, skola, tas jaunas mājas, ferma) katru dienu gaž iekša

mucām (tonnām), bet jūs vainu liekat uz mums. Mēs te kādreiz kadu dfēbes
gabalu izskalojam, rokas, no lauka nākot, nomazgājam. Vai tad no ta kads

ļaunums? Paskatieties labāk, kas tur nāk iekša! Nu jau būs kadi 20 (30) gadi!
Vēžu arī vairs nav. Un ja jūs būtu redzējuši, kas te agrāk bija par zušiem'

Kā sekuma kāti! Eh, ko tur...»

Siem cilvēkiem ir taisnība. Viņu nodarijums ir pavisam niecīgs salīdzinā-

jumā ar to ļaunumu,ko ezeram ik minūti nodara ieplūstošie notekūdeņi vai kūts-

mēsli. Šādu rīcību neviens normāls lauku cilvēks nespēj ne pieņemt, ne saprast,
ne attaisnot. Kūtsmēsli zemniekam visos laikos ir bijusi bagātība, «zelts». To

drīzāk nepietika, nevis pāri palika. Vairums cilvēku sīkumos nezina, kadu ļau-

numu upēm un ezeriem tie nodara, bet, ka šī rīcība ir ačgārna, to saka ikviens.

Dažs no vecākās paaudzes vēl atceras, ka reizumis, mēslu vedamajā laika, rati

izskaloti ezerā, bet to, ka tēvi un vectēvi tīšuprāt būtu laiduši kūtsmēslus ūdenī,
neviens pats nevar apstiprināt.

Par savas tuvākās apkārtnes vides attīstību ir norūpējušies visi iztaujātie
ar pavisam retiem izņēmumiem. Šajā īsajā un ļoti vispārīgajā pārdomu izklāstā

es nevaru sīkāk izanalizēt visus izteikumus, saistot tos ar konkrētām vietām.

Tomēr man ir grūti nepieminēt rīdzinieku un jūrmalnieku pesimistisko noska-

ņojumu sakarā ar Rīgas līča stāvokli. «Mums bija tik skaista jūrmala. Tagad
visur netīrs... Nevar vairs peldēties... Visi jau nevar uz dienvidiem izbraukāt,

un tur jau ari nav tas ...», «Drīz jau visur būs tā . ..».
Bet mūsu senči zināja, kas jādara vai, precīzāk, kas nav jādara, lai «visur

nebūtu tā». Lūk, daži no latviešu tautas ticējumiem.
— Ļaudis ūdeni ciena un tur par grēku tur spļaut vai mest kādus netī-

rumus.

— Odenī nedrīkst mest ne akmeni, ne arī spļaut, jo tad viņā saulē uz pašu
citi metīs ar akmeņiem un spļaus.

— Nevajag mīzt ūdenī, citādi pastarā diena vajadzēs visu izdzert.
— Kas ūdenī spļauj (miez), tas Laimes mātei iespļauj (iemiez) acīs.

— Ja pa sapņiem peld tī.rā ūdenī, tad būs laime, ja peld netīrā — tad būs

nelaime.

Mēs, tāpat kā mūsu senči, turpinām izmantot Dabu ka eksistences avotu.

Atšķirība ir tā, ka mainījušās metodes, līdzekļi, cilvēku skaits un pats galve-
nais — attieksme pret Dabu. Mēs esam izglītoti un «māņiem» (senajiem ticēju-
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miem) vairs neticam. Mēs visi labi zinām, kas Dabai ir kaitigs, un — turpinām
darīt tieši to. Kāpēc? To lai skaidro filozofi, sociologi, vēsturnieki un citu

zinātņu pārstāvji.
Mirdza Leinerte

KONKRĒTI SĀRŅI KONKRĒTOS ŪDEŅOS

Tāpat kā viss daba ir savstarpēji saistīts un vienots, vienota ir ari maza

upe ar to teritoriju, caur kuru tā plūst. Vienota — tātad arī atkarīga no šīs

teritorijas. Un tieši sava mazuma dēļ tā visspilgtāk atspoguļo jebkuru saimnie-

kotāju neprasmi, negribēšanu, tīšu vai netīšu pārinodarījumu gan tās krastos,

gan ari krietnā attālumā.

Un šo pāridarītāju nav mazums: praktiski gandrīz katrs, kas saimnieko

mazās upes krastos. Daudzu mazo upju stāvoklis pēc vispusīgas izpētes ir izrā-

dījies daudz traģiskāks, nekā pagaidām oficiāli tiek uzskatīts. Tradicionālas

ķīmiskās ūdens analīzes atspoguļo upju dzīvotspēju ļoti nepilnīgi. Lai iegūtu
pilnīgu priekšstatu par ūdens stāvokli, jāveic gan ūdenī dzīvojošo dzīvnieku, gan

augu un apauguma aļģu (perifitona) analīze, gan arī dunu daudzuma un to

sastāva izpēte.

Pašreiz mazo upju bentosā ir 20—30 sugu (vajadzētu būt 80—100).
planktonā —ap 30 sugu (vajadzētu būt 100—120), fitoplanktona — 30—40 sugu

(vajadzētu būt 150—200), kā arī 15—20 ūdensaugu sugu (vajadzētu
būt 20—35). Turpretim kopējais aizaugums ar ūdensaugiem un apauguma

aļģēm parasti ir krietni lielāks par mazajās upēs maksimāli pieļau-

jamo — 30—50%.

Ka rada pētījumi, Svēte, lecava, Platone un to baseini vairāk nekā % no

to kopēja garuma ir stipri piesārņoti, bet atsevišķas upes vai lieli to posmi ir

kļuvuši pilnīgi netīri. Sevišķi sliktā stāvoklī ir Misa, Olaine, Auce un Bērze,

pilnīgi nelietojamas tautsaimniecībā ir Sidrabe, Zemdegu strauts un Platones

upes lejasgals. Pat Irbes upe un tās baseins, kuru «tradicionāli» uzskata par
«tīru», pusē no kopējā garuma neatbilst prasībām, bet Dzelzupīte, Vidusupes
augšgals un Stendes upe gandrīz visā garumā ir tik piesārņotas, ka tajās sasto-

pami vairs tikai paši izturīgākie bentosa organismi; par zivīm ir palikušas vairs

tikai atmiņas.

Kas tad ir šo nelaimju cēlonis?

No piesārņojuma, kurš nokļūst mazajās upēs. tikai 30- 50% ienes tradi-

cionālie notekūdeņi, t. i., tie, kuri veidojas mūsu mājās un ražošanas uzņēmu-
mos. Pārējo piesārņojumu rada virszemes notece no apkārtējās teritorijas: lau-
kiem, nesakoptajām fermām un mēslu krātuvēm, no skābbarības glabātavām,
mehānisko darbnīcu eļļainajām un degvielām piesūcinātajam teritorijām, ka arī

no ielām, laukumiem, ceļiem un tiltiem. Piesārņojošo vielu koncentrācija šajā
virszemes notecē, kā redzams tabulā, ir stipri atšķirīga, taču daudzos gadījumos
noteces ūdeņu piesārņotība ir ne mazāka par kaut vai pavirši un nepilnīgi attī-

rītu notekūdeņu piesārņotību.

Par īpatnēju upju piesārņošanas veidu var uzskatīt ari to regulēšanu.
Regulēto upju viendabīgajās gultnēs ir iespējams dzīvot tikai nelielai daļai to

organismu, kuri piedalās ūdens pašattīrīšanās procesos. Tāpēc piesārņojums
turpina savu ceļu nepārstrādāts, veicot savu postošo darbību.

Ko darīt, lai atdotu mazajām upēm viņu vietu dabā? Tradicionālais ceļš ir

attīrīšanas ierīču būve. Taču tas nav visuvarens un nav ari vienīgais.

Daudz var panākt, izmantojot pašas dabas spēkus, ka krastā, tā upes
gultnē. Var veidot aizsargjoslas un bioloģiskos dīķus gar upēm. Katrs aizsarg-
joslas metrs atkarība no augsnes, slīpuma, zemsedzes un noteces intensitātes
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aiztur 5 —10% no cauri plūstošā piesārņojuma. Arot lauku līdz pašam ūdenim,
tiek zaudēta šī dabiskā bezmaksas attīrīšanas ierīce.

Bioloģiskajos dīķos savukārt tiek aizturēti 50—70% tā piesārņojuma, kas

no laukiem pa grāvjiem plūst uz upi; ar tiem savdabīgā veidā var «aizbāzt cau-

rumus» piekrastes aizsardzības joslā. Apmēram pusei šī dīķa jābūt aizaugušai
ar ūdensaugiem, kuri uzņem ūdenī esošās piesārņojošās vielas.

Viens no nozīmīgākajiem ūdeņu piesārņotājiem ir fermas, sevišķi lielie

kompleksi. 50% kūtsmēslu nenokļūst līdz laukumam; savukārt ap 70% no šī
zudušā daudzuma nonāk ūdeņos. Lai novērstu mēslu un vircas ieplūšanu ūde-

ņos, pie fermām jāiekārto mēslu krātuves, vircas uztvērēji (tiem jābūt ūdens

necaurlaidīgiem), ka arī jāgādā, lai virszemes notece neplūstu uz upi. Pavē-

rojiet, tur, kur tas notiek, upes virsma pārklāta ar sīkajiem ūdensaugiem. To

var panākt, ap fermas teritoriju uzberot nelielu valni vai arī izrokot kontūr-

grāvi.
Lietum atšķaidot mēslus, mēslu krātuvēs veidojas ap 500 m 3 ļoti netīru

ūdeņu, kurus ir grūti ierobežot. To var novērst, ja virs mēslu krātuves izbūvē

nojumi. Kada Igaunijas PSR Tartu rajona kolhoza priekšsēdētājs šādu nojumju
izbūvi pie fermām pamatoti uzskata par sava mūža lielāko panākumu ūdeņu
aizsardzībā.

Ja notekūdeņi no mehāniskajām darbnīcām parasti tiek novadīti uz attīrīša-

nas ierīcēm, tad eļļu un benzīna uztvērēji virszemes noteces attīrīšanai reti kad

tiek ierīkoti. Ta no 28 mehāniskajām darbnīcām, kuras ir Irbes upes baseinā,
tikai pie vienas ir izbūvētas šādas attīrīšanas ierīces. Lai aizturētu noteci no

darbnīcu teritorijām, ari ap tām jāierīko nelieli valnīši vai kontūrgrāvji. Tiem

jabut gan ap centrālajām degvielu noliktavām, gan arī ap degvielas cisternām

pie fermām, siltumnīcām un citur.

Ne mazums eļļas un benzīna nokļūst upēs, mazgājot mašīnas un pārējo
tehniku. Arī šeit jābūt eļļas uztvērējam un smilšu uztvērējam, lai attīrītos ūde-

ņus no jauna varētu izmantot mašīnu mazgāšanai. Sadas, lai gan ļoti primitīvi
būvētas ierīces sekmīgi sargā mazās upes ļoti daudzas saimniecībās, bet tomēr
vairuma saimniecību to nav.

Daudz piesārņojuma nokļūst ūdeņos no ceļiem, par ko liecina tradicionālās

«pussaliņas» blakus tiltiem. Ari šeit var izlīdzēties ar bioloģiskajiem dīķiem,
savācot tajos visu, kas uz upi plūst pa ceļa grāvi.

Pēdēja laikā dažu rajonu ceļu būvētāji (Talsu, Ventspils) iemanījušies upju
krastus pie tiltiem nostiprināt nevis ar velēnām vai akmeņiem, bet gan ar

asfaltu, tā veicinot ūdeņu piesārņošanu.

Mazo upju stāvokli varētu uzlabot, ja precīzi ievērotu ar likumu noteikto

10 metru stingrās aizsardzības joslu, kurā praktiski aizliegta jebkura saimnie-

ciska darbība, ieskaitot zemes aršanu un mēslošanu ar minerālmēsliem. Sī

10 metru josla attiecas arī uz kolhoziem: bieži vien to teritorija gar upes krastu

un ari pašā upē tiek izsviests viss nevajadzīgais, bet upes krasts pamatīgi nožo-

dots ar dzeloņdrātīm.

Par neaizskaramām uzskatāmas mazo upju palienes. Tas gan nenozīmē, ka

tās jāpamet pašplūsmai. Palienē tikai nevajag neko būvēt un izmantot to ka

aramzemi. Šķietamo aramzemes deficītu var novērst, apgūstot tos 200 tūksto-

šus ha, kas aizauguši ar krūmiem. Palienes par neskaramām tika pasludinātas
jau Pētera I laika; ari latviešu zemnieki, kā var redzēt vecās fotogrāfijās, palie-

nes nav apstrādājuši. Tās gan vienmēr kārtīgi un regulāri tikušas pļautas, ko

tagad bieži vien uzskata par nevajadzīgu, taču neaizmirst sūdzēties, ka palienes

aizaug ar krūmiem.

Reizē ar piekrastes joslu jākopj arī upju gultnes, jāiztīra tās no dūņām
un ūdensaugiem. Dūņas, kuras krājušās gadu desmitiem, ir t. s. otrreizējās

piesārņošanas avots, sevišķi tad, kad skābekļa režīms upē pasliktinās, bet tas

gandriz visās mazajās upēs pasliktinās bieži. Tad no dūņām ūdenī atgriežas

gan smagie metāli, gan sintētiskie mazgāšanas līdzekļi, gan indīgās ķimikāli-
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44—220
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fermas

2100—2300
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laukumi

1000—1500

2000—3000

35—45

Transporta

stāvvietas,
mehāniskās

darbnīcas

160—200

800—900

50—100

Apdzīvotas
vietas

45—115

2000—4200

1

—1,5

1,6

2,5

20—30

0,4—0,6

Pilsētu

teritorijas

50—115

1600—3400

1,5

1,6

2,5

20—30

0,5—0,6

Lauksaimniecības
zemes

4,8—190

0,005—2,5

0,03—2,5

2—84

Attīrīti

notekūdeņi

5—70

3—52

0,8—6,4

0,5—21,0

0,3—29,0

0,3—8,0

0,13—14,2

Skābbarības
glabātavas

50000— —52000

-

Norma

(maksimāli
pie-

ļaujamā

koncentrācija)
zivsaimnieciskajos
ūde-

ņos

(upēs,

ezeros)

3,0

10,0

0,02

0,5

9,1

0,05

0,1
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jas, gan fenoli, gan ari biogēnie elementi; dūņas visu šo vielu ir 10—100 reižu

vairāk neka ūdenī. Piesārņotas dūņas patērē arī daudz skābekļa.
Arī ūdensaugi, kuri veģetācijas periodā koncentrē sevī piesārņojumu, rudeni

atmirstot, kļūst par piesārņotājiem. Tad tie no upēm jāizvāc, taču nedrīkst

savainot augu saknes. Niedres, meldrus, kalmes, vilkvales ērti novākt ziemā no

ledus. Ja to dara vasara, tad jāpļauj B—lo cm virs ūdens.

Jāattīra un jāsakārto arī aizsērējušie avoti.

Nepieciešams atdot dabisko daudzveidību regulētajam upēm: izveidojot
mākslīgas krāces, nelielus uzstādinajumus, slēptuves zivīm — atsevišķās vietās

padziļas, citur platas un seklas; gādāt, lai apmēram puse krastu būtu apaugusi
ar kokiem un krūmiem.

Inga Eipurs

REKORDISTI — UPĒS UN KRASTOS

AVOTI

Te dzimst upe. Tur ta barojas un pieaug spēkā. Un ce|inieks nak padzer-
ties. Jau sen tautas tradīcijas liedza piesārņot avotus. To liedz arī mūsdienu

noteikumi, jo avoti ir pielīdzināmi dzeramā ūdens ņemšanas vietām. Cienām vi-

sus avotus. Pieminēsim dažus. Diženākos.

Augstāk stāvošajiem cieņa. Šoreiz — augstāk tekošajiem. No tiem diženā-

kais ir Bolēnu Veselības avots Gaiziņkalna tuvumā, Ošu gravā pie teikām apvī-
tas Raganītes upes. (Daudz par to ir stāstījis raženais novadpētnieks Krūmiņ
tevs.) Ar ģeoloģiska dabas pieminekļa goda nosaukumu. Tik augstam avotam,

protams, šaurs ir barošanās lauks. Vai nu ūdens nāks pret kalnu? Un tomēr —

šis ņiprais avots ir kāpjošais, nevis krītošais. Nekur citur Latvijā nevar tik

ērti salīdzināt avota darbības režīmu ar nokrišņu daudzuma maiņām baroša-

nās laukā.

Augsts ir ari Vizikoku Acs avots Alūksnes augstienes paugurainē Alsviķu
ciemā pie Strautiņiem, Melnupes kreisajā krastā pie Sulupītes ietekas. Kāpjošs

un mutuļojošs augstienes avots ar lielu ūdens debitu un ļoti daudzveidīgu ķī-
misko sastāvu, kas līdzinās divdesmitkart atšķaidītam Ricas-Avadharas minerāl-

ūdenim.

Pie mūsu raženākajiem pieder trokšņainā avotu rinda ar kādām 25 mutēm

Vaives augšteces stāvajā kreisā krasta nogāzē netālu no Vaives (apdzīvota

sieta) Gaujas nacionālajā parka. Savienoti ar grāvi un dambi, tie savā laika

parādījuši savu speku, griezdami kādreizējās Dāvida dzirnavas.

Lielākajam un mazākajam no Vecmelderu avotiem pie Aknīstes dzirnavu

dīķi barot palīdz citi, kuri atveras zem ūdens līmeņa. Spēcīgs strauts aiztek

no dīķa uz Susēju. Vecas sudmalas tiek restaurētas.

Allažu Kaļķugravas tā sauktie Deviņi avoti jeb Septiņi avoti, arī Dzirnav-

avoti pie kādreizējās mežkunga (mežsarga) mājas Mežamuižas satek kopīga

bļodveida ieplakā un veido strautu, kas krākdams strauji tek pa stāvu nogāzi
lejā uz dzirnavu dīķi. Senāk ūdens no dīķa dambja pa ūdens tiltu tecēja pāri

ceļam uz Kaļķugravas dzirnavu ūdensrata. Dzirnavu ēka ir celta no šūnak

mens, un tajā ir dzīvojis tēlnieks Teodors Zaļkalns.

Liepājas rajona Cīravas ciema Dzērves Bērziņu spēcīgie un stipri kaļķainie

kāpjošie avoti verd augšup no pašu avotu izgulsnētā baltā šūnakmens sprau

gām. Ūdens ir neparasti dzidrs, un cauri tam redzamas gan maziem krāteriem

līdzīgās avotu iztekas, gan neparasti skaisti zemūdens augi gluži kā liela akvā-

rijā. Saglabājies arī gandrīz kilometru garais grāvis, pa kuru senāk ūdens plū
dis uz sudmalām.

No Amatas labā krasta mazliet lejpus Cēsu dzelzceļa tilta, netālu no Kalna
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Smēdēm, iztek 3 m plata, ap 0,25m dziļa un 80 m gara strauja avota upe. Tā

kādreiz bijusi pieminēta literatūra — tagad to no jauna atradis G. Eniņš.
Bārbeles avots Bauskas rajona Bārbeles ciemā lecavas upes ielejā ir pir-

mais mums zināmais sērūdeņraža avots, tas kļuvis zināms un minēts doku-

mentos no 1739. gada.
Staiceles apkārtnē Salacas krastos ir avoti, kuri nogulsnē rūsganu dzelzs

hidroksīdu, no kura veidojas okera krāsu zeme.

Viktors Grāvītis

Imants Galenieks

PAZEMES UPES

Dažas upes ka adata ievērts pavediens ielien zemē, tek gabalu pa pazemi
un tad piedzimst no jauna. Pazemes gaitas upe iesāk vietā, kuru tautā sauc

par ūdensrijēju. So nosaukumu atzīmējis jau mūsu izcilais novadpētnieks
Z. Lancmanis 1925. gadā. Odensrijēji var izveidoties tur, kur sekli pamatā ir

ūdenscaurlaidīgi ieži, piemēram, saplaisājuši dolomīti.

Viens īpatns strauts starp Koknesi un Rīteriem tek garām Bebriņu un Urgu
mājām. Tā nosaukumu neviens vairs neatceras, bet var domāt, ka māju vārds

«Urgas» cēlies no šī paša strauta nosaukuma. Tas satek no vairākām tērcītēm,
kas nāk no ziemeļiem, no purvainiem mežiem. Tecēdams pa dažus metrus dziļu
gravu, tas pirms Bebriņiem uzņem vēl vienu nelielu pieteku un tad, gravai pa-
mazām padziļinoties, pie Bebriņu dzīvojamās ēkas gala pazūd 10 m platā, 40 m

garā un vairāk nekā 5 m dziļā kritenē. Cik vērojams, tā cēlusies no vairākām

iegruvumu piltuvēm. Tekošais ūdens pamazām izskalojis pazemē tukšumus, kas

vēlāk iebrukuši. Aiz Bebriņu dzīvojamās mājas nekāda cita notece nav vēro-

jama. Ļaudis atceras, ka agrāk pavasaros bedre pieplūduši pilna ar ūdeni.

Stāsta, ka melderis no Aizelkšņu dzirnavām Daugavas malā nācis skatīties:

kad Bebriņu bedre bijusi pilna ar ūdeni, tad arī Aizelkšņu dzirnavās ilgāku
laiku ūdens netrūcis. Jādomā, ka agrāk liekais ūdens, kas nespēja aiztecēt no

bedres pa pazemi, gravas augšgalā aiztecēja pa paralēlu ieplaku. 1954. gadā
strauts tika aizdambēts un ievadīts šajā paralēlajā ieplakā, kas padziļināta par
novadgrāvi. Tas katrreiz uzņem gandrīz visu strauta ūdeni, neļaujot lam plūst
uz iegruvumu. Novadgravis izbeidzas

vietā, kur minētā ieplaka iegūst strauta

gultnes formu. Bet tūlīt arī ūdens pazūc
mazākā ūdensrijējā. Agrāk ūdens no tu

rienes aizplūda kādu kilometru pa zemes

apakšu līdz Daugavai, bet tagad tas

ieplūst turpat līdzās, Rīteru dolomīta

lauztuvju rietumu stūrī.

Otra pazemes upīte ir Būdas upītt
jeb Būdas dzirnavu upīte pie Klintenes

Upītei, sākot no dzirnavu dīķa līdz pa
Daugavai, ir skaidri izteikta līkumaina

1. att. Bebriņu kritene
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2. att. Būdas

dzirnavu upīte

3. att. Padrūdzes

strauts.

grava ZD virziena, bet pa to ūdens tek tikai ārkārtīgi lietainās vasarās. Vis-

maz kādās četrās vietas upītē ir skaidri saskatāmi padziļinājumi, kuros ūdens

pazūd. Starp pēdējo un priekšpēdējo ūdensrijēju upītes grava ir seklāka un

šaurāka, it kā pa to ūdens būtu tecējis daudz retāk. Pašreiz upītes grava bei-

dzas Pļaviņu spēkstacijas ūdenskrātuvē, bet ūdens pa dolomīta plaisām iztek

dolomīta lauztuvēs, senāk tas izplūda avotā Daugavas krastā.

Paralēli upītei savā laikā gāja ceļš uz Kraukļu krogu Daugavas malā, kas

atradās pie plašas pastraumes — «Kraukļu atvara» jeb «Plašas», kur lēnajā
ūdenī ērti varēja apturēt plostus un strūgas. Ļaudis atceras, ka ceļa malā gar
upīti savā laikā bijis daudz skudru pūžņu un vairākas kritenes. Dolomīta lauz-

tuves izmantojot, ceļš ir norakts un no kritenēm ir vairs saglabājusies tikai

viena. Viss upītes tecējums pa gaisa līniju nepārsniedz vienu kilometru. Gan šī,

gan iepriekš minētā pazemes upe ir aizsargājamo ģeoloģisko objektu sarakstā.

Trešā upīte šai pašā apvidū atrodas apmēram vienu kilometru uz Pļaviņu

pusi no Būdas dzirnavām un tiek saukta par Padraudzi. Tās vārds gan laika

gaitā ir izmainījies, jo 1437. gadā, kad Hansam Lokstem un tā audžudēlam

Arntam Stokmanim (no tā Stukmaņu muiža!) tiek izlēņoti četri arkli zemes,

īpašuma rietumu robeža iet pa šo strautu: Patrutczen beke. Drūdze pēc vietējo

iedzīvotāju ziņām (rakstnieks K. štrāls, skolotājs J. Zvaigzne) apzīmē kriteni.

Upītes vārds tātad ir Padrūdze, jo, šķērsojusi Rīgas—Daugavpils šoseju, tā

pazūd kritenē. Strauts savā lejasgalā tek pa četri līdz pieci metri dziļu gravu.

Talak aiz kritenes šosejas malā ir vērojama lēzena, aizarta ieplaka DA vir-

zienā uz Daugavu, varbūt kādreizēja ļoti sena pazemes upītes papildu noteka,

kas senrakstā ir apzīmēta kā graven. Attālums no kritenes līdz Daugavai pa
gaisa līniju už D būs ap 600 m, bet DA virzienā tas var sasniegt pusotra kilo-

metra. Pašreiz starp Daugavu un šoseju atrodas dolomīta lauztuve.

Pazemes upes ir arī citos apvidos, piemēram, Ogrē, Allažos, Gaujienā.

Jānis Blese
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ALAS

Gūtmaņa ala — vispopulārākā ala Latvijā un Baltijā. 1,5 miljoni apmeklē-
tāju gadā. Vienlaikus tā pēc sava tilpuma ir arī vislielākā — 500m 3-. Tās ga-
rums — 19 m — atpaliek no daudzām garākajām Latvijas alam. Gūtmaņa alu

pirms 10 000 gadiem aizsākuši veidot Gaujas ūdeņi, un vēl tagad šo darbu tur-

pina spēcīgais avota strauts, kura ūdeni vēl šī gadsimta sākumā lietoja tautas

dziedniecībā. Senatnē šī bijusi veselības atgūšanas vieta,, kur tika iemesta

upurnauda, lai iemantotā veselība turētos.

Vēl nesen par garāko Latvijas alu uzskatījām Lībiešu upuralu Limbažu

rajonā Svētupes krastā pie Kuiķuļiem (46m). Bet dziļumā šī ala ir ļoti šaura —

jālien uz vēdera pa slapjiem, lipīgiem māliem. 1973. gadā arheologs Juris

Urtāns konstatēja, ka šeit no 14. līdz 19. gs. ļaudis ziedojuši sīkas pateicības
veltes par atgūto vai atgūstāmo veselību. Alas sienās apzinātas senās maģijas
zīmes: lietuvēna krusti, Jumja zīmes, taisnie un slīpie krusti un citas. Ikkatra

ala ir aizsargājams ģeoloģijas piemineklis. Bet šī ala ir divkāršā — gan ģeo-

loģisko, gan arheoloģisko — valsts aizsargājamo pieminekļu stingrā uzskaitē.

Tikpat gara kā Lībiešu upurala ir Kalējala Gaujas nacionālajā parkā Strīķ-

upes labajā krastā. Sī ala izveidojusies nenoturīgajā baltajā smilšakmenī, un

tās ieejas daļa arvien nobrūk. Tāpēc Kalējala ar laiku raujas īsāka (tagad
46 m). Vēl straujāk pēdējos gados brūk slavenā Vinterala Cēsīs.

1985. gadā Braslas krastā tika atrasta unikāla alu sistēma ar pazemes

strautu un diviem pazemes ezeriem. Ezeralas eju kopgarums ir 48 m (sk. aprak-
stu žurnālā «Lauku Dzīve», 1986. g. septembris, un 1986. gada Dabas un vēs-

tures kalendārā). Tā ir garākā dabiski veidojusies smilšakmeņu ala Latvijā.
Tomēr uzturēties šādas alās ir ne tikai nepatīkami, bet arī bīstami un, pēc

pastāvošiem noteikumiem, atļauts tikai speciālistiem.
Lielum lielākā daļa Latvijas alu ir izveidojušās smilšakmeņu iežos. Tomēr

visgarākā mūsu republikas ala pirms kādiem 10 gadiem tika apzināta dolomītu

iežos Gaujas nacionālajā parkā. Tā izsenis tikusi saukta par Sikspārņu alu. Sīs

alas eju kopgarums ir 54 m. Ekskursantu apmeklējumi Sikspārņu alā noliegti

ne tikai tāpēc, ka nenoturīgās akmens plāksnes pastāvīgi apdraud dzīvību, bet

galvenokārt tāpēc, ka šīs alas (pavisam trīs) ir ņemtas valsts aizsardzībā kā

zooloģiskais liegums.
Šeit zinātnieki atrada visas (izņemot vienu) reto sikspārņu sugas, kas sa-

stopamas Latvijā. Pie kam tik lielas sikspārņu kolonijas vēl nebija konstatētas

ne Baltijā, ne visā Padomju Savienības ziemeļrietumu reģionā. Sikspārņu, dzīve

tiek ļoti traucēta, ja viņu miteklī nāk un uzturas cilvēks. Ne jau velti sikspār-
nis ir ierakstīts Sarkanajā grāmatā. Par sikspārņu ķeršanu un aizskaršanu

draud bargs sods.

Otra garākā ala dolomīta iežos ir Bruņa ala. Tā atrodas Amatas ielejā
augšpus Kārļu ūdenskrātuves aizsprosta. Bruņa ala ir atvērusies kā šaura, ro-

bota tektoniska plaisa devona dolomītu iežos. Uz alas sienām ir vērojamas
viegli iekrāsojušās dažādu apveidu lāseņu garozas, kas izgulsnējušās no ūdenī

izšķīdušā dolomīta materiāla. Bruņa ala ir ap 2 m augsta, bet platumā sasniedz

vien 20—50 cm. Tikai neliela auguma trenēts speleologs spēj (un arī drīkst)
pārvarēt sašurinājumu pie 11. metra un iekļūt 21m dziļumā, šis tad arī ir

skaitāms par Bruņa alas garumu. Šī ala ir ļoti izteiksmīgs tektoniskas plaisas
paraugs Latvijā.

Visgarākais (ap 150 m) pazemes gaiteņu labirints ir Kuldīgas rajonā Riež-

upes Smilšu alās. Bet šīs alas ir mākslīgi veidotas, rokot izcili balto smilti

sākotnēji istabu izkaisīšanai, vēlāk — stikla rūpniecībai. Pašreiz ir pieejama
tikai neliela daļa no kādreizējā alu labirinta, kura ieejas tagad aizbrukušas.

Otra garākā no mākslīgi veidotajām ejām ir kada ar avota ūdeni pieplū-
duši, 80 m gara pagrabu galerija Līgatnē.

Guntis Eniņš
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ŪDENSKRITUMI

Mūsu lielākais ūdenskritums pēc ūdens caurteces un reizē arī pēc platuma
ir Kuldīgas rumba. Augstums sasniedz 1,90 m. Venta nograuzusi irdenākos

augšdevona Salaspils svītas merģeļainos un mālainos nogulumus, līdz sasnie-

gusi P|aviņu svītas cietos dolomītus, kuriem Venta šeit krīt pāri un tad iegrau-
žas Amatas svītas smilšainajos nogulumos.

Nākošā pēc platuma ir Abavas rumba pie Sabiles. Tā ir 30 m plata, paka-
pienveidīga un pa visiem pakāpieniem kopā 1,10 m augsta.

Savukārt augstākais ūdenskritums Latvijā ir Grūbe Vaidavā pie Apes. Šeit

pa pazemi iestiepjas tie paši Pļaviņu svītas cietie dolomīti. Vaidavas labajā
krastā ir redzams, ka dolomītu slāņi šeit ieguj slīpi —■ dienvidu virzienā tie

iegrimst par 5 grādiem. Ūdenskritumu veido divas pakāpes, kopā 4,30 m. Pla-

tums 12 m Kad šeit darbojās ūdensdzirnavas, dolomīti pašā ūdenskrituma vietā

nostiprināšanas nolūkā tika apmūrēti.
Līdzīgs ir Alekša upītes jeb Surupites ūdenskritums Kuldīgā pie senajām

dzirnavām, arī PJaviņu svītas dolomītos, 4,15 m augsts, 8 m plats, augšdaļā
apmūrēts.

Dabiski izteiksmīgākais ir apakšējais ūdenskritums īvandes upē pie Ren-

das, ar lielāku augstuma attiecību pret platumu — 2m augsts, 9m plats —,
tas ir pilnīgi vertikāls un mākslīgi neapdarināts. Izveidojies tajos pašos dolo-

mītos, kur iepriekšminētie. Turpat netālu ir augšējais īvandes ūdenskritums pie
Valdātiem — 1,70 m augsts un 5 m plats.

Visvairāk ūdenskritumu (seši) ir Ventas baseina upēs Kuldīgas apkārtnē
un Abavas baseinā Sabiles un Rendas apkārtnē (arī seši), visi Pļaviņu svītas

dolomītos.

Augšdevona Daugavas svītas dolomītos patlaban lielākie ir Skanstnieku

upītes apakšējais ūdenskritums Gostiņos pie Pļaviņām — 0,60 m augsts un

4 m plats — un viens no Vizlas upes lejteces ūdenskritumiem Virešu apkār-
tnē — 0,5 m augsts un 10 m plats.

Cietā augšdevona Amatas svītas smilšakmenī lielākais un augstākais ūdens-

kritums ir «Ķegums» Siguldas nomalē, Daudas upē pie Klētniekiem, 1,5—2 m

platumā, ar divām — 0,50 m un 1,80 m augstām pakāpēm. Augšdevona Ogres
svītas dolomītsmilšakmeņos augstākais ūdenskritums ir Rumbiņa Rumbiņas upē
pie Lielvārdes ar virsējo 0,30m augsto un apakšējo 1,80 m augsto terasi, pla-
tums 2m. Permas sistēmas kaļķakmeņos starp Saldu un Skrundu, Bukupē, pie
autobusu pieturas «Nākotne», ir divi ūdenskritumi, 5 m plati. Augšējais ir 0.30m

augsts, desmit metru tālāk — apakšējais, 0,4 m augsts, bet, kad ūdens līmenis

ir zems, —
1 m augsts.

Vietām, piemēram, Riežupē Kuldīgas tuvumā, tāpat arī Kalamecu gravā pie

Gaujienas, ir gan mazi, gan arī pavisam mazi ūdenskritumi — 10—20 cm

augsti, kuri drīzāk būtu jāsauc par ūdenskritumiņiem. Citviet, piemēram, kādā

mazā Abavas pietekā netālu no Mazrendas Klintīm 2,50 m augstumā vai Kau-

piņu pilskalna tuvumā Loias upē no kreisā sānu strautiņa 2 m augstumā tek

pavisam maza strūkliņa. Tādus varētu nosaukt par ūdentiņkritumiem. Un, bei-

dzot, gar upju malām no avotiņiem un urdziņām vietām nāk «ūdentinkritumiņi».

Visjaunākais ir Vesetas ūdenskritums, kas atrodas 9km no Pļaviņām uz

Madonas pusi Daugavas svītas dolomītos. Tas veidojies, rokot un izspridzinot
Vesetai jaunu gultni. Zvejas cienītāju protesta dēļ, bet par sarūgtinājumu dabas

skaistuma cienītājiem ap 10 m platais ūdenskritums ir stipri pazemināts, un ta-

gad tas ir vairs tikai ap 0.5 m augsts.

Viktors Grāvītis
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SMILŠAKMENS IEŽĀJI

Salīdzinājumā ar dolomīta klintīm smilšakmens iežāji ir daudz mīlīgāki, ja
tā var teikt par dabas veidojumiem, kas sastāv no dažādu vielu cementētiem
kvarca graudiņiem. Tos ievaino rakstīt protošie nākotnes neizpratēji. To nogā-
zes drupina nelūgtu «alpīnistu» zābaki. Nesaudzē smilšakmens klintis arī Bal-

tijas jūra. Vidzemes jūrmalā — ap Dunti, Ķurmragu un Dzeņiem — bangas
iežāju slāņos iegraužas ar baltiem putu zobiem. Ar katru vilni jūra aizrauj
sev līdzi saujiņu smilts, līdz beidzot pirtiņa, kas būvēta pirms 60 gadiem
8 metrus no krasta, šodien jau stāv kraujas malā . .

Viļņi taču nezina, kādu senu pieminekli tie posta. Pētnieki jau pirms
149 gadiem pēc seno zivju sugu paliekām izzinājuši, ka mūsu smilšakmeņi
saskaloti devona periodā reizē ar «vecajiem sarkanajiem smilšakmeņiem» Sko-

tijā un Devonšīrā.

No visiem nogulumiežu slāņiem, kādi Latvija redzami zemes virspusē, vis-

senākie ir smilšakmeņi pie Kukšupes jeb Pitraga upes un Zviedru grāvja sate-

kas, ka arī Zārtapu upes gravā Slīteres rezervātā Mazirbes tuvuma. Šie nogu

ļumi tiek piedēvēti vidusdevona Narvas svītai.

Vidusdevonam, kura vecums ir ap 380- 370 gadu miljoni, pieder arī Burt-

nieku svītas smilšakmeņi, kuri redzami gan Vidzemes jūrmala, gan gar Salacu.

Kad smilšakmeņi bija jau nogulsnējušies un sacementējušies, Zemes garozas
kustības rezultātā, kuru pavadīja zemestrīce, izveidojās liela vertikāla plaisa
ziemeļu—dienvidu virziena. Daudz vēlākos laikos Salaca nograuza smilšakmeni

līdz šai plaisai, kura tagad veido Skaņā kalna virsmu. Šī ir Latvijas visglu-
dākā klints, kura labi atbalso mūsu teikto vai dziedāto skaņu kā spogulis
gaismu. Salaca draud izgrauzt iežāja pakāji. Ja krūmu audze izrādīsies nepie-
tiekama, klints aizsardzībai var izrādīties nepieciešams akmeņu mols, lai Ska-

ņais kalns nepārstātu skanēt.

Laužot sev ceļu, Gauja ar pietekām izslīpējusi īstu smilšakmens valstību

Tautas teikas vēstī par apburtiem prinčiem, kas pārvērsti akmeņos. Pēc izmēriem
karaliskas ir Līču—Laņģu klintis (līdz 30 m augstas pie Gaujas), Zvārtes iezis

(21m augsts) un Ērgļu klintis (līdz 22 m augstas, arī pie Gaujas). Pēdējām
vēl ir trīs vārdi — Ērģeļu kintis, Pieškalnu iezis un Pieškaļu iezis. Atbalss no

tām dūkuši kā ērģeles.

Augšdevonam piederošo Gaujas svītu vislabāk raksturo Launagiezis (pie

Gaujas), tādēļ tas ir šīs svītas stratotips jeb etalona griezums. Te ir arī četru

jaunatklātu seno zivju sugu pirmā atrašanas vieta. Launagiezis aizaug un

paliek arvien grūtāk pētāms. Nāksies padomāt, kā attīrīt aizaugušos iežus. Arī

bez krūmu džungļiem tie izskatās pietiekami koši un saulaina diena staro kā

zaļgani dārgakmeņi, citur šķiet, ka tiem pāri izlijusi ķiršu sula, vietām tie

blāzmo zeltaini ka mēness gaisma. Toņus noteic dažādu ķīmisko vielu piejau-
kumi. Aleirolītu un malu starpslāņi nokrāsas vēl piesātina. Citviet ir sastopami

gandrīz ķīmiski tīru baltu kvarca graudiņu iežaji. Izcils paraugs — Liepas jeb
Baltais iezis, kā arī Sietiņiezis. Balto, irdeno smilšakmeņu iežāji Amatas krastos

pie Kārļiem ir Gaujas svītu pārsedzošās Amatas svītas stratotips. Dala no tā

tiek dēvēta par Ainavu krauju. Stratotipa liela daļa ir aizgruvusi un aizaugusi.
Senāk ieži bija labi pārredzami. Vajadzīgi lieli attīrīšanas darbi.

Smilšakmeņos bieži var redzēt, kā senatnē ūdens sanesis smiltis — kartiņu

pa kartiņai. Pēdējas mēdz būt slīpas dažādos virzienos un nereti veido dīvainu

rakstu, kura var izlasīt senus notikumus. Dažāda straujuma ūdens mēdz «parak-
stīties» atšķirīgi. «Raksts» mēdz būt ierakstīts ar plānām balto kālija vizlu satu-

rošām starpkārtiņām uz balto kvarca smilšu fona. Sūnu rindas nereti pārkrāso
šīs starpkārtiņas zaļa krasa un padara skaisto rakstu labi redzamu. Labi izteikti

šadi slīpslāņojumi ir Amatas svītas baltajos smilšakmeņos Lojas krastos pie

Murjāņiem.
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Visai izteiksmīga ir Gaujas un Amatas svītas slāņu mija Ķūķu iežu krauja
Gaujas labajā krastā Amatas ietekas apkārtnē: te košas, ugunīgi sarkanas, bali

zilganas un citu nokrāsu joslas veido mālu, aleirītu un smilšakmeņu starpslāņi.
Tas vislabāk ir redzams no Gaujas pretējā krasta.

Ogres svītas smilšakmeņu klintis ir redzamas Ogres krastā pie Kalnrežam

Lielvārdes apkārtnē, ka arī Stiglavas upes krastos pie Rekavas Balvu rajona.
ležāji Pededzes augštecē ir gandrīz pilnīgi aizauguši. Centīsimies saglabāt tīrus

smilšakmens iežajus! Tie ir mūsu dabas skaistums un lepnums.

Arvīds Plaudis

Viktors Grāvītis

DOLOMĪTA UN KAĻĶAKMENS KLINTIS

No mazāk drūpošiem iežiem augstākās Latvijā ir P|aviņu svītas dolomītu

klintis, kuras paceļas 25 m virs Gaujas līmeņa Alūksnes rajonā pie Randātiem.

Tomēr tās ir stipri aizaugušas. Dažās vietās Amatas krastos augšpus Kārļu
aizsprosta var redzēt, ka Pļaviņu svītas dolomīti uzguļ Amatas svītas smilš-

akmeņiem. Daugavas krastā netālu no Pļaviņu vidusskolas var nedaudz redzēt

Pļaviņu svītas dolomītu slāņus pašā šīs svītas stratotipā. Zemāka ūdens līmeņa
reizēs var novērot, ka slāņi ieguļ ap 20 grādu slīpi, tie ir izlocījušies gluži kā

kalnu apgabalos. Tie ir Zemes garozas seno kustību liecinieki. Toties Gaujas
krastos netālu no Vidzemes šosejas tilta pie Virešiem dažāda vecuma līdz 100 un

vairāk metru plaši dolomīta blāķi ir sagāzušies dažādos virzienos. Tālā senatnē

tie ir iegruvuši lielās alās, kuras bija izveidojušās zem tiem esošajos irdenajos
smilšakmeņos.

Daugavas krastos viena no augstākajām ir Krauklīšu klints Klintenes

tuvuma, līdzās Selgas lauztuvēm starp Koknesi un Pļaviņām. Tā pieder pie

Daugavas svītas stratotipā. Atkarībā no ūdens līmeņa svārstībām šeit reizēm

atsedzas 5 —7 m augsta cieta dolomīta siena, kura vēl turpinās arī zem ūdens

Atzīmējamas ir arī Bauskas svītas dolomītu klintis Lielupes krastā pie Jumpra-

vas parka; tas iecienījuši alpīnisti.

Gobziņu klints un Ātrie kalni Ventas krastos lejpus Nīgrandes pārsniedz
10 m augstumu, tomēr dolomīts šeit ir tikai virspusē, pārējais ir smilšakmens.

Sos iežus jau pieskaita karbona perioda sākuma nogulumiem.
Visai īpatnēja dolomīta klinšainas sienas ir Virgas upes labajā krastā netālu

no Melnupes ietekas Liepājas rajona Paplakas ciemā. Šis ļoti retais, tā sau-

camais oolītiskais dolomīts sastāv no pavisam smalkām bumbiņām — apmēram
kniepadatas galvas lielumā. Dolomīts izveidojies permas periodā. Tagad šī vieta

ir rajona nozīmes ģeoloģiskais dabas piemineklis.
Bet kaļķakmens klints siena 3 m augstumā ir Bukupes labajā krastā ap

11 km no Saldus uz Skrundas pusi, autobusu pieturas «Nākotne» tuvumā Šis

kaļķakmens ir nogulsnējies permas periodā.
Šūnakmens arī ir kaļķakmens paveids. Tas veidojies pēcleduslaikmetā un

nereti glabā zāļu, sūnu vai lapu nospiedumus. Šūnakmens klintis ir Raunas

Mazajā Staburagā, kā arī pie Lībāniem un Jaunzemjiem Gaujas nacionālajā

parkā.

Viktors Grāvītis

Sk. krāsu ielīmi.
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BEBRU MĀJAS — UPES UN KRASTOS

Profesors A. Kolosovs, analizēdams laiku no 1600. līdz

1960. gadam, konstatē, ka no 63 sugām, kas šajā laikā izzudušas

cilvēka vainas dēļ, bojā gājuši 75%, to skaitā medību dēļ 33%,
bet dzīves telpas (biotopu) noārdīšanas dēļ — 19% sugu. Mūs-

dienās medības apdraud jau 43% reto sugu, biotopu iznīcinā-

šana — 29%, bet svešu sugu introdukcija — 14% sugu.

Viena no vistraģiskākajām šīs vēstures lappusēm ir Ziemeļu

puslodes mūžseno iemītnieku bebru pakāpeniskā iznīcināšana

(bebru dzimta to apdzīvo kopš terciāra vidus, t. i., ap 30 miljo-

1.att. Bebra ekoloģiskās nišas modelis.
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niem gadu). Tās iemesli bija viņu vērtīgas kažokādas (viduslaiku

Krievzeme, Rietumeiropa, 18. un 19. gs. Ziemeļamerika), gaļa

(viduslaiku katoliskajās zemēs to varēja ēst gavēnī), tautas medi-

cīnā plaši lietotie specifiskie dziedzeri — kastorejs (to cenas

sevišķi pieauga 19. gs. pirmajā pusē), neatgriezeniskās apkārtējas
vides izmaiņas (Vidusjūras zemēs mūsu ēras sākumā). Bet, bebriem

aizejot, nopietnas izmaiņas notikušas arī viņu kādreizējās dzīves-

vietās — ūdeņos un krastu joslās —,
tās bija kļuvušas nabadzīgas,

pat tukšas.

Un te nu izrādījās, ka bebrs nav dzīvojis viens. Viņa ierīkotās

ūdenstilpes izmantojuši ūdensputni, tajās nārstojušas zivis un

abinieki, vasarās neizsīkstošajos strautos mājojušas foreles un,

protams, arī to «mednieki» — ūdri, ūdeles un sīkie caunveidīgie

plēsēji, kas apdzīvo krastu alas, to skaitā gan bebru pamestās,

gan arī apdzīvotās un, protams, mājiņas. Pie nogāztajām apsēm
allaž uzturas pārnadži, kas tādā kārta var baroties, ar citādi

«nepieejamiem gardumiem» — apšu mizu un zariņiem, pie tam

tiešā dzeramā ūdens tuvumā. Pārnadži un grauzēji arī nav vieni,

bet kopā ar saviem «konsorcijiem», ar kuriem tos saista saim-

nieku un parazītu, savstarpējas palīdzības vai upuru un plēsēju
attiecības. Bebru nogāztie koki veido lauces, ievērojami pagarinot
meža sienas un klajuma robežu. Šādai ainavas mozaīkai rakstu-

rīga sugu daudzveidība un liela bioloģiskā ietilpība.
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2., 3. att. Abavas pietekā Kāronē ieplūst rūpniecības notekūdeņi. Tos papildina
lopu fermas notekūdeņi. Lielākā daļa nogulšņu sakrājas augšpus bebru dam-

bjiem, kur notiek bioloģiskā attīrīšanās.
M. Rantiņa foto

Bebru funkcijas apkārtējā vidē, ko dēvējam par bebra ekolo-

ģisko nišu, meistarīgi aprakstījis E. Koljers darbā «Trijatā čil-

kotinas mežos» (R., 1974). Bez šīm funkcijām bebrs kopš ledāju
nokušanas (pie mums tātad vairāk nekā 10000 gadu) bijis arī

aktīvs mazo. upju un strautu palieņu ainavas veidotājs — augšpus

dambjiem uzkrātās, upes transportētās trūdvielas un smalkās mi-

nerālfrakcijas veidojušas auglīgās līču pļavas. Sāds izklāsts tomēr

var sniegt tikai visai aptuvenu priekšstatu par bebra ekonomisko

ieguldījumu dabas saimniecībā un par tiem milzīgajiem, bet infor-

mācijas trūkuma dēļ nenovērtējamiem zaudējumiem, ko izraisījusi
viņa ekoloģiskās nišas iznīcināšana. Eirazijā šis process bija ļoti

ilgstošs un nemanāms, bet Ziemeļamerikā — straujš un uzkrītošs

un tāpēc ierosināja sākt bebru resursu atjaunošanu, kas tika veikta

bez vilcināšanās un ar «īsti amerikānisku vērienu». Suga un tās

ekoloģiskās nišas abos kontinentos praktiski atjaunojās dažos

gadu desmitos.

Bebri, no jauna atgriežoties savās teritorijās, sevišķas ainavu

izmaiņas nesastapa. Latvijā reaklimatizacijas sākumam, izmiru-

šas sugas atjaunošanas eksperimentam, tika izvēlēti paši klusākie
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mežu novadi. 1927. gadā Stendes upītē pie Ugāles tika palaisti
4 bebri, 1935. gadā Raunā pie Smiltenes — 2, 1952. gadā Abavas,
Irbes un Slocenes baseinos — 10 bebru.

Nozīmīgas ainavas izmaiņas izraisīja sīko līču pļaviņu aiz-

augšana ar krūmiem, plašie nosusināšanas darbi — atklāto novad-

grāvju sistēmas. Nu bebriem pavērās jauni barības krājumi un

neizlīdzinātās atbērtnes nodrošināja ideālu ziemošanu.

Bebru imigrācija no kaimiņu teritorijām (sākot ar 50. gadu
beigām) un vietējās izcelsmes bebru pārvietošana (laikā no 1975.

līdz 1984. gadam — 145 gab.) uz neaizņemtām ūdenstilpēm, gal-
venokārt Gaujas baseinā, sekmēja šo dzīvnieku izplatīšanos visā

republikas teritorijā. Straujo pieauguma tempu savukārt nodroši-

nāja un palīdz saglabāt iekšējo ūdeņu un krasta joslu «bagātinā-
šana ar minerālmēslu pārpalikumu», kas neapšaubāmi veicina

akvatoriju aizaugšanu un lieliski uzlabo bebra barošanās apstāk-
ļus. Pašreiz bebru republikā nav mazāk par 40 tūkstošiem. Nerau-

goties uz visai lielo nomedīto dzīvnieku skaitu (1987. gadā —

4,5 tūkstoši), nav novērojama pieauguma tempa samazināšanās.

Tik nozīmīgam intensīvās antropogēnās vides faktoram, par
kādu šodien izveidojušies bebru resursi mūsu republika, atbilst

daudz jaunu, senāk nebijušu funkciju. Tās saistās ar bebra ierī-

kotajām ūdenstilpnēm, kas pašreiz lielākā vai mazākā mērā visā

republikas teritorijā darbojas kā priekšzīmīgi funkcionējošas bio-

loģiskās attīrīšanas iekārtas, kas daudzkārt palielina mazo upju
dabisko pašattīrīšanās jaudu (piemēram, Riežupei vasaras maz-

ūdens periodā — 10 reižu). Tādā kārtā bebrs tautas saimniecībai

saglabā milzīgus līdzekļus, jo viena kubikmetra piesārņota ūdens

attīrīšana pašreiz jau maksā 2,2 rubļus, bet sākotnēji tīru ūdeņu
mūsu republikā vairs tikpat kā nav.

Otra ļoti svarīga bebru funkcija antropogēnajā ainavā, kuras

nozīmīgs komponents ir visaptveroši hidrotehniskās meliorācijas

darbi, ir hidroloģiskā režīma dabiska regulēšana. Ar vides relje-
fam atbilstošām nelielām ūdenstilpēm — bebru dīķiem, mūžsena-

jiem dabiskās ainavas elementiem — saglabātiem un atjaunotiem
avotiem — vasarās strauti vairs neizsīkst un izlīdzinās tecējums
arī vidējās un lielās upēs. Pienācis pēdējais laiks kritiski pārvērtēt
tautā dziļi iesakņojušos uzskatus par dumbrājiem, slapjām vietām,

slīkšņām, seklām ūdenstilpēm kā par mazražīgām un tāpēc obli-

gāti kultivējamām platībām. Zemēs ar augstu lauksaimniecības

industrializācijas līmeni un iedzīvotāju biezību šīs «dažādu mošķu

mājvietas», kam būtībā ir liela nozīme apkārtējās vides atvese-

ļošanā, novērtē ar 20 miljoniem dolāru kvadrātkilometrā. Tādā

gadījumā, pat ļoti pieticīgi rēķinot, bebra potenciālais ekonomis-

kais efekts lēšams uz 100 miljoniem rubļu gadā.

Lūk, kāda izrādās bebra būvētā māja sev pašam, faunai un arī

cilvēkam (sk. bebra ekoloģiskās nišas modeli)! Taču ar bebru
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resursiem ir nopietni jāsaimnieko, jo, ja bebra darbību nekontrolē,

meliorācijas sistēmā tas spēj nodarīt nopietnus zaudējumus. Tā

prasa rūpīgi sagatavotus kadrus (kā, starp citu, viduslaikos) ar

pamatīgām zināšanām un mūsdienīgu ekoloģijas izpratni.
Cilvēkam savās attiecībās ar dabu jāatceras, ka daba bija

pirms viņa un, bez šaubām, paliks arī pēc viņa.

Mārtiņš Balodis

AVOTU VELDZE

Pazemes ūdeņu galvenais piesārņotājs ir lauksaimniecības

ķimikālijas un virca. Nākošo kvantitatīvi lielāko piesārņojuma
daļu dod vielas, kas zemē nokjūst no atmosfēras.

Hidroģeologi, meklējot tīru pazemes ūdeni, ir noskaidrojuši, ka

ūdens, lēnām un tālu sūcoties caur dažāda sastāva iežiem, zaudē

daļu izšķīdušo piesārņojumu un ka Latvijā pamatiežu dziļākos
slāņos vietām vēl ir saldūdeņi, kas tur iesūkušies pirms daudziem

gadu desmitiem, kad zemes virsa vēl bija relatīvi tīra.

Purvu pētnieki ir atklājuši, ka sūnu purvi ir labi dabas radīti

ķīmiskie filtri. Purvu augi kāri asimilē atmosfēras atnestos fosfora

un slāpekļa savienojumus, bet kūdras virsējā daļa adsorbē smagos

metālus, pesticīdus un daudzas citas vielas. Bet purvs no apakšas
lēnām izdala attīrītu ūdeni, ja vien zem purva ir iežu slāņi, kas

spēj ūdeni uzņemt un aizvadīt. Vislabāk, ja šie slāņi ir vairāk

vai mazāk kaļķaini, kas likvidē lieko skābumu un neitralizē tādas

vielas, ko kūdra nespēj saistīt. Līdz ar to purvi, kas baro avotus,
mūsdienās ir ieguvuši ārkārtīgu, agrāk nenojaustu vērtību cilvēku

veselības un dzīvības nodrošināšanā. Tādi purvi ir jāsaglabā
nenosusināti, vislabāk — pataupot arī meža joslu ap viņiem.

Tā, avotus ar vāji mineralizētu ūdeni baro 25 kvadrātkilomet-

rus lielais, īpaši aizsargātais Sudas purvs Gaujas nacionālajā

parkā. Nokrišņu ūdens, purvā zaudējis piesārņojumus, nonāk zem

šī purva esošajos augšdevona Salaspils svītas iežos, kas sastāv

no daudzām dolomītu, dolomītmiltu, ģipša, zilu, pelēku un melnu

mālu kārtiņām. Tur šis ūdens bioķīmiski pārveidojas par vāju
sērūdeni un virzās uz dienvidrietumiem zem teritorijas, kas apau-

gusi ar mežu. Pēc tam tas noplūst dziļāk esošajā Pļaviņu svītā.

Zušu māju apkārtnē (4 km uz austrumiem no Jūdažiem) šis

ūdens izlaužas avotos kā spiediena jeb artēziskais ūdens un

urbumā pie bijušās Zušu dziedniecības iestādes ēkas paceļas virs

zemes. Tuvākās apkārtnes gruntsūdeņi, būdami ar zemāku līmeni,
to nevar piesārņot. Ūdeni no 20 m dziļā urbuma padomju saim-

niecība «Līgatne» pilda pudelēs un pārdod kā «Līgatnes dabisko



144

minerālūdeni no Zušu avotiņa». īstenībā gan Zušu avots ar tāda

paša sastāva ūdeni ir 200 metru uz dienvidiem no urbuma, aiz

purvainas krūmu pilnas pļavas, jau egļu mežā. No akas veidā

izbūvētā avota izverd vesels strautiņš, kura dibenā redzamas bal-

tas sēra baktēriju plēves ar tumšu aļģu rakstiem. Kādreizējais
Zušu saimnieks Jānis Pogiņš, gaišs un cienījams cilvēks, vērsa

zinātnieku uzmanību uz neparasto avotu un tuvējā zāļu purva

dūņām, kuras izrādījās augstvērtīgas dziedniecībā. Zušu avota

ūdens ķīmisko sastāvu pirmais analizēja farmācijas profesors
Jānis Kupcis 1925. gadā. Pogiņa mūža darbs — Zušu dziednie-

cība — sekmīgi darbojās no 1927. līdz 1940. gadam. Padomju
laikā dažādu nozaru speciālisti ir pētījuši Zušu apkārtnes hidro-

ģeoloģiju, ūdeņu ķīmisko sastāvu un medicīnisko iedarbību.

Bet netālu, uz austrumiem no Zušu avota, tek Sērupīte, un tās

pretējā krasta purvainajā mežā izplūst vēl 8 citi lieli avoti. Ar

visaugstāko sērūdeņraža koncentrāciju, ap 4 mg/1, izceļas samērā

tuvu esošais Augšējais Stipravots, ar zemāko, ap 1 mg/1, —

Kaķavots, kas atrodas vistālāk (0,5 km) un ir ievērojams ar savu

lielo ūdens devu (vairāk kā 8 litri sekundē). Citādi visu šo avotu

ūdeņu ķīmiskais sastāvs ir gandrīz vienāds. To mineralizācija

(jeb sausais atlikums pēc iztvaicēšanas) ir 0,5—0,6 grami litrā.

Tas ir hidrogēnkarbonātu — kalcija un magnija — minerālūdens,
kas satur arī organiskas vielas un pēc minerālvielu sastāva, kā

arī iedarbības ziņā ir līdzīgs visā pasaulē slavenajam Naftusjas
avota minerālūdenim no Truskavecas. Arī Zušu apkārtnes avotu

un urbuma ūdens palīdz organismam atbrīvoties no kaitīgām vie-

lām un veselam cilvēkam kalpo kā izcili labs galda ūdens. Dabas-

vides piesārņojumam pieaugot, Zušu apkārtnes avotu nozīme top
arvien lielāka.

Imants Galenieks

ŪDENS DZIESMAS

Odentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu:

Ūdens zemu lejiņā,
Akmens augstu kalniņā.

Kas varēja vilnu cirpt
No pelēka akmentiņa?
Kas varēja grožus vīt

No tekošā ūdentiņa?

Latviešu ētiskās un estētiskās, tāpat arī zinātniskās domas vēsturē visi ceļi
ved uz folkloru. Kā zināms, folklora ir pati senākā sabiedriskās apziņas forma,
kurā sinkrētiski, vienkopus atspoguļots esamības redzējums ar īpatnu cilvēka

vietu tajā. Sajā unikālajā pasaules modelī meklējami arī latviešu ekoloģiskās
domas sākumi. Saskaņa un sadzīvošana ar dabu ir galvenais moments cilvēka
un dabas attiecībās, kas ļauj runāt par izteiktu ekoloģisko intuīciju latviešu

folklora un mitoloģijā.
Jūs teiksiet — paradoksāli! Ekoloģija (no grieķu valodas — mācība par

mājām, par dzimteni) ir viena no jaunākajām zinātnēm, un dažādu cilvēciskās



145

darbības sfēru ekoloģizācija ir tipiska mūsdienu parādība. Zinātne izveidojusies
samērā nesen, bet dažādu tautu folklorā tieši dabas mācībai, dzimtenes un

mājas izjūtai jau izsenis ir būtiska nozīme.

Latviešu folklorā tai ierādīta varbūt pati galvena vieta. Pastāvīgu mājas
un piederības izjūtu uztur Mātes — dabas personifikācijas klātbūtne. Latviešu

folklora atrodam ap 60 šādu personifikāciju, arī ūdens mati, Jūras mati, Upes
mati, kas tautas apziņā atspoguļo ļoti senus (no matriārhāta laikiem 8.—2. g.
tūkst. p. m. ē.) priekšstatus par dabu ka sieviešu dzimuma dzīvu būtni. Pret-

stata daudzajām Mātēm latviešu mitoloģija Tēvus tikpat ka nesastopam, arī

ūdens tēvu ne. Tiek minēts tikai Ūdensgars, arī ūdensvīrs, kas radušies, mitolo-

ģijai attīstoties vēlākajā patriarhātā.

Apbrīnojami daudzveidīgi latviešu tautas daiļrade izpaužas ūdeņi, gan upes
un ezeri, gan arī ūdens sfēra kopumā. Jo ļaudis nevarēja nepamanīt ūdens dzī-

vinošo iedarbību uz dabu un cilvēku. Dainās apdziedāta zivju bagātība upēs
(vairākas dziesmas «galvenais varonis» ir sapals, lasis, asaris, ķīsis, zaļa līda-

ciņa, menca zilspārnīte, rauda, plekste, siļķe v. c.) un ar to saistīta cilvēku

labklājība, tāpat arī lieti noderīgie upes līči, kam ar nopietnu saimnieka aci

jāatrod pats labākais izmantošanas veids.

Visi upes līkumiņi
Man vienam piederēja:
Cita sēju miežus rudzus,
Citā stādu apenīšus,
Citu devu māsiņām
Audeklišus balināt.

Ej, puisīti, mazgā muti,
Tec upītes apraudzīt!
Es redzēju Ūdens māti.

Smiltīs naudu skandinot.

Folklorai kopumā raksturīgs daudzslāņains ētisks, filozofisks un prātnie-
cisks zemteksts, ūdenim ka dzīvai, bezgalīgi mainīties spējīgai substancei cilvēks

tuvojies ar īpašu bijību. Kaut gan Ūdens māte sarga un baro (tai tiek ziedots,
ta tiek pielūgta), tieši ūdens sfēra ir saistīta ar traģiskiem brīžiem cilvēka

dzīvē, ar nelaimēm, ciešanām, nāvi:

Ūdens ceļu aiziedams,
Dievam devu dvēselīti..

Uz udeņa aiziedams,
Mirstamo kreklu vilku ..

Tautasdziesmās nekas nav pateikts tieši. Vai nākošajā dziesmā zīmētajā

situācijā vainojams tiešām maģiskais ūdens pievilkšanas spēks vai kads māsai

un brālim vien zināms, vārdā nesaucams iemesls:

Brāļi, brāļi, saucat māsu,

Māsa skrien ezerā:

Ezers zied zilu ziedu,

Šķiet māsai linu druvu.

Odens spēks un dziednieciskās īpašības dainās saistītas ar Udensgara un

ūdensmeitu darbošanos: tajos personificētas dabas parādības un likumsakarības,
kuras izprast un izskaidrot cilvēks vēl nespēja. P. Smita apkopotajos «Latviešu

tautas ticējumos» Ūdcnsgars tēlots kā vecs vīrs, kas dzīvo upes, ezeros, purvos,
pārtiek no zivīm. «Pa dienu viņš nekur nerādās un iziet no ūdens tikai naktīs.

Citu garu savā tuvuma viņš necieš. Viņš ķer peldētājus pie kājām un velk tos

atvara. Klusās naktīs viņš mēdz braukt tukšā laivā bez airiem. Burvji iet pie
viņa ap pusnakti pēc ūdens, ar ko dziedē dažādas slimības. Viņam kalpo ūdens

meitas.»

Odenstēlu, īpaši ūdensmeitu, izskata attēlojuma un «dzīves veida» skaidro-

jumā tauta apliecinājusi izcilu fantāziju un tēlainas domāšanas spēju. Ūdens-

meitas reize ir gan traģiskas, gan arī pievilcīgas un romantiskas būtnes, tomēr

arī ļaunas vai vismaz vieglprātīgas. Minētajā P. Smita krājumā lasām: «Ja

ūdens meitai kādreiz nožūstot sausi mati, tad tā nomirstot»

Ne vien praktisku apsvērumu dēļ, bet gan estētisko jūtu un izziņas alku

vadīts, cilvēks tuvojies upeni, kas īpaši piesaistījušas ar kustību, dzīvību, tecē-

jumu:
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Kalna kapu skatīties,

Ka raženi upe tek:

Pa maļam zelts tecēja,
Vidu rit sudrabiņš.

Kas stāvēja bez kājiņu,
Kas tecēja negrožots?

Migla stāv bez kājiņu.
Upe tek negrožota.

Dainas bieži sastopama velēšanās izzināt gultnes veidošanas un tecēšanas

ceļa noslēpumu, saprast, kapec «upe tek negrožota»:

Aiz ko tek Daugaviņa
Līkumiņu līkumiem:

Laimes mate pavēlēja
Dieviņam salocīt.

Līču loču upe tek,

Zelta zirņa meklēdama.

Līčupīte tecēdama

Mani līdzi aicināja . .

Upes burvība un skaistums zīmēts ne tikai redzes gleznas, kur skatam

paveras upes ce|š vai upes līči tuvākajā un tālākajā apkaimē, tautasdziesmas

saklausāma ari niansēm bagāta upes dziesma, upes valoda, kas gluži tāpat lie-

cina par upes «raksturu» un dabu ka cilvēka izskats un valoda.

Tīšam sedu upmale,

Upes dziesmu klausījos . .

Ja, tīšam klausoties, daudz var dzirdēt. Lielākie «trokšņotāji» ir strauti un

mazas upes, kas «rūc», «čurkst», «skan», «tek šķindēdamas», «tek džinkstēda-

mas», «čalo», ir arī tādas, kas «klusi tek», «klusi iet», «dūņas nes». No lielāka-

jam upēm «Gauja klusu netecēja», bet Daugava tek, dziļi un smagi dunēdama.

Visas upes cauri gāju,
Daugaviņu nevarēju,

Daugaviņu nevarēju,
Pilna dārgu dvēselīšu.

Dabas, arī ūdeņu daudzveidība un šīs mainīgas, dzīvās daudzveidības apzi-
nāšanas veicinājusi tautas gara spēju attīstību, savas vietas apjēgsmi lielajā
dabas mistērija. «Tautas daiļrade bija mana pasaules uztvere, mana draudzības

iorma ar sauli, mēnesi, kokiem, putniem,» teicis K. Barons. Folkloristiskas dabas

izjūtas tradīciju latviešu klasiskajā dzejā ģeniāli turpina Vilis Plūdonis, kuram

dzimtenes ainava un izjūta nav iedomājama bez ūdeņiem. V. Plūdoņa dzeja
«ūdeņi runa» Matēs dzimtenes balsī:

Ūdeņi runa
..

.
Man mīļi šie stāsti,

Kā šūpuļa dziesma,
Kā māmiņas glāsti,

Kā atšalkas tālas

No bērnības

Aiz deviņiem kalniņiem
Gaistošas.

Arī mūsdienu latviešu dzeja attieksme pret dabu kultūrvēsturiska, ekolo-

ģiska un tikumiskā aspekta gūst māksliniecisku atspoguļojumu. Apjausta ka

kultūras vērtība, daba atdzīvina zemes un ūdeņu izjūtu mūsu apziņa, aktualizē

dzimtas zemes ka pamatvērtības jēdzienu.

Ausma Cimdiņa

EZERU TEIKAS

Ezeru teikas galvenokārt stāsta par ezeru izcelšanos. So teiku saturs pa-
rasti saistīts ar attiecīga ezera nosaukuma rašanas izskaidrojumu atbilstoši

sava laika cilvēku zināšanu līmenim, ētiskajiem un estētiskajiem uzskatiem,
dabas parādību izpratnei, ari apbrīnojamajai fantāzijai un iztēlei.

Interesanti, ka teikas ezeru radītājs tikai retos gadījumos ir Dievs vai

kada cita mitoloģiska būtne (Velns, Pērkons, Milzis vai kads cits stiprinieks).
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Ja arī ezers ir radies pēc Dieva gribas, tad Velns katra ziņa viņu darba ir

traucējis, bet galarezultāta ezers ar to ir tikai ieguvis savu īpatno seju. Tā

Dieva un Velna kopdarbība radies Vannīšu, ari Katvaru ezers.

Vietā, kur tagad Katvaru ezers, agrāk bijis līdzenums. Dievs nolēmis tur

taisīt ezeru. Bet Velns viņam jaucies visos darbos un iztaisījis ezeru pēc
sava prāta — līkumainu.

Ir teikas, kas pauž, ka ezers radies no izlijušās ūdens krūzes, piemēram,

Rāznas ezers.

Tur, kur tagad Rāznas ezers, agrāk dzīvojusi svetmeita vai avotu lau-

miņa Rāzna. Ik rītus viņa gājusi uz avotu pēc ūdens. Reiz ūdens krūze

apgāzusies, un ta radies Rāznas ezers.

Timbas, Tukuma, atsevišķos teiku variantos arī Alūksnes ezers radies iz-

raktas bedres vidū, bet Katvaru ezers un Zvanezers — uzarta pļava. Citi

ezeri cēlušies no neizdzertas mucas vai no kādas vietas noveļot akmeni, ari

liela lietus rezultāta (Nirzas, Aģes, Podnieka, Balvu ezers).

Daļa teiku stāsta par to, ka ezeri radušies nogrimušu ēku, piļu vietā. Tā,
Alauksta ezerā vēl tagad gaiša dienā varot redzēt izkaptis, kas karājoties uz

trepēm pie mājas. Dzirnavu ezera krastā atradušas, protams, dzirnavas. Reiz

rūķīši tur svinējuši kazas, un neviens nedrīkstējis skatīties, kā notiek šīs svi-

nības. Taču dzirnavnieka ziņkārīga meita tomēr paskatījusies — un dzirnavas

tūlīt nogrimušas. Tā ezers ieguvis savu vardu. Ūdenim gāžoties virsū mājam,
radušies Remtes, Alūksnes, Lazdonas, Lubāna ezers. Ta Griežu ezerā vēl ta-

gad bieži esot dzirdamas dzirnavas balsis —
it ka lopus mājas saucot. Savukārt

Dundagas un Ķemeru ezeri radušies nogrimušu piļu vietā.

Vecos laikos cilvēki dzīvoja laimīgi. Tur, kur tagad Ķemeru ezers, agrāk

bijusi pi's, kur valdījis kungs, kas bijis laimīgs un klausījis Dieva pado-

mam. Reiz kungs un ļaudis pārstājuši ievērot tēvu likumus. Par sodu

Dievs pili nogremdējis un radījis ezeru. Pils ce'tos tad, ja saule rietētu

pusdienas laikā un austu pusnakti. Ik pec simt gadiem no Ķemeru ezera

parādās kungs un skatās pēc saules ...
Latviešu tautas teikās par ezeriem vispopulārākais motīvs ir ezeru lido-

šana mākoņu veida, pārlidošana no vienas vietas uz otru. Tadi ezeri nokrītot

tikai tad, ja kads nosauc pareizo ezera vardu. Visvairāk teiku ar šo motīvu

ir par Burtnieku ezeru. Sižeti ir visdažādākie — gan Velns gribējis laulāties

Burtnieku baznīcā ar saimniekmeitu, gan septiņi brāļi uzcēluši Burtnieku baz-

nīcu, nolikušies zem tās gulēt un noteikuši, ka viņu piemiņas diena nedrīkst

strādāt. Taču visos gadījumos baznīcai pāri laidies mākonis — un tieši šajā
brīdī kāds laimīga vai nelaimīga kārta daudzinājis ezera vārdu un ezers uz-

kritis tieši virsū baznīcai. Ka tā patiešam noticis, liecina teiku tradicionālie

nobeigumi: .. baznīca vēl šodien atrodas ezera dibenā, reizēm no turienes at-

skanot maigas, šalcošas skaņas, reizēm zvana dunoņa; .. tagad vēl no kādas

saliņas dienvidū to veco baznīcu varot redzēt; .. stillā laikā varot redzēt ezerā

spīdam torni ar gaili, kurš reizumis iedziedas, un daudzi citi varianti.

Ļaudīm pļavā strādājot, mākonī atlidojuši Durbes, Usmas, Nabas, Ilzika

ezeri; meitām velējoties, atlidojuši Lazdonas, Tāšu, Odzienas, Saukas, Cirmas,

Savienas ezeri. Ezeri atlidojuši arī, ļaudīm lopus ganot, un kāds no ganiem

uzminējis ezera nosaukumu — tā teikas stāsta par Zebras, Usmas, Va'davas,

Valguma, Ušuru ezeru.

Sīs teikas ir ļoti konkrētas, cieši saistītas ar noteiktu vietu, objektu, kas

patiesībā eksistē, tomēr, ka norada folkloriste A. Ancelāne, teikas par ezeru

lidošanu varēja brīvi variēties un saistīties ar jebkuru objektu.

Teikās ezeri laika gaita arī maina savu atrašanās vietu. Atsevišķos ga-

dījumos Dievs liek ezeram aiziet uz citu vietu, ta, piemēram, Lubanam tas

pavēlējis no Kangaru kalniem pārlidot uz citu vietu, jo ezers solījies nevienu

cilvēku nelaist uz Rīgu.
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Lubans ka melns padebesis devies uz Lubānas pusi. Nonācis virs Lubānas,
viņš apkārt vien lidojis. Lidojis ilgi, bet neviens viņa vārda neuzminējis.
Lubans saskaities un laidies tālāk projām, bet pie vakara laidies atpakaļ.
Te nu velējušās divas meitas, viena, ieraudzījusi mākoni, teikusi, vei, kur

nākot lielnis ezers! Otra teikusi, ne, tas neesot lielais ezers, bet gan Lu-

bānietis. Ezers, izdzirdis savu vārdu, nolaidies tūlīt zemē ..
Citos gadījumos ezeriem nepatīk līdzšinējā viela vai arī nosaukums. Tāpēc

pārcēlies Burtnieku, Ungurpils, Durbes, Saukas, Usmas ezers.

Ir teikas, respektīvi, teiku varianti, kurās stāstīts, ka ļaudis kāda iemesla

deļ paši pārvieto ezerus, piemēram, Usmas ezers Valgales purvā cilvēkiem nav

paticis tapec, ka tas veicinājis agras salnas. Toties Burtnieku ezeru ļaudis ar

dziesmu uzaicinājuši uz ta tagadējo atrašanās vietu, jo viņi velējušies sev glez-
naināku apkārtni.

Laikam jau bus grūti atrast tadu Latvijas ezeru, par kuru nebūtu teiku —

vai nu par izcelšanos, nosaukuma rašanos, vai par apslēptu naudu ezera di-

bena, vai ari par dažādiem interesantiem atgadījumiem, kas norisinājušies
ezerā vai ta tuvuma.

Sīs teikas uzskatāmi rada, ka latviešu darba cilvēkam ir bijusi milzīga
velēšanas izskaidrot apkārtējās dabas objektu izcelsmi, nosaukumu rašanos

v. tml., uzsverot katra attiecīga ezera lielo nozīmi sava dzīve. Teikās sniegtie

skaidrojumi savulaik bijuši tik svarīgi, ka tie nostiprinājušies tautas atmiņā
un tikuši pārmantoti no paaudzes uz paaudzi.

Iveta Politere

ŪDENSMEITU GUDRĪBAS

Kam senais latvietis, nokāpis ezera vai upes malā, deva savus dvēseles

un citus ziedus? Visbiežāk folkloras materiālos šīs pielūdzamas būtnes vārds

nemaz netiek minēts. Bieži vien ūdenī savu mājvietu (tāpat purvos, dumbrājos,

upēs zem akmeņiem) atrod galvenokārt no pasakām iepazītie velni, burvji,

raganas, ari personificētas slimības —
Mēris un Drudzis. Pēdējie mīt ūdens

burbuļos un var piekļūt cilvēkam, kad tas nobauda ūdeni. Ikkatrai ūdenstilpei
ir savs aizgādnis. īpaši būtu minamas četras no latviešu folklorā tik izplatī-

tajam mātēm, kas saistītas tikai ar ūdens sfēru: Ūdens, Jūras, Gaujas un Ban-

gumāte:

Upes mate, Jūras mate,

Sargi manus bāleliņus:

Vēju māte, cilā viegli

Baltajās zēģelītes.

Pie mašu tipa mitoloģiskajam būtnēm pieskaitāms arī Daugaviņas māmu-

liņas tels — godpilns apliecinājums upes varenībai un nozīmei latviešu tautas

dzivē. Daugava sevī iemieso arī Veļu matēs un Zemes mātes funkcijas, jo ir

dvēseļu glabātāja:

Visas upes cauri jāju,
Daugaviņu nevarēju,

Daugaviņu nevarēju,
Ta bij pillā dvēselīšu.

Runājot par mašu kulta pedatn mitoloģisko ūdensbūtņu hierarhijā, jāat-
ceras, ka visas pasaules mitoloģiskajās sistēmās ūdens sfēra kā pirmatnējā
haosa veids tiek saistīta ar sievišķo sākumu, kuru apvalda un cikliskai kār-

tībai pakļauj vīrišķais, kulturālais spēks. Latviešu mitoloģija šads spēks pret-
statā ūdenim ir Saule. Ar ūdeni jo cieši saistītas ir seno kultūras tautu auglī-
bas un mīlestības dievietes Aštarte, Afrodīte un Venēra. Tāpēc ūdens plašā
izmantošana izdarībās, kuram erotiska nokrāsa (iedzirdināšana, likteņa izrau-

dzīta izzīlēšana, skaistuma vairošana utt.), ir jāpēta un jāskaidro
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Taču bez jau pieminētajām mātēm latviešu folkloras materiālos sastopa-
mies arī ar svētajām meitām, kuras uzskatāmas par nāru priekštecēm. (Vardu
«nara» mūsu valodā ir ieviesis Juris Alunāns.)

Peldēties nedrīkst iet pa pusdienas laiku, jo tad svētās meitas vilina di-

benā.

Vel latviešu tautas ticējumos atraduši patvērumu arī Bāba (kada matēs

kulta variācija) un Būzēlis (pēdējais gan vīriešu kārtas). Abu kopējā pazīme
ir tā, ka tie dzīvo ūdenī un ierauj dziļumā nepakalausīgos bērnus, kuri pretēji
aizliegumam šādām bīstamām vietām tuvojas. Kurzemes pusē sastopamies ar

Depi:
Lejas Ķurzemē vēl tagad bieži runā par Depi jeb Ūdens Depi, kurš dzīvo-

jot ūdenī un ap pusdienas laiku ieraujot tur ari cilvēkus, kas pie ūdens esot.

Visnelabvēlīgāk pret cilvēkiem noslēpumainie ūdens iemītnieki ir noskaņoti
tieši pusdienas laikā (arī pusnaktī). Šajā noteiktajā stundā visā dabā pastāv
iespēja izjaukt pastāvošo līdzsvaru. To sekmē kādu iepriekš zināmu noteikumu

neievērošana — pieiešana pārāk tuvu ūdenim, svilpošana, vēlāka laika uzslaņo-
jumos — arī krusta nepārmešana.

Interesantas ziņas ir par kādām mitoloģiskam būtnēm kepšukiem, kuri dzī-

vojot Kuršu kāpas. Šajos ticējumos saskatāma baltu mitoloģijas centrāla mīta

(par Dieva-Pērkona cīņu ar haosa stihijas pārstāvjiem Jodu, Velnu (lietu-

viski arī kipšas), raganām) ietekme:

Nuo svēta pradis (pasaules iesākuma) bija kepšuk, pērkuoneunc pračirstija.
Odenī dzīvo ne tikai latviešu folkloras mitoloģiskas būtnes, bet arī agrāri

kalendāro svētku personificējumi; pie cilvēkiem tieši pa ūdensceļu ierodas Mete

nis un Ziemassvētki:

Kas pie Rīgas dumpējas
Apakš ledus Daugavā?
Ziemas svētki dumpējās,

šurp nākdami Kurzemē.

Eit', bērniņi, sagaidiet
Ar basami' kājiņām.

Pie mūsdienās vairāk tradicionāliem un pazīstamiem (vispirms no vācu
literatūras, vēlāk ar radio, TV un citu informācijas līdzekļu starpniecību) pie-
skaitāmi ūdensgars un ūdensmeitas. Odensgara darbība ir plašāka un funkci-

jas konkrētākas, te manāma stipra krievu Vodjanoja ietekme (ticējums iesū

tīts no Asūnes):
Ūdens gars izskatās kā vecs vīrs. Vitiš dzīvo upes, ezeros, purvos un pār-

tiek no zivīm. Par dienu viņš nekur neradās un iziet no ūdens tikai naktis.

Citu garu viņš savā tuvumā necieš. Viņš ker peldētājus pie kājām un velk

tos atvarā, sevišķi tos, kas peldot nepārmet krustu. Visvairāk tas notiek pus-

nakti un pusdienā. Viņš baida ari zirgus un lopus, dažreiz tos ari slīcinādams.

Klusās naktis viņš mēdz braukt tukša laivā bez irkļiem. Burvji iet pie viņa
ap pusnakti pēc ūdens, ar ko tie dziedē dažādas slimības. Viņam ūdens meitas.

Arī ūdensmeitas (nāras) ir stabili iegājušas mūsu apziņa ar pasaku, teiku,

ticējumu, nostāstu starpniecību, šī ūdens stihijas personifikācija ir jo cieši sa-

plūdusi ar nešķīstā miroņa tēlu:

Ūdens meitas ir sieviešu kārtas ļauni gari, kas dzīvo upēs, ezeros un

purvos un kalpo ūdens garam. Viņas ir loti skaistas, ar kupliem, gariem ma

tiem, bet kāju vietā viņām esot zivs aste ar divām spurām. Viņas ceļoties no tā-

dām meitenēm, kas peldoties nepārmetot krustu, kādēļ ūdens gars ieraujot tas dzi

(urna. Viņas bieži sēd ūdens malā, vij puku vainagus, dzied, smejas, trako un

šūpojas krasta kokos. leraugot cilvēku, ūdens meitas tūliņ metas ūdenī, bet

pievilina labprāt jaunus vīriešus pie sevis un nogalina tos, pastāvīgi kutinā-

damas. Trakodamas viņas dažreiz sagriež zvejniekiem tiklus jeb uzsūta kras-

tiem plūdus.

Pēdējos divos ticējumos sevišķi spilgti var saskatīt kristīgās ieteknr,

veidojot priekšstatus par mitoloģisko ūdens iemītnieku rīcības un izcelsmes

cēloņsakarībām.
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Mūsu tautas senajos mitoloģiskajos priekšstatos visi ūdeņi ir apdzivoti,
tajos mīt un tos sarga īpašas būtnes, kuras var stāties arī sakaros ar cil-

vēku. Un no cilvēka rīcības ir atkarigs, kā šis būtnes pret cilvēku izturēsies.

Stāvot gleznainā upes līcī, atcerēsimies, ka, pirms mūsu senči ko vēlējas no

dabas saņemt, viņi vispirms deva paši. Un kā šodien ir ar mums?

Māra Taivane

VELNA NEDARBI

Teikas velns nav tikai ļaundaris vien. Drīzāk viņš ir aizkaitināms un pat-
vaļīgs. Mūsu senči piedēvēja velnam krasu pārvērtību izraisīšanu dabā, kuras

tomēr neaptur tas plūdumu. Folkloras velns izraisa nejaušības, kaut gan nevar

zināt, vai tās patiesi ir nejaušības ... Izrādās, ka upju gultnes Zemes garozā
iespiestas ar velna rokam. Dievs iedevis viņam paturēt šo bumbu, un velns

pārāk cieši turējis. Vēlāk nelabais laikam nožēlojis savu rīcību. Pacietīgas upju
straumes top par sīvākajām velna pretiniecēm. Grūti pateikt, kuru no Latvijas
lielajam upēm viņš niknāk centies iznīdēt — Daugavu vai Gauju. No nelabā

sanestajam smiltīm plostnieku ceļa radušās salas pie Jēkabpils. Citreiz velns

aizsprostojis («aizsēris») Daugavu pie Ķeguma, taču uz īsu laiku. Gaujai velns

nav devis miera jau augštecē: «Ko tads tārps man ceļa locīsies, kur daža vietā

es nemaz pari nevaru tikt!» (No teikas «Gaujas atvari».) Jau Taurenē upei tiek

aizmests ceļā kalns. Gauja pagriezusies uz rītiem
— uz Jaunpiebalgu. Pie Lejas-

muižas (Lejasciema) velns atkal priekšā. Tad Gauja pagriezusies uz Valmieru

un Cēsīm un izgrauzusies cauri diezgan augstiem krastiem. Redzēdams, ka

Gauja tikusi ara no Vidzemes Centrālās augstienes morēnu pauguriem un pa-
matiežiem, velns izmēģinājis pēdējo līdzekli — izracis tās ceļā bedres (atvarus).

Gauja tos piepildījusi un tomēr tikusi uz jūru. Velns vēl šodien slēpjoties sal-

tajos avotos un atvaru virpuļos un slīcinot peldētājus. Tā, lūk, tautas iztēlē

skaidrots Gaujas senlejas sarežģītais reljefs.
Retāk velns nodarbojas ar celtniecību un zemes darbiem. Nelabais mēģina

salaist kopa Amulu un Imulu. Viņam pat izdodas izrakt daļu no ielejas —

Karšlamu —, kura savienotu abas upes. Bet te iedziedas gailis, un «grāvracim»
jamūk pa galvu pa kaklu. Pārplīst maiss ar izgrābtajiem akmeņiem, un visa

krava —
trīs «Vella klēpji» — paliek Amulas krastā.

Vecpiebalga pie Jaunvīļumiem nelabais būvē akmeņu tiltu pār Gauju. Arī

šoreiz darbu pārtrauc gaiļa dziesma. Bēgot velnam pārplīst kažoka stūris, un

akmeņu kaudze izbirst Gaujas tuvuma. Vēlāk starp akmeņiem tiek uzieti cil-

vēku kauli. Šoreiz tie ir senkapi, kuri tiešām atrodas pie Jaunvīļumiem.

Reizēm, darba iztraucēts, velns pamet pusceļa kadu dižu akmeni. Citreiz

akmens atrodas upes vidū un kalpo velnam par sēdekli. No turienes viņš izjoko
laiviniekus, dažus noslīcina pavisam, satriecot laivas. Beidzot velnu no akmens

notriec Pērkons. Pērkona grāvienos varbūt dzirdamas atskaņas no sprādzieniem,
kas 19. gs. attīrīja Daugavas plostnieku ceļu no bīstamiem šķēršļiem.

Teikas lasām, ka velns gribējis aizdambēt arī mazākas upes — Salacu, Mērg-

upi (Lielas Juglas satekupe), Azandu un citas. No veltīgajiem mēģinājumiem ar

akmeņu čupām aizbērt upes radušas krāces. Velna sabērti, veidojušies pat
ūdenskritumi! Kuldīga pie Ventas dzīvojis burvis, kas velnam sariebis. Atdarī-

dams nelabais stiepis akmeņu nastu, lai apbērtu burvja māju — Bendes namiņu.

Kārtējo reizi bēgot no gaiļa dziesmas, velns pametis nastu Ventā. Radusies

Ventas rumba.

«Velna nedarbs» esot arī Vaļņu kalns ar visu valni. Tas atrodas Nītaurē
—

pie Mērgupes un Vaļņupītes satekas. Aizdambējot Vaļņupīti, velns gribējis pār-

plūdināt pļavas, kur ļaudis pļāvuši labu zāli. To redzējis rūķītis un slepus
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izplēsis maisā caurumu. Velna nestās smiltis izbirušas upes malā. Radies
kalns — īstenībā senču pilskalns. Līdz ar to nelabais piedalījies upes krastu vei-

došana.

Galu galā «velna nedarbi» bieži vien ir izdaiļojuši mūsu dzimto zemi. To

nevar teikt par «cilvēku nedarbiem», kuru rezultātā tiek iztaisnotas mazo upju
augšteces un nevietā celtas spēkstacijas.

Arvīds Plaudis

AR SAULES, AR VISUMA STARIEM

ANTSS GROSS UN VIŅA BRĪNUMS

Senatnes gudrie un sapņotāji ne vienu reizi vien centās saskaitīt cilvēka
un dabas radītos «pasaules brīnumus». Taču to izdarīt nav nemaz tik viegli
arī mūsu dienās — noslēpumi neatklājas viegli un uzreiz. Kaut vai saskarsmē

ar tik parastiem objektiem, kā augi, kas ar savu bezgalīgo dažādību, harmo-

nisko pilnību, krāsu skaistumu un bioloģisko lauku saista cilvēku kopš pasaulē
nākšanas.

Bet šis «parastums» kļūst pavisam neparasts, kad tam pieskaras vai pret
to pavēršas igauņu mākslinieka Antsa Grosa rokas.

Savus darbus radot, Antss Gross neizmanto ne zīmuli, ne otu. Viņa meto-

des pamatā — krītoša krāsas piliena aktivēta, spontāna reakcija (transformē-
šanās) uz auduma vai kartona, kas iepriekš sagatavots ar konstantu krāsu.

Ziedu dabiskās bioloģiskās krāsas tiek papildinātas, bagātinātas ar aktivizē-

tām krāsām, kuras uznes ar saspiesta gaisa kompresoru, kas pārvērš krāsu

mikropilienos. Mākslinieks strādā tikai ar trijām krāsām — zilu, dzeltenu un

sarkanu. Liela loma darbu radīšanā ir katra auga veidam un attīstības fāzei,
kā arī paša mākslinieka un augu bioenerģētiskā lauka līdzdalībai. Otra māk-
slinieka, kas Šādā tehnikā strādātu, pasaulē nav.

Antss Gross pats šo krāsu vadītmāku un vadītspēju nosauca par krāsu

aktivēto spontāno transformāciju jeb, veidojot salikteni no pirmajiem bur-

tiem, — par akstru. Un noorganizēja Vilandē eksperimentālu studiju «Akstra»,

kur visai sekmīgi nodevās savai krāsu pilienu sajaukšanas tehnikai.

Ar laiku Antss Gross eksperimentos gāja tālāk un spēcīgā āderu krust-

punktā vai citādi ar speciālām antenām aktivētā zonā sāka veidot īpašas neo-

natūras. Viņš pļavā un mežā vēl uzmanīgāk ielūkojās visos augos, kārtoja tos

dažādās kompozīcijās un mēģināja tikt skaidrībā, kā tie uzvedas akstras krāsu

pasaulē. Izrādījās, ka augu Dioloģiskais lauks dod pavisam neparastus krāsu

risinājumus. Un pašas papardes, zāle, koku lapas, ziedi plus aktivētā krāsa
«krītošo pilienu» veidā rada neonatūras jeb šīs neparastās gleznas.

Tā tagad radušies neskaitāmi daudzi bioastrālie gleznojumi, ar kuriem

varējuši iepazīties gan Antsa Grosa personālizstādes apmeklētāji Maskavā, gan

viņa apbrīnotāji un cienītāji Rīgā, Salaspilī, Ikšķile un citur. Loti daudzi jūtīgi
cilvēki apliecina, ka šie darbi viņus aktīvi ietekmē: vai nu silda — vai saldē,

vai nu uztrauc — vai nomierina, vai nu nomāc — vai rada garīgu un dvēse-

lisku pacilātību. Vieni saka — tāpat kā dzīvie augi, kas nes Saules un Visuma

gaismu, citi saka — vēl aktīvāk, «tīrāk», mērķtiecīgāk.
Antsa Grosa darbi sniedz vēl vienu pavedienu, kā uzturēt kontaktu ar

dabu, pie tam šis kontakts ir maigs, cilvēkam prieku, labestību un laimi nesošs.

Antsa Grosa darbi ir bez liekiem, bieži vien nesaprotamiem daudzstāvu krāsu

triepieniem, un tie liek domāt Antuāna Sent-Ekziperī domas: «Ja jums ir divi

klaipi maizes, apmainiet vienu pret ziediem! Maize baro miesu, ziedi — dvē-

seli.» Būsim pateicīgi par šo dvēseles barību.
Jānis Ligers

Sk. krāsu ielīmi.
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PĒRĻU ZVEJNIEKU LAIKI BEIGUŠIES

Pērlis, Pērļupīte — Gaujas pieteka. Pērjupe — Svētupes pieteka. Pērļ-
upīte — Tirzas pieteka. Vai tiešam pērļgliemene mūsu upītēs kādreiz ir bijusi
tik izplatīta un vai tiešam tajās ir bijušas īstas pērles? Pērļu zveja mūsu iztēlē

taču parasti saistās ar kaut ko eksotisku, ar dienvidu jūrām un niršanu to

dzidrajos ūdeņos.

Nē, mūsu senči upītēm nosaukumus ir devuši pēc būtības, jo upes pērļglie-
mene pie mums kādreiz ir bijusi plaši izplatīta, par ko tad ari liecina šie nosau-

kumi. Pērļu ieguve 18. gadsimta ir bijusi visai ienesīga nodarbošanās. Tā,
zviedram Hedbergam ir bijusi Pēterburgas senāta atļauja pērļu ieguvei
Igaunijas un Latvijas teritorijas. Laikam jau pērļu ir bijis daudz un tas ir

bijušas augstas kvalitātes, jo maksājušas fantastiskas summas: 50—60 un atse-

višķas sevišķi labas pērles pat simtos cara rubļu. Pērles ieguva gan Hedberga
algotie strādnieki, gan vietējie zemnieki, kuri, piemēram, Vaidavas apkārtnē
vienu karoti pērļu pārdevuši par rubli! Tomēr tik plaša pērļu ieguve nav vilku-

šies ilgi, un jau 1720. gada kņazs Repņins ir izdevis pavēli, kas ar pērļu ieguvi
atļāva nodarboties tikai Hedberga ļaudīm, viņš norīkoja arī zaldātus, kuri sva-

rīgākas ieguves vietas apsargāja. Ta pērļu ieguve kļuva par valsts monopolu.
Taču jau ap 1750. gadu upes pērļgliemeņu skaits katastrofāli samazinājies un to

rūpnieciska ieguve vairs nav atmaksājusies un tāpēc arī pārtraukta.

Gliemeņu ir ticis iznīcināts neticami daudz, parēķiniet paši: tais laikos

vienu pērli varēja iegūt, atverot — tātad iznīcinot 100 vai pat vairāk gliemeņu,
bet savukārt tikai no katrām 18 pērlēm viena ir bijusi augstvērtīga! Bet kada

tad īsti ir šī slavena upespērlene jeb upes pērļgliemene? Ta ir divvaku glie-
mene brūna krasa, vaki sasniedz 12—13 cm garumu, bet visbiežāk sastopamas
līdz 10cm garas un mazākas gliemenes. Upes pērļgliemenes mīt strauji tekošu

strautu un upīšu lēnākajos posmos, kur tas ar vienu galu 'ierakušas gruntī,
parasti smiltīs vai arī oļos. Odenim jābūt tīram un bagātam ar skābekli, tas

nedrīkst saturēt daudz kaļķu un organisko vielu. Odens temperatūra nedrīkst

pārsniegt +12—H4°C. Pērļgliemenes vairojas no jūlija līdz septembrim. Viena-

mātīte producē līdz 3 miljoniem olu, kuras sakuma attīstās tas žaunas. Glie-

meņu kāpuri, glohīdiji, neilgi parazitē zivju, galvenokārt alatu un foreļu,
žaunās.

Kā gan kādreiz tik plaši izplatīta upes pērļgliemene ir nonākusi Latvi-

jas PSR Sarkanajā grāmatā, pie tam pirmajā grupa, kura iekļautas sevišķi
retas un apdraudētas dzīvnieku sugas? Skaita samazināšanās pirmcēloņi ir

meklējami jau 18. gadsimtā, kad pērļgliemenes tika masveida iznicinātas,

iegūstot peries. Dažs var neticīgi iebilst: «Bet tas taču bija tik sen!» Sen gan.

bet ir jāņem vēra pērlenes izcili lēnie augšanas tempi: 50—60 gados pērlene
sasniedz ap 10 cm garumu, bet garākas aug pat 70—80 gadu. Mūsdienās pērļ-
gliemeņu skaits samazinās ūdeņu piesārņotības dēļ, ko «nodrošina» minerāl-

mēsli, augu aizsardzība lietojamas ķimikālijas, neattīrīti rūpniecības, sadzīves

un fermu notekūdeņi. Nebūt ne pēdējā vietā ir arī krūmu izciršana ap strau-

tiem un upītēm un ar to saistīta ūdens temperatūras paaugstināšanās, vietumis

arī melioratīvie pasākumi. Ja mēs paskatāmies, kāda pašreiz ir daža pērļupīte,
nu kaut vai ta, kura ietek Svētupē, tad jau arī nav ko brīnīties, ka tajā nav

ne tikai pērļgliemeņu, bet pat pieticīgāko zivju, tik piesārņots ir ūdens un tik

aizaugusi ir upīte.
Pašreiz upes pērļgliemene ir sastopama tikai dažos strautos neliela dau-

dzuma. Šie strauti tek samēra mazapdzīvotos un pagaidām neapgūtos apvidos,

taču pietiek tikai neilgu laiku šeit ieplūdināt notekūdeņus, lai pērlene izzustu

no strauta un ar laiku arī no mūsu faunas.

Māris Šternbergs
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SĀRŅI DABĀ UN — CILVĒKOS

Vides kvalitāte un veselība, ekoloģija un ekonomika — sav-

starpēji atkarīgi un cieši saistīti jēdzieni. Jo vides piesārņotība
negatīvi ietekmē ne tikai ēkas un metālkonstrukcijas, augu un

dzīvnieku produktivitāti, bet arī tagadējo un nākamo cilvēku

veselību un labklājību.
Pašreizējais bīstami augstais vides piesārņotības līmenis ir

mūsu pašu nevarības, gara kūtruma un arī pārprastas taupības
sekas, jo esam paļāvušies uz Dabu kā uz bezdibeņa atkritumu

tvertni, kam piemīt neierobežotas pašattīrīšanās spējas. Rezultātā

ir izveidojusies visai sarežģīta ekoloģiskā situācija. Pēkšņi visa

baigumā esam pamanījuši arī «zaļo pūķi», taču to, ka dzimst

fiziski un garīgi atpalikuši bērni, nevar novelt tikai uz alkohola

iedarbes sekām — tas nozīmētu aizmirst visus pārējos «pūķus»,
arī ikdienišķo un it kā pat pierasto piesārņojumu.

Dažādiem fizikāliem un ķīmiskiem aģentiem piemīt spēja izrai-

sīt organismā pārmantojamas izmaiņas, t. i., genotipiska aktivi-

tāte. Šādus aktīvus vides faktorus nosacīti var iedalīt divās grupās.
Pirmajā ietilpst tie, kuru iedarbi vispār vai arī pagaidām efektīvi

nevaram novērst: kosmiskais starojums, Zemes dabiskais radio-

aktīvais fons, mutagēnaktīvas un kancerogēnaktīvas dabas vielas,
Saules ultravioletais starojums, elektromagnētiskais lauks, vibrā-

cija un pat asfalta izgarojumi. Pie otras grupas pieder tie fak-

tori un aģenti, no kuriem ir iespējams izvairīties vai arī samazināt

to kaitīgumu: dūmgāzes, augu aizsardzības līdzekļi, mākslīgā

radioaktivitāte, pārtikas konservanti, atsevišķas krāsvielas, smagie
metāli un to sāļi (sk. 1. att.).

Šodien katram sabiedrības loceklim neatkarīgi no profesijas,
vecuma un ieņemamā amata nākas sastapties ar dažādiem geno-

1. att. Galveno vides piesārņo-
tāju — mutagēnaktīvo vielu kvan-

titatīvās attiecības: 1 — rūpniecis-
kie atkritumi, 2 — augu aizsar-

dzības līdzekļi un minerālmēsli,

3 — sadzīves ķīmija un kosmētika,
4 — medikamenti, 5

— autotrans-

porta izraisītais piesārņojums,
6 — laboratoriju ķīmija.
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2. att. Piesārņojuma
ietekme uz lauka pe-

lēm:1 — anomāli

spermatozoīdi, 2 —

hromosomu aberācijas,
3 — dominantās letā-

lās mutācijas.

tipiski aktīviem aģentiem, to skaita degvielu sadegšanas produk-
tiem, pesticīdiem, medikamentiem, vibrāciju, elektromagnētisko
lauku utt. Šajā faktā tomēr nav jāsaskata kaut kāda fatāla nolem-

tība, bet tai pašā laikā pārlieka bezrūpība arī pie laba gala neno-

vedīs, jo liela daļa elpošanas ceļu saslimšanu, alerģisko slimību,
ļaundabīgo audzēju, iedzimto un grūtniecības laikā iegūto noviržu

un slimību ir tiešas gaisa piedūmotības, pārlieki ķimizētu augļu
un dārzeņu, kā arī piesārņota ūdens patērēšanas sekas. Šo seku

apzināšanās ir liekama ekoloģiskās kultūras un audzināšanas

pamatos, kas, tāpat kā elementārās higiēnas un sadzīves normas,

jāsāk apgūt jau agrā bērnībā. Tad mazāk būs arī bezrūpīgu un

bezsakņu — attiecībā uz dzīves vidi — cilvēku.

Lauksaimniecības un rūpniecības piesārņojuma ietekmi uz

iedzimtību pētījis lietuviešu zinātnieks R. Lekjavičs. Viņš

ilgi novērojis lauka peles, jo tās dzīvesvietu praktiski nemaina

(sk. 2. att.).
Visai uzskatāma ilustrācija. Protams, cilvēku ar peli nevar

identificēt, bet viela pārdomām ir. Jo arī cilvēks tieši un netieši

saskaras gan ar minerālmēslojumu, gan arī ar smagajiem metā-

liem v. c. vielām. Tā, ļoti toksiski un mutagēnaktīvi ir dzivsudraba

tvaiki, kuru sevišķi daudz ir slikti vēdinātos stomatoloģiskos kabi-

netos, dzīvsudrabu satur arī daži augu aizsardzības līdzekļi, pie-

mēram, granozāns (dzīvsudraba etilhlorīds), ko lieto graudu kodi-

nāšanai.

Tāpēc nav daudz ko spriedelēt un gaidīt, līdz kāds pateiks,
kāds izdarīs. Mūsdienās ekoloģijas problēmas jārisina ar īpašu

paātrinājumu. Nepieciešama praktiska darbība gan piesārņotības

novēršanā, gan piesārņojuma neitralizēšanā un piesārņoto noga-
balu izvēdināšanā. Vides kvalitātes uzlabošanā īpaši efektīva ir

teritoriju apzaļumošana, jo augi ne tikai uzņem un neitralizē

kaitīgās vielas, bet arī samazina putekļainību. Diemžēl apstādī-
jumu kopplatība, rēķinot pēc pastāvošajiem, jau tā visai pietici-
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gajiem normatīviem, it īpaši lielajās pilsētās, ir nepietiekama.
Piemēram, Rīgā ir apzajumota tikai viena trešā daļa no nepie-
ciešamās teritorijas. Jo ne jau putekļaini, izbradāti klajumi vai

nīkuļojoši kociņi ar samocītām saknēm attīrīs un uzlabos gaisu,
ko elpojam. Arī milzīgie betonētie un asfaltētie bezzaļumu lau-

kumi, kā, piemēram, Rīgā pie universālveikala «Minska» un jaun-
izveidotā mikroautobusu pietura pie Rīgas dzelzceļa stacijas, nav

lielpilsētai piemēroti arī no ekoloģiskā aspekta. Pašreizējā situā-

cijā rīcības moto varētu būt: «Ekoloģiski pareizi — tas ir ari

ekonomiski pareizi.»

Kārlis Buivids

Dabas stāsti

PAR STRAUTU UN AVOKSNĀJU

ĀRSTNIECĪBAS AUGIEM

Starp mitru vietu un ūdens augiem ir tādi, kuri sastopami tērcēs un avok-

snājos. Mēs iepazīsimies ar dažiem šādiem augiem, kurus pašlaik izmanto gal-
venokārt tautas, retāk — homeopātiskajā un oficiālajā medicīnā.

Bastarda tūsklape (Petasites hubridus) mūsu republikā ir ne visai bieži

izplatīts augs. Aug avoksnainās vietās, gravās, upmalās, grāvmalās, bet daž-

viet to audzē arī akmeņdārzos. Zied agri pavasarī — aprīlī, maija sākumā.

Ziedi blāvi sarkanīgi vai balti stobriņveidīgi, kurvīšos, kuri ziednešu galā
veido ķekarus vai skaras. Ziedēšanas laikā ziedneši sasniedz 40 cm garumu,
augļu laikā pat garāki par 70 cm, apklāti ar iesarkanām plēkšņveidīgām lapām.
Ziediem ir nepatīkama smaka. Pēc auga noziedēšanas tam izaug 1 —1,5 m ga-

ras lapas ar kātiem. Lapu plātne ir gandrīz apaļa, līdz 80 cm gara, mala ne-

vienādi zobaina, pamats sirdsveidīgs. Lapas ir pelēcīgi zaļas, klātas ar mati-

ņiem, kuru lapas apakšpusē ir vairāk nekā virspusē.
Bastarda tūsklapes ir uzņemtas «Ārstniecības līdzekļu valsts reģistrā», tās

ietilpst Zdrenko tējas Nr. 2 un homeopātisko zāļu sastāvā. Ārstniecībai ievāc

auga lapas un saknes: lapas vasarā, bet saknes ar sakneņiem rudenī, veģetā-
cijas beigās. Rietumeiropa šo augu plaši izmanto dažādu preparātu pagatavo-
šanai. Sīs drogas ķīmiskais sastāvs, farmakoloģiskā aktivitāte un klīniskie pē-
tījumi veikti vairākos zinātniski pētnieciskos institūtos Itālijā, Francijā, Vā-

cijā. Drogas ķīmiskais sastāvs ir atkarīgs no ārējās vides un ģeogrāfiskiem
faktoriem.

Eksperimentos ir pierādīta šī auga preparātu spazmolītiska aktivitāte, un

tos lieto akūta un hroniska gastrīta, gastroduodenīta, gastrokardinalā sindroma,
žultsceļu diskinēzijas, spazmatiska bronhīta gadījumos. Auga ekstraktam ir

izteikta regulējoša, nomierinoša aktivitāte.

Kopš senatnes to lieto tautas medicīnā pret bronhītu, bronhiālo astmu,

aizsmakumu, garo klepu, apgrūtinātu urinēšanu, mēnešreižu regulēšanai, re-

tāk — kā sviedrējošu līdzekli. No auga lapām un saknēm gatavo novārījumus,

ņemot 1 ēdamkaroti drogas uz 1/2 glāzes ūdens vai arī no miežiem, auzām,

rīsiem pagatavota novārījuma. Dzer kopa ar medu pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā pirms ēšanas. Ārīgai lietošanai gatavo izvilkumu spirtā, ar ko ieberzējas

pret reimatiskām sāpēm, podagru, bet svaigas lapas izmanto apdegumu, brūču,

augoņu ārstēšanai.
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Bebrukārkliņš (Solanum dulcamara) diezgan bieži sastopams strautu, upju,
ezeru krastmalās, mitros mežos, krūmājos. Tas ir līdz 150 cm augsts puskrūms
ar ložņājošu, kāpelējošu stumbru, pie pamata pārkoksnējies. Lapas kārtojas
pamīšus, ir veselas vai plūksnaini dalītas, līdz 12 cm garas. Lapu pamats
ieapaļš, šķēpveidīgs, pie pamata I—21 —2 plūksnas. Ziedi violeti, nokarenos vairog-
veida ritujos, zieda vainags — riteņveidīgs. Pēc noziedēšanas ienākas iega-

renas, sarkanas ogas ar daudzām sēklām. Augs indīgs. Bebrukārkliņa sastāvā

ir steroīdu grupas glikozīdi, glikoalkaloīdi, miecvielas v. c.

19. gs. Krievijā bebrukārkliņa galotnes bez lapām lietoja oficiālajā medi-

cīnā. Francija un Vācijā to dara vēl tagad. Bebrukārkliņa preparātus lieto

galvenokārt vielmaiņas traucējumu slimību gadījumos, lai veicinātu vispārējo
vielmaiņu, kā antidiskratisku, diurētisku līdzekli, pret reimatismu, podagru,
skrofulozi. Drogas sastāvvielām piemīt īpaša dermatotropa iedarbība, sevišķi
to slimību gadījumos, kas saistītas ar vielmaiņas anomālijām (hroniska ekzēma,

psoriāze, natrene, skrofuloze v. c. ādas slimības). Pie mums bebrukārkliņu iz-

manto homeopātijā un tautas medicīnā. No drogas gatavo pulveri, ekstraktu,

tējas un lieto plaušu tuberkulozes, neiralģiju, urīnpūšļa iekaisumu, neregulāru
mēnešreižu v. c. slimību gadījumos. Ārīgi lieto apliekamajos pret dažādam

ādas slimībām, reimatiskām sāpēm, ekzēmu, sāpēm ausīs v. c.

Pulverus lieto pa 0,1 g 3 reizes dienā. Tēju gatavo, ņemot I—2 tējkarotes
drogas uz 1 glāzi ūdens. Dzer pa 1/2 glāzei rītos un vakaros. Lai novērstu

iespējamo saindēšanos, devas nedrīkst palielināt un lietot ilgāk par vienu ne-

dēļu.

Odenspipars (Polggonutn hudropiper) bieži sastopams mitrās vietās, grāv-
jos, ūdeņu krastmalās, pie meža ceļiem. Tas ir viengadīgs sūreņu dzimtas

lakstaugs ar dedzinoši vircotu garšu. Stublājs stāvs vai pacils, līdz 60 cm

augsts. Lapas kārtojas pamīšus, ir lancetiskas, turzites mala ar matiņiem.
Ziedu apziednis zaļgans vai sārts, ar daudziem dziedzerīšiem. Ziedi sakopoti
skrajos, nolīkušos ķekaros. Augi zied no jūlija līdz septembrim. Ārstnieciskos

nolūkos ievāc līdz 45 cm garas lakstu galotnītes augu ziedēšanas sākumfāze..
Žāvē parastos apstākļos. Žāvējot zūd dedzinošā garša. Udenspipara lakstos
atrasti flavonoīdi, glikozīdi, X vitamīns, aminoskābes, miecvielas, ēteriskā eļļa

v. c. vielas. Rūpnieciski ražo šķidro ekstraktu, jauktās tējas. Mājās var ga-
tavot novārījumus, ņemot 20 g (2 ēdamkarotes) drogas uz 1 glāzi ūdens.

Lieto pa 1/3 glāzes, ekstraktu — pa 30—40 pilieniem 3—4 reizes dienā pirms
ēšanas, lai apturētu asiņošanu. Izmanto sieviešu slimību, kuņģa un zarnu,

iekšēju un hemoroidalu asiņošanu gadījumos. Odenspipara lakstus kopā ar ci-

tam drogām lieto hroniska kolīta, hemoroīdu ārstēšanai. Ārīgi novārījumu lieto

peldēs pret hemoroīdiem pēc zarnu iztukšošanas.

Avotu veronika (Veronica beccabunga) bieži sastopama tērču, grāvju,

upju tekošos ūdeņos un to krastmalās. Tas ir virceļu dzimtas daudzgadīgs,
sulīgs, kails, līdz 60 cm garš lakstaugs. Stublājs pie pamata guļošs, mezglos
sakņojas, augšdaļa stāvs vai pacils. Lapas pretējas, iegareni olveidīgas vai

ieapaļas, līdz 7 cm garas un līdz 2,5 cm platas, spīdīgas, sīkzobainu malu.

Ziedi gaiši zili, sārti vai balti, sakopoti skrajos ķekaros lineāri lancetisku seg-

lapu žākles, kuras ir apmēram tikpat garas kā ziedu kati. Ziedu ķekari vairāki,

pa pāriem pretēji, augšējo lapu žāklēs.

Svaigas avotu veronikas lapas lieto pavasara salātos vielmaiņas uzlabo-

šanai un kā asinstīrītāju līdzekli. Tautas medicīnā svaigas lapas un sulu

lieto ka diurētisku, stimulējošu līdzekli un pret izsitumiem, augoņiem, jo auga
aktīvajam vielām — iridoidam aukubīnam un miecvielām ir izteikta antibak-

teriālā aktivitāte. Tautas medicīna bez tam vēl izmanto ari parastos apstākļos
žāvētas avotu veronikas lakstu galotnītes, kuras ievāktas augu ziedēšanas

faze. Novārījumam ņem I—2 tējkarotes sasmalcinātu lakstu uz 1 glāzi ūdens.

Dzer pa 1/2 glāzei pirms ēšanas 3 reizes dienā. Ārīgi lieto šī auga svaigu
sulu, bieži vien vienādas daļas ar upmalu un ārstniecības veronikas lakstu
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sulu, vai arī gatavo ziedi (1 daļa sulas un 5 daļas pamatmasas) pret adas

plankumiem, izsitumiem, ādas jūdzējiem, ēdi, hemoroīdiem.

Avotu krese (Nasturtium officinale) — mūsu republikā savvaļā neaug,

bet tā sastopama PSRS dienvidu rajonos Kaukāzā, Vidusāzijā. Tā aug avotos,

pie upēm, ezeriem, dīķiem ar tīru ūdeni. Pie mums to var kultivēt tīros, ne-

aizsalstošos ūdeņos vai mitrās, ēnainās vietās, lecektīs, siltumnīcās. Sis augs
sasniedz 30—90 (300) cm garuma. Galvenā sakne ātri panīkst, un tās vietā

veidojas apsakņoti horizontāli dzinumi ar nepāra plūksnotām lapām. Ziedi

balti, kruslziežu tipa, sakopoti ķekaros galotnē un zaru galos.
Lakstus izmanto pavasara salātos, jo tajos ir augsts karotīna, olbaltum-

vielu, askorbīnskābes, cukuru saturs, kā arī sēru saturošas vielas, kas piešķir
salātiem īpašu pikantumu, līdzīgi sinepēm. Tautas medicīna lakstus izmanto

svaigā un žāvētā veidā, kā arī iegūst sulu, kuru dzer pa 1 ēdamkarotei 4 rei-

zes dienā pirms ēšanas. Var gatavot arī novārījumu (1 tējkaroti drogas uz

tasi ūdens), kuru lieto tāpat kā sulu, pa 1/2 glāzei. Lieto vielmaiņas stimulēša-

nai nervoziem, astēniskiem un reimatisma slimniekiem.

Odeņu krastmalās vēl sastopamas ūdens mētras (Mentha aquatica), kuras

var izmantot ikdienas tējās līdzīgi piparmētrai, lai gan augam nav aukstuma

sajūtu radošas garšas un tam nav izteiktas dezinficējošas iedarbības. Tautas

medicīnā to lieto kuņģa sekrēcijas stimulēšanai, pret žagām un gāzu uzkrā-

šanos. Ārīgi to var izmantot aromātiskām peldēm, spilvenos pret migrēnu,
mutes dobuma skalošanai.

Bez tam vēl avoksnainās vietās aug ziemzaļā kosa, pļavaszeltene, liela

krastkaņepe v. c. augi, kurus arī izmanto tautas medicīnā.

Helēna Rubine

PAR UPJU IELEJU RETAJIEM AUGIEM

Reti sastopamu ūdensaugu Latvijas upēs nav daudz. Interesantākie no tiem

ir aslapainā graudzāle parīss un čemurziedis stāvā berula, kurus, kaut reti,
tomēr ir iespējams izklaidus atrast gandrīz vai visā republikas teritorijā. Flo-

ras retumi meklējami ārpus ūdeņiem — upju ieleju terasēs un terašu nogāzēs,
it īpaši mūsu vislielāko upju — Daugavas, Gaujas un Ventas — ielejās.

Ja vairums mazo upju ieleju gan ekoloģiski, gan floristiski saplūst ar

apkārtējo vidi, tad lielo upju dziļās, plašās, terasētās ielejas piesaista sev

«izvēlīgos» retos augus ar īpašiem, tikai tām vien raksturīgiem augšanas apstāk-
ļiem: stāviem smilšakmens un dolomītu atsegumiem, stipri kaļķainām augsnēm,
specifisku mitruma režīmu un salīdzinoši siltu mikroklimatu.

Visbagātākā ar floras retumiem ir Daugavas ieleja, kurā konstatētas
12 ārpus ielejas neaugošas augu sugas. Piecu no tām — sanziedu meringijas,
briežu rūgtdilles, pušķainās jāņeglītes, Alpu kreimules un ozollapu embotiņa —

Latvija diemžēl vairs nav, jo to atradnes gu] Pļaviņu HES «jūras» dibenā.
Arī pārējo septiņu sugu atradņu skaits hidroelektrostaciju celtniecības rezultāta
ir stipri sarucis.

Visvairāk ir cietusi ārstniecības rūgtene. no kuras kādreizējām 18 atradnēm

neapplūdinātas palikušas tikai divas. Iznīcinātas ir arī gandrīz vai visas

martagonlilijas (aizsargājama suga) augšanas vietas. Daugavas labajā krastā

lejpus Pļaviņām savā vienīgajā neapplūdinātajā atradnē kaļķakmens karjera
uzbrukumam vēl spītīgi pretojas krāsu miešķis. Palaimējies ir aizsargājamajai
lielajai brūngalvītei: to joprojām var atrast pasausās, kaļķainās terašu pļa-
viņās vairākās vietās abos upes krastos Rīteru—Skrīveru posmā Līdzīgā aug-

tenē Daugavas kreisajā krastā Ābeļu bērnu nama tuvuma aug apaļgalvu sep-
tiņvīre, lapkoku mežā pie Naujenes — spilvainais grīslis, bet Doles salas

neapplūdinātajā daļā pavasaros joprojām zied iesārtā zeltstarīte.
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Divas ļoti retas sugas sastopamas tikai Ventas ielejā. Upes labajā krastā,
avotainā terasē, ir Baltijā vienīgā lielās kosas atradne. Šīs retās sugas prak-
tiskai aizsardzībai tās augšanas vietā ir izveidots Piešdangas botāniskais lie-

gums. Otra suga — spārnainā cūknātre
— atrodama četrās vietās: pie Zlēkām,

Piešdangā, kā arī divās atradnēs augšpus un lejpus Kuldīgas. Tāpat kā lielā

kosa, arī spārnainā cūknātre ir iecienījusi avotainus upes krastus, kur tā aug

gan krūmājos, gan pļavas augu sabiedrībās.

Gaujas ielejai raksturīga kailā dobspārne, kas sastopama terašu pļavās
un krūmājos visā upes garumā. Arī Lielupei ir pašai savs augs. Tā ir aizsar-

gājamā rūtainā fritilārija — mitru palieņu pļavu apdzīvotāja pie Kalnciema,

Jelgavas apkārtnē un Lielupes pietekas Svētes krastā ietekas tuvumā.

Upmalniece-rietumniece ir milzīgā, līdz 3 m augstā dižzirdzene, kas

šūpo baltziedainas, apaļas čemuru «bumbas» Ventas, Abavas, Lielupes, lecavas

krastos, kā arī Gaujas un Daugavas grīvu tuvumā. Atšķirībā no citam «upju»
sugām dižzirdzene labi jūtas arī dažu ezeru, piemēram, Ķīšezera un Babītes

ezera, krastos. Vienīgi Latvijas rietumdaļas upju ielejās sastopams aizsargāja-
mais augs — dobais cīrulītis.

Divi citi aizsargājamie augi — dzeltenā kurpīte un augstais gaiļpiesis —

arī ir tipiski upju ieleju iemītnieki, taču tie atrodami republikas austrumu daļā.
Dzeltenā kurpīte meklējama Daugavas un Aronas krastos, augstais gaiļpie-
sis — pie Daugavas, Ogres, Mēmeles, bet abas sugas vienuviet aug Indras

krastos Piedrujas apkārtnē: Gan kurpīte, gan gaiļpiesis augšanai izvēlas pieupes
krūmājus un baltalkšņu mežus, paretam — arī bagātākus lapkoku mežus tera-

sēs un nogāzēs. Latvijas dienvidaustrumos, galvenokārt Daugavas un dažu tās

pieteku krastos, paretam var sastapt augsto vijolīti un spožo suņburkšķi.
No ielejās valdošo augšanas apstākļu klāsta katra suga izvēlas sev vis-

piemērotākos. Aizsargājamā daudzgadīgā mēnesene, piemēram, vienmēr apme-

tas palienēs augošos pamitros baltalkšņu mežos. Tās violetos ziedus, plakanos,

ieapaļos augļus un platās lapas ar sirdsveida pamatu var ieraudzīt gan Dau-

gavas, Gaujas un Ventas, gan ari Salacas un dažu šo upju pieteku krastos.

Visas Latvijā zināmas mēnesenes atradnes, izņemot Slīteres Zilos kalnus, rr

izvietojušās upju ielejās.

Gaujas, Daugavas, Ventas, Lielupes un dažu to pieteku krasta krūmu josla
ir melnodzenes dzīvesvieta. Melnodzene ir kāpelējošs augs. Savu gaišzaļo,
garo, trauslo, nestabilo stublāju tas atbalsta upmalas kārklu stingrajos zaros.

Kad nobiruši neuzkrītoši zaļganie ziediņi, kārklājā iespīdas melnodzenes augļi —

melnas ogas, no kurām augs ir ieguvis savu latvisko nosaukumu.

Daudzi reti augi ir iecienījuši atklātas, ar mežiem un krūmiem neaizaugu-
šas vietas upju ielejās. Pasausās, kaļķainās pļaviņās aug ārstniecības indaine.

Tās tumšzaļie, baltziedainie «krūmiņi» izdaiļo galvenokārt Daugavas terases un

to nogāzes, it īpaši ielejas Skrīveru—Pļaviņu un Krāslavas—Daugavpils posmos.
Retāk augs sastopams Mēmeles, Lielupes, Abavas, Ventas un citu Latvijas
rietumdaļas upju ielejās, bet republikas austrumdaļā ārpus Daugavas ielejas

tikpat kā nav atrodams. Ļoti līdzīga izplatība un apmešanās vietas republikā
ir arī briežsaknei. To pašu sauso terašu pļaviņu skrajaja augu segā dažkārt

var ieraudzīt tīruma sīpola apaļās, izspūrušās ziedkopas ar sārtiem, nokare-

niem ziediņiem un sarkanīgiem vairsīpoliņiem. Arī viena no mūsu visskaistā-

kajām aizsargājamo augu sugām — krustlapu drudzene — meklējama tikai

nemežainos upju krastos.

Gluži pretēja rakstura augtenes apdzīvo otrs «upju sīpols» — maurloks,

kas Latvijā sastopams galvenokārt Daugavas ieleja. Tas atrodams tikai mitrās,

akmeņainās un grantainās, nedaudz aizaugušās ūdensmalās, kuru skrajajā,
sugām nabadzīgajā augu segā no zaļo lociņu pušķīšiem slejas apaļas, kuplas,
dārza sīpolam līdzīgas sārtas ziedkopas. Bet vietās, kur paliene aizaugusi ar

apiņu, lucernas, šķavu ķermelītes, lauka blaktenes un parastā biškrēsliņa zel-

meni, meklējams kāds cits mūsu floras retums — Tatārijas plaukšķene. šo
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necilo, za|ziedaino augu ar skrajo, nedaudz nolīkušo ziedkopu paretam var

ieraudzīt Daugavmalā, bet ārpus Daugavas ielejas Tatārijas plaukšķene sasto-

pama vēl tikai Gaujas krastos.

Visai savdabīgu sabiedrību uz stāviem, kailiem dolomītu un smilšakmens

atsegumiem upmalās veido trīs mazas, Latvijā ļoti reti sastopamas papardī-
tes. Tās ir Roberta ozolpaparde un aizsargājamās mūru sīkpaparde un plūksnu
sīkpaparde. Šie nelielie, 3—40 cm augstie augi ar daudzām sīkām, cietām sak-

nītēm cieši turas klinšu spraugās un pārtiek no nokrišņu piegādātajām iarības

vielām. Roberta ozolpaparde sastopama galvenokārt Daugavas krastos, bet aug
arī pie Salacas, Raunas, Vaives, Ogres, Abavas un Ventas. Mūru sīkpaparde
un plūksnu sīkpaparde ir Daugavas, Lielupes, Gaujas, Ventas, Abavas un Sala-

cas klinšu apdzīvotājas. Atšķirībā no vasarzaļās Roberta ozolpapardes to sīkās,

tumšzaļās lapiņas atrodamas arī ziemā, jo abas sīkpapardes ir ziemojoši augi.
Blakus mūsu floras izciliem retumiem upju ieleju cienītāju pulkā redzami

arī biežāk sastopamu sugu augi. Tie, protams, aug ne tikai lielo, bet arī mazo

upju krastos un paretam sastopami arī ārpus upju ielejām. Palieņu baltalksnā-

jos un krūmājos paretam var atrast Tatārijas stobuli un spriganu ķērsu, bet

mitrās pļaviņās un ūdensmalās — sārto kazrozi. Ar upēm cieši saistīta plat-
lapu un prūšu bezgales izplatība, arī pakalnu vijolīte, kalnu rūgtdille. ārstnie-

cības ķiplocene, biezlapu virza un vēl daudzu citu sugu augi pārsvarā sasto-

pami tikai upju ielejās.
Irēna Fatare

PAR ŪDENS ĶĒRPJIEM

Ķērpji ir komplicēti organismi un spēj piemēroties visdažādākajiem vides

apstākļiem. Tie izceļas ar plašu ekoloģisko amplitūdu attiecībā pret tempe-

ratūru, apgaismojumu, mitrumu v. c. vides faktoriem. Ķērpju attīstībā ļoti liela

nozīme ir mitrumam, no kura atkarīgi tajos notiekošie dzīvības procesi. Visiem

ķērpjiem piemīt spēja uzņemt mitrumu no gaisa, un lielākoties ķērpju augšana

atkarīga no atmosfēras ūdens (sevišķi miglām), masāk — no augsnes mit-

ruma. Tā kā tie ūdeni uzņem un iztvaiko ar visu virsmu, tad Šie procesi norit

strauji, un kļūst saprotams, kāpēc ķērpji ļoti ātri samirkst un ļoti atri iz-

žūst.

Atšķirīgi vides mitruma apstākļi ietekmē ķērpju nevienmērīgu izplatību.

Ķērpju augšanas joslas strautu un nelielu upju ielejas veidojas atkarībā no

mikroklimata un applūšanas apmēriem.
Pirmo grupu veido ūdens ķērpji, kuri lielākotiesatrodas zem ūdens, jo, ilgstoši

atrodoties virs ūdens, tiem tiek traucēts fotosintēzes process un tie sāk atmirt.

Pie tādiem pieskaitāmas daudzas ģints Verrucaria sugas. Mūsu republikā no

tipiskiem ūdens ķērpjiem atrasti: Verrucaria submersella, V. hijdrella un V.

laevata. Tie parasti aug uz zemūdens akmeņiem, veidojot krevveida plānus,

pelēkzaļus lapoņus, kas bieži saplūst ar substrātu un ir grūti saskatāmi. Uz

lapoņiem vietām var saredzēt melnus punktveida veidojumus — augļķermeņus,
kuros attīstās sporas, ar kurām ķērpji vairojas. Minētās ķērpju sugas atras-

tas nedaudzās vietās Latvijā. Dažām no tām ir zināma viena vai divas at-

radnes. Jādomā, ka šie ķērpji ir sastopami daudz biežāk, taču tos ir ļoti grūti

pamanīt.
Otra grupa — amfībiskie ķērpji, kuri atrodas tuvu ūdens līmenim un

tikai periodiski atrodas zem tā. īslaicīgā atrašanās zem ūdens netraucē tajos
notiekošos dzīvības procesus. Tipiski amfībiskie ķērpji ir Dermatocarpon we-

beri, kas aug bieži vien grūti sasniedzamās vietās upju ielejās uz akmeņiem
Tiem ir lielas un biezas lapveida daivas. Samirkušas tas ir spilgti zaļas. Sie

ķērpji aug uz vertikālam akmens virsmām pie paša ūdens. Latvijā šo ķērpi

pirmo reizi atradis A. Brutāns kāda Slīteres upītē uz akmeņiem. Vēlākajos ga

dos N. Malta to ievācis Pampāļos Krodzeles upē, H. Skuja — Slīterē, E. Vimba
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to ievācis pie Aknīstes Radžupē un raksta autors pie Vīdāles Melnsilupītē uz

akmeņiem.
Sīs ir savdabīgas ķērpju sugas, kuras ir piemērojušās noteiktiem dzīves

apstākļiem. Jāatzīmē arī tas, ka šie ķērpji aug tikai tīras, nepiesārņotās vie-
tas. Piesārņotībai palielinoties, tie pakāpeniski atmirst.

Alfons Piterāns

PAR AVOTU UN STRAUTU SŪNĀM

Bezgala daudzveidīgi ir mūsu avoti un strauti — atšķirīgi ir to izmēri,
ūdens ķīmiskais sastāvs, grunts īpatnības, apēnojums un citi ekoloģiskie rā-

dītāji. Tāpat daudzējāds ir avotu un strautu krastos, kā arī ūdeni augošo sūnu

sugu sastāvs, taču to izplatībā vērojamas noteiktas likumsakarības.

Avota iztecēs vietu parasti var pamanīt jau pa gabalu, jo to izceļ sav-

dabīgas krāsas sūnu klājums. Specifisku, tikai avotos augošu sūnu nav daudz,
acīmredzot ipatneja temperatūras režīma, kā arī paaugstinātā minerālvielu sa-

tura dēļ. Viskrāšņākie sūnu paklāji veidojas uz dolomītiem un kaļķakmeņiem,
kā arī citur, kur iztek karbonātiem bagāts avota ūdens, — uz smilšakmeņiem,

pauguru un krastu nogāzēs. Gandrīz tīraudzēs augot, avota klātbūtni šādās

vietas apliecina mainīgā avotspalve (Cratoneuron commutatum), tā veido līdz

15 cm dziļas, blīvas kupenas, kurās vietām iekļaujas kaļķu avoksnes (Philo-
notis calcarea), daudzmaju atskabardzes (Campylium polugamum), tufa krūm-

zarītes (Eucladium verticillatum), lielās samtītes (Bryum pseudotriquetrum)
v. c. sugu audzes. Raksturīgi, ka vietumis kaļķainos avotos šīs sūnas kā sub-

strātu izmanto taukā bezdzīslene (Aneura pinguis), veidojot virs tām tumši za-

ļas krāsas lapoņus.
Mūsu apstākļos avotkaļķu veidošanos visvairāk ietekmē mainīgā avot-

spalve. Ta kopā ar aļģēm savos dzīvības procesos no avota ūdenī izšķīduša-
jām vielām izmanto ogļskābo gāzi. Tādēļ turpat uz sūnām izgulsnējas kalcija
karbonāta kristāli, sūnu vecākās daļas pamazām ar tiem pārklājas, atmirst un

parakmeņojas, saglabājot velēnām raksturīgo struktūru, kas labi saskatāma

radžu lūzuma vietās. Gadu gaitā avotkaļķi var uzkrāties biezā slānī. Tā vei-

dojušies Lielais un Mazais Staburags. Vietām mainīgā avotspalve ūdensstrūk-

lās apaug līdzīgi caurulēm, bet visbiežāk to audzes zem dzidrajām un ska-

nīgajam šaltīm izvēršas platām mēlēm.

Pazemes ūdeņu atslodzes rajonos, mālainās nogāzēs, kur bojāta vai no-

stumta dabiskā veģetācija (piemēram, jaunbūvējamu ceļu malās), ūdens sūcas

seklām, nepārtrauktām tērcītēm. Šādās vietās ieviešas sīkā blasija (Blasia
pusilla) un parastā maršancija (Marchantia polt/morpha), kas, intensīvi vairo-

joties, it īpaši ar veģetatīvo vairķermeņu palīdzību, ātri aizņem lielas platī-
bas. Šādās vietās bieži aug arī Vālenberga polija (Pohlia rvahlenbergii), pa-

paržu avotspalve (Cratoneuron filicinum), Lindberga hipns (Hupnum lindber-

gii). parastā smailzarīte (Calliergonella cuspidata) v. c. sūnas.

Pļavās avotainas vietas iezīmē galvenokārt parastā avoksne (Philonotis

fontāna), mīkstā sirpjlape (Drepanocladus aduncus), adiantu spārnene (Fissi-

dens adianthoides), augstā un dumbra skrajlape (Plaglomnium elatum, P.

ellipticum), lielā samtīte, parastā smailzarīte. Mežu avotainajās vietas bez

plaši izplatītajām maršancijām un smailzarītēm nereti aug parastā punktlape

(Rhizomnium punetatum), viļņainā skrajlape (Plagiomnium undulatum), tū-

baina bārkšlape (Trichocolea tomentella), adiantu spārnene, arī augstā un

dumbra skrajlape. Ar savu īpatnējo skaistumu sevišķi izceļas tubaina bārkšlape,

kuras krāsa krasi mainās atkarībā no samitrinājuma pakāpes: mitra stāvoklī tā

ir spilgti zaļa, bet sausā — bāli zaļa, jo tās šūnas maz hlorofila. Stumbrs tai

ir regulāri vairākkārtīgi zarots, lapas tik sīkas, ka saredzamas diemžēl tikai
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Pasaules ziedi. Antsa Grosa bioastrālie gleznojumi. No

Jāņa Ligera un Andreja Vaļģa kolekcijām

E. Oša fotoVeprodukcijas



Daļa no Krauļukalnu ieža Braslas krastā

REKORDISTI — UPES UN KRASTOS

Lielā lībiešu upurala Svētupes krastā Limbažu rajonā

A. Leimanes foto



Anfabrikas klints Līgatnē

Erodētie dolomīta ieži Dolomītu kraujā Amatas krastā

G. Enlņa foto



Platākais ūdenskritums Padomju Savienībā — Kuldīgas rumba

No šī dižakmens Karikste sāk īstas kalnu upes skrējienu uz

Daugavu (40 metru kritums līdz senlejas apakšai)



Septiņu avotu ūdenskrituma augstums ir 7,5 metri. Avoti izlau-
zās virszemē pie Jaunzemju un Lībānu mājām Cēsu rajonā

Ieriķupītes ūdenskritums

G. Eni ņ a foto



Braslas krastā Krauļukalnu iezī

katru ziemu izveidojas 10 m

augstais Lielais leduskritums

Šeit, pie Ādolfa Ersa Ģībēniem,
Elku kalna pakājē ir Gaujas
sākumavots

G. Eni ņ a foto



Kā liela strūklaka no dolomītu
plaisas izšļācas Vizuļu avots

Amatas krastā

A. Leimanes foto

Traukdamās pār morēnas lie-

lajiem laukakmeņiem, Akmeņ-
upīte veido līdz 10 m augstu
kritumu — krāci

G. Eni ņ a foto



PAR ŪDENSDZIRNAVĀM

Vaives ūdensdzirnavu brīvslūžas Cēsu rajona Priekuļu ciemā

A. Leimanes foto

Vaives dzirnezers Cēsu rajona Priekuļu ciemā



Pelēču ūdensdzirnavu gateris
Preiļu rajona Pelēču ciemā

Velēnas ūdensdzirnavubrīvslūžas Gulbenes rajona Lizuma ciemā

A. Bledriņa foto



LUBANS SENĀK, TAGAD UN NĀKOTNE

Skats uz iedambēto Lubāna dienviddaļu

Lubānas klāni Malmutas grīvas rajonā

A. Eg 11 š a foto



MAZO UPJU SPĒKS

Būve ūdens padevei uz bijušo Cirīša HES

A. Bledrlņa foto

PIRMIE KANĀLU PROJEKTI LATVIJA

Langa Garciema apkārtnē. Šo upi projektēja savienot ar Gauju

V. Pāvu 1 ā n a foto



1919. GADA PIEMINAS VIETAS

Piemineklis Daugavpils aizstāv-

jiem 1919. gadā

Kocēnu kapliča Valmierā. Pil-

sētas kapos, kur 1919. gadā
buržuāziskie nacionālisti apcieti-
nāja Vidienas apgabala komjau-
natnes nelegālās konferences
dalībniekus

A. Biedrlna foto
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mikroskopa palielinājumā. Interesanti būtu tās pavērot, jo lapu forma ir sav-

dabīga, kā nevienai citai sūnu sugai: no nedaudz paplašinātas pamatnes pirkst-
veidā atiet atsevišķu šūnu rindu veidoti pavedieni.

Seklu smilšakmens nišu sienas un griestus pie avotu iztekām Gaujas,
Abavas un Salacas baseinos kā ar blīvu, līdz 5 mm biezu, samtainu segu no-

klāj sīkā spārnene (Fissidens pusillus). Ja šādās vietās izplūstošais avotūdens
satur karbonātus, tad uz nišu sienām izplatās gludā zaļastīte (Myurella jula-
cea).

Ap sēravotiem tiešā kontaktā ar sērūdeni aug spurainā dzīparene (Palu-
della squarrosa), seklās vietās veidojot pat mazas saliņas, kā tas redzams,
piemēram. Raganu purvā pie Ķemeriem. Sur tur starp dzīparenēm sastop sta-

raino un daudzmāju atskabardzi (Campylium stellatum, C. polygamum), atro-
tīto sirpjlapi (Drepanocladus revolveris) un tauko bezdzīsleni.

Lielo avotu ūdenī, kā arī strautos uz akmeņiem, koksnes, koku saknēm un

tamlīdzīgiem substrātiem sastop parasto avotsūnu (Froniinalis antipyretica),
kas ir pati izplatītākā sūna mūsu ūdeņos. To viegli pazīt pēc tumši zaļajām
ķīļveidā salocītajām lapām, kas uz dzinumu stumbriem aug trīs blīvās rindās.

Strautu periodisku izžūšanu vasarās labi panes krasta garknāblte (Rhynchoste-

gium riparioides) un krasta strupknābe (Amblystegium riparium).
Strautu krastos karbonātu augsnēs bagātīgi aug atrotītā sirpjlape, kurai

virs ūdens nereti paceļas tikai dzinumu gali. Toties trūdamās augsnēs apēnotu
strautu krastus nereti klāj matētās pelliju (Pellia) ģints pārstāvju joslas vai

parasto konusgalvīšu (Conocephalum conicum) vizošo un smaržīgo lapoņu

klājieni. Bieži te izplatīti arī citi higrofīti — paparžu avotspalve, parastā smail-

zarīte, parastā kociņsūna (Climacium dendroides), strautmalu īsvācelīte (Bra-

chythecium rlvulare) un skrajlapītes.
Daudz interesantu sūnu sugu aug uz laukakmeņiem, kas atrodas strautu

gultnēs. Periodiski tās izžūst vai arī pārklājas ar ūdeni atkarībā no tā, kā

mainās ūdens līmenis strauta gultnē. Sporogonus tās veido, tikai atrazdamās

sausumā. Tur sastop mūru garknābīti (Rhynchostegium murale), brūngano
ūdenshipnu (Hygrohypnum luridum), parasto irdeni (Dichodontium pellucidum),
knābīša skrajlapi (Plagiomnium rostratum) un daudzas citas sugas. Lapsastu
krūmīte (Thamnobryum alopecurum) un Kordas porenīte (Porella cordaeana)
Latvijā atrasta tikai Slīteres Zilo kalnu strautu gravās uz laukakmeņiem.

Austra Āboliņa

PAR GAUJAS VILTĪGAJĀM SĒRĒM

Par Gaujas brīnišķīgajām ainavām un teiksmaino senleju ir bezgala daudz

un dažādu jūsmīgu slavinājumu gan dzejā, gan aprakstos. Skaistums un val-

dzinājums tur atrodams vienmēr, neatkarīgi no gadalaika: gan pavasarī —

«zied ievas Siguldā» ..., gan vasaras zajumā un puķu krāšņumā, gan rudens

lapu zeltā, gan sniegotajās nogāzēs un gravās... Un arī pati upe pavasaros

aizrauj ar savu varenumu, putās sakultiem ūdeņiem uz jūru traucot, turpretī

vasaras tveicē vilināt vilina pabradāt pa sēkļiem un sērēm vai papeldēt dzid-

rajā vēsajā ūdenī.

Bet par Gaujas virpuļu atvariem un slīdošām jeb plūstošām smilšu serem

maz rakstīts un pārrunāts. Tās ir vienādi bīstamas kā peldēt pratējiem, ta

nepratējiem. Kas notiek, cilvēkam nokļūstot uz šādas sēres, liecina kaut vai

daži šādi notikumi.

Pirms ilgāka laika Gaujā pie Siguldas slīdoša sērē gājis bojā labs pel-
dētājs, pie Cēsīm, Raiskuma tilta tuvumā, gājis bojā sanatorijas elektriķis.

Kad kādas Rīgas rūpnīcas virpotājs K. 1971. gada siltā, saulainā jūnija

dienā ar ģimeni ieradās pie Gaujas Ādažu tuvuma, viņš katra ziņa bija lai-

mīgs, ka atpūtas dienu var pavadīt vietā, kur visapkārt ir pavasara ziedu, lapu

un zāles aromāts un Gaujas dzidri zilais spogulis. Un kas gan varēja paredzēt,
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ļfna ™?a ne,1£a Ja mūžā... Pēcpusdiena jaunais cilvēks no-domāja nedaudz pabradāt upē un pamacit savu meitiņu peldēt. Kad viņš iebri-dis hdz jostas vietai ūdenī, kājas sākušas strauji grimt smiltis Peldēšanas

prasme vairs nav varējusi palīdzēt, tomēr pirms pats pazudi zem ūdens tēvsvel paspējis izgruzt bērnu virspusē. Meitene ķepurojusies virs ūdens un pēdēlā
bridi kads to paspējis izvilkt malā .. ' y J ' un peaeja

Mēģinājumi atrast tēvu tajā dienā bija beigušies bez panākumiem Droši
vien meklēšanu apgrūtināja arī risks vēl kādam iebrukt slīdošajā Tērl

*

Krastāsanākušie cilvēki runāja ka Gaujai tur esot «dubults dibens». Un tikāt olā
nTJ?TI-ie}l' mek

,?JOt n ° l3ivaS' atrada b °J' ā gaJušo ci] vēku atvara dibenānedaudz talak no notikuma vietas. Viņš tur atradās līdz viduklim smiltīsBet izdevība runāt ar cilvēku, kas laimīga gadījuma dēl ir izglābies no
nāves, jau gnmsto serē, man bija vēlāk. Tas ir Juris Z. no Cēsu rajona

ias noticis 1970 gada jūlija pirmajā pusē. Seši vīri atvaļinājuma laika

nn^SJS J "35S P T f-,uzJ\edies UZ Sēres" Juris kā jaunākais nokāpis
Ssu'J Um U i Z-l *k UdenL

,

Ne jau pirmo reizi iļojuma laikā tas
bijis jādara - sekli atgadījusies vairākas vietās, jo tajā vasarā bijis visai
zems ūdens līmenis. Ari šis sēklis pēc izskata ne ar ko neesot atšķīries no
iepriekšējiem uz tā tikai nedaudz virmojis ūdens. Kad Jurfe atspē?S pretsekli, lai pastumtu plostu, viņš sācis strauji grimt smiltīs un drīz vien jutiska vairs nav pamata zem kājām. Par laimi rokas vēl turējušās pie plosta un

v.ņs ar pulem izrāvies no sēres un uzrāpies augšā. Grimšanas vietā radies
piltuvei līdzīgs caurums.

Negaidītais notikums satraucis visus plostniekus. Ar apmēram 4 metrus
garu karti, kura atradusies uz plosta, viņi mēģinājuši sasniegt iebrukuma vietā
upes dibenu, bet nav varējuši. Kamēr plosts tur vēl kādu brīdi uzkavējies sēre
zem plosta pazudusi atvarā, un plosts varējis brīvi peldēt uz leju

Par Gaujas slīdošajām sērēm Juris līdz šim-notikumam nekā neesot zinā-
jis un katra ziņa viņš butu laimīgs, ja šī pirmā iepazīšanās būtu ari pēdējā

Je

u

S

u

n0 Aados vecakaJ iem braucējiem zinājis stāstīt, ka Gaujai vietām esot
«dubults dibens» un ka šādās vietās, sērei iebrūkot, gājuši bojā cilvēki Juris
ir pārliecināts, ka gadījuma, ja viņš būtu mēģinājis nostumt plostu no sēkļa ar
karti, ta, spēcīgi atgružoties, būtu iebrukuši sērē, viņš būtu zaudējis līdzsvaru
un uz galvas iegāzies sēres piltuvē, un aprakts brūkošo smilšu masā Tāpēc
talaka ceļojuma pirms izkāpšanas uz sēkļa viņi to rūpīgi iztaustījuši ar kārti

Ka zināms, Gaujas gultnē ir milzīgs smilšu daudzums, tāpēc ūdens
straumju ietekme upes dibena reljefs var viegli izmainīties un slīdošās sēres
var izveidoties dažādas vietās. Ir daudz cilvēku, kuri nekā nezina par šīm bīs-
tamajam serem un virpuļu atvariem. Un tā, bradājot vai peldot, kur pagadās
viņi riskē ar savu dzīvību. Bet, kas Gaujas viltīgo dabu pazīst, tie iet peldēt
tikai pārbaudītas vietās vai peldēšanai izvēlas citas mazāk bīstamas ūdens-
tilpes.

Valdis Ruņģis

PAR RAGANU SPĻAUDEKĻIEM

Biezi cilvēkus dzird runājam par raganu spļaudekļiem jeb vēmekļiem, daž-
kārt ari par dzegužu spļaudekļiem (vācu Ķuckucksspeichel). Kas tad īstenībā
slēpjas aiz šiem noslēpumainajiem apzīmējumiem?

Raganu spļaudekļi un vēmekļi pieminēti ari tautas ticējumos: «Dažreiz pie
sienam, stabiem un citur var redzēt tādu kā spļaudekļu gubiņu. Tie ir burvju
vai raganu spļaudekļi*. Pēc buršanas burvji un raganas izspļaudoties, un šiem

spļaudekļiem nedrīkstot neviens pieskarties, jo tad tam notiekot kāds ļaunums.
Vienīgi tas, kam esot Jāņu vakarā no apakšas uz augšu griezta pīlādža klū-
dziņa ar virsū uzgrieztiem krustiem, varot šos spļaudekļus aizskart un iznīci-
nāt.» Vai arī: «Par raganas vēmekļiem sauc piepes piena vai krējuma izskatā,
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kas uzmetas pie sētam un sienām. To vajaga noņemt un durt tur iekšā ar no-

dedzinātu dzelzi, tad raganai mēle tiek klāt piedurta.» Un vēl par šo pašu
tematu: «Kad raganas par daudz piena izslaukušas, tad esoi jāizvemj, un tai

vietā piepes pie kokiem augot.»
Kas tad īstenībā ir šie veidojumi? Tie ir gan putcikāžu dzimtas kāpuru

izdalījumi, gan arī tos veido gļotsēnes.
Droši vien daudziem no jums šos putcikāžu kāpuru izdalījumus ir gadījies

novērot. Pavasarī un vasaras sākumā nereti var ne tikai ieraudzīt, bet nonākt

ari tiešā kontaktā ar šo balto, putaino masu, kas pirmajā mirklī nebūt neiz-

sauc patīkamas emocijas. Dažkārt var novērot, ka šie «spļaudekļi» pil no vītolu

zariem (šinī gadījumā saka, ka vītoli raud).
Ja mēs apskatāmies tuvāk, zem putām atrodam vienu vai vairākus kāpu-

rus, kuri novietojušies ar galvu uz leju. Tie pārtiek, sūcot augu sulu. Putas

(tās sastāv galvenokārt no vaska dziedzeru izdalījumiem un šķidriem ekskre-

mentiem) kāpurus pasargā no izžūšanas un ienaidniekiem. Zināms gan, ka

dažu sugu racējlapsenes tomēr uzbrūk putcikāžu kāpuriem, paralizē tos un

izmanto par barību saviem pēcnācējiem.
Tā kā kāpuriem būtība iznāk dzīvot tikpat kā zem ūdens, tiem ir speciāli

pielāgota elpošanas sistēma. leelpa norisinās, izvadot vēderiņa pakaļgalu, kur

atrodas speciāla elpošanas kanāla atvere, ārpus putu apvalka. Savukārt izelpa
notiek zem apvalka, tāpēc veidojas šie gaisa pūslīši, kas rada līdzību ar putām
vai siekalām.

Pieaugušas cikādes pāriet uz brīvu dzīvesveidu. Mal Īles vasaras otrajā

pusē dēj līdz 30 olām un pārklāj tās ar speciālu sacietējušu apvalku. Olas pār-
ziemo, un no tām, sākot ar aprīli, iznāk kāpuri, kas veido minētos putu apval-
kus. Pieauguši indivīdi sāk parādīties jūnija. Gada laikā attīstās tikai viena

paaudze.
Putcikādes ir plaši izplatītas gan mērenā, gan siltā klimata zonās, tomēr

lielākā daļa sastopama tropos. Tie ir nelieli kukaiņi, ķermeņa garums reti pār-
sniedz 1,5 cm. Latvijā zināmas 8 putcikāžu sugas; šo sugu cikādes nav garā-
kas par 0,7 cm. Visbiežāk sastopama parastā putcikāde. Vēl jāatzīmē, ka dažu

tropisko sugu cikādes izdala ļoti daudz šķidruma. Tā, kādas Madagaskarā dzī-

vojošas sugas putcikāžu 60 —70 kāpuri pusotrā stundā izdala tik daudz šķid-
ruma, ka ar to varētu piepildīt apmēram 1 litru. Savukārt pazīstamais ceļotājs
D. Livingstons, atrazdamies Āfrikā, šos izdalījumus noturējis pat par lietu, jo

no kokiem, kur cikāžu kāpuri dzīvojuši, burtiski, lijis.
Dažas sugas, to skaitā arī jau minētā parastā putcikāde, pieskaitāmas pie

augiem kaitīgām.

Neparasti organismi ir gļotsēnes. To veģetatīvo ķermeni sauc par plazmo-
diju. Tā ir protoplaztnatiska masa, kas satur daudzus kodolus. Pa lielākai daļai
plazmodija masa satur daudzus šūnās nenorobežotus kodolus un raksturojas
ar spēju pārvietoties ar ātrumu līdz 0,5 mm/min. Nav brīnums, ka zinātnieki

gļotsēnes ir klasificējuši dažādi. Vācu zinātnieks A. dc Bari tās pieskaitīja
dzīvniekiem un sauca par sēņdzīvniekiem. Vēlāk tās tika pieskaitītas augiem,
bet tagad — sēnēm.

Mūsdienās plazmodija kustības mehānisms vēl nav pilnībā izskaidrots.

Izteiktas domas, ka plazmodija kustība saistīta ar īpašas vielas —
miksomio-

zīna — mijiedarbību ar ATF. Domā, ka reakcija principā norit tāpat kā akto-

riiiozīna un ATF reakcija dzīvnieku un cilvēka muskuļu šūnās. Plazmodijs
dzīvo mitra substrāta. Tā izmēri var svārstīties no 1 mm līdz 1 m, taču pa lie-
lākai daļai ir tikai daži milimetri, retāk centimetri. Sāds plazinodi;s meklē mit-

rākas vietas un izvairās no apgaismojuma (tam raksturīgs pozitīvais hidrotro-

pisms un negatīvais īototropisms). Kad sākas sporu veidošanās, tropismi mai-

nas un gļotscnc pārvietojas uz sausāku un gaišāku vietu. Un tad, pirms ir

izveidojušies un attīstījušies augļķermeņi, uz trūdošiem celmiem, koku zariem,
stumbriem, meža nobirām, sūnām mēs redzam, gaismā iznākušos plazmodijus,
kuri, atkarībā no pigmentu sastāva, var būt sarkani, oranži, dzelteni, balli utt.
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Tie nu tad būtu gļotsēņu izcelsmes «raganu spļaudekli», kurus varam sastapt
ne tikai mežā uz pieminētajiem substrātiem, bet arī uz satrunējušiem žoga stabiem

vai sētas mietiem. Gjotsēnes ar nelieliem izņēmumiem ir saprofītiski organismi,
kas attīstās uz atmirušām augu atliekām. Gļotsēņu plazmodiju attīstībai un

augļķermeņu tapšanai ir viegli izsekot. Ja jums gadās uz kāda celma vai trū-

doša koka redzēt šo organismu gļotaino, krāsaino masu — pasekojiet tās tālā-

kai attīstībai. To dažkārt iespējams izdarīt pat pilsētas apstākļos. Ja iesiet ga-
rām tam pašam celmam vai kokam pēc dažām dienām vai pēc nedēļas, gļo-
tainās masas vietā jau būs redzami augļķermeņi. Tie var būt gan dažādās

krāsās, gan ari ar interesantu un neparastu formu.

Viena no biežāk sastopamajām gļotsēnēm ir koksnes sārtpiene. Tās plaz-

modiji uz celmiem ir vairāk vai mazāk izplūduši, sarkanā krāsā, bet vēlāk,

kad veidojas augļķermeņi ar sporām, noapaļojas un atgādina nelielus iesārtus,
vēlāk pelēkbrūnus pūpēdīšus, kuri pārplīst, un izkaisās iesārta sporu masa.

Ļoti bieži sastopamām gjotsēnēm pieder arī dzeltenā kvēpene (Fuligo sep-

tica). Tās gļotainie plazmodiji uz celmiem, sūnām un ķērpjiem ir dzelteni, bet

vēlāk pārveidojas melnbrūnā sporu masā.

Neparasti, jo neesam tos ievērojuši, ir trauslas gludenītes (Leocarpus fra-

gilis) dzeltenie vai sarkandzeltenie plazmodiji uz sūnām vai skujam meža zem-

sedzē. Tās ovālie sporangiji sasniedz 2—4 mm garumu un I—21 —2 mm platumu, ir

spīdīgi brūni un gludi kā nolakoti.

Ap dažādu lakstaugu stublājiem un dažreiz pat ap sīku kociņu stumbriem

redzama sūkļainā mucilāga, kurai atsevišķie sporangiji saplūst kopā neregulā-

ras formas etalijos, kas var sasniegt pat līdz scm garumu un platumu. Tos

ietver putām līdzīgs, kaļķa kristālus saturošs balts apvalks, kas ir ļoti trausls

un viegli sairst, atsedzot tumšu sporu masu.

Andris Piterāns

Edgars Vimba

PAR JŪRAS PĪLĀDŽIEM

Cik Latvijā ir pīlādžu sugu? Vairums lasītāju atbildēs: viena — parastais
pīlādzis (Sorbus aucuparia), kas rudeņos priecē acis ar saviem spilgti oranž-

sarkanajiem, rūgtenajiem augļiem. īpaši bagāta raža tam ir slapjās un vēsās

vasarās, kā, piemēram, 1987. gadā. Tomēr atradīsies arī tādi lasītāji, kas zinās,

ka it īpaši Kurzemes zvejnieku ciemos — jūrmalā starp Papes ezeru un Enguri,
arī Tebras krastos starp Aizputi un Pāvilostu, Tērvetes apkaimē un Daugavas
lejtecē Mangaļsalā atrodams Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia). Nedaudzi

zinās teikt, ka Kurzemes zvejniekciemos vai to tuvējā apkaimē — Užavā, Stal-

dzenē, Akmeņdzirās, Liepenē, Ovīšos, Slīterē, Mazirbē v. c. stādīts un pārgājis
savvaļā hibrīdpīlādzis (Sorbus hubrida). Abas pēdējās pīlādžu sugas Kurzemē
sauc par jūras pīlādžiem (vietējie iedzīvotāji sarunvalodā lieto lībiešu nosau-

kumu — jūras pucenes) atšķirībā no parastā pīlādža, ko sauc par meža pīlādzi
(meža puceni). Pavisam nesen, 1983. gada vasarā, ZA Botāniskā dārza Den-

drofloras laboratorijas zinātnieki Liepenē (starp Ventspili un Kolku) kādā

pamestā dārzā atrada kādreiz stādītu klinšu pīlādzi (Sorbus rupicola). Arī tas

pieder pie jūras pīlādžiem, bet sudrabbalto, saules staros izteikti kontrastaino

lapu apakšpušu dēļ tiek dēvēts par sudraba jūras pīlādzi (sudraba puceni).
Tajā pašā vasarā Ovīšos un Staldzenē mēs atradām parastā pīlādža un hibrīd-

pīlādža hibrīdus, kā arī kādu Padomju Savienībā pilnīgi jaunu sugu — Teodora

pīlādzi (Sorbus teodorii). Arī šī suga pieskaitāma jūras pīlādžiem.
Tālāk mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kad un no kurienes jūras pīlādži

Latvijā radušies.

Gan hibrīdpīlādzi, gan Zviedrijas pīlādzi Latvijā sāka kultivēt jau pagā-
jušā gadsimta sākumā, tātad vairāk nekā 160 gadu atpakaļ. Protams, ka tad

šo pīlādžu stādus varēja iegādāties tikai lielie zemes īpašnieki saviem parkiem
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un dārziem. Bijušo muižu parkos sastopamajiem Zviedrijas pīlādžiem ir apmē-
ram 130—150 gadu, bet hibrīdpīlādži, kas parkos stādīti retāk, ir daudz jau-
nāki. Zviedrijas pīlādzi savvaļā Kurzemes jūrmalā pirmo reizi atrada X- Kup-
fers un P. Lakševics 1899. gadā, bet hibrīdpīlādži no eksemplāra, kas bija
stādīts pie Ovīšu bākas, 1933. gadā ievāca K. Starcs. Sāmsalā Zviedrijas pīlā-
dzi pirmo reizi atradis J. Luce (7. Luce) jau 1823. gadā, bet otra pīlādžu
suga — hibrīdpīlādzis — Monzunda arhipelāgā nekad nav atrasta, ne arī agrāk
kultivēta parkos. Tādēļ mūsu literatūrā sastopamie apgalvojumi, ka hibrīdpīlā-
dzis, iespējams, Latvijā ieviesies ar caurceļotāju putnu starpniecību no Sām-

salas, nav pareizi. Jāsaka, ka speciālisti agrāk pieļāva iespēju, ka hibrīdpīlādzis
Kurzemes ziemeļrietumu un rietumu piekrastē ieviesies no Gotlandes, Zviedrijas
cietzemes vai, visticamāk, no Alandu salām. Ja arī pieļautu iespēju, ka Igaunijā
Zviedrijas pīlādzis ieviesies ar putnu starpniecību no Alandu salām, tad rodas

otrs jautājums: kāpēc tikai šī suga, un kāpēc vienlaikus ar Zviedrijas pīlādzi
nav ieviesies arī hibrīdpīlādzis, kas arī ir Alandu salās sastopams savvaļā?
Jāatsakās arī no pieņēmuma par putnu starpniecību, jo izrādās, ka putnu apēstie
pīlādžu kauliņi nepaliek tajos ilgāk par apmēram 10 minūtēm. Jādomā, ka jūras

pīlādži ir pārgājuši savvajā no zvejnieku sētām un parkiem, kur tie kultivēti,
respektīvi, jūras pīlādži Latvijā sastopami tikai subspontāni.

Kā latviešu, tā igauņu zvejnieki uzturēja plašus sakarus ar Zviedrijas ciet-

zemi, Gotlandi un Alandu salām. Visās šajās vietās jūras pīlādži bija ļoti
iecienīti, tos bieži audzēja kā augļu kokus.

Gandrīz visi Kurzemes zvejniekciemi no Kolkas līdz Papes ezeram atradās

nabadzīgās, stipri podzolētās smilts augsnēs vai pat kāpu ieplakās. Šeit audzēja
kartupeļus, rudzus, nelielajās dobēs — dārzeņus. Taču augļu koki nepadevās.
Kā jau minēts, Kurzemes zvejnieki izsenis uzturēja sakarus ar Gotlandi, kur

smilšainajā jūras piekrastes zonā uz klintīm un citās vietās kopā ar kadiķiem
auga pīlādži, vilkābeles un klintenes. Visticamāk, ka tieši no Gotlandes pie
mums atvests un iekultivēts vispirms Zviedrijas pīlādzis, bet vēlāk arī hibrīd-

pīlādzis. Hibrīdpīlādža augļi ir garšīgāki un sulīgāki par Zviedrijas pīlādža
augļiem, un zvejnieki tos labi prata atšķirt.

Kā viena, tā otra suga labi aklimatizējusies mūsu apstākļos un periodiski

bagātīgi ražo augļus. Veco stādījumu tuvumā abas pīlādžu sugas plaši pāriet
savvaļā. Par pilnīgu aklimatizēšanos liecina arī tas, ka hibrīdpīlādzis sācis

krustoties ar parasto pīlādzi, veidojot notomorfas. Krustojoties radies arī Teo-

dora pīlādzis. Tas pirmo reizi tika atrasts 1953. gadā Gotlandē Fores salā.

Tas ir triploīds apomikts, kas tagad papildina mūsu dendrofloru un var balstīt

hipotēzi par jūras pīlādžu gotlandisko izcelsmi.

Raimonds Cinovskis

PAR PERĒKĻA RĪTIEM

Un tā — sāksim no sākuma. Putni sugas turpināšanai veido ligzdas un

dēj olas. Mazie — katrā dienā pa olai, lielākie — ar kādas dienas atstarpi.
Daudzu sugu putniem izdēto olu skaits ir līdzīgs, sevišķi dziedātājputniem.
Daudzi putni «samierinās» tikai ar divām vai trim olām. Turpretim citi cītīgi
nopūlas, audzinādami desmit un pat vairāk mazuļu.

Tam ir vairāki skaidrojumi. Atsevišķām sīko putnu sugām ir liela mirstība,

sevišķi lielajām zīlītēm ziemā. lespaido arī piemērotas barības neierobežojums,
kas ļauj audzināt prāvu mazuļu baru. Tāpēc vairāku sugu mātītes katrā gadā

dēj tik daudz olu, cik liels barības daudzums gaidāms. Tāda, piemēram, ir

kraukļu mamma. Pēdējā laikā mēs stipri cīnāmies par šo putnu ierobežošanu,

jo tie kaitē medniecībai un dzīvajai dabai.

Mazie putni parasti sāk perēt, līdzko izdēta pēdējā ola. Taču plēsīga-

jiem — pūcēm, vanagiem v. c. — perēšana sākas līdz ar pirmo olu. Tapec
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šādā ligzdā mazuļi neizšķiļas vienlaicīgi. Piemēram, kad viena daļa lielo zīlīšu

mazuļu pēc pāris dienām atstāj ligzdu, tad viens otrs putnēns vēl nav pai
īsti apspalvojies. Tādēļ bieži gadās, ka, tīrot būrīšus, ligzdu atkritumos ir ma-

zulis, kas tur ir iebradāts un nobeidzies.

Arī perē katras sugas putni savādāk. Kā zināms, parasti perē mātītes, pie-
mēram, lauku cīruļu, melno mušķērāju, žubīšu, lakstīgalu mātītes. Bet citiem

putniem — pelēkajiem mušķērājiem, gaišajiem ķauķiem, iedzeltenajiem ķauķiem,
dārza ķauķiem, melngalvas ķauķiem — perē pārmaiņus kā tēviņš, tā mātīte,

vai arī tēviņš baro perējošo mātīti. īsi pirms dēšanas mātītei vēderpusē izkrīt

spalvas un rodas kails laukums, kas tiek saukts par perēšanas laukumu. Tas

perējot dod nepieciešamo siltumu olām, kurās jāattīstās dīglim. Tēviņām tāda

perēšanas laukuma nav, tāpēc lielāka loma perēšanā ir mātītei. Bez tam tiek

uzskatīts, ka to putnu lēviņi, kuri ir košās krāsās — neperē, lai tos ligzdā
neieraudzītu ienaidnieks, bet perē mātītes, kurām apspalvojums neuzkrītošāks.

Lai gan
— ir atsevišķi sugu tēviņi, kuri apspalvojuma ziņā ir līdzīgi mātītēm,

taču tie neperē.
Bet vai paši putni pazīst savas olas pēc krāsas un formas? To vēl grūti

pateikt, taču vairāk nākas domāt, ka nepazīst. Lielie putni ir gatavi perēt jeb-
kuru priekšmetu, kas atgādina vai neatgādina olu. Atsevišķu sugu dziedātāj-
putni — dārza ķauķis, koku čipste v. c. — skatās, lai ligzdā atrastos vienādas

krāsas olas. Ja šādu putnu ligzdā starp īstajām olām ieliek citas krāsas olu.

tā tiek izmesta. Bet notiek arī otrādi. Lūk, cik «operatīvi» rīkojas dārza ķauķis.
Ja tam no ligzdas tiek izņemtas olas dēšanas laikā un vietā tiek noliktas citas,

tad, izdējis savu kārtējo olu, viņš no ligzdas izmet tieši to, jo tā krāsas ziņā

pārāk atšķiras no pārējām. Turpretī mazputniņi: cielavas, cīruļi v. c. nepievērš
uzmanību olu krāsai un perē pat spilgtu olu atdarinājumus. Tāpēc tieši šo

putnu ligzdās visbiežāk atrod dzegužu olas. Bet kā dzeguze zina, kuri putni
uzmana, lai visas olas ligzdā būtu vienādā krāsā un kuri tam nepievērš
uzmanību?

Kā putni izturas, ja ligzdas tuvumā uzrodas kāds traucētājs? Lielākā daļa

putnu, sevišķi mātītes, tad atstāj ligzdu un, izlikdamās ievainotas, cenšas

traucētāju aizvilināt, kas bieži vien arī izdodas. Lauku balodis pat, nevarīgi

spārnus sizdams, krīt lejā no vairāk nekā piecu metru augstuma, kur atrodas

tā ligzda. Bet zvirbuļvanagu mātīte traucētājam uzbrūk ar lielu niknumu, laiz-
dama darbā asos nagus. Tādā pašā veidā rīkojas arī citi plēsējputni. Savukārt

vakarlēpis un labi pazīstamā žagata savas olas pārnes uz citu vietu. Tāpēc

vakarlēpis ligzdu vispār neveido, bet žagata pavasarī sataisa vairākas ligzdas
pienācīgā attālumā vienu no otras. Ja olu dēšanas vai perēšanas laikā tā tiek

traucēta, tad žagatu pāris olas knābī pārnes uz citu ligzdu.
Šis novērojums var likties ļoti neticams, taču putnu dzīvē ir vēl netica-

mākas lietas. Tā, piemēram, ir zināms, ka mūsu putni ir cītīgi perētāji. Taču

atliek tādam cītīgam perētājam kā melnajam mušķērājam blakus nolikt kādu

ligzdu ar mazuļiem, lai viņa perēttieksme izgaistu: viņš pamet olas un pievēr-
šas ligzdai ar mazuļiem. Acīmredzot barošanas instinkts viņam ir pārāks par

perēšanas instinktu. Tāpat vairākkārt nācies redzēt, kā dzeguzēns no ligzdas

izgrūž audžuvecāku mazuļus, kuri vēl kādu laiku guļ zemē un plāta knābīti,

taču vecāki tiem vairs nepievērš uzmanību.

Bez tam mazo dziedātājputnu dzīvē, sākot ar olu dēšanas laiku un beidzot

ar mazuļu izvešanu, liela nozīme ir «ligzdas bedrītei». Mazais un aklais ma-

zulis, kas atrodas ārpus ligzdas, nekādu iespaidu uz vecajiem putniem neatstāj.

Putni pievērš uzmanību tam, kas atrodas ligzdas bedrītē un plāta knābīti, bet

nevis tam, kas ārpus ligzdas dara to pašu.
Bet kā putni pazīst savus mazuļus? Kaijas savējos zin pēc cilvēkam ne-

icraugamām izturēšanas īpatnībām un pazīmēm apspalvojumā. Turpretim mazie

putni daudz nebēdā, vai ligzdā atrodas pašu vai sveši bērni, jo barošanas
instinkts ir ļoti liels. Taču dažu sugu putnēniem ir tik raksturīga, īpatnēja
jzturešanas, ka piemānītie vecāki tādus atsakās barot.
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Kurš dziedātājputns spēs pabarot svīres mazuļus? Laikam neviens, jo f.iem

ir savdabīga barības saņemšana un galvenais —
tie ligzdā barību neprasa,

atpletuši knābi vai čiepstēdami, kā to dara pārējie mazo putnu pēcnācēji. Bel

kas notiek balto stārķu ligzdā, ja tur kāds putnēns izturas neparasti, piemē-

ram, neprasa barību vai kā savādāk atšķiras no pārējiem? Tādu vecie putni
uzskata par lieku priekšmetu un no ligzdas izmet.

Mūsu dzimtenē ir daudz un dažādi putni un arī to izturēšanās ir atšķi-

rīga. Tikai šīs īpašības vēl jāizzina.
Ainārs Ozoliņš

MŪSU ZEME KAIMIŅPLANĒTU SPOGULĪ

Ja pūlamies izzināt kadu sevišķi sarežģītu objektu vai procesu, ir ļoti no

svara, lai tas nebūtu pilnīgi unikāls, lai to varētu ar kaut ko daudzmaz analo-

ģisku salīdzināt. Jo citādi ir ļoti grūti atšķetināt, kas šajā objektā vai procesā

ir galvenais, noteicošais un kas — otršķirīgs, kuras tā īpašības ir dziļi likum-

sakarīgas un kuras — nejauša gadījuma veidotas.

Teiktais visā pilnībā attiecas uz mūsu kosmisko mājokli — planētu Zemi,

kur vienotā, ārkārtīgi sarežģītā sistēmā saistītas dzīles, virsslāņi, hidrosfēra,
atmosfēra un magnetosfēra. Skaidrs, ka vispiemērotākie salīdzināšanas objekti
Zemei būtu abas kaimiņplanētas — gandrīz tikpat lielā. Saulei nepilnas pus-

otras reizes tuvākā Venēra un diametrā uz pusi mazākais, no Saules pusotras
reizes tālākais Marss (mums visai tuvais Mēness ir pārāk mazs un primitīvs).
Taču vēl ne pārāk sen šos debess ķermeņus mēs pazinām tikai kā spožus pun-

ktus pie debesjuma vai ari kā izplūdušus, virmojošus aplīšus teleskopa redzes-

lauka
... Toties pēdējos pārdesmit gados, attīstoties modernajām astronomijas

nozarēm un sevišķi kosmonautikai, šīs planētas — pat mākoņos mūžam tītā

Venēra — dažviet iepazītas gandrīz tikpat pamatīgi kā mūsu Zeme.

Jau 50. gadu otrajā pusē astronomi konstatēja, ka no Venēras nāk negaidīti
stiprs radiostarojums — tāds, it kā šī debess ķermeņa virsma būtu sakarsusi

līdz +300 vai pat +400 °C temperatūrai! Tas šķita neticami, jo Venēra, lai arī

atrodas tuvāk Saulei, patiesībā saņem no tās ne vairāk enerģijas kā Zeme:

visu papilddevu uzreiz atpakaļ kosmosā atstaro ļoti spožā mākoņu sega. Varbūt

pārsteidzošajam radiostarojumam ir pavisam citāda izcelsme, piemēram, no pla-
nētas jonosfēras? Taču 1962. gada decembrī liels padomju radioteleskops, kas

atradās uz Zemes, un miniatūrs amerikāņu radioteleskops, kas ar automātisko

staciju «Mariner-2» bija aizceļojis uz Venēras tuvāko apkaimi, vienprātīgi aplie-
cināja: starojums nāk no virsmas... Pēdējās šaubas 1970. gada decembrī

izgaisināja padomju automātiskās stacijas «Venēra-7» nolaižamais aparāts, izmē-

rīdams šīs planētas gaisa temperatūru vistiešākajā un visdrošākajā veidā —

turpat uz vietas Izrādījās, ka tā pat naktī ir gandrīz 500 °C virs nulles! Sīs

pašas sērijas aparāti tikpat tieši un nepārprotami noskaidroja, ka ārkārtīgi

1. att. Tā iztērējas Venēru sa-

sniedzošā Saules enerģija (a)
un pašas planētas izstarotais

siltums (b): I — atstarojas at-

pakaļ kosmosā, II — absorbē-

jas atmosfērā un mākoņos,
III— absorbējas planētas vir-

smā, IV — izstarojas kosmosā.
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karstā Venēras gaisa spiediens pie virsmas ir ne mazāk iespaidīgs — gandrīz
100 atmosfēru, bet gaisa galvenā sastāvdaļa ir ogļskābā gāze.

Visi šie neparastie (vismaz no mūsu viedokļa) Venēras atmosfēras parametri
ir savā starpā cieši saistīti. Ogļskābā gāze, kā zināms, ir caurspīdīga, tādēļ
Saules stari, lai arī pa ceļam stipri izkliedēti un mākoņu pa daļai aizturēti,

tomēr daļēji sasniedz Venēras virsmu (citiem vārdiem, uz šīs planētas dienā ir

diezgan gaišs). Saņemdama Saules enerģiju, Venēras virsma sakarst un tādēļ

pati izstaro siltumu, precīzāk, infrasarkanos jeb siltuma starus. Taču ogļskābā
gāze, turklāt tādā blīvā un biezā slānī, ir tik necaurspīdīga, ka nelaiž cauri šos

elektromagnētiskos viļņus, un tādējādi siltuma aizplūšana kosmosā ir ļoti apgrū-
tināta. Varētu sacīt, ka Venēras atmosfēra darbojas mazliet līdzīgi siltumnīcas

stiklam, tādēļ arī nupat iztirzāto parādību dēvē par siltumnīcas efektu.

Bet kāds tam visam sakars ar Zemi? Gaisa spiediens uz mūsu planētas
taču ir nesalīdzināmi mērenāks, ogļskābās gāzes tajā ir pavisam maz — pro-
centa simtās daļās. No vienas puses, tā patiešām ir, no otras — šīs gāzes
koncentrācija Zemes atmosfērā pēdējā laikā ir fantastiski strauji augusi: kopš
pagājušā gadsimta vidus — par piekto daļu! Patiesi, ogļskābā gāze taču ir

viens no galvenajiem naftas, ogļu, kā arī citu tradicionālo kurināmo degšanas
produktiem. Bet kurināts taču tiek aizvien vairāk un vairāk... Ja tā turpināsies,
tad, kā pareģo vairāki visnotaļ atzīti speciālisti, šobrīd vēl niecīgais siltumnīcas
efekts pēc dažiem tūkstošiem gadu kļūs pietiekami stiprs, lai izkausētu vismaz

pusi Antarktīdas ledus. Ja pareģojums piepildītos, ūdens līmenis jūrās un

okeānos celtos par kādiem 60 metriem. Padomājiet, kas tad notiktu ar lielāko

daļu Latvijas!
Var jau būt, ka Zemes klimats patiesībā ir daudz noturīgāks pret šādu

gaisa sastāva maiņu un tikko izklāstītā prognoze ir pārlieku pesimistiska, —

taču droši par to mēs nekādi vairs nevaram būt... Tā vai citādi, ir saņemts
visnotaļ nopietns brīdinājums, un šī potenciāli draudīgā efekta darbību uz

Zemes jācenšas izprast visos sīkumos jau laikus. Bet, lai šādu dziļu izpratni
drīzāk sasniegtu, siltumnīcas efekts vispirms kārtīgi jāiepazīst tur, kur tas

izpaužas nesalīdzināmi stiprāk un daudz vienkāršākā klimatiskajā situācijā, —

uz Venēras.

Kad 1971. gada novembrī ap Marsu sāka riņķot tā pirmais mākslīgais pava-
donis «Mariner-9», uz šīs planētas plosījās globāla putekļu vētra — tik stipra,
ka pat no tuvuma tur varēja saskatīt vienīgi četru visaugstāko kalnu (vēlāk
izrādījās — apdzisušu vulkānu) virsotnes. Kosmiskā aparāta tālzondēšanas

instrumenti uz visas planētas reģistrēja daudz zemāku temperatūru, nekā zināt-

2. att. Tā iztērējas Marsu sasniedzošā Saules enerģija normālos apstākļos (a)
un putekļu vētras laikā (b): I — atstarojas atpakaļ kosmosā, II — absorbējas
atmosfērā, III — absorbējas planētas virsmā.
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3. att. Marsa tuksnešainā virsma ap amerikāņu automātiskās stacijas «Viking 1»

nolaižamo aparātu.

nieki bija gaidījuši, pamatodamies uz iepriekšējo, Marsam tikai garam lidojušo
«Marineru» datiem. Taču, tikko putekļu vētra norima, Marsa virsmas tempera-
tūra tūlīt pieauga par dažiem desmitiem grādu un šaja — acīmredzot normā-

lajā — līmenī arī palika. Tadu pašu parādību novēroja arī šīs planētas trešais

mākslīgais pavadonis padomju automātiskā stacija :<Marss-3».

Tātad putekļu vētras laikā uz Marsa bija darbojies spēcīgs antisiltumnīcas

efekts. Putekļu piesātināta atmosfēra daudz stiprāk neka parasti gan atstaroja,
gan absorbēja Saules gaismu. Rezultātā planētas virsma no šī spīdekļa saņēma
2—2,5 reizes mazāk enerģijas neka normālos apstākļos. Bet virsmu atstājošais
infrasarkanais starojums, kura viļņa garums ir daudz lielāks neka vēja pacelto
puteklīšu diametrs (desmit un vairāk mikronu salīdzinājumā ar vienu mikronu

un mazāk), turpināja aizplūst kosmosā gandrīz tikpat brīvi kā caur dzidru

atmosfēru.

Un atkal — ši efekta krasāko formu iepazīšana uz cita debess ķermeņa ir

ļoti noderīgs starpposms pētnieku centienos izprast, kā tas varētu ietekmēt kli-
matu tepat uz Zemes. Līdz pagājušajam gadsimtam antisiltumnicas efektu uz

musu planētas darbināja tikai dabiski un lielākoties epizodiski procesi: vis-

vairāk — vulkānu izvirdumi. Turpretī mūsdienās atmosfēru ar putekļiem aizvien
jūtamak piesātina arī rūpnīcu dūmeņi, transportlīdzekļi un citi mākslīgi avoti,
turklāt dara to diendienā.

Tiesa, šis process, tāpat kā ogļskābās gāzes daudzuma pieaugums, norit

stingri pakāpeniski, ta ka gaidīt spējas klimata pārmaiņas jau tuvākajos gad-
simtos vai pat gadu desmitos it kā nebūtu pamata. Taču mūsdienās cilvēkam

diemžēl ir pa spēkam radīt katastrofālu antisiltumnīcas efektu, burtiski, dažu

stundu laikā — uzsākot vispārēju kodolkaru. Pēdējos gados zinātnieki Ir seci-

nājuši, ka daudzos tūkstošos skaitāmie kodolsprādzieni un to izraisītie gran-
diozie ugunsgrēki izsviestu atmosfērā tik daudz putekļu, ka pat vasaras laikā

iestātos īsta «kodolziema» vai vismaz pamatīgs «kodolrudens». Pēkšņā aukstuma
un tam sekojoša lauksaimniecības produktu trūkuma dēļ aizietu bojā vēl daudzi

no tiem cilvēkiem, kuriem būtu gadījies pārdzīvot pašu kodoltriecienu.

To zinātnieku vidū, kuri 80. gadu sakumā izvirzīja un ar aprēķiniem pama-

toja domu par «kodolziemu», viena no galvenajam figūrām bija visa pasaulē
pazīstamais amerikāņu planetologs Karls Seigans — kādreizējais «Mariner-9»
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eksperimenta zinātniskais vadītājs. Pēc daudzām zīmēm spriežot, tieši tālā

Marsa pētījumi palīdzējuši cilvēcei laikus atskārst vēl vienas ļoti lielas briesmas,
ko tai nestu trešais pasaules karš.

Abi šeit sīkāk izklāstītie piemēri nebūt nav vienīgie, kuri rāda, ka citu pla-
nētu iepazīšana palīdz mums ieraudzīt Zemi jauna, agrāk neapjausta skatījumā,
un brīdina nenodarīt tai ne ar ko neatlīdzināmu ļaunumu. Lūk, vēl viens, pat

ne tik daudz ar vēsu prātu ka tīri vizuāli un emocionāli tverams piemērs:
nebeidzama tuksneša ainavas, ko no Marsa pārraidīja kosmiskie aparāti
«Viking», uzskatāmi ilustrē, kas notiek ar apvidu, kuram grunti kopā nesatur

itin nekāda augu valsts... Tā ka citu planētu izpēte, izmantojot šaja nolūkā

dārgo kosmisko tehniku, nebūt nav bezjēdzīga naudas šķiešana!

Edgars Mūkins

GAROZAS BIEZUMS LATVIJAS ZEMĒ

Derīgo izrakteņu meklējumu darbos arvien lielāku nozīmi iegūst Zemes

garozas dziļo slāņu pētījumi, kurus pagaidām galvenokārt veic ar ģeofizikāla-
jām metodēm. Visprecīzākos rezultātus iegūst ar dzi|o seismisko zondēšanu.

Baltijas republikās 1984.—1986. gadā pirmo reizi tika izzondela profila līnija,
kas orientēta submeridionala virziena no Kohtlajerves līdz Sovetskai. Šis pro-

fils savieno divus jau agrākos gados izpildītos starptautiskas dziļās seismiskās

zondēšanas profilus: profils «Baltika» atrodas Somijas austrumdaļa un pro-
fils VII — Polijā un Kaļiņingradas apgabalā. Visi trīs iepriekšminētie profili
atrodas uz tā saukta «Ģeotraversa I». Latvijas teritorijā šis profils stiepjas
netālu no Valkas, Strenčiem, Valmieras, Cēsīm, Nītaures, Baldones un Elejas.

Kad seismiskais (spridzināšanas trieciena) vilnis nonāk līdz Zemes garo-
zas un mantijas robežai, kuru sauc par Mohorovičiča virsmu un apzīmē ar M,

tad šis vilnis ļoti intensīvi atstarojas un to labi reģistrē seismogrāfi. Tas notiek

tāpēc, ka garoza viļņi izplatās vidēji ar ātrumu 6,0—7,5 km/s, bet uz šīs ro-

bežvirsmas viļņu izplatīšanās ātrums krasi mainās, un dziļāk, augšēja man-

tijā, tas līdzinās vai pārsniedz 80 km/s. Tāpēc dziļa seismiskā zondēšana ļauj
noteikt Zemes garozas biezumu.

Vēl nesen, kad par Zemes garozas biezumu Baltijas republikas sprieda

galvenokārt pēc gravitācijas lauka un magnētiskā lauka anomālijām un ze-

mestrīču datiem, tika lēsts, ka vidējais attālums līdz Mohorovičiča virsmai

Latvija ir ap 42 km. Rīgas līča rajona un tā austrumu piekrastē šī virsma

veido bedri, kurā Zemes garozas biezums pēc toreizējām ziņām pārsniedza
44 km.

Turpretim dziļa seismiska zondēšana paradīja, ka īstenība Zemes garoza

pie mums ir biezāka, nekā domāja agrāk, un vidēji līdzinās 50—55 km, bet

Rīgas līča austrumu piekrastes ieliecē sasniedz līdz 60 km. Kādus 5—15 km

seklāk par Alohorovičiča virsmu visā profila garumā pašā garoza izsekota

vēl viena robeža (IV). Agrāk līdzīgu robežu sauca par Konrāda virsmu un

uzskatīja, ka virs tās atrodas galvenokārt granitoīdi, bet zem šis robežas —

bazaltoīdi. Tagad tiek uzskatīts, ka starp robežu IV un Mohorovičiča robež-

virsmu atrodas pārejas slānis no Zemes garozas uz augšējo mantiju. Zem Mo-

horovičiča robežvirsmas augšējā mantija arī izsekotas dažas seismiskas robe-

žas (M 2', M 2"). Ari Zemes garozas augšējā daļa dziļumā no 15 km lidz

25 km noteikta seismiska robeža II (II'). Par tās izcelšanos pašlaik nav no-

teikta viedokļa. lespējams, ka ta atbilst Zemes garozas sadalījumam pēc me-

tamorfisma stadijām.

Dziļas seismiskās zondēšanas darbi paradīja, ka Zemes garozas uzbūve

visumā ir blokveidīga. Slāņu dziļumi un biezumi mainās pakāpienveidīgi pa



1. att. Shematisks Zemes garozas griezums no Sovetskas līdz Kohtlajervei.

lūzumu zonām. Baltijas republiku austrumu rajonos pārejas slānis starp ga-
rozu un mantiju (Mi—IV) ir krietni biezāks, bet rietumu rajonos — Baltijas
sineklīzē — plānāks. Tas varētu norādīt, ka Baltijas sineklīze ir veidojusies
tad, kad apakšējais slānis tapa plānāks.

Ņina Ozoliņa

CIK AKTĪVAS IR LATVIJAS DZĪLES

Pēc seismologu datiem, nevienmērīgas ģeoloģiskās uzbūves dēļ daži Lat-

vijas rajoni ir seismiski aktīvāki un tajos zemestrīces ir bijušas biežāk un stip-
rākas nekā kaimiņu rajonos. Sie dati ir apkopoti I. Avotiņas, A. Boborikina,
A. Jemejjanova un H. Sildvē sastādītajā Baltkrievijas un Baltijas vēsturisko

zemestrīču katalogā, kas publicēts Minskā 1988. g. (sk. arī rakstu Dabas un

vēstures kalendārā 1988. gadam, 223. lpp.).
Viena no spēcīgākajām zemestrīcēm Baltijā novērota 1908. g. 29. decembrī

pīkst. 22 Daugavpilī, Ilūkstē, Medumā, kā arī tuvējā Lietuvas dajā. Dzirdēts

lielgabala šāvienam līdzīgs troksnis, atvērušās 3—4 collas platas plaisas, cauri

laukiem un pļavām, un pat māju pamatiem. Plaisas parādījušās arī gar Pēter-

pils—Varšavas dzelzceļu. Novērojumus publicējis Rīgas Politehniskā institūta

mineraloģijas profesors B. Doss 1910. g. Daži speciālisti vērtē šīs zemestrīces

stiprumu līdz 7 ballēm. Bez tam aptuveni tajā pašā apvidū izcēlusies zemes-

trīce arī 1844. gadā.
PSRS Zinātņu akadēmijas Oto Smita Zemes fizikas institūta vadošais

speciālists, ģeofiziķis, zinātņu doktors Viktors Bune tagad studē šos datus ho

jauna. Tie ir kļuvuši aktuāli sakarā ar Ignalīnas AES paplašināšanas projektu
izvērtēšanu.

Ņina Ozoliņa
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Saskares punktos

Pirms 85 gadiem

VISVECĀKĀ UN VIS, VIS
...

— «CĪŅA»

Jā, tā nu tas ir: mūsu «Cīņa» ir vienīgais komunistiskais preses
izdevums Padomju Savienībā, kas iznāk nepārtraukti kopš 1904.

gada marta. Kaut arī tā nav vienīgais marksistiskais laikraksts

pasaulē, kura mūžs tuvojas gadu simtam. Franču komunistu laik-

raksts «l'Humanite» savas gaitas sāka tikai dažus mēnešus vēlāk.

1905. gadā nāca klajā avīze «Zabaikaļskij rabočij» Citā, 1907.

gadā — «Bakinskij rabočij» Baku un «Urajskij rabočij» Jekate-

rinburgā (tagad Sverdlovska). Astoņus gadus jaunāka par «Cīņu»
ir «Pravda» — mūsu zemes avīze numur viens.

Sagaidot «Cīņas» 85. gadskārtu, nedaudz ielūkosimies laik-

raksta komplektā, kas, saņemot šo kalendāru, būs jau aptuveni

14,5 tūkstošus numuru liels.

1904. gada marts. Dziļā pagrīdē Rīgā iznākušais «Cīņas» pir-
mais numurs aicina savus lasītājus:

Šurp strādnieki, lai pulkos stājas,
Nu lielā cīņa sāksies drīz.

Lielā kauja pienāca pavisam drīz — 1905. gada janvārī. Tās

rosināšanā un sagatavošanā liela loma bija «Cīņai» — Latviešu

Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas centrālorgānam. Sākoties

revolūcijai, avīze sniedza plašu aprakstu par 13. (26.) janvāra
notikumiem Rīgā, atzīmēdama, ka tautas kustība «vairs nerims

un nevar rimt: ar simtkārtēju sparu un spēku nāks atpakaļ revo-

lūcijas viļņi un šļākdami aizskalos satrunējušo patvaldības kār-

tību».

«Cīņa» stāstīja par strādnieku manifestācijām un mītiņiem,

informēja par politiskajiem ģenerālstreikiem un kaujinieku dar-

bību.

Neraugoties uz soda ekspedīciju trakošanu, «Cīņa» turpināja
iznākt arī baismajos Stolipina reakcijas gados. Tas prasīja apbrī-
nojamu varonību un, protams, arī lielus upurus. Nelegālo tipogrā-
fiju septiņpadsmit darbiniekus cara varas iestādes izsūtīja mūža

trimdā uz Sibīriju, desmit cilvēku — katorgā, astoņus ieslodzīja

cietoksnī, vienu — cietumā .. . Viņu vidū bija Jānis Zirnītis, Jo-

hans Nāgels, Trīne Ozola, Kristīne Mūrnieka-Veisa, Jēkabs Trei-

manis un daudzi citi zināmi un nezināmi varoņi.
1910. gada jūlijs. Tālu no dzimtenes, Briselē, iznāk «Cīņas»

jubilejas — 100. numurs.

Centrālais materiāls laikraksta svētku izdevumā bija Ļeņina
raksts ««Cīņas» jubilejas numuram», kurā viņš dziļi analizēja
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cēloņus, kas bija pamatā Piektā gada plašajam vērienam Latvija
un latviešu sociāldemokrātu lielajiem panākumiem. Proletariāta

vadonis augsti vērtēja revolucionāros notikumus Daugavas
krastos.

Sajā numurā bija ievietots arī pamatšķiras lielā dzejnieka
J. Raiņa veltījums «Cīņai» — dzejolis «Sarkanais simts», kas

sākās ar kvēlu aicinājumu:

Ej, cīņas liesmu kop!
Ej, pirmais, ej, tu sarkans simts,
Aiz tevis tūkstošiem tā brīves dzimts

Lai top!

1917. gada marts. Pēc gandrīz desmit gadu ilgam trimdas

gaitām «Cīņa» atgriežas dzimtenē un pirmo reizi iznāk legāli.
Par ko rakstīja laikraksts Oktobra gadā? Protams, vispirms

par revolūciju. Par nule notikušo — buržuāziski demokrātisko un

priekšā stāvošo — sociālistisko. Šai posmā laikraksts nepaguris
stāstīja saviem lasītājiem, kas un ka darāms, lai vara Latvijā

pārietu tās īsto saimnieku — strādnieku un zemnieku rokās. «Cīņa»

aicināja Latvijas proletāriešus: «. . sūtiet savus pārstāvjus pado-
mēs, ejiet arodnieciskas biedrībās, stājieties revolucionārās sociāl-

demokrātijas rindās!» Laikraksts skaidroja latviešu bezzemnie-

kiem: «.. ne buržuāziskā Pagaidu valdība, ne vācu baroni vai

latviešu lielsaimnieki jums zemi nedos. Ņemiet to paši, konfiscē-

jot muižu un baznīcas īpašumus!» «Cīņa» iedvesmoja latviešu

strēlniekus: «. . diezgan lietas asinis par Krievijas bagātnieku
interesēm. Laiks pavērst durkļus pret darbaļaužu patiesajiem
ienaidniekiem — pašmāju kungu šķirām.» Ne velti 2. latviešu

strēlnieku kongress, kas notika 1917. gada maijā, nolēma nosūtīt

«savai domu un šķiras interešu paudējai «Cīņai» sirsnīgus biedru

sveicienus».

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas dienās laikraksts de-

dzīgi aģitēja: «Ne vārdus, bet darbus. Ne gaidīt vairs, ne cerēt

uz mierīgu revolūcijas attīstību, bet atklātā varenā cīņā satriekt

buržuāzijas kontrrevolūciju ir revolūcijas uzdevums . . . Visu varu

strādnieku, kareivju un bezzemnieku rokās!»

1919. gada janvāris. Pēc vācu okupantu padzīšanas, nodibi-

noties Latvijas Sociālistiskajai Padomju Republikai, «Cīņa» atkal

brīvi iznāk Rīgā.
Avīze vēstīja jaunās republikas darbaļaudīm par tādiem vēs-

turiskajiem notikumiem kā Apvienotās Latvijas padomju 1. kon-

gress, KK(b)P 8. un LKP 6. kongress, informēja par revolucio-

nārās kustības uzplūdiem Rietumeiropā, par 111, Komunistiskās

Internacionāles nodibināšanos. Laikraksts regulāri publicēja rak-

stus par rūpniecības un transporta atjaunošanu, lauku sociālis-
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tisko pārkārtošanu un rosīgo kultūras dzīvi Padomju Latvijā.

«Cīņas» popularitāte auga ar katru dienu. Vienīgi papīra un tipo-
grāfijas tehnikas trūkums nejāva palielināt tās tirāžu.

Interventu un Ulmaņa karaspēkam 1919. gada maijā ieņemot

Rīgu un Vidzemi, «Cīņas» balss uz brīdi pārtrūka. Bet tikai uz

brīdi.

1940. gada jūnijs. Pēc smagiem divdesmit buržuāziskās kundzī-

bas nebrīves gadiem pagrīdē «Cīņa» beidzot izkļūst saules gaismā,
sveicot atjaunoto padomju varu Latvijā.

No 22. jūnija laikraksts no jauna iznāca legāli, aktīvi orga-

nizējot Latvijas darbaļaudis cīņai par padomju varas atjauno-
šanu un sociālisma celtniecību. Jau savā pirmajā numurā «Cīņa»

publicēja LKP darbības programmu sociālistiskās revolūcijas mie-

rīgai attīstībai. Gatavojoties Latvijas Tautas saeimas vēlēšanām,
kas notika 1940. gada 14. un 15. jūlijā, laikraksts iepazīstināja
strādniekus un zemniekus ar Latvijas Darbatautas bloka politisko
platformu un izskaidroja vēlētājiem viņu tiesības. Komentējot
vēlēšanu rezultātus, «Cīņa» rakstīja: «Saeimas vēlēšanas devušas

spīdošu Latvijas Darbatautas bloka uzvaru. Tas rāda, cik šaura

ir bijusi reakcionārās Ulmaņa kliķes bāze.»

1940. gada vasarā un rudenī avīzes uzmanības lokā bija rūp-

niecības nacionalizācija, agrārā reforma, radikālie pārkārtojumi
kultūras un izglītības laukā, bet 1941. gadā — pirmā Padomju

Latvijas tautsaimniecības attīstības plāna sekmīga īstenošana.

Arī pēc Lielā Tēvijas kara «Cīņa» bija kaujas postenī, tā vis-

notaļ palīdzēja republikas darbaļaudīm veikt galveno uzdevumu —

uzcelt sociālismu Latvijā. Laikraksts diendienā sekmēja kara

izpostītās republikas ekonomikas atjaunošanu un ceturtā piecgadu
plāna pirmstermiņa izpildi.

Kad republikā nodibinājās pirmie kolhozi, laikraksts plaši

popularizēja pirmo kopsaimniecību panākumus, izskaidroja dau-

dzus aktuālus kolhozu celtniecības jautājumus. 1949. gadā «Cīņa»
ar prieku secināja: «Zemnieku masa sakustējusies, un nav spēka,
kas to aizturētu ceļā uz sociālismu.»

Pēckara gados laikrakstā varēja lasīt V. Lāča romānus «Vētra»

un «Uz jauno krastu», A. Upīša analītiskās literaturkritiskas

apceres, J. Sudrabkalna spilgtos publicistiskos rakstus un. citu

latviešu padomju literātu darbus. «Cīņa» sistemātiski recenzēja
izrādes un koncertus, stāstīja par izglītības un kultūras sasnie-

gumiem brālīgajās republikās.
1954. gada marts. Sakarā ar «Cīņas» iznākšanas 50. gada-

dienu PSRS Augstākās Padomes Prezidijs apbalvo laikrakstu ar

Darba Sarkanā Karoga ordeni par ilggadēju sekmīgu darbu Lat-

vijas PSR darbaļaužu audzināšanā un organizēšanā sociālisma

celtniecībai.



176

1973. gada 17. novembris. Iznācis «Cīņas» 10000. numurs.

Piecgades dunā — tā divos vārdos var raksturot šā jubilejas

numura saturu. Desmittūkstošais informēja, ka Baltijas dzelz-

ceļa kolektīvam par augstiem sasniegumiem ražošanā piešķirts
Oktobra Revolūcijas ordenis. Lasītājs uzzināja par šā ordeņa
kavalieres Cēsu rajona kolhoza «Sarkanais Oktobris» slaucējas

Marijas Pļavnieces divdesmit četru gadu garo darba mūžu, par
zinātnieku darba ekonomisko efektivitāti, par to, ka viena no jaun-

atklātajām mazajām planētām tiks nosaukta latviešu astronoma

Matīsa Dīriķa vārdā.

1974. gada 6. aprīlis. Atzīmējot «Cīņas» 70. gadadienu un tās

lielos nopelnus republikas iedzīvotāju audzināšanā un mobilizē-

šanā saimniecības un kultūras attīstības uzdevumu izpildei, PSRS

Augstākās Padomes Prezidijs publicē dekrētu par laikraksta ap-

balvošanu ar otru — Oktobra Revolūcijas ordeni.

1987. gada 27. decembris. Diena, kad top šīs rindas. Ir iznācis

«Cīņas» 14 246. numurs. Visparastākais. Tajā var atrast infor-

māciju par PSKP CX Politbiroja kārtējo sēdi un partijas Valmie-

ras rajona komitejas plēnumu, kas apspriedis pārkārtošanās gaitu,

par republikas Augstākās Padomes Prezidija pēdējiem lēmumiem

un Grieķijas dienām Dzintarjūras krastos. Lasītāju nevar neiein-

teresēt arī eseja par Leo Svempu, raksts par avīzes «Izvestija»

hokeja turnīru Maskavā, par Rīgas koncertzāles projektu kon-

kursu. Vēl notikumi ārvalstīs, jaunumi, reklāma . . .Un tā ikvienā

laikraksta numurā pulsē Dzīve.

Runājot «Cīņas» lielā drauga V. I. Ļeņina vārdiem, avīzei ir

jābūt ne tikai kolektīvam propagandistam un aģitatoram, bet arī

kolektīvam organizatoram. «Cīņa» tāda ir bijusi un vienmēr būs.

Rihards Treijs

Pirms 70 gadiem

LIELO CĪŅU UN IECERU CĒLIENS

1919. gada 1. janvāris Latvijā atnāca ar proletārisko revolū-

ciju, kas te bija sākusies pēc Vācijas sakāves pirmajā pasaules
karā. Latviešu strēlnieku pulki, kuri gāja atbrīvot savu dzimteni

no vācu okupantu jūga, Jaungada nakti sagaidīja pie Inčukalna

un Ogres. 1. janvāra rītā strēlnieki pārrāva ienaidnieka fronti. Un

ceļš uz Rīgu bija pavērts.

Rīgas buržuāziskās avīzes «Jaunākās Ziņas», «Rigasche Rund-

schau» gan mierināja savus mantīgos lasītājus, ka nāks jauni

spēki no Vācijas, iejauksies angļu flote, kas jau ienākusi Dau-

gavā. Vēl tika publicēti dažādi Ulmaņa valdības rīkojumi, mobili-
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1. att. Kara Revolucionārās komitejas locekli, kuri vadīja bruņoto
sacelšanos Rīgā 1919. gada 2.—5. janvārī. 1. rindā (sēž no kreisās

uz labo): J. Šilfs (Jaunzems), J. Zirnītis, J. Zukovskis; 2. rindā (stāv
no kreisās uz labo): K. Krastiņš, V. Dzenis, A. Miezis, M. Zīle, J. Mi-

rams (1919. gada uzņēmums). Autors nezināms.

zācijas pavēle, norādot, ka tiem, kuru uzvārdi sākas ar burtiem

A—G, iesaukšanas punktā jāierodas 3. janvārī 9-os no rīta
...

Bet vēsture lēma savādāk. 3. janvāri gandrīz visa Rīgas cen-

trālā daļa jau bija sacelšanās dalībnieku rokās. K. Ulmaņa val-

dība bija aizbēgusi uz Liepāju. Neizšāvuši neviena šāviena, turp
devās arī Lielbritānijas karakuģi. Tikai vācu karaspēka daļas

atkāpās lēnāk, jo aizejot centās izlaupīt pilsētu. Tādēļ arī vissī-

vākās kaujas notika pie noliktavām un dzelzceļa stacijām. Dau-

dzas materiālās vērtības un pārtiku rīdzinieki nosargāja.
Naktī uz 4. janvāri Rīgā ieradās P. Stučka — 1918. gada

17. decembrī proklamētās Latvijas Padomju republikas valdības

vadītājs — un viņa līdzgaitnieki, bet rīta pusē un dienā atbrīvo-

tajā galvaspilsētā, iedzīvotāju jūsmīgi sveikti, iesoļoja latviešu

strēlnieku pulki. Drīz viņu kolonnas ienāca arī Jelgavā, Tukumā,

Bauskā, Talsos, Ventspilī, Kuldīgā, Saldū.

13.—15. janvārī Rīgas 1. teātrī (tagad Latvijas PSR Valsts

Akadēmiskais operas un baleta teātris) sanāca Apvienotās Lat-

vijas padomju 1. kongress, kas, izsakot darbaļaužu gribu, konsti-

tucionāli nostiprināja jaunās suverēnās Padomju Latvijas nodibi-

nāšanu un deva tai nosaukumu — Latvijas Sociālistiskā Padomju
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2. att. Sarkanas Armijas daļu ienākšana Jelgavā 1919. gada 9. janvārī. Autors

nezināms.

Republika. Tās mērķis bija tautsaimniecības atjaunošana un so-

ciālisma celtniecība kopdarbībā un savienībā ar Padomju Krie-

viju. LSPR Valdības programma paredzēja plaši attīstīt rūpnie-
cību, jo Latvijā bija strādnieku un speciālistu kadri (metālap-

strāde, elektrotehnika v. c), ieviest mehanizāciju un augstu agro-
tehniku lauksaimniecībā, cerot to pakāpeniski sabiedriskot, radīt

jaunu sociālistisku kultūru, celt darba tautas dzīves līmeni.

So programmu zināja V. I. Ļeņins. Viņš atbalstīja ideju pār-
vērst Latviju par priekšzīmīgu Darba Komūnu, kas ar saviem

sasniegumiem uzskatami aģitētu par sociālismu visā Eiropā.

Republikas un Latvijas Komunistiskās partijas vadītāji —

P. Stučka, J. Daniševskis, J. Lencmanis, F. Roziņš, R. Endrups,
O. Karkliņš, E. Zandreiters, X- Pētersons v. c. bija izcilas perso-

nības, dziļi idejiski cilvēki, kas ziedoja savu dzīvi strādnieku

šķiras interešu īstenošanai, centās apvienot zinātni un revolūciju
sociālā progresa labā. Tāpēc arī Latvijas komunistu 6. kongress

(1919. gada 1.—6. martā) Latvijas padomju varu orientēja uz

grūtu cīņu par tautsaimniecības izaugsmi, darba ražīguma cel-

šanu, sabiedriskās dzīves demokratizāciju un humanizāciju.

Padomju Latvijā tika atjaunoti rūpniecības uzņēmumi, samazi-

nāts bezdarbnieku skaits (Rīgā vien vairāk nekā 9000 cilvēku
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3 att. Apvienotās Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku deputātu
padomju 1. kongress Rīgas 1. teātrī (tagadējā Latvijas PSR Valsts Akadēmis-

kajā Operas un baleta teātrī) 1919. gada 13. janvārī. Autors nezināms.

ieguva darbu), tika atvērtas skolas un klubi, darbu uzsāka Lat-

vijas Augstskola — Universitāte, pirmo reizi vēsturē tika ieviesta

plaša strādnieku un kalpotāju sociālā nodrošināšana. Un laukos

uz bijušo muižu bāzes tika veidotas pašu strādnieku pārvaldītas
padomju saimniecības.

Ne viss izdevās tā, kā bija domāts. Trūka pārtikas, izejvielu,

mašīnu, kurināmā. Ļoti grūts bija pārtikas jautājums. Pārāk daudz

posta bija nesis pasaules karš, vācu okupācija. Daļa darbaļaužu
bija neapmierināta ar padomju varas agrāro politiku, jo cerēja,
ka bijušo muižu zeme tiks piešķirta privātā lietošanā. Šīs prasī-
bas, jādomā, varēja tikt īstenotas Padomju Latvijas tālākā attīs-

tības procesā.
Taču mierīgajām iecerēm svītru pārvilka vairāk nekā 70 tūk-

stošu liela interventu karaspēka iebrukums no Vācijas, buržuā-

ziskās Igaunijas, Lietuvas un Polijas. Savu «artavu» bruņotā
karagājienā pret padomēm deva arī latviešu buržuāzija, tiesa —

sākumā tās spēki bija pavisam nelieli (1919. gada pavasarī ap

3,5 tūkstoši vīru), jo iedzīvotāji bieži ignorēja iesaukšanas pavēles.
Padomju Latvijas 45 tūkstošu vīru armija bija nepietiekami apbru-
ņota, augstas kaujas spējas bija tikai ap 20 tūkstošiem veco strēl-

nieku. Padomju Krievija, kas izcīnīja smagas kaujas ar Kolčaka,
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Deņikina, Judeņiča un citām baltgvardu armijām, tolaik tik nepie-
ciešamo palīdzību nevarēja sniegt.

Un 22. maijā Rīga krita. Vācu landesvērieši un dzelzsdivīznieki

asiņaini izrēķinājās ar pilsētas proletariātu, nogalinot ap 4500

cilvēku. Pavisam baltais terors, gribēdams izskaust visus «dum-

pīgos latviešus», 1919. gadā Latvijā izdzēsa apmēram 12 tūkstošu

cilvēku dzīvību. Cīņā ar ienaidnieku bija arī «sarkanais terors» —

vairāk nekā 2000 arestēto un ap tūkstoti nošauto kontrrevolucio-

nāru, pirmkārt baltvācu muižniecības pārstāvju. No visiem kariem

visasiņainākie jau vienmēr ir bijuši pilsoņu kari. Ja reakcija rīko-

jas nežēlīgi, arī atbilde ir skarba.

Līdz 1919. gada beigām Padomju Latvija turējās savā pēdējā
bastionā Latgalē. Buržuāziskās Latvijas karaspēks to nespēja

ieņemt. Buržuāzijas pārvaldītajā Latvijas daļā, pat armijā pastip-
rinājās revolucionārā kustība. Bet tad 1920. gada janvārī sākās

baltpoļu armijas iebrukums Latgalē. Padomju Latvija krita. Un

vairāk nekā 20 gadu Latvijā valdīja nacionālistiskā buržuāzija,
kas centās izdzēst no tautas atmiņas Padomju Latviju. Tomēr

tai tas neizdevās. Nāca 1940. gads, kas atjaunoja padomju varu

Latvijā. Uz visiem laikiem.

Leo Dribins

OTRĀ SOCIĀLISTISKĀ KONSTITŪCIJA PASAULĒ

Toreiz to sauca — Satversme.' Un pieņēma to 1919. gada
15. janvārī Rīgā Apvienotās Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un

strēlnieku padomju 1. kongresā. Un pēc Krievijas Sociālistiskās

Federatīvās Padomju Republikas 1918. gada Konstitūcijas tā bija
otrā sociālistiskā konstitūcija pasaulē.

Dažkārt uzskata, ka tikai ar Konstitūcijas pieņemšanu 1919.

gada janvārī Latvijā nostiprinājās padomju vara un izveidojās
Latvijas Padomju republika. Taču, kā rāda vēstures pieredze, jeb-
kuras valsts veidošanās ir process, kas vēsturiski īsākā vai ilgākā
laika posmā notiek pirms konstitūcijas pieņemšanas. Arī buržuā-

ziskā Latvijas valsts, kas faktiski izveidojās 1920. gada sākumā,
savu konstitūciju — satversmi pieņēma tikai 1922. gada februārī.

Pirmā Latvijas Konstitūcija tikai nostiprināja tautas pamat-
masu ilgstošās cīņas rezultātus. Tās tapšanas sākotne attiecas

uz 1917. gada novembra pirmajām dienām, kad Latvijas Strād-

nieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes sēdē Valkā pie-
ņēma rezolūciju par Padomju valdību, kura likvidē vecās pārval-
des formas un pārņem varu savās rokās. Par pirmo Padomju
valdību jau augustā kļuva padomju pārstāvju ievēlētā izpildko-
miteja — Iskolats. Dažkārt šo Latvijas padomju valstiskuma

sākotnējo posmu pat sauc par Iskolata republiku. Šādu nosau-
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1. att. Iekšlietu komisariāta vietējās pārvaldes noda-

ļas paziņojums Latgales zemnieku, kalpu un zaldātu

Izpildu komitejai ar piekrišanu par Rēzeknes, Ludzas

un Daugavpils apriņķu izdalīšanu no Vitebskas guber-
ņas un iekļaušanu Vidzemes guberņas (Latvijas) sa-

stāvā.

kumu lieto, piemēram, latviešu izcelsmes amerikāņu vēsturnieks

A. Ezergailis.
Latvijas padomju valstiskuma izveidošanās tika pabeigta 1918.

gada decembrī. 10.—13. decembrī P.Stučkas vadībā tika izstrādāts

«Manifests visiem Latvijas iedzīvotājiem», kuru Latvijas Padomju
valdība deklarēja 1918. gada 17. decembrī. Tajā bija teikts: «Mēs

izsludinām par atceltām un gāztām visas tās pagaidu valdības,
zemes un tautas padomes un viņu ministrijas, kas viena vai otra

imperiālisma paspārnē cerēja nodibināt jaunu verdzību pār Lat-

vijas darba tautu.» Vienlaikus tika pasludināts, ka visu varu kā

centrā, tā uz vietām pārņem strādnieku, bezzemnieku un strēl-

nieku padomes.
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Manifesta teksts tika plaši izplatīts tautā. Jau 22. decembrī

Padomju Krievijas valdība ar V. I. Ļeņina parakstītu dekrētu

atzina Padomju Latvijas republikas neatkarību.

Konstitūciju izstrādāja Konstitucionālā komisija, ko vadīja
P. Stučka. Šajā darbā viņam lieti noderēja tā lielā pieredze, ko

viņš bija guvis, kopīgi strādādams ar V. I. Ļeņinu un personiski

piedalīdamies Krievijas 1. Padomju Konstitūcijas izstrādāšanā.

Konstitūcijas projektu apsprieda, kā arī pašu Konstitūciju
pieņēma Apvienotās Latvijas padomju 1. kongress, kas notika

Rīgā 1919. gadā no 13. līdz 15. janvārim. Nosaukumu «Apvienotā
Latvija» sāka lietot tādēļ, ka pirmo reizi latviešu tautas vēsturē

visi novadi, kur dzīvoja latvieši, bija apvienoti vienā nacionālā

valstī. Kongresa delegāti, izsakot savu vienprātīgo viedokli par

Konstitūcijas pieņemšanu, pauda visas Latvijas darbaļaužu gribu.

Delegāti — kopskaitā 705 — arī teritoriāli pārstāvēja visu Lat-

viju. Bija delegāti pat no Liepājas, kas toreiz vēl atradās vācu

okupantu varā.

Pieņemtās Konstitūcijas oficiālais nosaukums, ar kādu tā pub-
licēta «Dekrētu un rīkojumu krājumā», ir — Latvijas Sociālistis-

kās Padomju Republikas Satversme. Ta konstitucionāli nostip-

rināja latviešu tautas nacionālās padomju valsts izveidošanos,

pasludinot Latviju par unitāru valsti.

«Latvijas dalīšana Kurzemē, Vidzemē un Latgalē tiek atcelta,»
teikts 1. pantā, ar to noslēdzot vēsturisko procesu, kas aktīvi bija
sācies jau 1917. gadā un kas noveda pie Latgales apvienošanas ar

pārējo Latvijas teritoriju. To nu iedalīja apriņķos, bet apriņķus —

pagastos, pilnīgi atmetot guberņu iedalījumu. 2. pantā deklarēts,

ka LSPR pieņem negrozītus Krievijas Sociālistiskās Federatīvās

Padomju Republikas Konstitūcijas pamatpunktus, t. i., 2.—23.

pantu. Tādējādi Konstitūcijas 3.—17. pants noteic demokrātiski

izveidotu vienotu valsts varas orgānu sistēmu. Augstākais varas

orgāns Latvijā nu ir Apvienotās Latvijas Strādnieku Deputātu
Padomju kongress, bet kongresa starplaikā — LSPR Centrālā

Izpildu Komiteja (60 locekļu), kas no sava vidus ievēl Latvijas

Padomju valdību 11 cilvēku sastāvā. Apriņķos valsts varas orgāns
ir apriņķa strādnieku deputātu padome, pagastos — pagasta

padome. Tās savukārt ievēl attiecīgi savas izpildkomitejas.
Tā pirmo reizi Latvijas vēsturē tautas masām konstitucionāli

tika piešķirtas vēlēšanu tiesības. Tiesības vēlēt valsts orgānus,
kā arī tikt ievēlētiem bija piešķirtas gan vīriešiem, gan sievietēm

no 18 gadu vecuma. Buržuāzijas šķiras pārstāvjiem, mācītājiem,

policijas žandarmērijas ierēdņiem un muižniecības pārstāvjiem
vēlēšanu tiesības netika piešķirtas. Izveidotajā vēlēšanu sistēmā

tika paredzēts, ka uz Latvijas padomju kongresu tiek deleģēts
1 deputāts no 2000 vēlētājiem, uz apriņķa padomi — no 1000, uz

pagasta — no 100 vēlētājiem.
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2. att. V. I. Ļeņina parakstītais Dekrēts par Padomju Lat-

vijas neatkarības atzīšanu.

Konstitūcija noteica arī valsts karogu un zīmogu (ģerboni):
valsts karogs — sarkans, ar uzrakstu «LSPR» vai «Latvijas So-

ciālistiskā Padomju Republika»; zīmogs (ģerbonis) — sarkana

zvaigzne, kurā ietverta izkapts un āmurs un kuru apņem zobrats,
kā ari uzraksti «Latvijas Sociālistiska Padomju Republika» un

«Visu zemju proletārieši, savienojaties!».

Konstitucionāls raksturs bija ari vēl trim citiem kongresā
pieņemtajiem dokumentiem: «Apvienotās Latvijas Padomju orga-

nizācijas shēmai» un rezolūcijām «Par strādnieku republiku» un

«Par attiecībām pret Krieviju».

Shēmā atspoguļota valsts varas un pārvaldes orgānu sistēma

un pakļautība. Latvijas Padomju valdībai pēc shēmas pakļauti
visi pārvaldes resori — komisariāti. Tie apvienoti trīs padomēs:
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3. att. Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas Konstitūcija.

Tautas saimniecības, Revolucionārās cīņas un Sociālās apgādības
un izglītības padomē.

Rezolūcijā «Par strādnieku republiku» teikts, ka Latvijas Pa-

domju valdība ir strādnieku šķiras valdība un ka turpmāk padomju
vara Latvijā jāsauc par strādnieku padomju varu, jo arī bezzem-

nieki un strēlnieki, kas veidoja savas padomes, ir tie paši strād-

nieki.

Rezolūcijā «Par attiecībām pret Krieviju» izteikta nepiecieša-
mība Latvijai izveidot brīvprātīgu savienību ar Padomju Krieviju.
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Tajā uzdots Latvijas Padomju valdībai attiecības ar KSFPR vei-

dot, «izejot no Latvijas darbatautas vienprātīgās atziņas, ka Lat-

vijai ar Padomju Krieviju jādzīvo visciešākā brāļu savienībā un

jāizkaro kopēja cīņa .. par darbatautas varas vispārēju uzvaru».

1919. gada 15. janvārī pieņemtā Konstitūcija liecina, ka izvei-

dotā Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika toreiz bija reālā

tautas varas un tās suverenitātes nesēja. Padomju valdība, kas

realizēja šo varu, savas pilnvaras saņēma no darbaļaužu delegātu

pārstāvjiem. Tā bija valsts, kas līdz 1920. gada janvārim īstenoja

Latvijas darbatautas nacionālās pašnoteikšanās tiesības.

Edgars Meļķisis

PIRMAIS PADOMJU MAIJS LATVIJĀ

Senais latīņu teiciens Ex orientē lux (Gaisma no austrumiem)
biežāk nekā citkārt tika lietots 1919. gada sākumā, kad sociālis-

tiskā revolūcija no Krievijas sāka pārsviesties uz Rietumeiropu.
Janvāra sākumā proletariāts uzvarēja Baltijā, arī vācu rūpniecības
pilsētā Brēmenē, martā — Ungārijā, aprīļa vidū — Bavārijā.
Šķita, ka vecajai kungu varai nu ir situsi pēdējā stunda un Eiro-

pas proletariāts dodas «pēdējā kaujā, kas ar uzvaru nāk». Tomēr

kapitāla pasaulei spēka vēl bija diezgan. Un ne tikai aizsardzībai,
bet arī pretsitienam. Jaunā Padomju Latvijas republika bija viena

no pirmajām, kas dabūja to izjust — janvārī un februāri starp-
tautiskās kontrrevolūcijas spēki izvērsa plašu uzbrukumu Vidze-

mes ziemeļos, marta sākumā — Kurzemē. Arī no citurienes pie-
nāca trauksmainas vēstis: Ungārijas Padomju Republika aprīļa
vidū izrādījās interventu armiju ielenkumā, bet 1. maijā, kad Mas-

kavas un Petrogradas, Rīgas un Budapeštas darbaļaudis svinēja
strādnieku solidaritātes dienu, Minhenē ielauzās vācu reakcijas
bruņotie triecienspēki, asinīs noslīcinot Padomju Bavāriju.

Kad baltgvardi 18. martā sagrāba Jelgavu, fronte atradās

vairs tikai dažu desmitu kilometru attālumā no Rīgas. Tāpēc ari

pirmsmaija dienās Padomju Latvijas presē līdzās rakstiem par

gaidāmajiem svētkiem varēja lasīt ziņojumus no kaujas lauka,
kā arī par baltā terora plosīšanos kontrrevolūcijas sagrābtajos
novados. Iznāca tā, kā Latvijas Padomju valdības galva Pēteris

Stučka bija paredzējis, gatavojot apcerējumu rakstu krājumam

par Pirmo Maiju: «.. Bet vēl mūsu cīņa nav galā. Mums vēl jāsvin
1. Maija diena — vienā rokā karogs, otrā ierocis. 1. Maija diena

1919. gadā — tā būs vēsturiska diena, kuru atminēs mūsu un

nākamās paaudzes.» Svētku dienā viņš rakstīja laikrakstā «Cīņa»:

«Maija svētki . . ir cildeni svētki, un tos mēs svinam ar lielāko
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sajūsmību, pat, cik varam savā nabadzībā un sabrukumā, spoži.
Bet tie ir vēl nesamierināmibas svētki: šī gada Maijs ir . .Pilsoņu
kara Maijs.»

Par spīti daudzo ienaidnieku ielenkumam un saimnieciskajam

postam, ko aiz sevis bija atstājis pasaules karš un vācu okupācija,

Padomju Latvijas darbaļaudis savam pirmajam padomju Maijam

gatavojās ar neredzētu sajūsmu. Tālaika paaudzei atmiņā vēl bija
citi Maija svētki, kad sapulcēties nācās slepus kādā meža biežņā,
kad Maija lapiņas parādīšanās bija vesels notikums, bet Maija

demonstrācijas allaž beidzās ar policistu uzbrukumu un svētku

«atsvētēm» policijas iecirknī vai pat cietumā. Ja kādreiz tiks izpē-
tīta un sarakstīta Maija svētku svinēšanas vēsture Latvijā, 1919.

gada Pirmajam Maijam būs jāierāda īpaša vieta. Un ne tikai

tāpēc, ka svētku svinēšanas grandiozitātes ziņā tam Latvijas

pagātnē nebija precedenta, — galvenais, ka šī diena tika svinēta

kā Latvijas proletariāta pirmie uzvaras svētki.

Jau Maija priekšvakarā Rīga ietērpās krāšņā svētku rotā.

Komunāru laukumā pie Mākslas muzeja bija redzams milzīgs

panno ar Brīvības, Strādnieka un Zemnieka attēliem. Tam pretī
pie tagadēja Zinibu nama sienas atradās liela glezna, kur sim-

boliski bija attēlota sarkano un balto, revolūcijas un kontrrevolū-

cijas cīņa. Vieta, kur tagad atrodas Ļeņina piemineklis, īsā laika

tika izveidots Proletariāta uzvaras obelisks, tagadējās Ļeņina
ielas un Raiņa bulvāra stūrī staltojās improvizēta triumfa arka.

Pilsētu greznoja zaļumu vijas, sarkani karogi, sarkanas piecstaru

zvaigznes, revolūcijas vadoņu portreti.
1. maijs iekrita ceturtdienā. Laiks turējās silts un saulains.

Agri no rīta rīdziniekus sveica artilērijas salūts, vēstot par

demonstrācijas sākumu. No kopējās sapulcēšanās vietas Grīziņ-
kalnā demonstrantu kolonnas, sarkanajiem karogiem plīvojot un

mūzikai skanot, virzījās uz centru, uz Komunāru laukumu, kur

bija apglabāti nogalinātie revolucionāri. Gājiena rindās bija arī

apbruņoti strādnieki, sevišķu uzmanību izpelnījās strādnieces ar

šauteni pāri plecam. Līdzās strādniekiem soļoja latviešu sarkanie

strēlnieki un citas bruņoto spēku vienības. Transparenti aicināja:
«Uz pēdējo kauju!», «Par komunistisku brīvību un brālību!». Kara

jūrnieku karogā bija rakstīts: «Labāk nāve nekā verdzība!»

Strādniekiem bija citi saukļi: «Lai dzīvo padomju republika!»,
«Lai dzīvo strādnieku diktatūra!», «Nāve kapitālismam!», «Lai

dzīvo strādnieka brīvais darbs!». Vietvietām atkārtojās toreiz tik

populārais lozungs «Kas nestrādā, tam nebūs ēst!». Komunāru

laukumā demonstrantus sagaidīja koris, orķestri. Tribīnēs — par-

tijas un republikas vadītāji ar Pēteri Stučku priekšgalā. Mītiņā

skanēja revolucionārās dziesmas, marši, dedzīgas runas par sar-

kano Maiju, kas izgājis zemeslodi gūt, par vīrišķību cīņās. Visām
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runām audās cauri doma: «Drosmi! Izturību!» Mītiņu noslēdza

daudzu tūkstošu dziedātā Internacionāle, ko pēkšņi kā drūms

biedinājums pārcirta tuvējās frontes kanonāde. . . Septiņos vakarā

visās Rīgas baznīcās un teātros notika toreiz tik populārie koncert-

mītiņi. Pirmajā Strādnieku teātrī (tagad Akadēmiskais Operas un

baleta teātris) runāja P. Stučka, D. Beika, A. Miezis. Pēc tam

uzstājās populārās aktrises Paula Baltābola un Biruta Skujeniece.
Bet mijkrēslī sākās vizināšanās izgreznotos kuģīšos pa Daugavu.
Svētki beidzās ar ilumināciju. «Cīņa» vēlāk rakstīja: «Daugav-
mala un Bastejkalns atgādina Jāņu vakaru: raķetes, lāpas, ugu-

ņošana radīja iemīļoto tautas svētku sajūsmu.»

Maija svētki tika atzīmēti arī citās Padomju Latvijas pilsētās,
pat frontes līnijas tiešā tuvumā. Visur valdīja pacilātība, ko radīja
notikuma vienreizīgums: šajā dienā darba cilvēks it īpaši skaidri

izjuta, ka ir savas zemes saimnieks. Sarkano Maiju svinēja visos

Padomju Latvijas pagastos. Tā, Jēkabpils apriņķa Elkšņu pagastā
svētkus ievadīja mežstrādnieku kolonna, kas tuvojās muižai —

izvēlētajai svētku vietai, dziedot Marseljēzu. Demonstrantiem

pa priekšu brauca trijjūgs, kurā stāvēja kalējs ar āmuru, strād-

niece ar grābekli un zemnieks ar izkapti. Aiz pajūga soļoja divi

sarkanarmieši, kas simbolizēja strādnieku un zemnieku darba sar-

gātāju — Sarkano Armiju. Svētku vietā notika plašs mītiņš, kurā

piedalījās arī kaimiņpagastu ļaudis. Sapulcējušos svinību dalīb-

niekus sveica vietējās Izpildkomitejas loceklis. Tika atklāts piemi-
neklis K. Marksam, iztirzāta viņa dzīve un revolucionārā darbība.

Ne visur Pirmo Maiju izdevās nosvinēt netraucēti. Arī Rīgā

pirmssvētku naktī apbruņoti kontrrevolucionāri ielauzās tipogrā-
fijā Mārstaļu ielā, lai aizkavētu partijas Centrālās Komitejas
svētku uzsaukuma iespiešanu. Jūrmalā svētku dienas rītā ienaid-

nieka lidmašīnas izkaisīja provokatoriskas lapiņas ar aicinājumu

nepiedalīties demonstrācijā. Frontē, kas Jūrmalā atradās turpat

blakus, baltgvardi tajā dienā vairākkārt mēģināja pāriet uzbru-

kumā. Limbažos kontrrevolucionāri pat šāva uz demonstrantiem.

Viens tautas milicis krita, otrs tika ievainots, bet kontrrevolucio-

nāru bandu tomēr izdevās padarīt nekaitīgu. Svētki turpinājās,
un vakarā limbažnieki varēja noskatīties A. Upīša lugu «Viens

un daudzie» .
.

.

Skopi liktenis toreiz atmērīja Padomju Latvijai brīvības laiku.

Strādnieku uzvaras svētkiem 1919. gada pavasarī sekoja gari
kapitāla kundzības gadi. Nākamo padomju Maiju Latvija piere-
dzēja tikai 1941. gadā.

Marģers Vestermanis
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GALĒJĀS REAKCIJAS KONVULSIJAS

BERMONTIĀDE UN TĀS AIZKULISES

... 1919. gada 6. oktobrī buržuāziskās Latvijas Pagaidu valdība saņēma
no Jelgavas radiogrammu, kurā Krievu rietumu armijas pavēlnieks pulkvedis
Bermonts pieprasīja: «.. gādāt par tādiem apstākļiem, kas dotu man iespēju
bez kavēšanās sūtīt savu karaspēku cīņā pret Padomju Krievijas Sarkanās

Armijas pulkiem, kas atrodas Latvijas robežās..» (Bērziņš P. Latvijas atbrī-

vošanas karš, 1918—1920. R., 1928, 47. lpp.)
Radiogramma viss bija samelots. Pirmkārt, Krievu rietumu armijā, kurā

kopā ar aizmugures vienībām bija gandrīz 52 tūkstoši vīru, krievu tautības

zaldātu bija mazāk nekā desmitā daļa — visi pārējie bija vācieši, kurus īpašs
vervēšanas birojs «Baltenland» par labu maksu bija salīdzis Vācijā un pēc
tam atvedis uz Kurzemi. Otrkārt, armijas pavēlnieks pulkvedis Bermonts, kas

drīz pēc tam sāka dēvēties par kņazu Avalovu, īstenībā bija tikai rotmistrs

(kapteinis). Ar seno aristokrātu Avalovu dzimtu diez vai viņam bija kaut

attāla radniecība, bet pavēlnieka postenis bija tīrā fikcija. Patiesībā Bermonta

uzdevums bija aizsegi bēdīgi slaveno Somijas revolūcijas bendi vācu ģenerāli
Rīdigeru fon der Golcu, kas Vācijas valdības un augstāko militāro instanču

uzdevumā faktiski vadīja šo ar vācu naudu un ieročiem dāsni apgādāto rīkļu-

rāvēju armiju. Treškārt, radiogrammā deklarētais mērķis arī bija tikai puspa-
tiesība, jo, pirms doties pret boļševikiem, Krievu rietumu armijas īstie saim-

nieki bija nodomājuši gāzt Ulmaņa valdību, atbruņot buržuāziskās Latvijas
armiju, bet Latviju pārvērst par atjaunojamās monarhistiskās Krievijas pro-

vinci, kurā Vācijas monopoliem un Baltijas vācu muižniecībai būtu nodroši-

nātas neierobežotas privilēģijas un tiesības ...
Te prasīt prasās iestarpināt dažus retoriskus jautājumus. Vai tad Vācija

pirmajā pasaules karā netika sakauta? Vai tad tās pārstāvjiem nenācās Kom-

pjeņā parakstīt bargus pamiera noteikumus, kas paredzēja izvest vācu kara-

spēku no okupētajām teritorijām un Vācijas totālu atbruņošanos? Un, ja tas

tā patiešām bija, kā gan Vācija, kur bija notikusi Novembra revolūcija un ķei-

zara vietā pie varas bija nākuši labējie sociāldemokrāti, jau 1919. gadā uzdrīk-

stējās sākt jaunu intervenciju un vēl ar tik tālejošiem plāniem? Izskaidrojums
meklējams gan uzvarējušo, gan uzvarēto imperiālistisko valdību bailēs no

proletāriskās revolūcijas, kas tobrīd Eiropā šķita ceļamies ar devītā viļņa
spēku. Sādā situācija Kompjeņā tika veltīgi uzklausīts vācu delegācijas priekš-
likums papildināt pamiera līguma 12. pantu ar piebildi, ka Austrumos vācieši

turpinās sagrābto apgabalu okupāciju un aizies no turienes tikai tad, kad

«.. sabiedrotie atzīs, ka, ievērojot šo teritoriju iekšējo stāvokli, tam pienācis
laiks» (Sipols V. Ārvalstu intervencija Latvijā un tās aizkulises. R., 1957,

41. lpp.).
Sakautajiem vācu imperiālistiem radās jauna cerība saglābt kaut daļu

no agrāk gūtā laupījuma. Pacēluši antikomunisma cīņas karogu, viņi gra-
sījās doties jaunā karagājienā, lai mēģinātu nostiprināties Baltijā un pēc tam
ari «atjaunotajā» monarhistiskajā Krievijā. So ieceru īstenošanai nepietika ar

atsaukšanos uz Kompjeņas pamiera 12. panta papildinājumu vien. Vajadzēja
smalkāka maskējuma — un par tādu 1918. un 1919. gadu mijā kļuva Ulmaņa
buržuāziskā Pagaidu valdība, kurai dzimšanas brīdī kūmās bija stāvējusi
irstošā vācu okupācijas vara. Būdama bez atbalsta tautā, bez armijas, Ulmaņa
valdība 1918. gada 29. decembrī bija parakstījusi Latvijai liktenīgu dokumentu.

Tas bija oficiāls līgums ar Vācijas valdību. Līguma 1. paragrāfā bija teikts:

«Latvijas Pagaidu valdība apsolās visiem svešzemju armiju piederīgiem, kuri

ne mazāk kā četras nedēļas ir cīnījušies par Latvijas atbrīvošanu no boļševi-

kiem, piešķirt uz viņu lūguma pilnīgas Latvijas pilsoņu tiesības.» (Sipols V.

Slepenā diplomātija. R., 1965, 20. lpp.)
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Baltijas baroni piedevām vēl apsolīja visiem vācu karakalpiem piešķirt
zemi no savu muižu platībām. Sim līgumam savu svētību neliedza arī Anglija,
kuras karakuģi bija ienākuši Rīgas ostā naktī uz 18. decembri. 23. decembrī
eskadras pavēlnieks admirālis E. A. Sinklers ataicināja pie sevis Vācijas val-

dības ģenerālpilnvaroto Baltijā A. Vinnigu un kategoriski pieprasīja, lai vā-

cieši neaizmirstot Kompjeņas pamieru un mēģinot noturēt kaut daļu Latvijas

teritorijas. 1919. gada 16. aprīlī fon der Golcs ar Baltijas muižniecības atbalstu

padzina Ulmani (Liepājas pučs), jo uzskatīja, ka angļu flotes aizvējā viņš ir

kļuvis «pārlieku spurains». Pēc tam vācieši izveidoja jaunu valdību ar citu

marioneti — mācītāju Andrievu Niedru priekšgalā. Tomēr 1918. gada 29. de-

cembrī parakstītais līgums kalpoja par izkārtni vācu tālejošo plānu aizsegša-
nai — vācieši, lūk, šoreiz nu gan nākot kā atbrīvotāji, kā pašas Latvijas val-

dības aicinātie glābēji, kas atbrīvos no boļševisma briesmām.

1919. gada pavasarī, kad vācu spēku komandierim Baltijā ģenerālim Gol-

cam jau bija 73 tūkstoši karotāju, vācieši sagrāba visu Kurzemi, tad sarkano

Rīgu, bet Padomju Latvijas Sarkano Armiju atspieda uz Latgali. Nodrošinā-
juši sev stratēģisku placdarmu, viņi plānoja doties cauri Vidzemei uz Narvas
fronti it kā palīgā Judeņičam, lai kopā ar krievu baltgvardiem ieņemtu vis-

pirms Petrogradu, bet pēc tam arī Maskavu. Taču ne Anglija, ne Francija
nedomāja pieļaut tik pārmērīgu Vācijas ietekmes nostiprināšanos. Lai aiz-

šķērsotu ceļu vācu pulkiem, pret tiem tika raidītas angļu apgādātas un apbru-
ņotas igauņu un latviešu buržuāzijas karaspēka daļas. Vācieši, to zinādami,
jau laikus bija ķērušies pie kārtējās viltības: pēc Vācijas valdības rīkojuma
Golca 6. rezerves korpusa izlases vienībai — dzelzsdivīzijai — kopā ar Baltijas
vācu baronu landesvēru uz divām nedēļām bija formāli jāstājas «Niedras

valdības» dienestā, lai varētu sevi dēvēt par «Latvijas armiju», kas dodas atbrī-

vot Vidzemi no «pusboļševistiskām» igauņu vienībām. Naivā maskarāde nevienu,
protams, nevarēja apmānīt, un pēc cīņām pie Cēsīm, Raunas un Juglas vācieši

tika atsviesti atpakaļ. Šķita, ka vācu avantūrai pienācis gals. Taču — nē!

Antante atkal nolemj, ka vācieši vēl var noderēt cīņās pret «sarkanajiem»,
tāpēc sabiedroto militārās misijas piespiež Ulmani 3. jūlijā parakstīt Strazdu-

muižas pamieru ar vācu spēkiem, vāciešiem liek atstāt Rīgu un atiet uz Kur-
zemi. Un, lai neviens viņus tur netraucētu, sabiedroto pārstāvji nosprauž arī

neitrālu zonu starp vācu un buržuāziskās Latvijas bruņotajiem spēkiem.
Tikmēr Versaļā Vācija bija parakstījusi miera līgumu ar Antanti. Sajā

dokumentā tika pieminētas arī Baltijas provinces. legaumēsim — nevis val-

stis, bet gan tikai provinces ar nenoskaidrotu statusu. Līguma 433. panta par
šo teritoriju bija teikts, ka vācu karaspēks, kas tur pašreiz atrodas, «atgrie-

zīsies Vācijas robežās, tikko sabiedrotās un apvienotas valstis uzskatīs to par

izdevīgu». Sis formulējums būtībā ne ar ko neatšķīrās no Kompjeņas pamiera
teksta, atstājot Vācijai cerību, ka Austrumos vēl viss nav zaudēts. Tiesa gan,

vasaras beigās jau likās, ka Antante nolēmusi vācu centieniem pārvilkt svītru:

14. jūlijā maršals Fošs sabiedroto vārdā ultimatīva formā pieprasīja vācu

spēku izvākšanu, pēc tam atkārtoti to pieprasīja 2. un 24. augusta. Sabiedroto

pārstāvji Baltijā vācu izvākšanās termiņu nolika uz 20., pēc tam uz 30. au-

gustu. Vācijas valdība it kā visam piekrita un ziņoja, ka evakuācija jau uz-

sākta. Savukārt Golcs darīja zināmu sabiedroto misijām, ka vācu karavīri, kas

astoņus mēnešus esot cīnījušies pret boļševikiem, sagaida, ka tiks izpildīti so-

lījumi, kas viņiem, dienestā stājoties, tika garantēti saskaņā ar Ulmaņa

1918. gada 29. decembra līgumu, proti, pavalstniecība un apmešanās iespējas

uz vācu baronu apsolītās zemes. Ja karavīri tikšot piekrāpti, tad sagaidāms,
ka viņi uzteikšot dienestu un palikšot Latvijā. Viss patiešām ta arī notika,

kā Golcs bija «paredzējis». «Dumpis» jākāš 23. augustā ar dzelzsdivīzijas
komandiera majora Jozefa Bišofa paziņojumu: valdības rīkojumu par evakuē-

šanos viņš neatzīstot, saviem karavīriem viņš pavēlot palikt uz vietas. Bišofam

pievienojās Vācu leģiona komandieris juras kapteinis Sīverts, pēc tam arī ma-

zāku brīvkorpusu vadītāji. Jelgavā, kur bija izvietoti galvenie vācu štābi un
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spēki, 24. augusta notiek vācu algotņu demonstrācija — Bišofam par godu
tiek sarīkots lāpu gājiens, kura laikā izdemolē latviešu komandantūras un iestā-

des.

Tais dienās Golcs atradās Vācija. 18. augusta viņš ieradās Kolbergā, kur

apspriedās ar augstākā štāba priekšnieku ģenerāli Vilhelmu Grēneru. 20. au-

gustā Golcs kopā ar Grēneru ieradās Veimārā uz audienci pie valsts prezi-
denta Fridriha Ēberta. Pieņemšana piedalījās arī kara ministrs Gustavs Noske

un citi ministri. Golcs izklāstīja savu plānu jaunam karagājienam, kas šoreiz

tikšot maskēts ar krievu monarhistu karogu. Valdība plānu atbalsta, solās

visiem Baltijā palikušajiem karakalpiem arī uz priekšu izmaksāt algas no

Vācijas valsts kases, bet aicina arī padomāt par «pasākuma» finansēšanu un

apgādi «privātā kārta». Viss nu ir izlemts — Baltijā var sākties jauns vācu
avantūras cēliens, bet Latvijai tiek gatavota kārtējā traģēdija.

Par to, kā izmantot krievu monarhistus, lai tie kalpotu vācu interesēm,
bija domāts jau samērā sen — vēl ķeizara valdīšanas laikā 1918. gada va-

sarā un rudenī, bet pēc tam — sākot ar 1919. gada februāri, kad Noske per-
soniski tika ievadījis krievu karagūstekņu vervēšanu Vācijas nometnēs. Sākot-

nēji bija domāts tos ieskaitīt Bukaišu, Mežotnes un daudzu citu muižu īpaš-
nieka gvardes kavalērijas pulka rotmistra kņaza Anatolija Līvena vienībā, kas

vācu baronu landesvēra sastāvā atradās Kurzemes frontē, lai cīnītos pret
boļševikiem. Taču līvenieši, paklausot Antantes pavēlei, vasarā aizbrauca uz

Narvas fronti pie Judeņiča, un vāciešiem nācās samierināties ar citu rot-

mistru — Pāvilu Bermontu. Par viņa izcelsmi un dienestgaitu sākumu gandrīz
nekas nebija zināms, taču nebija šaubu, ka tas ir veikls un izmanīgs dēkainis.

Pasaules karā viņš bija dienējis 31. armijas korpusa komandiera štābā par

personisko adjutantu, pēc Februāra revolūcijas apgrozījies Petrogradā kontr-

revolucionāro sazvērnieku aprindās, kuri cerēja īstenot monarhistisku apvērsumu
ar Vācijas palīdzību. Pēc Oktobra revolūcijas P. Bermonts vācu okupētajā
Ukrainā bija vervējis brīvprātīgos baltgvardu vienībām, bet pēc vācu padzīša-
nas turpinājis šo darbību karagūstekņu nometnēs Vācijā. Vasarā Bermonts

ar pirmajiem savervētajiem jau bija Jelgavā, kurp visu laiku nelielām grupām
tika vesti bijušie krievu karagūstekņi. Līdz rudenim Bermontam šādā ceļā
tika piegādāti apmēram 3 tūkstoši zaldātu, bet Bermontam nomināli pakļau-
tajai žandarmērijas pulkveža Virgoliča vienībai — apmēram pusotra tūkstoša

karotāju. Bermonta štābā un aizmugures iestādēs Jelgavā ātri salasījās krietns

skaits krievu virsnieku monarhistu, to vidū veseli septiņi ģenerāļi! Visu šo

raibo kompāniju Bermonts pasludināja par grāfa Kellera korpusu, labi zinā-

dams, ka Kellers jau pirms gada kā nogalināts un ka pēc karotāju skaita pat

divīzija nesanāk. Bet tad «sadumpojušies» vācu zaldāti paziņoja, ka pārejot

pie Bermonta — «krievu dienestā». Viss tika kārtīgi, ar īsti vācisku pedantismu
noformēts: gan atteikšanās no vācu pavalstniecības, gan pāriešana «krievos».

Ar īpašu pavēli vācu valdība vēl atgādināja, lai neaizmirstot vācu zīmotnes no-

mainīt pret krievu kokardēm. No dzelzsdivīzijas — tā sauktā vācu leģiona
citām vācu vienībām un Kellera korpusa nu steigā tika radīta Krievu rietumu

armija ar Bermontu priekšgalā. Vāciešiem tomēr šķita, ka pietrūkst vēl viena

papīra, un Golcs tūdaļ to sacer. 21. septembrī viņš paraksta oficiālu doku-

mentu par komandvaras nodošanu Bermontam, kas tagad kļūst par pavēlnieku

«bijušajiem» Golca apakšniekiem. Vācijas Kara ministrija šo varas nodošanas

aktu oficiāli apstiprina 26. septembrī, lai pēc tam tūdaļ varētu apgalvot, ka

Baltijā vairs nekādu vācu vienību neesot.

Lielākajai daļai vācu algotņu bija izsniegts avanss no Vācijas valsts ka-

ses, taču līdz pat vēlam rudenim no Vācijas uz Kurzemi plūda jaunas vācu

dēkaiņu masas (lēš, ka to bijis ap 20 tūkstošu). Viņu algošana rādījās pro-
blemātiska, jo kļuva zināms, ka no 13. oktobra izmaksas no valsts līdzekļiem
nāksies pārtraukt, tāpēc Vācijas valdība un virspavēlniecība ierosināja sagādāt
naudu no neoficiāliem avotiem. Sim nolūkam Ārlietu ministrija un lielo uz-



191

1. att. Piemineklis Rīgas aizstāvjiem pret bermontiešiem 1919. gadā
Rīgā, Sudrabkalniņā. Tēlnieks K. Zāle, arhitekts E. Štālbergs. 1937

ņēmēju Vācu-krievu biedrība radīja kaut ko līdzīgu «emigrantu valdībai» —

Rietumkrievijas militāri politisko padomi ar sēdekli Berlīnē, Vilhelmštrāsē 69,

taisni pretī valsts prezidenta rezidencei. «Rietumkrievijas valdību» atbalstīja
baņķieru Bleihrēdera un Varburga nodibinātais Krievu-vācu finansu sindikāts,

kurā tieši vai netieši piedalījās visi monopolu dūži — Stiness, Krups, Borzigs,
Sīmenss, kā arī Drēzdenes, Darmštates un Nacionālā banka, Tirdzniecības un

rūpniecības apvienība, Ā. Sildes ieroču tirdzniecības konsorcijs. Bermonts savu-

kārt Jelgavā nodibināja Berlīnes valdības vietēju filiāli — Krievu rietumu

armijas Centrālo padomi kā okupēto teritoriju augstāko varas un pārvaldes
orgānu, kas, protams, kategoriski noraidīja pat domu par bijušo cara impē-

rijas nomaļu patstāvības iespēju. Centrālā padome izdeva likumus un saistošus

noteikumus, iecēla gubernatorus un ierēdņus, izdeva savas naudas zīmes,

markas un radīja pat savu karogu (uz zili balta fona bija attēlots divgalvains
ērglis un Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņu vecie ģerboņi).

Bet Antante? Vai tad tā bija zaudējusi jebkādu modrību? Lai izprastu tas

noskaņojumu, sniegsim fragmentu no tālaika Anglijas kara ministra Vinstona

Cērčila 23. augusta vēstules ārlietu ministram Artūram Balfūram: «Es ļoti

gribētu zināt Jūsu domas par Bermonta karaspēku un vispār par Vācijas pa-
līdzību cīņā pret boļševikiem Krievijas ziemeļrietumos. .. Nav šaubu, ka .. vā-

cieši nostiprinās savu ietekmi Baltijas valstīs, taču vai nebūtu vērts to pie-
ļaut, ja rezultātā tiks dots jūtams trieciens Ļeņina režīmam?» (UlTe&HČepz B.

H>KeHT7iMeHH b JIaTBHH 1917—1920.P., 1983, c. 141.)

lepazinušies ar šo dokumentu, mēs vairs nebrīnāmies par to, ka Jelgava

pie Bermonta vairākkārt bija ieradušās sabiedroto misijas, arī sabiedroto mi-

litārās misijas priekšnieks angļu ģenerālis Mārčs. 26. augustā Bermonts pēc
Mārča lūguma piedalījās militārā apspriedē Rīgā. Apspriedē bija pārstāvēti
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arī buržuāziskās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas bruņotie spēki un Jude-
ņiča armija. Antante gatavoja visu šo spēku apvienotu' uzbrukumu Sarka-
najai Armijai. Arī Bermontam tika ierādīts savs sektors. Mārča plāns gan ne-

tika īstenots, tomēr Judeņičs ar angļu ziņu 5. septembrī iecēla Bermontu, šo
vācu «Trojas zirgu», par visu Kurzemē un Lietuvā sapulcināto spēku pavēl-
nieku: Angļi gan neatlaidīgi uzstāja, lai Bermonts pārsviestu savus spēkus
palīgā Judeņičam. Bet Bermonts konsekventi pretojās, jo šādai rīcībai nekādā
ziņa nevarēja piekrist viņa saimnieki. Tas stipri vien atvēsināja Antantes sā-

kotnējās simpātijas pret Bermontu. No otras puses, Bermonta akcijas cēla tas

apstāklis, ka Parīze un Londonā kļuva zināms Padomju Krievijas miera pie-
dāvājums Igaunijai un Latvijai, un arī tas, ka piedāvājums atradis dzirdīgas
ausis.

1. oktobri Jelgavā sanāca plaša un slepena sanāksme. To vadīja faktiskais

armijas izrīkotājs Golcs, kas Baltiju atstāja tikai 14. oktobri. Tika nolemts

uzbrukt Rīgai un likvidēt Latvijas valsti, tās vietā izveidojot Krievijas Bal-

tijas provinci ar Baltijas vācu baroniem priekšgalā. 8. oktobrī sākās vācu pē-
dējais uzbrukums Latvijā. Bermonta karotāji bija labi atpūtušies, kā arī labi

apgādāti — armijas apbruņojumā bija 600 ložmetēju, 50 mīnmetēju, 100 liel-

gabalu, 120 lidmašīnu. Tas bija liels un draudīgs spēks, un bermontiešiem

bija pamats cerēt uz izdošanos. Jau pirmajā diena uzbrucēji guva panāku-
mus — ieņēma Ķekavu, no Slokas pavirzījās līdz Lielupei. 9. oktobrī uzbru-

kums turpinājās plašā frontē — un pievakarē tika sasniegta Pārdaugava.

Latvijas armijai nācās atkāpties uz Daugavas labo krastu. X- Ulmaņa val-

dība aizbēga uz Cēsīm, arī armijas štābs padevās panikai, pavēlot armijai
atstāt Rīgu un ieņemt pozīcijas pie Juglas. Un tad viskritiskākajā brīdī savu

vārdu saka vienkāršie kareivji, patriotiski noskaņotie virsnieki. Viņi neapjūk,
bet izgriež tiltu galus, atņemot ienaidniekam iespēju raidīt pāri Daugavai bru-

ņotos automobiļus, kas jau bija uzbraukuši uz dzelzs tilta. Kaut arī Bermonts

bija ieņēmis Pārdaugavu, fronte nostabilizējās un viņa uzbrukums apstājās.
Daugavā tobrīd stāvēja spēcīga angļu un franču eskadra ar varenu artilēriju.
Bet sabiedroto lielgabali klusēja, tāpat kā viņu valdības. Antante nogaidīja,
gatava šajā lielajā spēlē upurēt latviešu «bandinieku». Tais dramatiskajās die-

nās Latvijai palīdzīgu roku sniedza Padomju Krievija, kuras Sarkanā Armija

pārtrauca karadarbību Latgales frontē, ļāva buržuāziskajai Latvijai visus spē-
kus koncentrēt cīņai pret Bermontu.

lebrucējs tika apturēts pie Daugavas. Bezspēcīgā niknumā tā artilērija un

lidmašīnas bombardēja Rīgu, nodarot smagus postījumus ēkām Daugavmalā,
cieta arī centrs, Pēterbaznīca, Operas nams, pareizticīgo katedrāle. Apdraudēta
bija arī sabiedroto flotile. Lai aizsargātu savus kuģus, Antantes lielgabali

«ierunājās» 15. oktobrī, palīdzot latviešu karavīriem atgūt Bolderāju un Dau-

gavgrīvu. Bermonta spēki tikmēr bija ieņēmuši gandrīz visu Kurzemi, izņemot

Liepāju. Nesekmīgs bija bermontiešu mēģinājums izlauzties līdz Daugavai pie

Jaunjelgavas.
Karš draudēja ieilgt, un varēja sagaidīt, ka tā gaita notiks Latvijas un

Padomju Krievijas tuvināšanās, ka pieaugs arī tautas revolucionārā aktivitāte,

tāpēc Antante izšķīrās atbalstīt Latvijas armijas uzbrukumu. Antantes flotes

lielgabalu viesuļuguns atbalstīti, latviešu karavīri 3. un 4. novembrī pārgāja

plašā uzbrukumā, atspieda vāciešus no Daugavas kreisā krasta. Jau 11. no-

vembri Rīga bija pilnīgi brīva. 21. novembrī pēc smagām kaujām bermontiešus

izdzina no Jelgavas. 28. novembrī no Kurzemes un Zemgales tika padzīti vācu

avantūrai salīgtie armijas landsknehti, kas slepkavodami, laupīdami un dedzi-

nādami aizvilkās uz rietumiem.

Bermontiešu uzbrukums bija trešais vācu uzbrukums Latvijai 1919. gadā.
Atvairot to, frontē krita 57 latviešu virsnieki un 686 kareivji. Materiālais zau-

dējums, kas Latvijai tika nodarīts bermontiades laikā, tika novērtēts par

293 018 085 Latvijas rubļiem (pēc 1919. gada naudas kursa). Baltā terora

upuru skaitu toreiz neviens nevēlējās aplēst. Jāpieņem, ka kontrrevolucionārie
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vācu algotņi 1919. gadā Latvijā nobendēja gandriz 10 000 cilvēku. Bet atcerē-

simies, ka tas notika ne bez mūsmāju mantīgo šķiru un varenās Antantes

svētības.

Marģers Vestermanis

Pirms 50 gadiem

LĪGUMI, KAS IZŠĶĪRA LATVIJAS LIKTENI

Ja, šis gads jau sāka lielo spriegumu laiku pasaulē, bet jo īpaši —

Eiropā ... Pirms tam gan bija 1938. gada rudens Minhenē. Tad t. s. fašistiskā

agresora «nomierināšanas» politikas ietvaros tika kardināli iecentrēta Vācijas
ekspansija Austrumeiropas virzienā. Taču Rietumvalstu atbildīgajiem politiķiem
šaja laikā vēl šķita, ka kara briesmas viņu valstīm ies secen un fašistiskā

Vācija būs aizņemta Austrumos.

Tomēr tas, kā notikumi sāka attīstīties turpmāk, bet jo sevišķi 1939. gada
vidū un rudenī, uzskatāmi rādīja, ka Anglijas premjers N. Cemberlens un

Francijas ministru prezidents E. Daladjē savā politikā, pretēji Vācijai, cietuši

neveiksmi, un ka šī politika jāmaina. Taču tie paši notikumi parādīja arī ko

citu, un proti: ka Hitleram un Staļinam izdevās atrast kopīgu valodu, un

konkrēti — par Austrumeiropas tālākajiem likteņiem. Vēl vairāk: 1939. gada
pavasarī iesāktais vācu—padomju attiecību uzlabošanas kurss un šā kursa or-

ganiska sastāvdaļa bija 23. augustā noslēgtais neuzbrukšanas līgums (gluži
tāpat kā 28. septembra noziedzīgais līgums par draudzību un robežu starp
abām valstīm), kas kardināli izmainīja kā starptautisko situāciju Eiropā ko-

pumā, tā politisko spēku samēru visā pasaulē. Kādreiz tik ļoti nesamierināmās

ideoloģiski šķiriskās pozīcijās stāvošie (vismaz vārdos) diktatori — Hitlers un

Staļins, katrs savu interešu un nodomu mudināti, nonāca pie saprašanās, kas

vispirmām kārtām bija vērsta pret Poliju, taču būtiski ietekmēja arī pārējo
Austrumeiropas valstu un to tautu tālākos likteņus.

Un, lūk, pirmais solis, par kuru Padomju valdības oficiālais izdevums

«Izvestija» l jau otrā dienā iepazīstina pasauli:

3AKJIIOHEHHE COBETCKO-rEPMAHCKGTO fIOTOBOPA

O HEHAnAjļEHHH

23-eo aezucTa c 3 nāca 30 muh. čhh cocroHAacb nepeasi čeceda npedcedareAH
CoenapKOMa v HapKOMundeAa CCCP tob. Moaotobū c muhuctpom uhoctpūhhux
deA repMūHuu z. tpon Pu66eHTponoju no eonpocy o 3ūKAtoHeHUu naura o nena-

nadenuu. Beceda npoucxoduAa c npucyrcTBuu tob. Ctūauhū v zepMancKOzo
nocAa z. UJyAeH6ypza v npodoAOKaAacb okoao 3-x nacoe. ĪJocAe nepepbiaa c

10 hūcob eenepa 6uaū eo3o6HOßAena nodnucanueM dozoeopa o Henanadenua,

reKCT Koropozo npueodurcH nuOKe.

Aoroßop o HeHanaaeHHH MejKflv TepMaHHeA h Cobctckhm COIO3OM.

ripaeuTeAbCTeo CCCP v

ripaßureAbCTeo Tepnanun
PiļKOßoduMbie MeAūHueM UKpenAemiH deAa Mupa Meotcdy CCCP v repManueū

v ucxodn ti3 ocHoBHt>tx noAOOKenuu doeoßopa o neārpaAureTe, saKAtonennozo

Mencdy CCCP v repManueūb anpeAe 1926 zoda,

1 «HsBecTHH CoBeTOB JļenvTa-roB TpyA«mHXCH CCCP», 24 aßr. 1939 r., «Nb 196

(6966).
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npuuiAu k cAediļK)uifiM.u coeAauienuK):

CrūTbß I.

06e Hozoaapueatouļuecß Croponu o6n3ytvTCH 803depotcuBaTbCR ot bchkozo

hūcuauh, ot bchkozo azpeccuenozo čeucTßun v bchkozo nanadenun c othoiuchuu

dpyz dpyza, kūk ordeAbno, tclk v cosMecrno c dpyzuMu depoKaeaMU.

CraTbH 11.

B CAynae, ecAu odna U3 JļoeoßapußaiowsuxcH Cropon OKajtcercn o6?>eKTOM

eoennbLK deūcreuū co cropoHbt Tperbeu depotcaebi, dpyzan
CropoHa ne 6yder noddepotcuaaTbnu c kūkoū čpopMe sry depotcaey.

Crarbn 111.

IlpaeuTeAbCTea o6oux Jļo2oaapueatowluxcH Cropon ocraHyTCH c 6ydyuļeM c

KomaKTe dpyz c dpyzOM 6ah KoHcyAbrau,uu, hto6u uHLpopuupoeaTb dpyz dpyea

o eonpocax, 3aTpazu6atowiux ux o6u\ue unrepecu.

Crarbn IV.

Hu odna U3 JļozoeapueaioiuluxcH Cropon ne 6yder yHacTeoeaTb c kūkou-hu-

6ydb epynnupoßKe depotcae, Koropan npHMo uau Kocsenno nanpasAena nporue
dpuzou CTOpOHbI.

Crarbn V.

B cAynae eo3HUKHoeeHua cnopoe uau kohČ)auktoß neoicdy JļozoeapueaiouļUMucß
CropoHūMu no eonpocan tozo uau uhozo poda, o6e croponu 6ydyr pa3peuiaTb
3TU cnopbl UAU KOHLpAUKTbI UCKAIOHUTeAbHO MUpHbIM nyreM 8 UOpHČKe Čpy3tCeCT-

eennozo oČMena mhghuhmu uau c nyoKHbix cAynanx nyreM co3dauuH komuccuū

no ypeeyAupoßanutokohojauktū.

CraTbH VI.

HacroHuņiū dozoeop 3aKAK>naeTCH cpoKOM na dec.HTb Aer c reM, hto nocKOAbKy
odna U3 ūoeoßapueatou{uxcH Cropon ne denoncupijeT eeo 3a zod do uCTenenun

cpoKa, cpOK deucreuß dozoeopa 6yder cnurarbcn aeroMūrunecKU npodAenubiM
na cAedytouļue nnjb Aer.

Crarbn VII.

HacroHUļuū dozoeop nodAeotcur paTutpunupoeanun) c 803mookho KoporKuū
cpOK. OČMen paTutpuKau.uoHHbiMU zpaMoraMu doAOKen npou3ouru c BepAune.

Jlozoeop ecTynaer c cuAy neMeČAeHHO nocAe ezo nodnucanun.

CocTaeAen c deyx opuzunaAax, nav v pyccKoM h3ukūx c Mocttee

23 aezyCTa 1939 zoda.

rio yno.iHGMomiK) 3a ripaßHTe.7ibCTßo TepMaHHH
npaBHTC/ibcißa CCCP H. PHBBEHTPOfI.

B. MOJIOTOB.

Tā tika pieņemts, liktos, tīri «nevainīgs» dokuments. Un ar tādu pārliecību
sabiedrība arī dzīvoja. Jo neviens jau nedomāja, ka paketē ar to varētu būt

vēl kāds dokuments, par kuru tikai Nirnbergas tiesas prāvā, 1946. gada
25. marta sēdē, tiesājot vadošos fašistiskos noziedzniekus, pirmo reizi ieminas

Rūdolfa Hesa aizstāvis. Viņš paziņo par īpaša slepena protokolal vienlaicīgu
parakstīšanu, kas noteicis:

/. B cAynae TeppuropuaAbHOzo v noAurunecKOzo nepecMorpa reppuTopuu npu-
6ūatuuckux zocydapcT6 (<t>UHAßhduu, Sctohuu, Jlūtbuu, Jlutbm) cesepnan zpa-

nuua Jlutbu o3HanaeT odnoapeMenno pa3ČeA cabep baurhur repManuu v CCCP.

B CBH3U c neM o6e croponu npu3natOT unrepecbi Jlureu c pauone BuAbHtoca.

1 «CoßercKaa 3c tohhh», 17 aßr. 1988 r., -Ne 190 ('3 588); «Padomju Jaunatne»,
1988. g. 23. aug., Nr. 160 (11599) (tulkojums) — citātā; «Lauku Avīze»,
1988. g. 20. aug., Nr. 33 (33) — izklāstā.
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Pēc padomju—vācu neuzbrukšanas līguma noslēgšanas (no labās) — V. Molo-
tovs, J. Staļins, J. fon Ribentrops un F. Gauss. Attēls no laikraksta «Izvestija»
1939. gada 24. augusta numura pirmās lappuses. Uzņēmums izdarīts
23. augustā. M. Kalašņikova foto.

2. B cAUHae TeppuTopuaAbHozo v noAUTunecKoeo nepecMorpa reppuropuū, npu-
HadAeoKaimiK rioAbiue, cd>epbi bauhhiir repManuu v CCCP pa3zpaHUHueafOTCH
npu6AU3UTeAbHO no peKaju Hapee, Bucaū v Cūh.

Bonpoc, OTeenaeT au unrepecaM o6eux ctopoh cOKpanenue ne3aeucuMo2o īloAb-

CKO2O 20Cydapcma U KŪKOŠU dOAMHbI 6blTb e2O 2pO.HUU.bI, OKOHHŪTBAbHO MOOICeT

CbiTb Buncnen Auuib no xody daAbHeūuie2o noAuruiecKOZo paseuruH. B ak>6om

cAynae 06a npaeuTCAbcrea peuiator danubiū aonpoc nyreM dpyoicecTeeHHo2o co-

2AŪUieHUH.

3. B to2o-BOCTOHHOu Eepone cobctckūh ciopona nodnepKuener ceou unrepecbt
c Eeccapaouu. I'epMūHCKaa cropona deKAapupyer noAHoe oTCijTcreue noAurune-

ckux unrepecoß o 3tom pa&one.
4. 06e cropoHbi CHurafOT danubiū nporoKOA cyey6o ceKperubiM.

Kaut gan — lietpratēju vidū par šī protokola autentiskumu domas ļoti
dalās: liela tiesa pasaules speciālistu to lieto kā neapstrīdamu faktu, daudzi

padomju vēsturnieki atsaucas, ka PSRS arhīvos tāds nav atrasts...
Bet pēc nepilnām piecām nedēļām jau tika noslēgts jauns PSRS un Vāci-

jas līgums «Par draudzību un robežām starp PSRS yn Vāciju», kas sankcio-

nēja Polijas neatkarības iznīcināšanu un ko tāpat pavadījuši konfidenciāli

protokoli*.
Saskaņā ar vienu no šiem protokoliem tiek izmainītas 23. augusta līguma

slepenajā protokolā noteiktās Vācijas un Padomju Savienības interešu robežas:

1 «Lauku Avīze». 1988. g. 27. aug., Nr. 34 (34)
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Lietuva tiek iekļauta PSRS, bet Ļubļinas vojevodiste un daļa no Varšavas

vojevodistes — Vācijas interešu sfērā. Šeit ari paredzēts, ka, tiklīdz PSRS

valdība Lietuvā «savu interešu uzturēšanas nolūkos veiks īpašus pasākumus,
tiks izmainīta vācu—lietuviešu robeža». Vācija te pretendē pagaidām tikai uz

Lietuvas apgabalu ap Marijampoli.
Savukārt otrajā protokolā tiek fiksēts, ka Padomju Savienības valdība

neliks šķēršļus, ja tās interešu teritorijās, tajā skaitā Latvijā un Igaunija, dzī-

vojošie vācieši izteiks vēlēšanos pārcelties uz Vāciju.
Un tad kā loģisks turpinājums tapa nākošais dokuments — 5. oktobrī

parakstītais «Savstarpējās palīdzības pakts starp Latviju un Padomju Sociā-

listisko Republiku Savienību», kura sakarā «Valdības Vēstnesis» nāca klajā ar

ziņu, ka Ministru kabinets 10. oktobrī pieņēmis un valsts prezidents izsludinā-

jis šādu likumu1:

LIKUMS PAR MASKAVĀ 1939. GADA 5. OKTOBRĪ PARAKSTĪTO

«SAVSTARPĒJĀS PALĪDZĪBAS PAKTU STARP LATVIJU

UN PADOMJU SOCIĀLISTISKO REPUBLIKU SAVIENĪBU».

/. Maskavā 1939. gada 5. oktobrī parakstītais Savstarpējās palīdzības pakts

starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību ar šo likumu

pieņemts un apstiprināts.
2. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar šo likumu

izsludināms likuma 1. pantā minētais pakts.
3. Pakts stājas spēkā tā 6. pantā paredzētā laikā un kārtībā.

Rīgā, 1939. gada 10. oktobri. K. Ulmanis

Valsts un Ministru Prezidents.

SAVSTARPĒJĀS PALĪDZĪBAS PAKTS STARP LATVIJU

UN PADOMJU SOCIĀLISTISKO REPUBLIKU SAVIENĪBU.

Latvijas Republikas Prezidents, no vienas puses, un PSRS Augstākās Pa-

domes Prezidijs, no otras puses, nolūkā attīstīt 1920. gada 11. augusta miera

līguma nodibinātās draudzīgās attiecības, kuras pamatojas uz otrās puses val-

stiskās neatkarības atzīšanu un neiejaukšanos tās iekšējās lietās;

atzīstot, ka 1920. gada 11. augusta miera līgums un 1932. gada 5. feb-
ruāra līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā joprojām
ir viņu savstarpējo attiecību un saistību stiprs pamats;

pārliecināti, ka abu Līdzēju Pusu interesēm atbilst precīzo nosacījumu no-

teikšana par savstarpējās drošības nodrošināšanu, atzina par nepieciešamu
noslēgt savā starpā sekojošo savstarpējās palīdzības paktu un šai nolūkā iecēla

par saviem pilnvarotiem:
Latvijas Republikas Prezidents:

Vilhelmu Munteru, Ārlietu Ministri,
PSRS Augstākās Padomes Prezidijs:

V. M. Molotovu, Tautas Komisāru Padomes Priekšsēdētāju un Ārlietu

Komisāru,
kuri savstarpēji uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas vaja-

dzīgā un pienācīgā formā, vienojās par sekojošo:

I pants.

Abas Līdzējas Puses apņemas sniegt viena otrai visādu palīdzību, ieskai-

tot arī militāru, gadījumā, ja notiktu tiešs uzbrukums vai rastos uzbrukuma

draudi no jebkuras Eiropas lielvalsts puses Līdzēju Pusu juras robežām Bal-

tijas jūrā vai viņu sauszemes robežām caur Igaunijas vai Lietuvas Republikas

teritoriju, kā arī pakta 111 pantā minētām bāzēm.

' «Valdības Vēstnesis», 1939. g. 10. okt., Nr. 230.
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// pants.

Padomju Savienība apņemas sniegt Latvijas armijai uz izdevīgiem notei-

kumiem palīdzību ar apbruņojumu un citiem kara materiāliem.

111 pants.

Latvijas Republika, nolūkā nodrošināt Padomju Savienības drošību un

savas pašas neatkarības nostiprināšanai, piešķir Padomju Savienībai tiesību

turēt Liepājas un Ventspils pilsētās kara flotes bāzes un dažus aerodromus

aviācijai, uz nomas pamata par salīgstamu cenu. Noteiktās vietas bāzēm un

aerodromiem ierādāmas un to robežas nosakāmas uz savstarpējas vienošanās

pamata.
Irbes jūras šauruma apsardzības nolūkā Padomju Savienībai piešķirta tie-

sība uz šiem pašiem noteikumiem ierīkot krasta artilērijas bāzi jūrmalā starp
Ventspili un Pitragu.

Flotes bāzu, aerodromu un krasta artilērijas bāzes aizsardzības nolūkā

Padomju Savienībai ir tiesība turēt šīm bāzēm un aerodromiem ierādītos iecir-

kņos uz sava rēķina stingri ierobežotu padomju bruņoto sauszemes un gaisa

spēku daudzumu, kuru maksimālais skaitliskais sastāvs nosakāms ar atsevišķu
vienošanos.

IV pants.

Abas Līdzējas Puses apņemas nenoslēgt nekādas savienības un nepiedalī-
ties nekādās koalīcijās, kas vērstas pret vienu no Līdzējas Pusēm.

V pants.

Si pakta izvešana dzīvē nekādā ziņā nedrīkst aizskāri Līdzēju Pusu suve-

rēnās tiesības, starp citu, viņu valsts iekārtu, saimniecisko un sociālo sistēmu

un militāru rīcību.

Bāzēm un aerodromiem ierādāmie iecirkņi (111 pants) paliek Latvijas Re-

publikas teritorijā.

VI pants.

Sis pakts stājas spēkā ar ratifikācijas dokumentu apmaiņu. Dokumentu

apmaiņa tiks izdarīta Rīgā sešu dienu laikā, skaitot no šī pakta parakstīšanas
dienas.

Sis pakts ir spēkā desmit gadus, pie kam gadījumā, ja viena no Līdzējas
Pusēm neatzīst par vajadzīgu uzteikt šo paktu vienu gadu pirms termiņa note-

cēšanas, tas automātiski paliek spēkā turpmākajiem desmit gadiem.
So apliecinot, augšā minētie pilnvarotie šo līgumu parakstījuši un piespie-

duši tam savus zīmogus.
Sastādīts Maskavā, divos oriģinālos, latviešu un krievu valodā, 1939. gada

5. oktobrī.

V. Munters. В.Молотов

Tā 1939. gada starptautisko notikumu kolīzijās tika ierautas arī Baltijas
valstis, tajā skaitā Latvija. Faktiski ar 1939. gada otro pusi Latvija savā ārpo-
litiskajā darbībā arvien vairāk un vairāk sāka iekļauties vienvirziena kustībā

(Vācija—PSßS vai PSRS—Vācija). Gan šo līgumu rezultātā, gan arī pašas

Latvijas diplomātijas darbības rezultātā sašaurinājās tās ārpolitiskās darbības

lauks, kas savās galīgajās konsekvencēs, dabiski, atstāja savu noteiktu iespaidu
arī uz tālāko Latvijas un tās tautas likteni 1940. gada vasarā.

Mārtiņš Virsis
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ATPAKAĻ UZ SENČU MĀJĀM

Pirms 800 gadiem Brēmenes tirgotāji un mūki sēdās kuģos un, izkāpuši

Daugavas krastā pie Ikšķiles un Salaspils, sāka Austrumbaltijas kolonizāciju.
Pirms 50 gadiem viņu pēcteči sēdās kuģos un devās uz Vāciju. Tāda iedzīvo-

tāju pārvietošanās vēl nebija pieredzēta ...
1939. gada vasara bija saulaina, karsta un ražena. Mēs, pārdesmit jau-

niešu — senatnes pētnieku —, strādājām Jersikas pilskalna ieplakā. Saule cepi-

nāja, vecajā, žuburainajā liepā sanēja bites, un mēs bijām ļoti apmierināti ar

senlietu atradumiem Jersikas valdnieka Visvalža pils gruvešos, ko vācu krust-

neši bija nodedzinājuši 1209. gadā.

Daugavas pretējā krastā — Dignājas pilskalnā — strādāja cita arheologu

grupa, un mēs ik dienas pusdienlaikā sasaucāmies, bet vakaros dziedājām. Ļoti

bieži mūs apmeklēja ekskursanti. Jersikas vārds skanēja tālu.

Bet laikraksti ziņoja par kara tuvošanos, līdz kādu dienu uzzinājām, ka

fašistiskā Vācija iebrukuši Polijā. Tā taču bija mūsu kaimiņvalsts! ...
Nākamajās dienās un nedēļās visi bažījās un prātoja, kas gan notiks tālāk.

Drīz sekoja notikumi, kurus saprast nebija mūsu spēkos.
Laikraksti vēstīja, ka, paklausot fīrera aicinājumam, Baltijas vācieši

repatriēšoties, proti, ar visu iedzīvi došoties uz tēvzemi.

Tiešām, nebija viegli saprast, kāpēc šejienes vācieši tik pēkšņi iekvēlojušies
mīlestībā pret fīreru, ka ir ar mieru atstāt savus ērtos mājokļus un doties nezi-

nāmās tālēs uz apsolītajām zemēm Lielvācijā, kur lielum lielā daļa no viņiem
nekad nebija bijusi.

Latvijā dzīvoja apmēram 60 tūkstošu vāciešu, vairums — pilsētās (Rīgā,
Liepājā). Vācieši Latvijā bija trešā lielākā minoritāte, materiāli vislabāk situētā

iedzīvotāju daļa. Viņiem piederēja gan rūpniecības kapitāls, gan nami, veikali,

uz laukiem — lieli zemes īpašumi.
Nebija nekāds noslēpums, ka lielā daļā vāciešu saglabājies naids pret lat-

viešiem, vācu jauniešu vidū netrūka nacistu. Daudzi vācieši bija saradojušies
ar latviešiem un citām vietējām tautībām, tas repatriāciju sarežģīja. Tomēr lie-

lais pasākums bija labi organizēts un tika turēts slepenībā. Sarunas ar paziņām
gados vecāki vācieši parasti nobeidza ar vārdiem: «Nu, ko lai dara, ja jau
vadonis sauc — jābrauc vien būs.»

Vācu izceļotājiem bija dotas tiesības ņemt līdzi visu, kas viņiem pieder un

ko var paņemt, — arī mēbeles. Namus un zemes īpašumus pārņēma Latvijas
kredītbanka, un tai par to visu vajadzēja norēķināties ar Lielvāciju.

Kļuva zināms, ka repatriantu straume tiek virzīta uz poļiem atņemtajām
zemēm. Tur viņus bija paredzēts izvietot padzīto poļu namos un īpašumos.

Laikrakstos bija ziņas, ka Rīgas ostās, kuģiem atejot, aizbraucēju sejās
neesot bijušas manāmas skumjas un asaras. Kā pretstats tika minēti Igaunijas
vācieši, kuri, atstājot dzimtās zemes krastu, esot dziedājuši Igaunijas valsts

himnu.

Vācu repatriācijas laikā tautā izplatījās satīriski dzejoļi par aizbraucējiem,
kā arī nostāsti par to, ko raksta aizbraukušie saviem Latvijā palikušajiem pie-
derīgajiem. Uz vēstulēm uzlīmēto pastmarku otrā pusē esot bijuši brīdinājumi:
cFahrt nicht!» («Nebrauciet!»)

Pieminekļu valdes uzdevums bija raudzīties, lai repatrianti neizved no šejie-
nes nacionālās kultūras vērtības. Taču vācieši izveda visu, kas viņiem piederēja,
un piederēja viņiem daudz mākslas un lietišķās mākslas darbu — lustras, stila

mēbeles, trauki. Ja viņi kaut ko negribēja līdzi ņemt, tad to pārdeva, bet Piemi-

nekļu valdei trūka līdzekļu, lai visu nopirktu.
Vairāki vācu inteliģences pārstāvji bija lūguši Pieminekļu valdes priekšsē-

dētāju profesoru F. Balodi pārbaudīt viņu mantu kastes dzīvokļos uz vietas un

apzīmogot, lai tās nebūtu jāatver muitā. Atceros, ka tāds uzdevums man bija
veicams kādā gandrīz tikai vāciešu apdzīvotā namā pie Viesturdārza, tā sauk-

tajā Forburgā. Plašā, ērtā dzīvoklī atradās kastes — galvenokārt ar mēbelēm
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un grāmatām. Kādu citu reizi mani aizsūtīja pie kāda vācieša pārbaudīt viņa
izvedamās grāmatas.

Repatriācijas laikā Rīgas pilsētas vēstures muzejā (tagad — Rīgas Vēstu-

res un kuģniecības muzejs) redzēju vismaz sešus skaistus, zeltītus baznīcu

biķerus ar kaltiem gotiskiem ornamentiem uz pamatnes. Kā noskaidrojās, muzeja
direktors R. Snore bija mēģinājis aizturēt to izvešanu, bet velti. Biķeri bija
Sv. Pētera vai Doma baznīcas draudzes īpašums, un tām bija tiesības draudžu

mantu izvest. Tāpat savu īpašumu paņēma līdzi melngalvji (tirgotāju organi-
zācija).

Repatriācijas lietas kārtoja Vācijas sūtniecība. Repatriācija ieilga un turpi-
nājās gandrīz līdz Lielajam Tēvijas karam. Vāciešiem līdzi aizbrauca arī lat-

vieši, kas tadu vai citādu iemeslu dēļ negribēja palikt Padomju Latvijā.

Pēteris Stepiņš

Vēstures stāsti

NO LATVIJAS MEŽIEM — LAIVU AUGUMOS

Bronzas laikmetā (1500—500 gadu pirms mūsu ēras) Zviedrijas un Nor-

vēģijas klintīs ieskrāpētie zīmējumi liecina, ka jau toreiz ir būvēti laivveida

kaujas kuģi vairākiem desmitiem airētāju. Vēl senākā pagātnē upju un jūru
krastu apdzīvotāji darinājuši vienkoces — no koka stumbra izgrebtas laivas.

Tātad jau neatminami senos laikos kuģu un laivu galvenais būvmateriāls ir

bijis koks. Tā tas turpinājās līdz pat mūsu gadsimta sākumam, kad ozolu,
osi, liepu un priedi izkonkurēja metāls un mākslīgie materiāli.

Nemainīgos apstākjos — zem zemes vai ūdens slāņa — koks saglabājas
Joti ilgi, tāpēc vēl mūsdienās atrod ne vienu vien senu laivu vai kuģi. Atra-

dējus sevišķi interesē koka vecums. Un koks spēj sniegt atbildi uz šo jautā-
jumu. Koksnes vecuma noteikšanai parasti izmanto radioaktīvā oglekja datēša-

nas metodi un dendrohronoloģisko metodi.

Par radioaktīvā oglekja metodes radīšanu ir jāpateicas fiziķiem. Viņi ir

atklājuši, ka, kokam augot, jaunās gadskārtas saņem noteiktu radioaktīvā

oglekja izotopa daudzumu. Jo koksne vecāka, jo tajā mazāk šī izotopa.
Otras — dendrohronoloģiskās — metodes pamatā ir novērojumi: atkarībā

no klimatiskajiem apstākļiem koka stumbrā gadskārtas veidojas vai nu šau-

rākas, vai platākas. Ja nozāģēsim zaļojošu, teiksim, 200 gadu vecu koku, tad,
labi aplūkojot tā stumbra šķērsgriezumā redzamās 200 gadskārtas, konstatē-

sim, ka platās un šaurās kārtas viena otrai neseko noteiktā kārtībā, bet gan
pavisam neregulāri un īpatnēji. Vēl labāk tas redzams, ja uzzīmē grafiku — uz

horizontālās ass vienādos noteiktos attālumos atzīmē gadskaitjus, bet tiem

pretī — pa vertikāli — attiecīgo gadskārtu biezumu. Radīsies nevienāda ga-
ruma zāģa zobiem līdzīga līkne. Un līdz ar to mazs etalons mūsu 200 gadu
vecajam kokam būs izgatavots.

Bet ja ir atrasts kāds pārsimt gadu ilgi auguša koka stumbra gabals
(piemēram, tilta balsts vai mājā iebūvēts baļķis), kas cirsts, teiksim, pirms
100 gadiem? Tad, sastādot šī koka gadskārtu grafiku, redzēsim, ka tā mūs-

dienām tuvākā gadsimta «zāģa zobi» segsies ar iepriekš minētā svaigi cirstā

koka gadskārtu grafika pirmo simtgadi, bet pārējās gadskārtas izmantosim,
lai papildinātu mūsu etalonu. Līdzīgā veidā, meklējot aizvien senāk cirstu

koku paugurus un pakāpeniski virzoties no tagadnes uz pagātni, zinātnieki

sastādījuši nepārtrauktu gadskārtu grafiku — etalonu, kas aptver vairākus

tūkstošus gadu. Tātad, ja ir jānosaka, cik veca ir koksne, no kuras gatavots
kāds sens priekšmets, jāuzzīmē šīs koksnes gadskārtu grafiks un jāmeklē vieta,

kurā tas iederas etalonā. Kad īstā vieta atrasta, uz etalona horizontālās ass

atzīmētie gadskaitļi norāda, kad koks audzis.
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Tieši šādā veidā arheologu atraktajā Novgorodā noteica daudzu celtnie-

cībā izmantoto koku un līdz ar to arī celtņu vecumu. Bet seno kuģu un laivu

būvei bieži izmantoja tādus kokus, kas pirms tam simtiem gadu bija gulējuši
ūdenskrātuvju dibenā (tur, piemēram, ozols kļūst par melno ozolu). Tāpēc
no kuģa vai laivas ņemta koksnes parauga vecums var stipri pārsniegt iz-

strādājuma vecumu.

Latvijas teritorijā atrastās senās laivas un kuģi galvenokārt ir būvēti

no ozola. Par to liecina ne tikai arheoloģiskie izrakumi, bet arī tautasdziesmas.

Un vēl 19. gadsimtā lielās jūras laivas būvētas no ozolkoka. Tā, piemēram,
1868. gada «Latviešu Avīzēs» lasāms sludinājums: «Liepājā ozola koka 4 lāstu

(apmēram 8 tonnu — A. Z.) lielu laivu, ar mastu, airēm, zēģeli un citiem

piederumiem, pārdod par 32 rubļiem.» Lai gan arī oša laivas nav bijis re-

tums. No ozola un oša koka darinātas laivas kalpojušas vairākām paaudzēm:
ar tēva darināto laivu braucis ne vien dēls, bet pat dēladēls. Laivu būvētājs

zināja, ka laiva viņu pārdzīvos. Uz kāda sena Kurzemes laivu būvētāja kapak-
mens ir uzraksts:

Es bij laivu taisītājs,
Rociet mani jūrmalā.

Sak' laiviņa tecēdama:

Te guļ mans taisītājs.

Priedi kā laivas korpusa būvmateriālu tautasdziesmas nemin. Un, kad,
sākot ar 19. gadsimtu, zvejnieku laivas sāka darināt no svaigi cirstas priedes
dēļiem, laivu mūžs stipri vien saruka. Vienīgi kopš senseniem laikiem prie-
des izmantoja vieglu un elastīgu mastu darināšanai. Kurzemes hercogistes
trīsmastu buriniekiem mastu koki parasti tika meklēti Usmas mežos.

Oša koka dēļus laivu korpusa būvei sevišķi bija iecienījuši vikingi. An-

glijā vikingus dēvēja par askemaniem — vīriem, kas atpeld oša (aescs) koka

laivās.

Savukārt pie mums piekrastes laivas senāk bieži darināja no vieglā un

labi apstrādājamā liepas koka. Un vispār pirms mūsu ēras sākuma, kad kok-

apstrādāšanas rīki vēl tikai veidojās, liepas koks bijis viens no galvenajiem
būvmateriāliem. Dānijā atrastā 4. vai 3. gadsimtā pirms mūsu ēras būvētā

vairāk nekā 15 metru garā kaujas laiva darināta no liepas koka dēļiem. Tā

pagaidām ir vissenākā no dēļiem būvētā laiva, un tās konstrukcija ir līdzīga
to laivu konstrukcijai, kuru attēli ieskrāpēti Zviedrijas un Norvēģijas klintīs.

Uz jautājumu, kad mūsu republikas teritorijā būvētas pirmās koka lai-

vas, pagaidām vēl grūti atbildēt. Droši zināms, ka vispirms vajadzēja nokust

ledusiaikmeta sniegiem un rasties lapu koku birzīm. Tikpat droši ir zināms,

ka 12. un 13. gadsimta mijā, kad jūras kaujās tikās vācu krustnešu un vietējo
iedzīvotāju kuģi, vairākās kaujās iebrucēji cietuši sakāvi. No tā varam seci-

nāt, ka kuģniecības attīstība pie mums ir sākusies ne vēlāk kā Skandināvijas
zemēs.

Arturs Zalsters

SENĀS LAIVAS UN KUĢI MŪSU UPĒS

Rakstiskie avoti un atrastās ūdenssatiksmes līdzekļu atliekas vairākumā

gadījumu tikai aptuveni ļauj spriest par Latvijas upēs kursējušo seno laivu un

kuģu konstrukciju un izskatu, tāpēc dažādu autoru izstrādātie viena un tā paša
objekta rekonstrukcijas projekti dētajās var atšķirties.

Dienvidzemju jūrās un upēs ir atrastas Joti labi saglabājušās ūdenssatik-

smes līdzekļu atliekas. Varbūt mēs te, Latvijā, neprotam pietiekami acīgi meklēt?

Nē, iemesls ir cits. Visās mūsu lielākajās upēs vienmēr ir bijuši spēcīgi pava-

sara pali un vareni ledus sastrēgumi. Tāpēc nogrimušo ūdenssatiksmes līdzekļu
vraki galu galā tiek saspiesti, sasmalcināti un aiznesti uz jūru. Tikai negarās
upēs un kanālos, kas gadu gaitā aizsērējuši (piemēram, Rīgas upe un kanāli

Bernātos), ir atrastas maz bojātu laivu un kuģu atliekas. Lielākā dajā atradumu

uzieta mūsu gadsimta sākumā, kad vēl neprata saglabāt ilgi ūdenī mirkušus
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koka priekšmetus. Arī to apraksti bieži vien ir neprecīzi: tur un tur atrasts liels
(interesants, dīvains, ļoti sens) kuģis; bet par tā veidojumu un izmēriem — ne
vārda.

Senos laikos kuģniecībā, sevišķi sāls transportēšana, liela nozīme ir bijusi
Salacas upei. Pirms apmēram simt gadiem paprāva laivveida kuģa atliekas tika
atrastas uz dienvidiem no Burtnieku ezera. Tāpēc nav izslēgts, ka kuģi no citām
upēm tika pārvilkti pa zemi uz jūrā ietekošo Salacu. Par to liecina arī arhīva
dokumenti, piemēram, kada Kurzemes hercogistes ierēdņa ziņojums Latvijas PSR
Centrālajā Valsts vēstures arhīvā (554. fonds, 3. apraksts, 1937. lieta).
1576. gada 23. jūlija rītā jūras piekraste iepretim Tukumam plosījusies nikna
vētra. Saskaņa ar instrukciju ierēdnis apstaigājis jūras piekrasti. Liedagā viņš
ieraudzījis krastā piedzītu laivveida kuģi ar divdesmit airētājiem. Kapteinis
Asmuss Freze pastāstījis, ka, pildot Dānijas valdnieka rīkojumu, viņš devies
aplaupīt un visādi citādi kaitēt Krievijas kuģiem, kas caur Pērnavas un Salacas
upju grīvām iebraucot jūrā. Tikko vētra norimšot, viņš došoties īstenot pavēli.

Arī pa Svētupi braukuši juras kuģi — uz ostu Limbažos. Rokot pamatus
Limbažu pienotavai, metra dziļumā tika skartas kuģa atliekas, kas tranšejas
vietā tikušas sacirstas. Diemžēl ziņu sniedzējs nevēlējās nosaukt savus vārdu.
Toties Vitrupes laivu būvētājs Helmuts Emsis rakstiski apliecināja, ka tā sauk-

tajā Vecupe, kas atrodas paris simt metru uz ziemeļiem no pašreizējās Vitrupes
grivas, viņš bērnudienās redzējis sena kuģa atliekas. Vecie Vitrupes vīri toreiz
stāstījuši, ka senos laikos Vitrupē bijusi liela osta, kuģu būvētava un kuģinieku
kapsēta.

Sevišķi daudz atradumu ir devusi Gauja. levērojamākais no tiem ir

1872. gadā pēc pavasara paliem Turaidā atrastā laiva-plosts. Par atradumu

pirmais ziņojis Kārlis Zīverss. Vairāk nekā 13,5 metrus garās laivas-plosta
izpēti veica Igaunija, jo pastāvēja uzskats, ka tā nogrimusi 13. gadsimta
sākuma, kad sāmsalieši pie Turaidas cīnījušies ar krustnešiem un cietuši sakāvi.
Šim udenssatiksmes līdzeklim raksturīgās detaļas (L veida brangas) atrastas
arī pie Liepājas.

Vēl mūsu gadsimta sākumā Gauja ir bijusi kuģojama līdz Cēsīm. To aplie-
cināja arī tēlnieks profesors Kārlis Jansons 1985. gada: «Tagad izklausās pavi-
sam neticami, bet labi atceros, ka 1910. gadā, kad atklāja Gaujas tiltu, tur, kur

tagad Raiskuma tilts, no Rīgas atbrauca kuģītis ar svētku viesiem un orķestri.
Karogiem rotātais kuģis vēlāk apgriezās un aizbrauca atpakaļ.»

Daugava jau kopš neatminamiem laikiem ir bijusi dzīva kuģniecība. Tomēr

nogrimušo kuģu atliekas palu un ledus sastrēgumu dēļ tajā atrastas ļoti reti.

Gadās tomēr izņēmumi.
1986. gada 8. janvārī trīs ūdenslīdēji nolaidās Daugavā iepretim Rīgas

centrālajam kolhozu tirgum, lai sešu metru dziļuma pārbaudītu, kā uzbērts

paris metru augstais akmens šķembu valnis. Viņi ievēroja, ka pret krastu

vērstajā vaļņa pusē no tā pamatnes slīpi uz augšu izslējies liels baļķis ar

četrstūrainu šķērsgriezumu. Redzamība ūdenī bija ļoti vaja, jo todien sniga un

nedaudz tālāk pašizgazēji bēra upē pilsēta savākto sniegu. Aptaustot līkos vei-

dojumus, kas nokarājās no baļķa, to apakšējās virsmās varēja samanīt kāpņ-
veida iecirtumus. «Laikam kuģa brangas,» nodomāja Uldis Kazainis, viens no

ūdenslīdējiem. Virs upes dibena saskatāmās detaļas piestiprināja peldošā krāna

trosei un izcēla krastā. Tur tās apskatīja un izmērīja kuģniecības vēsturnieki

un inženieri. Baļķis izrādījās atlauzta kilsona daļa. Parasti kuģim viszemāk

novietota detaļa ir ķīlis. Virs tā ir sakārtotas brangas (ribas), kas no iekšpuses
nostiprina ārējo apšuvumu. Brangu apakšdaļas pie ķīļa piespiež kilsons, kas ir

gandrīz tikpat garš kā ķīlis. Kilsona apakšēja daļā iepretim katrai brangai tiek

iecirsti padziļinājumi, kuros brangas ieguļas. Tāpēc kilsons tās ne tikai pie-

spiež, bet arī daļēji aptver.
Pēc pāris dienām, izpildot mūsu lūgumu, ūdenslīdēji vēlreiz ienira dzelmē,

lai uznestu arējā apšuvuma fragmentus un pārliecinātos, vai daļa no vraka nav

redzama arī otrajā — pret upes vidu vērstajā — vaļņa puse.
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Pazīmes liecināja, ka gadu rituma vraka augšdaļu sasmalcinājis ledus, bet
ķīlis kopa ar brangu apakšdaļām un kilsonu ir iegrimis upes smiltī. Vraka
virsmas, ko bija apskalojis ūdens, sedza gliemežnīcu kārta. Jaunuzbērtais
akmens šķembu valnis bija šķērsojis kuģi un apbēris vienu tā galu. Ķīlis bija
izturējis milzīgo smagumu un iespiedies vēl dziļāk, bet kilsons salūzis.' Šķembu
spiediena ietekme pārlauzta kilsona brīvais gals bija slējies uz augšu un tā

iecirtumos iespīlētas brangu apakšdaļas pacēlušās līdzi.

Detaļu izmēri liecināja, ka kuģis bijis apmēram 8 m plats un vairāk neka

20 m garš. Tas būvēts pārlaidu (klinkera) paņēmiena — apšuvuma dēļi pār-
sedza vjens otru. Dēļu vidējais platums — 17cm, bet biezums — apmēram
4 cm. Dēļi bija sakniedēti ar dzelzs kniedēm, bet pie brangām stiprināti ar koka

tapām. Atrastas koka detaļas bija darinātas no priedes, vienīgi tapās iedzītie
slaidai piramīdai līdzīgie ķīlīši bija no ozolkoka. Tie iesisti montējot, lai papla-
šinātu tapu galus.

Bez šaubām, kuģniecibas vēsturnieki ilgi pētīs interesanto atradumu. Inže-

nieru grupa, kuru toreiz vadīju, uzskatīja, ka atradums nav kuģis, bet gan liela

bezklaja kravaslaiva ar apmēram 50 lāstu (100 tonnu) celtspēju. Vraka mūžs

nepārsniedza 200 gadu. Tolaik burinieku būvē jau valdīja nevis pārlaidu (klin-
kera) paņēmiena veidots apšuvums, bet gludi, salaidu paņēmienā likti dēļi. Sprie-
žot pēc brangu veidojuma, ta tiešam varēja būt laiva.

Te nu mazliet jāpastāsta par kravas liellaivu attīstības vēsturi un to izman-

tošanu Daugava un no tās netālu tekošās upēs. 17. gadsimtā un agrāk vietējās
liellaivas tika būvētas ka kuģi — ar ķīli un ieapaļu korpusu. Šāda forma tām

izvēlēta tāpēc, lai laivas varētu vieglāk pārvilkt no vienas upes uz otru. Nereti,
sevišķi, ja ceļš bija, tāls, tās darināja tikai vienam reisam — galapunktā preces
izkrautas un liellaiva pārdota malkā. Pēc Baltijas vācu novadpētnieka J. K. Bro-

ces domām, paris šādu liellaivu redzams gravīrā — Rīgas panorāmā, kas

iespiesta 1612. gadā N. Mollīna tipogrāfijā. Tikai tad, kad no upēm uz apdzī-
votajam vietām radās labi sauszemes ceļi, plaši sāka izmantot ietilpīgākās un

seklak peldošās plakandibena liellaivas. Tās no vienas upes uz otru upi nepār-

vilka, bet preces pārkrāva ratos un, ja bija nepieciešams, pārveda uz citu liel-

laivu cita ūdens maģistrālē.
Plakandibena liellaivas, parasti divmastu, Daugavā kursēja līdz pat Ķeguma

hidroelektrostacijas celtniecībai. Viens no pēdējo liellaivu vadītājiem jaunībā ir

bijis Jānis Gremzde, republikas pirmais sporta meistars paukošanā. Vēlāk, jau
strādādams par profesionālu mērnieku, viņš pēc atmiņas ir uzzīmējis Tomē

būvētas sešdesmitpiectonnīgas divmastu liellaivas attēlus.

Trīs kuģi un viena laiva atrasta fragmentāri atraktās Rīgas upes (Rīdzenes)

senajā gultnē. Par ievērojamāko atradumu — Rīgas kuģi — stāstīts vairākās

publikācijās. Netālu no Rīgas kuģa tika atrakta interesanti būvēta 9,5 metrus

gara laiva. Diemžēl tās korpuss bijis tik drupans, ka atradumu nevarēja izcelt;

saglabājušies tikai zīmējumi.
Ziņas par Lielupi ir tikai no Kurzemes hercogistes laikiem. Latvijas PSR

Centrāia Valsts vēstures arhīva dokumenti liecina, ka 18. gadsimtā Lielupes
krastā pie Jelgavas tikušas būvētas ietilpīgas burulaivas labības transportam.

Laivu meistari bijuši latvieši (554. fonds, 3. apraksts, 1764. lieta, 15. Ip. un

15. Ip. o. p.). Kuģniecībai izmantota arī Lielupes pieteka Slocene, kas caur Slo-

kas ezeru, Kaņieri un Duņieri agrāk bijusi savienota ar jūru. Kaņiera ezera

krastā vēl tagad redzami cilvēka veikti pārveidojumi, kas varētu būt primitīvas

kuģu piestātnes atliekas.

Rojas upes pieteka Pilsupe sākas Brenču purvā, kura vieta pirms daudziem

gadsimtiem bijis liels ezers. Mūsu gadsimta sākumā ogotāji Brenču purva redzē-

juši varenus sūnām apaugušu laivveida kuģu galus, kuri nezināmu iemeslu dēļ

pacēlušies virs izžūstošā purva. Kaut gan iztaujājām vietējos iedzīvotājus, acu-

lieciniekus atrast neizdevās — vienam stāstījusi vecmāmiņa, citam tēva draugs.
Arī novadpētniekam — Valdemārpils virsmežzinim Jānim Metuzālam nekādas

senās kuģniecības pazīmes Brenču purva un Pilsupe nav izdevies konstatēt.
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Līdzīgs purvs — Vanagpurvs — atrodas pie vecajām Vīdāles dzirnavām,
netālu no Vīdāles un Dundagas. Lašupe un Gurnupe caur Melnsila upi purvu
savieno ar jūru. Vanagpurva vietā senāk viļņojies ezers. Netālu no tā atradies

cits ezers — garais Vīdāles ezers, kas Dundagas baroniem traucējis ierīkot
taisnu ceļu uz Kolku. Tapec nolemts Vīdāles ezeru novadīt jūrā. Kad 19. gad-
simtā tas izdarīts, sācis pamazām kristies lāmu (akaču un ūdenspejķu) līmenis
arī Vanagpurvā un atklājies kuģa gals, ko 1932. gadā redzējis Dundagas iedzī-

votājs Teodors Freibergs. Kuģi 182. mežaudžu kvadrātā, pēc T. Freiberga norā-

dījuma, vairākkārt meklējusi Dundagas vidusskolas direktores Jautrītes Frei-

mutes grupa (kurā man bija izdevība piedalīties), bet bez sekmēm. Nebija
iemesla domāt, ka sirmais, nopietnais vīrs mūs maldinātu; viņa sniegtās ziņas
par redzēto atbilst priekšstatiem par 12. gadsimta vietējiem kuģiem. Ir jau
pagājuši vairāk nekā 50 gadi, un kuģa priekšgals, nonācis mainīgos klimatiska-

jos apstākjos, varēja sākt strauji bojāties.
Par kuģniecību Irbes upē un tās baseinā konkrētu ziņu trūkst, kaut gan

nostāstu — pat par tās ostām — ir daudz.

Ziņas par kuģniecību Ventā ir dokumentāli pamatotas, sākot ar Kurzemes
hercogistes laikiem. Līdz 17. gadsimtam Venta tecēja gar Pilteni, kur valdīja
bīskaps. No katra garāmbraucoša kuģa bīskaps iekasējis nodokli. Lai apietu
Pilteni, hercogs Jēkabs licis izrakt Ventai jaunu gultni ārpus bīskapa varas

robežām. Vecā gultne aizsērējusi un tagad pie Piltenes redzama kā garu ezeru

virkne. Tolaik nelieli kuģi pa Ventu braukuši līdz Kuldīgai, jo Kuldīgas ūdens-

kritumu tie nav varējuši pārvarēt. Preces, kurām bijis jāceļo tālāk pret straumi,
pārkrautas kuģos, kas gaidījuši augšpus krācēm. Hercogs Jēkabs licis rakt

apkārtceļu — grandiozu kanālu, šo ieceri neizdevies realizēt, jo ceļā bijis biezs

akmens slānis, kuru pat saspridzināt nebijis pa spēkam. Kanāla iezīmes vēl

tagad labi saskatāmas upes labajā krastā pie Kuldīgas tilta. Domājams, ka ļoti
senos laikos Kurzemes vienmasta burukuģi būvēti Veckuldīgā, kur atradusies

kuršu osta. Kopš 13. gadsimta otrās puses kuģu būves centrs sāka veidoties

tagadējā Kuldīgā. 17. gadsimta 40. gados, kad sāka būvēt lielos nīderlandiešu

tipa trīsmastniekus, Kurzemes kuģu būves darbnīcas pārcēla uz Ventspili. Tomēr

arī Ventspilī būvēto kuģu attēlus pēc senas tradīcijas uzgleznoja uz Kuldīgas
pils Kuģu zāles griestiem un sienu apmalēm

...

Par kuģniecību Užavas, Rīvas un Sakas upēs saglabājušies interesanti

nostāsti un daži dīvaini veidojumi upju krastos, kurus vietējie iedzīvotāji uzskata

par kuģu piestātnēm. Kuģa atliekas atrastas vienīgi Tīrlauka kūdras purva

apmēram 1890. gadā. Purva vietā agrāk bijis plašs ezers, no kura iztecējusi
Užavas upe. Pēc nepilnīgā apraksta var spriest, ka atradums bijis tipisks vietē-

jais laivveida kuģis.
Vairāki seni kuģi atrasti Liepājā, aizbērtās Līvu upes gultnē un Liepājas

apkārtnē, piemēram, Bernātos — aizsērējušās upēs vai kanālos, kas savienojuši

Liepājas ezeru ar jūru. 20. gadsimta 50. gadu beigās jūra Bernātos noskalojusi
daļu no piecus metrus augstās kāpas. Zem tās atklājies kuģis. Ugunsdzēsēji ar

ūdens strūklu turpinājuši viļņu iesākto darbu. Tā kā zem kāpas atklājusies tikai

gludi apšūta kuģa vidusdaļa, bet kuģi, kā zināms, galvenokārt raksturo ta gali,
tad pasākuma dalībnieki vīlušies un atradumu atstājuši. Tas pazudis. Ir sagla-
bātas muzeja darbinieka Jāņa Sudmaļa atmiņas par šo kuģi un vairāki foto-

uzņēmumi, kuri datēti ar 1958. gadu.

Liepājas ezera pludmalē, iepretim kādai aizsērējušai upei, senā laivveida

kuģī ir sēdējis rakstnieks Egons Līvs. šo kuģi jūra parādījusi tikai īsu brīdi;

pēc nākamas lielās vētras pat krastmala izskatījusies pavisam citāda un no

kuģa gala, kas slējies ārā no ūdens pašā pludmalē, vairs nav bijis ne miņas.

Sīkāk par Egona Līva interesanto atradumu pastāstīts Liepājas avīzē «Ļeņina

Ceļš» 1986. gada 23. augusta numurā.

Pētījumi turpinās. Nāks jauni atradumi, un nostātus vai nu noraidīs, vai

apstiprinās un papildinās konkrēti fakti.

Arturs Zalsters



204

PIRMIE KANĀLU PROJEKTI LATVIJĀ

Domas par ūdenskomunikāciju uzlabošanu ar kanālu sistēmu palīdzību
Latvijā, tāpat kā Austrumeiropā, sāk parādīties salīdzinājumā ar Rietumeiropu
stipri vēlu. Vērienīgus darbus šinī jomā veica jau antīkās civilizācijas. Vidus-

laikos franku karalis Kārlis Lielais (768—814) bija izdevis pavēli izrakt kanālu

starp Donavu un Reinas pieteku Mainu. Daļu no šī nodoma realizēja — tika

izrakts tā sauktais Kārļa grāvis. Plaši darbi kanālu ierīkošanā tika veikti Itā-

lijā, Nīderlandē, Francijā. Trīsdesmitgadu kara laika Francijā, piemēram, tika

izrakts Luāras—Sēnas kanāls. Latvijā par šāda veida pasākumiem plašāk sāka

domāt tikai 17. gadsimtā, kaut gan — grāvis ir neatņemama sastāvdaļa senlat-

viešu pilskalnos, vēlāk arī ordeņa un bīskapa piļu aizsardzības sistēmā. Sava

pieredze nelielu kanālu ierīkošanā bija Rīgai, Jelgavai un citām pilsētām.

Nopietni kanālu ierīkošanas mēģinājumi ir saistāmi ar Kurzemes un Zem-

gales hercogistes valdnieka hercoga Jēkaba valdīšanas laiku (1642—1682). Šis

nelielās valstiņas ievērojamākais valdnieks dzīvoja laikmetā, kas bija visai pret-

runīgs. Eiropā plosījās Trīsdesmitgadu karš. ārkārtīgi sarežģītas attiecības bija
starp Zečpospoļitu, Krievijas valsti un Zviedriju. Hercogs prata izmantot kara

radītās ekonomiskās grūtības Rietumeiropā, realizēt virkni saimniecisku reformu

un aktīvi iesaistīties ārpolitikā. Par hercogisti sāka runāt Eiropas galmos. Pie-

auga tās nozīme politisko kontaktu uzturēšanā starp Austrumeiropu un Rietum-

eiropu, kā arī preču tranzīts caur Kurzemes ostām. Aktuāls kļuva kā

uzlabot satiksmes iespējas, jo hercogistes teritorija pletās no Baltijas jūras

piekrastes līdz Baltkrievijai, tās ziemeļu robeža gāja pa Daugavu un Kurzemei

piederēja puse no Daugavas ūdensceļa. Pa tas teritoriju tecēja dziļākā Latvijas

upe — Lielupe, sauszemes ceļi savienoja ar Lietuvu un Prūsiju. Hercogistei bija
samērā labas ostas — Liepāja, Ventspils, kā arī virkne «mazostu» jeb «sīkostu»,

piemēram, Saka, Rojai, Mērsrags, Kauguri v. c. Tas viss it kā liecina par diez-

gan labām transporta un sakaru iespējām.

Taču Kurzemes tirdzniecību ar ārvalstīm ļoti kavēja Rīga, un šajā jautā-

juma Baltijas lielākās tirdzniecības pilsētas intereses sakrita ar poļu, bet velak

ar zviedru administrācijas interesēm, šie spēki ļoti ierobežoja hercogistes tirdz-

niecību, īpaši tranzīttirdzniecību caur tās ostām. Daugavgrīvā un Bolderaja
tika uzlikti dažādi eksporta aizliegumi. Sevišķi hercogistei kaitēja Bolderājas
ūdensmuita, kas bija ieviesta, lai traucētu bercogistes tiešos sakarus ar ārze-

mēm. Piedevām Kurzemes hercogistei trūka labu sauszemes ceļu, kas savienotu

tās austrumdaļu ar ostām, kā arī ar tās pilsētām pie Daugavas — Jēkabpili un

Jaunjelgavu. Ari stratēģiskā ziņā ceļi bija grūti nosargājami. Tādēļ nav grūti

saprast, ka tādam domājošam valdniekam, kāds bija hercogs Jēkabs, radās

ideja uzlabot satiksmi, labiekārtojot sauszemes ceļus un pilnveidojot ūdensceļus.

Hercoga kanālu projektus kopumā var raksturot ka mēģinājumu dublēt Dauga-
vas ūdensceļu.

Ir saglabājušies vēstures avoti, ko zināmā mērā var uzskatīt par kanālu

projektu shematisku attēlojumu. Projektētajā kanālu sistēmā centrālā ass, gluži
dabiski, bija Lielupe, kuras liela daļa bija dziļa, ērti kuģojama. Turklāt Lielupe
atradās hercogistes vidusdaļā. Bija paredzēts apiet Bolderāju, kur Lielupe iete-

cēja Daugavā, izrokot kanālu no jūras uz Kaņiera ezeru. Līdz ar to Slocenes

upe, kas no Tukuma apkārtnes caur Kaņieri tecēja uz Lielupi, noslēgtu šā ceļa
galu, savienojot Lielupi tieši ar jūru. Tiesa, pie Slokas dzirnavām uz upes bija
uzcelts aizsprosts, ko paredzēja apiet ar kanāla palīdzību. Vai šī projekta daļa
bija reāla? Uz to pozitīvu atbildi sniedz kāds 13. gadsimta vēstures avots, proti,
Rīgas un Livonijas ordeņa mestra līgums. Saskaņā ar to jau 1255. gadā rīdzi-

niekiem tiek atļauts vest malku ar liellaivām no Kaņiera pa Slokas (vēlāk Slo-

cenes) upīti uz Lielupi. Tiesa, laika gaitā kuģošanas apstākļi te bija paslikti-
nājušies, taču vietējie zemnieki un zvejnieki savas laivas pārvilka apkārt
dzirnavu dambim pa sauszemi.
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1. att. Daugavas ūdensceļa dublēšanas plāns pēc hercoga Jēkaba ieceres. Zīmē-
jums pie inženiera J. Svenburga atskaites 1668. gadā.

Tātad šo ūdenskomunikācijas sistēmu hercogs bija iecerējis pilnveidot, savie-

nojot Slocenes augšteci ar Abavu un tādējādi saslēdzoties ar Ventas ūdensceļu.
Jāteic, ka atšķirībā no pirmā šis projekts jau bija pilnīgi nereāls.

Tālāk bija paredzēts savienot Daugavas pieteku Egloni (Eglaini) Augšzemē
ar Dobes (Susējas pieteka) pieteku Vilkupi. Vēsturiskajā literatūrā nepareizi
ieviesies nosaukums — Eglaines—Susējas kanāls, pareizāk to būtu saukt par
Eglaines—Vilkupes kanālu. Sim kanālam bija jāsaista Daugava ar Mēmeles

pieteku Susēju un tātad ar Lielupi. Hercoga Jēkaba radinieks, lietuviešu augst-
manis Radzivills, savukārt plānoja Sventojas pieteku Jaru savienot ar Nemunēli
(Mēmeli), kā arī Nemunu ar Ventu, šie plāni dzīvē netika realizēti.

Ko īsti no iecerētā hercogs Jēkabs paveica?
Visvairāk tika padarīts Eglaines—Vilkupes kanāla celtniecībā. 1667. gada

rudenī no Dobes pietekas Vilkupes tika izrakts grāvis, ievadot to kādā purvā
virzienā uz Eglaini. Četri simti racēju bija strādājuši četras nedēļas. Salam

iestājoties, darbus pārtrauca, lai atjaunotu pavasarī. Radzivills bija solījis dot

palīgā 2000 racēju. Nodoms pamazām saka realizēties. Šie notikumi Rīgas tir-

gotāju aprindās radīja satraukumu. Tā paša gada rudenī, maskēdamies par
tirgotājiem, kas brauc uz Subati, rīdzinieku uzdevumā kanāla darbus devās

izlūkot Joahims Hārdelofs un Francis Murers. Ir saglabājusies abu izlūku

atskaite par šo braucienu. Tajā teikts, ka jaunais grāvis (tā saukts kanāls)
esot izrakts garām Budberga krogam. Taču viņi bija kļūdījušies, jo četrās nedē-

ļās kanālu tik tālu — līdz Dobei — izrakt nevarēja. īstenībā gar Budberga
krogu tecēja Vilkupe, kas tolaik acīmredzot bija tīrīta un ko abi «tirgotāji» bija
noturējuši par kanālu. Tā sākums bija jāmeklē kādus divus kilometrus pa

Vilkupi uz augšu tajā vietā, kur Vilkupe, tekot no Asares apkārtnes, iegriežas
priežu silā, lai tecētu uz Dobi. Sākot ar šo pagriezienu, Vilkupe tek pa samērā
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dziju gravu ar diezgan augstiem krastiem. Kanāls bija sākts rakt virzienā uz

Eglaini. Izlūki savu atskaiti ir rakstījuši nomierinošā tonī, tomēr tā īsti rīdzi-

nieki viņiem nenoticēja. 1668. gadā uz kanāla rakšanas vietu devās cits izlūks —

inženieris J. Svenburgs. Viņš konstatēja, ka «jaunā grāvja» rakšanas darbi ir

turpinājušies arī ziemā. Grāvis bija izrakts pusjūdzes garumā (vairāk nekā

3 km), 2—3 asu (ap 3—4,5 m) platumā un 2 pēdas (ap 50 cm) dzijumā. Pie

pašas Eglaines gan bija tikai pēdu dziļa ūdens rene, jo rakšanas darbus bija
apgrūtinājusi cietā grunts, kas atradās zem purvainā slāņa 3—5 pēdu dziļumā.
Taču teiktais liecina, ka kanāla trase bija «noieta» visā garumā.

Diemžēl mums nav nekādu ziņu par ūdens režīmu Augšzemē 17. gadsimtā.
Raksta autors savu bērnību un skolas gadus ir pavadījis tieši šā rajona tuvumā

un atceras to situāciju, kāda bija 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā. Tad

visas šīs upītes bija ļoti seklas, bija saglabājušās arī hercoga «grāvja» atliekas.

Par kaut cik normālu kuģošanu, kaut vai par koku pludināšanu nebija ko

domāt, tādu ūdens resursu upēs nebija. Jādomā, ka 17. gadsimtā upes bijušas
dzijākas, taču, spriežot pēc izlūku ziņām, jau toreiz trūcis ūdens. Purviņi un

mežu masīvi ir bijuši nelieli, tāpēc ilgstoša ūdens pievade ar grāvjiem liekos

apkārtnes ūdeņus ātri būtu izsmēlusi. Līdz ar to ūdens daudzums kanālā stipri
samazinātos. Bez tam Vilkupe savā lejtecē ir ļoti līkumota, bet to iztaisnot

augsto krastu dēj nav iespējams. Arī Susējas gultne būtu bijusi stipri vien

jāpadziļina. Dažādos variantos kanāla būves ideja Augšzemē pastāvēja vēl

19. gadsimtā.
Jēkaba plāni nebija smiltīs dibināti, kanāli tika projektēti ar tam laikam

raksturīgo domāšanu. Ja hercogistei būtu izdevies realizēt šos projektus, tā būtu

daudz ieguvusi: tiktu apietas muitas barjeras, augtu hercogistes saimnieciskais

potenciāls, kā ari politiskā nozīme. Taču, ja turamies pie vēstures avotu ziņām,
tad neviens no iepriekšminētajiem projektiem netika novests līdz galam. Mal-

dīgi ir vēsturnieka J. Juškeviča apgalvojumi, ka daļa plānu ir bijusi realizēta.

Lai pierādītu, ka pie Kaugurciema eksistējis kanāls uz jūru, viņš izmanto faktu

par Slokas un Kauguru uzplaukumu. Taču šo uzplaukumu varēja veicināt, pie-

mēram, aktīva tirdzniecība Kauguru ostā, no kuras preces, kā lieoina kāds

1696. gada vēstures avots, vestas uz Sloku ar pajūgiem.
Arī Augšzemē kanāla rakšana apstājās. Darbu pārtraukšanai bija vairāki

cēloņi. Pirmkārt, 1688. gada aprīlī Zviedrija karaļa vārdā pieprasīja darbus pār-
traukt. Hercogam ar to bija jārēķinās, jo tolaik Zviedrija bija stiprākā valsts

reģionā. Pats hercogs Jēkabs jau vienreiz bija izbaudījis zviedru gūsta neērtī-

bas. Otrkārt, hercogistei nepietika naudas līdzekļu. Treškārt — liela nozīme bija
nelabvēlīgiem hidrogrāfiskajiem apstākļiem upēs.

Vairāki kanālu rakšanas projekti bijuši izstrādāti arī Vidzemē. Viens no

šiem projektiem (1664. gadā to ierosināja zviedru ģenerālgubernators Vidzemē

B. G. Uksenšērna) paredzēja savienot Gauju ar Baltezeru. So projektu dažāda

ranga augsti zviedru ierēdņi cilāja līdz pat 1696. gadam, bet tā arī nerealizēja.
Interesants bija projekts, kas paredzēja savienot Gauju un Ķīšezeru ar Langas

upes (Garā strauta) palīdzību. Ir saglabājusies sīka Langas uzmērojuma karte,
kas rāda, ka Langā ir bijuši līdz 6 m dziļi atvari. Protams, upē netrūka arī

stipri seklu vietu. Arī šis projekts palika uz papīra. Tomēr kopumā šie fakti

bagātina mūsu republikas vēsturi un nebūt nav mazsvarīgi.

Vilnis Pāvulāns

Sk. krāsu ielīmi.

PA MŪSU PLOSTU CEĻIEM

Domājams, ka koku pludināšana pa Latvijas upēm sakās vienlaikus ar pil-
sētas tipa apmetnēm, kuru apgāde ar malku, būvkokiem un lietaskokiem citādi

nebija iespējama. Uzplaukstot viduslaiku saimniecībai, vajadzība pēc kokmate-

riāliem ar katru gadsimtu pieauga. Koku pludināšana pa Latvijas upēm kļuva
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par ikdienišķu parādību. Pludināšanas apjomi sevišķi pieauga pēc tam, kad

15. gadsimtā Rīga kļuva par ievērojamu Baltijas koktirdzniecības centru.

Tik īsā rakstā grūti aptvert visu jautājumu loku, kas saistīts ar koku plu-

dināšanu, plostu siešanu un to konstrukciju. Ziņas par plostnieku dzīvi un darba

apstākļiem ir tik interesantas, ka būtu jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Latvijā
vēl ir cilvēki, kas varētu daudz pastāstīt, tikai informācija jāvāc steidzīgi, jo
vecie zinātāji pamazām aiziet aizsaulē.

Rakstītajos Latvijas vēstures avotos plosts pirmo reizi minēts Latviešu

Indriķa hronikā 13. gadsimta sākumā, turklāt kā cilvēku transporta līdzeklis.

Kokus ne tikai pludināja, tos veda arī liellaivās un pajūgos. Dažreiz koki

(sevišķi lietaskoki) mēroja pa sauszemi visai tālus ceļus. Ir zināms gadījums,
kad Vitebskas un Drisas tirgotāji sūdzējušies par lielu muitu, kas tikusi uzlikta

pie Zaļās muižas (Zaļeniekiem) Kurzemes un Zemgales hercogistē.
Pirmā vēstures avotos minētā ūdensceļu sistēma, pa kuru kokus veda (nevis

pludināja), ir Kaņiera ezers un Slocenes upe: koki pa to nonākuši Lielupē. Sis
ūdensceļš minēts 1255. gadā un liecina par to, ka Rīgas tuvākajai apkārtnei
sācis aptrūkt malkas.

Koku pludināšanai vienlīdz svarīgas ir bijušas gan lielās, gan mazās upes.
Kamēr lielo upju krastos mežu bija pietiekami, par mazajām upēm daudz nedo-

māja. Taču meži ātri tika iznīcināti. Dažviet kokmateriālu sāka trūkt jau
13.—14. gadsimtā. Latvijā kokmateriālu trūkums atsevišķās vietās vērojams
16. gadsimtā. Bija jāsāk izcirst meži uz augšu — gar lielo upju pietekām. Cita

pēc citas Latvijas mazās upes tika pieslēgtas koku pludināšanas ceļu tīklam,
ko Latvijā ļoti intensīvi izmantoja līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem.

Pašu lielāko koku pludināšanas ceļu kompleksu Latvijā veidoja Daugava
ar savām pietekām. Pa Daugavu nāca milzīgā kokmateriālu masa no Baltkrie-

vijas, Lietuvas, Krievijas un pat Ukrainas. Masveidīgs kokmateriālu pievedums
Rīgai no šīm zemēm sākās 15. gadsimtā. Pēc 18. gadsimta beigu datiem, kon-

krēti 1666.—1669. gadā, Vidzeme deva 5,1%, bet Kurzeme kopā ar Zemgali —

7,4% no kopējā baļķu pieveduma Rīgai. Nedaudz baļķu nāca no Latgales, bet

pārējais daudzums tika savākts ārpus Latvijas.
Pa Daugavu un tās pietekām pludināja kokus no visai attāliem Latgales,

Vidzemes un Zemgales nostūriem. 1699. gada avotos, piemēram, minēts, ka

plosti nākuši no Viļakas, kuras tuvākā pludināmā upe bija Pededze. Pa to

plosti nokļuva Daugavas pietekā Aiviekstē. Rīgā bija pazīstami Ogres plosti
no Suntažiem, Lauberes un Zādzenes. No Bērzaines un Vietalvas koki nāca pa
Vesetu un Aivieksti. Kopš seniem laikiem liela nozīme bijusi arī Gaujai un

Salacai. Pa Salacu koki tika pludināti lielā daudzumā līdz pat 20. gadsimta
sešdesmito gadu sākumam. Gaujas lielo nozīmi koku pludināšanā vēl vairāk

akcentēja 20. gadsimta sākumā ierīkotais Daugavas—Gaujas kanāls (celts spe-
ciāli koku pludināšanai).

Arī Kurzemes, Zemgales un Latgales upes tika plaši izmantotas koku plu-

dināšanai. Pa Ventu, Mūsu, Mēmeli, Lielupi kokus intensīvi pludināja jau tā

sauktajos ordeņa laikos (līdz 16. gadsimtam). Sevišķi daudz meža materiālu

pa Kurzemes lin Zemgales upēm plūda 17. gadsimtā hercoga Jēkaba aktīvās

saimnieciskās darbības laikā. Kad rīdzinieki devās izlūkot hercoga uzsāktos

kanāla rakšanas darbus Augšzemē, pie Viesītes upes tie atrada hercoga zāģ-
dzirnavas. Sagatavotos kokmateriālus pludināja uz Jelgavu. No Augšzemes
upēm koku pludināšanai izmantoja Zalvi, Susēju, Eglaini, Kurzemē — Abavu,

Bārtu, Rīvu, Roju, Saku, Irbi. Latgalē izmantoja Dubnu. 16. gadsimta poļu

revīzijas aktos teikts, ka no Esena muižas (netālu no Dagdas) pa ūdensceļu
var nokļūt Daugavā.

Latvijas upju hidrogrāfiskie apstākļi ne tuvu nebija ideāli koku pludinā-
šanai. Arī koku sagatavošana pludināšanai, nerunājot jau par pašu pludināšanu,
bija grūts un bīstams darbs. Vispirms koki bija jāizcērt un jāpieved pie maza-

jām upēm. Pa tām kokus pludināja nesasietus, līdz tie nonāca plostu siešanas

vietās, kur parasti ierīkoja ragatu, kas baļķus aizturēja. Plostus, ko pludināja
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1. att. Fārvaters (A—B) Ķeguma krācēs. 16. gadsimta karte.

pa Salacu, sēja Burtnieku ezerā. Pa Gaujas kanālu pludinātos kokus sēja Balt-

ezerā. Vēl šā gadsimta vidū Daugavas pietekā Eglainē sēja nelielus plostiņus,
lai nopludinātu tos uz Daugavu.

Agrākajos gadsimtos Latvijā smagos koku pludināšanas darbus veica zem-

nieki, jo muižniecībai likās par dārgu izmantot profesionālo plostnieku pakal-

pojumus. Pēc profesora H. Stroda pētījumiem, 19. gadsimta sākumā Kurzemes

kroņa zemniekiem tikai Augšzemes mežos vien bija jāizcērt un jāpieved pie

upēm 912 kubikasu kokmateriālu un 5000 kubikasu malkas. Šie koki bija arī

jānopludina uz Bausku un Jelgavu. Darbi notika agrā pavasarī ledainā ūdenī,

jo bija jāpasteidzas, kamēr mazajās upēs ūdenslīmenis nebija krities. Pat augstā-

kās Kurzemes amatpersonas atzina, ka šīs ārkārtējās klaušas (liecības) zem-

nieku veselībai ir loti kaitīgas.
Lai uzlabotu transportēšanas apstākļus upēs, arī koku pludināšanu, jau

17. gadsimtā sāka tīrīt, padziļināt fārvaterus (kuģu ceļus). Taču seklo un šauro

fārvateru, ko vēl grūtāk izbraucamu padarīja krāces, radikāli uzlabot bija visai

sarežģīti, lai gan dažās upēs, sevišķi Daugavā, spridzināja un izcēla bīstamus

akmeņus un veica citus pasākumus. Ir saglabājusies 16. gadsimta karte, kas

attēlo kuģojamo ceļu Ķeguma krācēs. Tajā redzams farvaters, kas kā šaura

strēmelīte virzās pa upes vidu (A—B), turklāt vienā ta malā ir sevišķi bīstams

akmens (C). Lai atvieglotu kuģošanu iekšējos ūdensceļos, radās arī virkne

kanālu projektu (par tiem stāstīts rakstā «Pirmie kanālu projekti Latvija»),
īsti vērienīgi bija plānots Dubisas—Ventas kanāls, kura būve sākās 1825. gadā,
bet sakarā ar poju-lietuviešu sacelšanos tika pārtraukta

L
Lielas galvassāpes kuģotājiem sagādāja arī dažādu transporta līdzekju

«subordinācijas» problēma. Tā, piemēram, bija aizliegts laist pa Daugavu

plostus pirms strūgu sezonas beigām, jo strūgas nereti veda ļoti vērtīgas pre-

ces un bieži sadūrās ar plostiem. Lai izvairītos no sadursmēm, strūgām bija

jāizbrauc ārā no visai sarežģītā Daugavas fārvatera, bet tas bieži izraisīja
avārijas. Koku pludināšanas apjomiem pieaugot, veiksme vai neveiksme lielā

mērā bija atkarīga no plostnieku profesionālās veiklības, iemaņām un izdomas.

Pārlaist plostus pāri Daugavas, Gaujas, Salacas krācēm, pārvarēt Ventas

rumbu — tā patiesi bija īsta varonība, kas grūto plostnieka amatu padarīja par

cienījamu, romantikas apdvestu darbu.

Vilnis Pāvulāns
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SENIE TILTI UN CELTUVES

Šodien neviens vairs nevarēs pateikt, kad tieši Latvija sākti būvēt tilti un

ierīkotas celtuves, taču, ņemot vēra daudzos vietējos un tranzīta ceļus, kas

veduši cauri Latvijas teritorijai, ir skaidrs, ka tiltu un celtuvju pirmsākumi ir

meklējami dziļa senatnē. Senajam tautībām bija labi attīstīta kuģniecība un

tātad arī laivu un kuģu būve, tapec lielu grūtību pārvarēt ūdensšķēršļus nebija.
Sarežģītāk bija tikt pāri upēm viena paņēmienā lielākam ļaužu masām, piemē-
ram, lielam karapulkam. Aprakstot 13. gadsimta karagājienus, hronists Latviešu

Indriķis stāsta, ka tie notikuši galvenokārt ziemās. Ja karagājiens notika

vasara, tad meklēja braslu. Braslus karaspēka pārvešanai izmantoja vēl attīstī-

tajos viduslaikos.

Sākoties Livonijas karam, krievu lietpratēji bija sastādījuši speciālu Dau-

gavas un Gaujas braslu sarakstu. No Dvietes ietekas Daugava līdz grīvai, pie-
mēram, ir uzskaitīti deviņi brasli. Pēc poļu vēsturnieka S. Herbsta domām,
Daugava karaspēks izmantojis trīs braslus — pie Jēkabpils, Jaunjelgavas un

Vīgantes muižas. 16. gadsimta braslu sarakstos minēts Gaujas brasls pie Cēsu

pils Tomēr ne visur, kur bija nepieciešams, varēja atrast braslu. Tāpēc, jādomā,
musu senči vel pirms 13. gadsimta būs mācējuši ierīkot gan primitīvas celtuves,

gan būvei tiltus. Ka tiltu būves elementi senatnē varēja būt pazīstami, liecina

par pilskalnu aizsarggravjiem ierīkotas paceļamās vai stacionārās pārejas.
Araišu ezerpili, ko datē ar vidējo dzelzs laikmetu, arheologs J. Apals atklājis

pāreju, kas savieno cietzemi ar salu. Šo pāreju var uzskatīt par sava veida

primitīvu tiltu.

Tomēr 13. gadsimta rakstītajos avotos tilti un celtuves pieminētas ne pārāk
bieži. Ta faktiski pirmais tilts, kas minēts vēstures avotos 1220. gadā, ir vienigi

Ropažu jeb vēlākais Bukultu tilts (Rodenpois Brucke, Neuermūhlsche Brūcke).
Taču tas nebija parasts tilts, bet gan liels, tiem laikiem pat milzīgs tilta kom-

plekss, kura ietilpa tilts pāri Juglai un apmēram vienu kilometru garš dambis

pari purvainajai Ropažu (tagad Juglas) ezera daļai līdz vēlākajam Baložu

kroga pacēlumam. Dambis bija veidots no žagariem, apaļkokiem un smiltīm

vai grants. Tādus dambjus sauca par sprunguļu dambjiem. Sis tilta komplekss

saistīja Rīgu ar Vidzemi, tam bija ļoti svarīga nozīme arī militarstratēģiskā

1. att Juglas tilts. 17. gadsimta beigas.
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2. att. Celtuve pār Salacu Salac-

grīvā. 17. gadsimta beigas.
3. att. Iļķenes celtuve. 17. gad-
simta beigas.

ziņa. Sarežģītā būve bija pastāvīgu rūpju objekts, tas uzturēšana kartība izmak-

sāja dārgi. Pilsētai, arhibīskapam, ordenim, kā arī Vidzemes muižniecībai bija
grūti vienoties, kurš maksās un cik maksās. Palaikam, kad veica kompleksa
kapitālremontu, izdevumi bija krietni lieli. Tā, piemēram, 1465. gada tilta labo-
šana piedalījās lielāks skaits kalēju, namdaru un dienas strādnieku. Namdariem

samaksāja 71 marku, kalējiem — 26, dienas strādniekiem — 86 markas.

Sevišķi grūti laiki Bukultu dambja un Juglas tilta izmantošanā sākās ap

1581. gadu, kad Rīga pec ilgstošas pretošanās Polijas kundzībai zaudēja brīv-

pilsētas statusu un padevās Polijas karalim Stefanam Batorijam. Bukultu pils
poJu garnizons, kas veselus divdesmit gadus bija ķildojies ar Rīgu, palika tai

naidīgs arī pēc pilsētas padošanās Polijai. Kā par nelaimi, taisni šajā laikā kom-

pleksam bija vajadzīgs pamatīgs remonts. Uz materiālu atbalstu no Polijas

puses nebija ko cerēt. Arī Vidzemes muižniecība neko nesolīja. Kad rīdzinieki

saka darbu vieni, pēc Bukultu komandanta Ostrovska pavēles viņus sāka apšau-
dīt poļu garnizona karavīri. Tad rīdzinieki nolīga karaspēka vienību ar artilē-

riju, izlika no pakulu ķīpām un dējiem veidotus aizsargus. Algotņi savu darbu —

apsargāt tilta un dambja remontētājus — veica labi, bet Rīgai tas izmaksāja
1449 dālderus. Pavisam remonta darbi pilsētai prasīja 5558 dālderus. Taču tiltu

pāri Juglai neizdevās atjaunot. Arī 17. gadsimta tilta vieta izmantoja celtuvi.

Tikai 17. gadsimta beigas tika uzbūvēts kārtīgs tilts.

Ir zināms, ka 13. gadsimta bijis tilts pāri Rīdziņai, pie tas attekas no Dau-

gavas (Marstalu torņa tuvuma). Viens no izcilākajiem tiltu būves sasniegumiem
Latvija ir bijis 1438. gada ierīkotais jaunais tilts pāri Ventai pie Kuldīgas.
Bet, ja jau tas nosaukts par jauno, tad, domājams, pirms tam būs bijis arī

vecais tilts. Ir ziņas, ka jauno tiltu izpostījuši pali, bet tā ķēdes (tātad tilts

bijis uzkārts ķēdēs) nolaupījuši poļi 1659. gada. Diezgan daudz tiltu ir bijis

Rīgas lauku novadā: 1350.—1361. gadā minēti desmit tilti.
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4. att Plosta tipa celtuve pārLielupi pie Emburgas. (H. Šturma albums.)

Spriežot pēc rakstītajiem avotiem, visvairāk tiltu ir bijis Vidzemē (bet tas

varbūt ir izskaidrojams ar to, ka attiecībā uz Vidzemi saglabājies visvairāk vēs-

tures avotu). Ta, 14. gadsimtā pastāvējis lielais tilts pāri Gaujai pie Nēķina.
Tilts bijis pie Ērgļiem pāri Ogrei, vairāki tilti veduši pāri Pērsei. Pēc nepārbau-
dītam ziņām tilts ir bijis pāri Salacai (tas neskaidri fiksēts kada 17. gadsimta
pirmās puses karte). Taču 17. gadsimta beigas pāri Salacai pārkļuva ar celtuves

palīdzību.

5. att. «Gliemeža» celtuve pār Dubnu.

J. K. Bro c c s zīm.
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6. att. Prāmis pār Gauju pie Siguldas. 20. gadsimta 30. gadi.

A. Biedriņa fotoreprodukcija

17. gadsimta vidū pie tiltu būves un ceļu ierīkošanas ķērās Zviedrijas val-

dība, kuras pakļautībā bija nonākusi Vidzeme. 1668. gadā Zviedrijas riksdags

pieņēma lēmumu par tiltu būvi un ceļu labošanu Vidzemē. Protams, zviedri bija
ieinteresēti gūt no Vidzemes pēc iespējas vairāk ienākumu. Taču strīdā par

«labajiem» vai «sliktajiem» zviedru laikiem būtu jāredz ir pozitīvais, ir negatī-
vais zviedru kundzības aspekts. Tapec jāatzīmē, ka pasākumi, kas tika veikti,

lai uzlabotu satiksmi, bija visai vērienīgi. Piemēram, jau 17. gadsimta beigas

Rīgas -Valkas ceļa posmā bija uzcelti 25 tilti, to skaitā tilts pāri Juglai, divām

Gaujas attekam pie Iļķenes muižas (lejpus Vangažu pilsētciemata), pāri Braslai,

Pedelei v. c.

Kurzemes hercogiste tiltu bijis mazāk neka Vidzemē. 18. gadsimta vidū te

var saskaitīt apmēram 20 tiltu. Tilts bijis pari Rindai (Talsu—Usmas— Ventspils

ceļš), ticis ierīkots Durbes dambis.

Vēstures avotos maz tiltu minēts Latgalē. Ir zināms, ka tilts bijis Krust-

pilī, Daugavpilī (16. gadsimta), pari Rēzeknes upei (minēts 18. gadsimta

sākuma)

Bet pirmo plosta tiltu pari Daugavai pie Rīgas ierīkoja zviedri 1701. gadā
Tad 1705. gadā lielie plūdi to aiznesa no Sarkandaugavas, kur to glabāja pa

ziemu, un jaunu varēja ierīkot tikai 1714. gada.

Neraugoties uz diezgan lielo tiltu skaitu, visām lielākajām upēm cēlas pāri

arī ar celtuvēm. Par tām saglabājies mazāk ziņu nekā par tiltiem. Domājams,
ka pirmās celtuves ierīkotas jau 13. gadsimtā vietas, kur nebija braslu un tiltu.

Celtuves bija vieglāk ierīkojamas un uzturamas kartībā, tāpēc par tām mazāk

strīdu un līdz ar to arī mazāk ziņu vēstures avotos. Senākās rakstītas ziņas

par celtuvēm atrodamas ar 14. gadsimta vidu datētajos vēstures avotos.



213

1350. gadā minēta celtuve pie Raiskuma kroga (vēlākais Siļķu prāmis). Celtuve

pāri Lielupei pie Buļļiem pirmo reizi minēta tikai 1495. gadā. Bez šaubām, tā
pastāvējusi jau daudz agrāk. Vislabāk ar celtuvēm bijusi apgādāta Gauja, jo
ta visvairāk traucēja sauszemes satiksmi ar Igauniju un Krievzemi. 17. gadsimtā

pār Gauju tikušas ierīkotas deviņas celtuves. Nozīmīga ir bijusi Iļķenes celtuve

pār Gauju. Savu nosaukumu celtuve bija ieguvusi no tās īpašnieka Rīgas pilsē-
tas sindika Dāvida Hilhena vārda.

Nereti starp atsevišķām celtuvēm pastāvēja sīva konkurence. Tā, piemēram,
1597. gada poļu valdība izdeva privilēģiju Kokneses pilsētai, saskaņā ar kuru

visiem pilsētniekiem bija atļauts turēt savus transporta līdzekļus un celtuves.

Taču Kokneses apakšstārasts Konšinovskis, baidīdamies, ka tas sagādās zaudē-

jumus viņa celtuvei, aizliedza Kokneses pilsoņiem izmantot minēto privilēģiju.
Nopietna konkurente Kokneses celtuvei izrādījās celtuve pie Jaunjelgavas. Savu-

kārt Buļļu celtuvei raizes sagādāja Pavasara un Kalnciema celtuves.

Spriežot pec avotiem, arī pēc seniem attēliem, 17.—18. gadsimtā celtuvju
skaits bija sasniedzis optimālo. Kā rāda attēli, celtuvju konstrukcija ir bijusi
visdažādākā — sākot ar vienkāršu plostu un beidzot ar tā saukto gliemeža
(Schneck) tipa konstrukciju, kurai bija divas tauvas, uztinamas uz lielām spolēm
abos krastos. Atkarībā no tā, uz kuru krastu vajadzēja pārcelties, tika griezta
spole, un celtuve nonāca krasta. Kādas senas, diezgan primitīvas, bet oriģinālas
konstrukcijas celtuve Latvijā pastāvēja ļoti ilgi — līdz pat 20. gadsimta
50. gadiem: Jēkabpils L vidusskolas skolēni, celdamies ar to pāri Daugavas
attekai Sakai uz Salu, dabā uzskatāmi varēja vērot paralelograma likuma dar-

bību.

Taču novadpētniekiem materiāli par celtuvēm vēl būtu vācami.

Vilnis Pāvulāns

KRISTUS VĀRDĀ PIE KURŠIEM

Pagājušajā gadā plaši tika atzīmēta Krievijas kristianizacijas 1000. gada-
diena. Ar zobenu un viltu krusta zīmei tika pakļauta tauta pēc tautas.

Rietumeiropas barbaru valstīs kristietība tika pārņemta tādēļ, ka valdošā

šķira šo reliģiju atzina par labāku un noderīgāku savas varas stiprināšanai. Tā

tas bija arī Skandināvijas zemēs, kur kristietība izplatījās 9. gadsimtā. Ļoti

populārs tur kļuva misionārs svētais Ansgars, kura darbība atbalsojās pat Kur-

zeme. Un ta tas bija arī Kijevas Krievzemes valstī, kur kņazi tāpat jauno
ticību izmantoja gan savas tautas apspiešanai, gan citu tautu paverdzināšanai.

Tādējādi latgaļi ar kristietību iepazinās no Krievzemes, bet kurši — no

Skandināvijas. Lai gan tomēr šķiet, ka kristietības ietekme nav bijusi diez cik

dziļa un valodnieki to būs pārspīlējuši. Ka spilgtāko piemēru var minēt vārda

«baznīca» skaidrojumu. Pastāv uzskats, ka šis vārds ir aizgūts no krievu valodas

un ir saistīts ar kristietību. Taču Kijevas Krievzemē kristīgo dievnamu ar šādu

vārdu neapzīmēja. Sis vārds varēja būt kopīgs indoeiropiešu tautām paganu

svētnīcu apzīmēšanai.

Būtu kļūda arī uzskatīt Latvija atrastos dažādas formas krustiņus par

kristietības izplatīšanās pierādījumu un par ievestu preci no Krievzemes. īstenībā

tā tas nav. Krustiņi ir ievesti no dažādam zemēm kā rotaslietas, tie darināti

arī tepat — vel paganu laikos. To pašu var teikt par vārdu «zvans». Ta sauktās

Laizānu princeses (bagātākais latgaļu apbedījums no 800. gada; atrasts Ludzas

rajona Nautrēnu ciema Laizānos) krāšņajā vainadziņa zvaniņu ir daudz, un ši

rota ir darināta neapšaubāmi tepat uz vietas, kad kristietība nebija ieviesta Kije-

vas Krievzemē.
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Kuršu sakari ar Skandināviju sakās vēl pirms tās kristianizacijas, proti,
bronzas laikmetā; par to liecina Ziemeļkurzemē izplatītie skandināvu kapi —

«velna laivas». Par šiem sakariem liecina ne vien arheoloģiskais materiāls, bet
arī rakstu avoti, kas datēti ar mūsu ēras 9. gadsimtu. Latvijai raksturīgas sen-

lietas atrastas arī Skandināvija. Tā, piemēram, 1936. gada izrakumos slavenajā
vikingu tirdzniecības apmetnē Hedebijā (Jitlandes pussalā) atrasta 9. gadsimta
kuršu pakavsakta.

Taču, šķiet, nebūtu pamata uzreiz pārspīlēt arī skandināvu ietekmi uz kuršu

reliģiju. Kaut gan zināma ietekme varēja rasties ne jau tais pāris gadsimtos,
kad skandināvi dzīvoja Grobiņā un tās apkārtnē (7.-9. gadsimtā), bet gan
daudzo gadsimtu laikā, kad starp kuršiem un skandināviem pastāvēja dzīvi

savstarpēji sakari. Diemžēl ir jāatzīst, ka par kuršu pagānu reliģiskajiem priekš-
statiem ir maz pētījumu. Kuršu zemē ir bijis ļoti daudz dažāda veida svētvietu

jeb kulta vietu; par to liecina to nosaukumi — Elku kalns, Baznīcaskalns, kā arī

upuru vietas (kalni un svētavoti), svētie koki un upurakmeņi, depozīti ar

sakrālu raksturu. Brēmenes kanoniķis Ādams savā īsajā vēstījumā par kuršiem

saka, ka tiem esot daudz zirgu, priesteru zīlnieku un zelta. lespējams, ka šinī

vēstījumā ir arī daudz pārspīlējumu, tomēr netrūkst arī patiesības.
Arheologs E. Sturms (1895—1959) bija pirmais no latviešu senatnes pēt-

niekiem, kas nopietni pievērsās kuršu svētvietu pētniecībai. Taču viņš kulta vietas

neklasificēja, neveltīja nekādu uzmanību arī visai daudziem Kurzemē sastopa-
miem Krievu kalniem, kas, manuprāt, arī ir kulta vietas. So vietu senais nosau-

kums ir bijis Krīvu kalni; ta ka tiem līdzas vēl ir zināmas arī mājas ar nosau-

kumu Krievaiši, varētu domāt, ka te pilskalnu tuvumā ir dzīvojuši priesteri —

krīvi.

Tas viss liecina, ka kuršiem ir bijušas noteiktas kulta tradīcijas un

Livonijas atskaņu hronika minētie priesteri zīlnieki piederējuši pie ietekmīgas
ļaužu grupas, kas pavadīja karaspēku karagājienos un bija virsaišu padom-
devēji. lespējams, ka daži no viņiem dzīvoja svētbirzīs, kur notika reliģiski
maģiski rituāli (upurēšana, dievu pielūgšana).

Kulta vietas ir konstatētas arī pie abiem lielākajiem zemgaļu pilskalniem.
Pie Tērvetes pilskalna, ka zināms, ir ordeņa brāļu celtais nocietinājums, kas

pazīstams ar nosaukumu Svētaiskalns jeb Zviedrukalns. Caurskatot «Latviešu

Avīzes», atradu 1869. gada 12. (24.) febr. pielikumā «Baznīcas un skolas ziņas»
A. Bīlenšteina rakstu «Par Kurzemes elkuskalniem un pilskalniem» un tajā tei-

kumu, ka pretim Tērvetes pilskalnam bruņinieku uzcelto nocietinājumu tagad
saucot arī par Baznīcaskalnu.

Pie Mežotnes pilskalna atrodas Vīnakalns — arī kulta vieta. Un arī pie

stipri noartā Ķeipenes pilskalna, to uzmērot, atklājās Baznīcaskalns — taisni

tāds pats kā pie Valgales un Matkules pilskalna Kurzemē.

Dabiski, par kaut kadu vienotu kuršu reliģiju runāt nevar, un tomēr
— ja

viena kada pilsnovada ļaudīm bija kopīga svētvieta, tas liecina par zināmu

sabiedriski politisku kopību. Vēl lielāku ievērību pelna fakts, ka visa kuršu teri-

torijā kulta vietām ir vienāds nosaukums un līdzīgs novietojums — pie pilskal-
niem. Tas nozīmē, ka šinī teritorijā ir pastāvējušas vienādas kulta tradīcijas.
Ja vēl ņemam vērā to, ka arī savos militārajos pasākumos kurši reizēm uzstājas
kā vienots spēks (uzbrūkot Rīgai 1210. gada jūlija un sagraujot Livonijas
ordeņa karaspēku Durbes kaujā 1260. gada 13. jūlijā), tad ir jāatzīst, ka kuršu

saliedēšanās vienā novada valstiskā organizācija bija stipri pavirzījusies uz

priekšu.
Atcerēsimies Brēmenes kanoniķi Ādamu un viņa vēstījumu par to, ka jau

11. gadsimtā kāds dāņu tirgotājs ar paša karaļa atbalstu esot Kurzemē uzcēlis

baznīcu. Pats karalis hronistam par to esot stāstījis.
Mūsdienu arheologiem, liekas, būtu interesanti noskaidrot, kur atradusies

senāka kristīgo baznīca Latvija. Zinu, ka Muņu ciemā (Talsu rajona Vīdāles

ciema) apmēram 200 m uz ziemeļrietumiem no Sīmu mājām, Dundagas—Vīdā-
les—Melnsila ceļa malā, atrodas 30 m garš, 15—17 m plats un ap 1,5 m augsts



rietumu—austrumu virzienā orientēts celtnes drupu paugurs. Pēc orientācijas un

apveida spriežot, te varētu būt mūra baznīcas drupas. Par šo baznīcu Muņu
ciema ļaudis zināja stāstīt kā par «Muniņu baznīcu» [Munk — dāniski mūks].
Izrakumi Muniņu baznīcā ir daudzsološi.. .

Par senas baznīcas vietu ļaudis uzskata akmeņu krāvumu arī pie šī paša
ciema Jauncelmu mājām, pie Galdniekiem un Odumiem (tā sauktais Lakšu

kalns). Varbūt tiešām arī te ir senas baznīcas drupas?
Austrumbaltijas tautu kristīšanā sacentās dāņi, zviedri, gotlandieši, vācieši

un krievi. Izveicīgākie izrādījās vācieši, jo viņi prata izmantot krusta karu

kustību un Romas pāvesta atbalstu. Sevišķi raiti veicās kristīšana pēc kādas

aplenktās pils ieņemšanas. Tagad tikai var pasmaidīt par hronista Indriķa
stāstījumu par to, kā 1208. gadā kristīti Jumaras latgaļi. Lai izšķirtos, kuru

ticību pieņemt, esot zīlējuši. Vienalga, kas bija šie zīlētāji, tiem acīmredzot

diezgan vienaldzīgs bijis tīri reliģiskais jautājums. Aiz zināmiem militārpoli-
tiskiem motīviem viņi bija ar mieru atteikties no savu senču dieviem, nebaidoties

to dusmu kā agrāk. Viņi pieņēma to dievu, kura sludinātāji bija stiprāki. Un

tāds tobrīd izrādījās vācu katoļu dievs.

Pats interesantākais un vēsturiski svarīgākais dokuments Livonijas kristiani-

zācijas periodā ir pāvesta vicelegāta Ainas Balduīna līgums ar Rietumkursas

ķēniņu Lamekinu un Kursas pagāniem. Cik plašs ir bijis šo Kursas pagānu
skaitliskais un šķiriskais loks, mēs nezinām, tomēr tie būs bijuši gudri vīri, jo

viņu izteiktais noteikums par politiskās neatkarības saglabāšanu kristoties lie-

cina, ka viņi gluži labi ir sapratuši gan dāņu, gan zviedru un gotlandiešu
nolūkus un par vispiemērotāko kristītāju atzinuši paša Romas pāvesta piln-
varoto.

Pēteris Stepiņš
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Saskares punktos

1919. GADA PIEMIŅAS VIETĀS

Latvijā nav tādas vietas, kas nebūtu saistīta ar 1919. gada revolucionā-
rajiem notikumiem.

Janvāris—februāris — tas bija lielo revolucionāro pārkārtojumu, latviešu
sarkano strēlnieku uzvaras gājiena laiks.

Marts—aprīlis — sīvu cīņu posms, pirmo sociālistisko pārkārtojumu panā-
kumu un arī pirmo neveiksmju periods.

Maijs—decembris — laiks, kad krita padomju vara Latvijas lielākajā daļā;
tā noturējās tikai Latgalē.

Visi šie notikumi atstājuši savas pēdas, savu atbalsi, par tiem stāsta

ielas un nami, pieminekļi un kapu vietas.

Valsts aizsardzībā ņemto republikas un vietējās nozīmes vēstures piemi-
nekļu sarakstos iekļauti daudzi 1919. gada revolucionārajiem notikumiem vel-
tīti pieminekli un piemiņas vietas — vietējo padomju varas iestāžu ēkas un

kauju vietas, kritušo un noslepkavoto revolucionāru un cīnītāju kapi un me-

moriālās mājas. Vēl un vēlreiz vajadzētu izvērtēt, kas saglabājams, kur vēl

ceļami pieminekļi, vai tikai neesam kaut ko būtisku piemirsuši.
Tā, 1919. gadā Rīgā vairākkārt ir bijis Sarkanās Armijas un Padomju

Latvijas armijas virspavēlnieks Jukums Vācietis. Kur viņš apmeties? Vai sie-

vastēva namā Elizabetes (Kirova) ielā? Varbūt šo ielu nosaukt par Jukuma

Vācieša ielu? Varbūt šajā namā iekārtot piemiņas istabu?

Vai izcilais partijas darbinieks Nikolajs Buharins 1919. gadā ir bijis Rīgā?
Ja to var pierādīt, tad ari šis notikums būtu atzīmējams vismaz ar piemiņas
plāksni.

Dažas piemiņas vietas prasa tālāku precizējumu. Pārāk maz mums ir

latviešu sarkano strēlnieku 1919. gada cīņu piemiņai veltītu pieminekļu. Ir

tāda situācija, ka Pasaules karā kritušajiem un it sevišķi buržuāziskās Latvijas

armijas kritušajiem karavīriem ir vairāk un, galvenais, mākslinieciski nesa-

līdzināmi augstvērtīgāki pieminekļi nekā latviešu sarkanajiem strēlniekiem.

Daudzas latviešu sarkano strēlnieku kapu vietas vispār nozudušas. Bet jādara

viss, lai tās apzinātu un atdotu tautai.

Kalendārā minētas tikai ar revolucionārajiem notikumiem saistītās piemi-

ņas vietas. Bet ir arī citāda rakstura. Tā, vairāki pieminekļi, turklāt ar lielu

māksliniecisku vērtību, atgādina par sīvajām kaujām pret bermontiešiem, citi —

par Padomju Latvijas armijas neveiksmēm. Arī šie pieminekļi būtu apzināmi
un savedami kārtībā, jo arī tie stāsta par latviešu tautas likteņgaitām.

Voldemārs Šteins

Alūksnes rajons

R. 1919. gada marta—aprīļa kaujās pret baltgvardiem kritušo 19 latviešu un

igauņu revolucionāro strēlnieku brāļu kapi. — Alūksnē, Pilsētas kapos.
R. 1919. gada februāra beigās baltsomu nogalināto padomju darbinieku un to

piederīgo kapi. Pēc Lielā Tēvijas kara turpat pārapbedīti fašisma terora

upuri un Padomju Armijas karavīri, izveidojot brāļu kapus (1984; tēlniece

L. Līce, arhitekts A. Oliņš; granīts). — Alūksnē, parkā.
V. Alūksnes jaunā pils, kur no 1918. gada decembra līdz 1919. gada maijam

R. — republikas nozīmes piemineklis.
V. — vietējas (rajona, ciema) nozīmes piemineklis.
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atradās padomju varas vietējās iestādes. (Ir piemiņas plāksne.) — Alūksnē,
Pils iela 74.

V. Eka, kur 1919. gada aprīlī un maijā atradās Alūksnes apriņķa komjaunat-
nes komiteja. (Ir piemiņas plāksne.) — Alūksnē, Dmitrova ielā 2.

V. LKP Alūksnes apriņķa komitejas sekretāra 1919. gadā J. Zīles un Alūksnes

apriņķa izpildkomitejas pirmā priekšsēdētāja A. Drīzuļa krūšutēli (1973;
teln. G. Grundberga; bronza, šūnakmens). — Alūksnē, pie jaunās pils.
Vorošilova iela 74.

R. 1919. gada revolucionāru, kā ari fašisma terora upuru un Lielajā Tēvijas
karā kritušo padomju karavīru brāļu kapi. — Apē, Vaidavas ielā 23.

Balvu rajons

R. 1918—1919. gadā par padomju varu kritušo cīnītāju brāļu kapi. — Šķil-
bēnu c, pie Airītēm.

V. 1919. gada 26. maija baltgvardu nošautā komisāra Nikolaja Lukina kaps. —

Vīksnas c, Miezāju kapos.
V. Vieta, kur 1919. gada 22. jūnijā tika pakārti padomju varas aktīvisti —

Liepnas izpildkomitejas darbinieka P. Kaķīša ģimene — Andrejs, Līze un

Georgine Kaķīši, K. un G. Andersoni un divi nezināmi strēlnieki. (Piemi-
ņas plāksne.) — Žīguru pilsētciematā, Katlešos.

Bauskas rajons

V. 1919. gada 7. janvārī pie Plosta kroga kauja ar vācu karaspēka nodaļu
kritušo septiņu tautas miliču kapi. — Bauskā, Pilsētas kapos.

V. Vieta, kur 1919. gada 7. janvārī nevienlīdzīgā kaujā ar vācu okupantiem
krita septiņi tautas miliči. (Ir piemiņas plāksne.) — Bauskā, Mēmeles ielā 2.

V. Eka, kur i 919. gadā darbojās Bauskas apriņķa revolucionāra komiteja un

1919. gada 4. janvārī sapulcējās revolucionāri uz bruņoto sacelšanos. (Ir

piemiņas plāksne.) — Bauskā, Padomju ielā 6.

V. Eka, kur 1919. gada 19. janvārī tika ievēlēta Bauskas apriņķa Strādnieku

un bezzemnieku padomes izpildkomiteja. (Ir piemiņas plāksne.) — Bauskā,

Padomju ielā 16.

V. Eka, pie kuras 1919. gada 23. marta cīņā ar Bauskā iebrukušajiem vācu

okupantiem krita Bauskas apriņķa izglītības un veselības aizsardzības no-

daļas vadītājs Kārlis Asars. (Ir piemiņas plāksne.) — Bauskā, Rīgas ielā 51.

V. Eka, pie kuras 1919. gada 23. martā, palikdams pēdējais pie ložmetēja,

ciņa ar Bauskā iebrukušajiem vācu okupantiem krita padomju aktīvists

Alfrēds Vilciņš. (Ir piemiņas plāksne.) — Bauskā, Rīgas ielā 45.

V. 1919. gada marta zvērīgi noslepkavotā revolucionārās kustības dalībnieka

Kārļa Krūma kaps. — Brunavas c, Liepu kapos.
R. 1919. gada marta kaujās pie Bauskas kritušo latviešu" strēlnieku brāļu

kapi. - Ceraukstes c, Veidcs kapos.
V. Vieta, kur 1919. gada 6. janvāri lecavas tautas miliči (apmēram 20) kaujā

sakāva vācu okupantu armijas vienību, saņemot gūstā 106 karavīrus. —

lecavā, Rīgas un Kirova ielas krustojumā.
V. Vieta, kur vācu okupanti 1919. gada maijā nošāva četrus cīnītājus par

padomju varu: strēlnieku J. Asari, bārbeliešus V. Repši, Cīsku un J. Volo-

viču. (Ir piemiņas akmens.) — Vecsaules c, lecavas upes labajā krastā,
Kūlu šiliņā.

V. 1919. gada maijā vāciešu nošautā latviešu strēlnieka Jūlija Asara kaps. —

Vecsaules c, pie Bruknas astoņgadīgās skolas..
R. 1919. gada 6. janvārī kritušo 3. latviešu strēlnieku pulka izlūku Kārļa

Lamberta un Rosmaņa kaps. — Vecumnieku c, parka.



219

Cēsu rajons

R. Eka, kur no 1918. gada 23. decembra līdz 1919. gada 5. janvārim darbojas
latviešu strēlnieku pulku Apvienotās deputātu padomes izpildkomiteja (Is-
kolastrels). (Ir piemiņas plāksne.) — Cēsīs, Komjaunatnes ielā 2.

V. Eka, kur 1919. gadā no janvāra līdz maijam darbojās Cēsu apriņķa strād-
nieku padome. (Ir piemiņas plāksne.) — Cēsīs, Pils ielā 7.

V. Eka, kur 1919. gadā darbojās LKP Cēsu apriņķa organizācijas birojs un

1919. gada 4. maijā notika Cēsu apriņķa komjaunatnes 1. konference. (Ir
piemiņas plāksne.) — Cēsīs, Pils ielā 5.

V. Piemineklis 1919. gadā nošautajam Vecpiebalgas pagasta izpildkomitejas
priekšsēdētājam Jēkabam Zvaigznēm. — Inešu c, pie Inešu ciema padomes.

R. Vieta, kur 1919. gada 28. augustā tika nošauts viens no Latvijas kom-

jaunatnes organizatoriem LKP Darba Jaunatnes Savienības CX loceklis

Jānis Vintēns (1902—1919). (Ir piemiņas plāksne.) — Priekuļu c, parkā

pie Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma.

V. 1919. gadā nošautā revolucionāra Miervalža Lejiņa kaps. — Straupes c,

Pārupes kapos.
V. Eka, kur 1917. un 1919. gadā darbojās Bezzemnieku padome. (Ir piemiņas

plāksne.) — Vecpiebalgas c, pie Cēsu—Jaunpiebalgas—Kaives ceļu krusto-

juma.

Daugavpils

V. Piemineklis pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā (1975; tēln. I. Folkmanis, arhit.

V. Kalniņš; bronza). — Komunālā ielā.

Daugavpils rajons

V. Eka, kur 1919. gadā atradās Ilūkstes apriņķa revolucionārā komiteja. — Beb-

renes c, Bebrenes vidusskola.

Dobeles rajons

V. Vieta, kur 1919. gadā krita 10. latviešu strēlnieku pulka izlūku komandie-
ris Jūlijs Vendelis. (Ir piemiņas plāksne.) — Aucē, Raiņa un Tehnikas ielas

krustojuma.
V. 1919. gadā krituša nezināma sarkanarmieša kaps. — Bukaišu c, Priežu

kapos.
V. 1919. gadā baltgvardu nošauto revolucionārās kustības dalībnieku un strēl-

nieku kapi. (Ir piemiņas plāksne.) — Dobelē, Komjaunatnes parkā.
V. Eka, kur 1919. gadā no 12. janvāra līdz 9. februārim darbojās Dobeles re-

volucionārā komiteja un no 9. februāra līdz 19. martam
— Dobeles Strād-

nieku un bezzemnieku padomes izpildkomiteja. (Ir piemiņas plāksne.) —

Dobelē, Padomju laukumā 4.

V. 1919. gadā kritušo revolucionāro cīnītāju kapi. — Tērvetes c. kapos.

Gulbenes rajons

V. 1917.—1919. gadā kritušo revolucionāro cīnītāju kapi. — Gulbenē, Pilsētas

kapos.
V. Vieta, kur 1919. gada 12. augustā tika nošauta padomju varas aktīviste

komjauniete Antonija Austriņa. (Ir piemineklis.) — Rankas c, pie Brīv-

niekiem.
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Jēkabpils rajons

V. Piemiņas akmens 1919. gada baltgvardu nošautajiem padomju varas cīnī-
tajiem Pēterim M.lleram. Andrejam Strengam un Andrejam Tuntulam

-

Uņas c, Medņos, pie ambulances.
V. Ēka, kur no 1918 gada 17 decembra līdz 1919. gada 4. jūnijam darbojas

apriņķa izpildkomiteja. - Jēkabpilī, Brīvības ielā 120
V. Maja, kura dzimis Pilsoņu kara dalībnieks milicijas darbinieks Roberts

Vaiņans (1895—1920). — Rubenes c, Miglānos
V. 1919. gada cīņās ar baltgvardiem kritušo partizānu un padomju aktīvistu

kapi. — Zasas c, pie Muceniekiem.

Jelgava

R. 1919. gadā nošauto latviešu strēlnieku brāļu kapi. — Miera ielā 8
V. Piemineklis J. Siltam (Jaunzemam) un A. Bērcem (Arājam). - Upīša ielā.

Jelgavas rajons

R. 1919. gadā kritušo latviešu strēlnieku brāļu kapi. — Elejas kapos
V. 1919. gada krituša nezināma strēlnieka kaps. — Ausmas c, Vecajos Zā-

meļu kapos. '
V. 1919. gada 20. martā kritušo Kārļa Garjāņa, Friča Rumbas un Zana Gaiļa

kaps. — Sesavas c, Brakšu kapos.

Jūrmala

R. 1919. gada maija kaujās par Padomju Latviju kritušo latviešu strēlnieku
brāļu kapi. (Ir piemineklis.) - Kauguros, Kaugurciema ielā 37

V. Eka, kur 1919. gada janvārī dzīvoja un strādāja Jūrmalas Kara revolucio-
nāras komitejas pirmais priekšsēdētājs Eduards Surpe (1891-1975) (Ir
piemiņas plāksne.) - Jaundubultos, Amatas ielā 7.

V. Eka, kur 1919. gada janvārī—maijā atradās Jūrmalas izpildkomiteja —

Majoros, Lienes ielā 7. .

Kuldīgas rajons

V' 191,9 £
aa

d

ā P* e Ēdoles muižas klēts nošauto revolucionārās kustības dalīb-
nieku Kr.sa Galviņa un Friča Kapsētnieka kaps. - Ēdoles c, Lūšu kapos

V. Piemiņas akmens cīņā par padomju varu kritušajiem ciema iedzīvotājiem -

Ciudenteku c, pie Basu astoņgadīgās skolas
R. Vieta (tā sauktā Gotlība sēta), kur 1919. gada 13. februārī pēc pilsētas

ieņemšanas landesvēneši noslepkavoja sagūstītos partizānus, padomju aktī-
vistus un mierīgos iedzīvotājus. (Ir piemineklis; 1976; tēln. L. Rezevska ) -

Kuldīga, Padomju iela 14.
V. 1919. gada 13. februārī ladesvēriešu noslepkavoto revolucionārās kustības

dalībnieku kapi. — Kuldīgā. Miera kapos.
V. Ēka, kur 1919. gada 4. un 5. janvārī nelegāli notika LSD Kurzemes orga-

n.zac.ju 2. konference. (Ir piemiņas plāksne.) - Kuldīgā, Ventspils ielā 43.
V. Eka. kur 919. gada no 27. janvāra līdz 13. februārim darbojās Kuldīgas

kara revolucionāra komiteja. (Ir piemiņas plāksne.) — Kuldīgā, Rīgas

V. Vieta, kur 1919 gada 14. septembri notika sarkano partizānu kretuliešu
noorganizētais darbaļaužu mītiņš. (Ir piemiņas plāksne.) — Rendas c pie
Rendas baznīcas. '

V. Piemiņas akmens cīņā par padomju varu kritušajiem ciema iedzīvotājiem —

Rendas c. centra.
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1. att. Piemineklis 1919. gada baltā terora upuriem Kuldīgā.
A. Biedriņa foto

V. 1919. gadā nošauto revolucionārās kustības dalībnieku kapi. (Ir piemi-
neklis.) — Rumbas c, Brūveru kapos.

V. Vieta, kur 1919. gada 13. februārī tika nošauts komjaunietis Pēteris Soko-

lovskis. (Ir piemineklis.) — Snēpeles c, pie bij. Briņķu muižas klēts.

Liepāja

R. Eka, kur 1919.—1923. gadā darbojās LKP Lejaskurzenies apgabala nele-

gālā tipogrāfija «Spartaks». — Tērauda ielā 11.

V. Ēka, kur 1919. gadā darbojās LKP Liepājas pilsētas komitejas nelegālā
tipogrāfija. — Akmeņu ielā 5.

Liepājas rajons

V. 1919. gadā pie bij. Paplakas muižas parka nogalinātā revolucionārās kus-

tības dalībnieka 2aņa Biģeļa kaps. — Kalētu c. kapos.

Limbažu rajons

V. 1919. gadā kritušo sarkanarmiešu brāļu kapi. — Ainažos, Pilsētas kapos.
V. Ēka, kur 1917.—1919. gadā par pagasta darbvedi strādāja Eduards Kalniņš

(1898—1919) —
viens no 11 Valmieras komunāriem. (Ir piemiņas plāk-

sne.) -— Alojā, Jūras ielā 42.
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V. Piemineklis latviešu sarkanajiem strēlniekiem (1975; tēln. V. Rapiķis;
bronza). — Limbažos, Pilsētas kapos.

R. Ēka, kur 1910.—1922. gadā dzīvoja komjaunatnes darbiniece Marta Mende

(1897—1926). — Limbažos, Rīgas ielā 3.

V. Ēka, kur no 1919. gada darbojās nelegāls komjauniešu pulciņš «Šķēps»,
kura sekretāre 1919. gadā bija Marta Mende. — Limbažos, Burtnieku ielā 3.

V. 1919. gada 28. augustā nošautā padomju aktīvista Mārtiņa Kraukļa kaps. —

Salacgrīvā, Pilsētas kapos.

Ludzas rajons

R. 1918.—1920. gadā kritušo sarkanarmiešu brāļu kapi. — Ludzā, Pilsētas

kapos.

Madonas rajons

V. Eka, kur 1905, —1919. gadā atradās LSD Malienas organizācijas Grostonas

rajona darbības centrs.
— Bērzaunes c, Silakalnos.

V. Eka, kur 1917.—1919. gadā darbojās Cesvaines pagasta izpildkomiteja. —

Cesvainē, Oškalna ielā 12.

V. 1919. gada martā baltgvardu nošauto piecu Dzelzavas miliču kapi. —

Dzelzavas c, Biksenes kapos.
V. Piemiņas akmens revolucionārās kustības dalībniekam rakstniekam Oskaram

Rihteram (1898—1938). — Lubānā, vidusskolas dārzā.

V. Vieta, kur 1919. gadā nošauti revolucionāri A. Rudzītis, M. Gricmane un

J. Cielēns. — Madonā, Paegļu kalniņā, pie 1. vidusskolas.

V. 1919. gada 26. jūnijā buržuāzisko nacionālistu nošautā revolucionārās kus-

tības dalībnieka skolotāja Jūlija Ramaņa kaps. — Madonā, Lisaskalna

kapos.
V. Eka, kur no 1918. gada decembra līdz 1919. gada martam darbojās Ma-

donas kara revolucionārā komiteja. — Madonā, Poruka ielā 2.

V. 1919. gadā kontrrevolucionāru nošautās revolucionārās kustības dalībnieces

Annas Rācenājas kaps. - Praulienas kapos.
V. Vieta, kur 1919. gada 26. jūnijā tika nošauts revolucionārās kustības da-

lībnieks skolotājs Jūlijs Ramanis. (Ir piemineklis.) — Sarkaņu c, pie kol-

hoza «Sarkanais stars» kantora.

Ogres rajons

V. Eka, kur 1919. gadā darbojas Bezzemnieku padomes izpildkomiteja. (Ir

piemiņas plāksne.) — Ogrē, Upes prospektā 16.

V. Vieta, kur 1919. gadā notika darbaļaužu mītiņš. (Ir piemiņas plāksne.) —

Ogrē, Komunāru laukumā.

Preiļu rajons

V. 1917.—1919. gada revolucionāro cīnītāju kapi. (Ir piemineklis.) — Līvānos,
pie dzelzceļa pārbrauktuves.

Rēzekne

R. Eka, kur no 1919. gada jūnija līdz 1920. gada janvārim darbojās Latvijas
Padomju valdība (Ir piemiņas plāksne.) —

21. jūlija ielā 2.
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2. att. Pirmās Latvijas Padomju
valdības (Iskolata) vadītājs Fricis

Roziņš. 1919. gada uzņēmums.
Autors nezināms.

R. Eka, kur 1919. gada 23.-25. novembri notika LKP Darba Jaunatnes Sa-
vienības Latgales organizāciju konference. (Ir piemiņas plāksne.) — 17 jū-
nija ielā 82.

R Eka, kur 1919. gadā atradās laikrakstu «Taisnība» un «Vlastj bednoti»

redakcijas. (Ir piemiņas plāksne.) — Ļeņina ielā 92.

Rēzeknes rajons

R. Eka, kur 1919. gadā dzīvoja revolucionārs diplomātiskais kurjers Teodors
Nete (1886—1926). (Ir piemiņas plāksne.) — Viļānos, T. Netēs ielā l.

R. Eka, kur pēdējas dzīves dienas strādāja un 1919. gada 7. maijā nomira

Padomju Latvijas zemkopības komisārs Fricis Roziņš (1870—1919). (Ir
piemiņas plāksne.) — Spēļu c, Maltas sovhoztehnikums.

Rīga

R- Eka, kur 1919. gadā atradās Latvijas KP CX un Latvijas Padomju val-
dība (piemiņas plāksne atklāta 1949. g.); kur 1919. gadā dzīvoja Latvijas
Padomju valdības priekšsēdētājs Pēteris Stučka (1965. g. iekārtots P. Stuč-

kas memoriālais kabinets un atklāta piemiņas plāksne);
kur 1919. gadā no 28. februāra līdz 1. martam notika LKP Darba Jaunat-

nes Savienības 1. kongress, tā gaitā nodibināja Latvijas komjaunatnes or-

ganizāciju (piemiņas plāksne atklāta 1982. g.);
kur 1919. gadā, uzturoties Latvijā, apmetās KSFPR VCIK priekšsēdētājs
Jakovs Sverdlovs (1885—1919). — Komjaunatnes ielā II (Latvijas PSR

Augstākas Padomes nams).
R. Eka, kur 1919. gada 13.—15. janvāri notika Apvienotas Latvijas Strādnieku,

bezzemnieku un strēlnieku padomju 1. kongress. (Ir piemiņas plāksne.) —

Padomju bulvārī 3.
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R. Eka, kur 1919. gadā atradās Rīgas pilsētas Strādnieku deputātu padome
(Ir piemiņas plāksne.) — Ļeņina ielā 34.

R. Eka, kur 1919. gada janvāra pirmajās dienās atradās Kara Revolucionārā
Komiteja, kas organizēja un vadīja Rīgas strādnieku bruņoto sacelšanos
(Ir piemiņas plāksne.) — Ļeņina ielā 84.

R. Eka, kur 1919. gada 1.—6. martā notika LSD 6. kongress, tā gaitā LSD
pārdēvēja par LKP. (Ir piemiņas plāksne.) — Merķe|a ielā 13.

R. Eka, kur 1919. gadā dzīvoja Latvijas Padomju valdības loceklis, rūpniecī-
bas komisārs, LKP CX loceklis Dāvids Beika (1885—1946) (Ir pieminas
plāksne.) — Ļeņina ielā 38.

R. Eka, kur 1919. gadā dzīvoja revolucionārs Latvijas Padomju valdības lo-
ceklis Jānis Lencmanis (1881 — 1939). (Ir pieminas plāksne.) — Padomju
bulvārī 12.

R. Eka kur 1919. gadā strādāja Latvijas PSR Tautas rakstnieks Sociālistiskā
Darba Varonis akadēmiķis profesors Andrejs Upīts (1877—1970). (Ir pie-
miņas plāksne.) — Padomju bulvārī 12.

R. Eka, kur 1919. gadā strādāja revolucionārās kustības dalībnieks Latvijas
Padomju valdības loceklis Fricis Roziņš (1870—1919) un revolucionārās
kustības dalībnieks partijas darbinieks Jānis Bērziņš (Andersons- 1875—
1934). — Noliktavas ielā 1.

R. Eka, kur 1912—1919. gadā dzīvoja Pilsoņu kara dalībnieks Padomju Lat-
vijas Jūrlietu pārvaldes priekšnieks Kārlis Ziediņš (1885—1919). (Ir pie-
miņas plāksne.) — Maskavas ielā 3.

R. Eka, kur 1919. gadā dzīvoja revolucionāri, Latvijas Padomju valdības lo-

cekļi, LKP CX locekļi Jānis Bērziņš (Ziemelis; 1881—1938) un Oto Kār-
kliņš (1884-1942). (Ir piemiņas plāksne.) — Raiņa bulvārī 9.

R. Eka, kur 1919. gadā dzīvoja Padomju Latvijas izglītības komisāra viet-
nieks rakstnieks Ernests Eferts (Klusais; 1889—1927). (Ir pieminas plāk-
sne.) — Padomju bulvārī 10.

R. Eka, kur 1919. gadā dzīvoja Padomju Latvijas pārtikas komisārs Roberts
Eihe (1890—1940). (Ir piemiņas plāksne.) — Vaļņu ielā 1.

R. Eka, kur 1919. gadā strādāja Latvijas Padomju valdības loceklis finansu
komisārs Rūdolfs Endrups (1887—1942) un Padomju Latvijas rūpniecības
komisāra vietnieks Kārlis Pečaks (1882—1938). (Ir pieminas plāksne.) —

Raiņa bulvārī 6.

R. Eka. kur 1919. gadā dzīvoja Padomju Latvijas būvju un sabiedrisko darbu
komisārs LKP CX loceklis Eduards Zandreiters (1885—1938). — (Ir pie-
miņas plāksne.) — Padomju bulvārī 32.

R. Eka (Rīgas 1. vidusskola), kur 1919. gadā par direktoru strādāja revolu-
cionārais dzejnieks Leons Paegle (1890—1926). (Ir piemiņas plāksne.) —

Raiņa bulvāri 8.

R. Vieta (bij. Esplanāde), kur 1919. gada 14. janvārī tika apbedīti par padomju
varu kritušie cīnītāji. Viņu piemiņai Latvijas Padomju valdība 1919. gada
2. februārī šo laukumu pārdēvēja par Komunāru laukumu.

1919. gada 1. maijā te notika Rīgas darbaļaužu demonstrācija. — Komu-
nāru laukums.

R. 1919. gadā kritušo latviešu sarkano strēlnieku un cīņās pret bermontie-
šiem kritušo 227 nezināmu karavīru brāļu kapi. — Rīgas Brāļu kapos.

R. 1919. gada baltā terora laikā pilsētas ielās un Centrālcietumā nošauto pil-
soņu masu kaps un piemineklis (1959; tēln.' Ļ. Bukovskis, arhit. A. Birze-
nieks, O. Zakamennijs; granīts). — Matīsa kapos.

R. 1919. gada maija beigās nošauto revolucionārās kustības dalībnieku Au-

gusta Sukuta, Pētersona, Spillera un 19 nezināmu komunāru brāļu kaps. —

Matīsa kapos.
R. 1919. gada 22. maijā pie Daugavas tilta kritušā Padomju Latvijas Jūr-

lietu pārvaldes priekšnieka Kārļa Ziediņa kaps. — Matīsa kapos.
V. Vieta, kur 1919. gada 22. maijā cīņā pret kontrrevolucionāriem krita Pa-
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domju Latvijas Jūrlietu pārvaldes priekšnieks Kārlis Ziediņš. (Ir piemi-
ņas plāksne.) — Kuģu ielā 11/13.

V. 1919. gadā Rīgas Centrālcietumā nošauto 15 nezināmu komunāru brāļu
kaps. — Matīsa kapos.

V. 1919. gada maijā nošautās komjaunietes Martas Innuses kaps. — Vecmīl-
gravja kapos.

V. Vieta, kur 1919. gada 25. maija tika nošauti sarkangvardi Indriķis Ābelītis,
Pēteris un Miķelis Avoti. — Jaunciemā, pie papīrfabrikas kluba.

V. 1919. gada maijā nošautā sarkangvarda Indriķa Ābelīša kaps. — Jaun
ciema kapos.

V. 1919. gada maijā nošauto sarkangvardu Pētera un Miķeja Avotu kaps. —

Jaunciemā kapos.
V. 1919. gada 21. martā Jelgavā kritušās ārstes revolucionārās kustības da-

lībnieces Marijas Vecrumbas kaps. — Torņakalna kapos
V. Eka, kur 1919. gadā dzīvoja revolucionārs Padomju Latvijas tieslietu ko-

misārs Fridrihs Linde (1892—1961). — Gorkija ielā 37.

V. Eka, kur 1919. gadā no 14. janvāra līdz 22. maijam atradās Padomju Lat-

vijas Veselības tautas komisariāts. — Va|ņu ielā 2.

V. Eka, kur 1919. gadā no janvāra līdz maijam darbojās LKP 2. (Pārdauga-
vas) rajona komiteja un izpildkomiteja. (Ir piemiņas plāksne.) — Talsu

iela 7a.

Rīgas rajons

V. Vieta, kur 1919. gadā baltgvardi nošāva 12 Carnikavas revolucionāru. —

Ādažu c, Carnikavas parkā.
V. 1919. gadā kontrrevolucionāru nošauto 3 padomju aktīvistu kaps. — Bal-

dones c, Gorbenko kalna piekājē.
R. 1919. gadā nošauto padomju aktīvistu brāļi kapi. — Ķekavas c, pie Daug-

maļiem.
R. Vieta, kur naktī no 1918. gada 31. decembra uz 1919. gada 1. janvāri notika

izšķirošā kauja par Rīgas atbrīvošanu no vācu okupantiem. — Inčukalna c.

pie Indrāniem.

V. 1919. gadā landesvēriešu nošautā pagasta revolucionārās komitejas priekš-
sēdētāja J. Kārkliņa kaps. — Ropažu c, Ropažu kapos.

Saldus rajons

R. 1919. gadā kritušo latviešu strēlnieku brāļu kapi. — Ezeres c, pie Ezeres

vidusskolas.

R. 1919. gadā par padomju varu kritušo cīnītāju brāļu kapi. — Ezeres c,

Grīvaišu kapos.
V. Eka, kur 1919. gada janvārī un februārī atradās Sarkanās Armijas Latviešu

strēlnieku 3. pulka štābs. (Ir piemiņas plāksne.) — Ezeres c, Ezeres vi-

dusskola.

V. Vieta, kur 1919. gadā cīnījās latviešu strēlnieku 10. pulka 1. rota. (Ir pie-

miņas plāksne.) — Nīgrandes c, pie Alšu kroga. *

V. Piemineklis 1919. gada nogalinātajiem revolucionārās kustības dalībnie-

kiem — Pampāļu iedzīvotājiem — Albertam Plūmēm, Fricim Gūtmanim,

Jānim Pūpolam, Otīlijai Ašurkampfai. — Pampāļu c, pie ciema padomes.
V. Vieta, kur 1919. gadā tika nogalināti revolucionārās kustības dalībnieki —

Pampāļu ciema iedzīvotāji. — Zaņas c, pie Ziedu mājām, purva malā.

V. 1919. gada nošautā revolucionāra Jāņa Pūpola kaps. — Pampāļu c, Pirts-

garu kapos.
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R. 1919. gadā pie Skrundas kritušo latviešu strēlnieku brāļu kapi. — Saldū,
Pilsētas kapos.

V. Vieta, kur 1919. gada 19. janvārī baltgvardi nošāva 9 padomju aktīvistus.

(Ir piemineklis.) — Saldū, 1. Maija laukumā.

V. Eka, kur 1919. gada janvārī un februārī atradās latviešu strēlnieku 2. pulka
štābs. (Ir piemiņas plāksne.) — Saldū, 5. augusta ielā 7.

Stučkas rajons

V. 1919. gadā nogalinātā Stukmaņu apriņķa milicijas darbinieka Paula Mar-

kova kaps. — Klintaines c, Rīteru kapos.
V. Eka, kur 1919. gadā atradās Stukmaņu apriņķa izpildkomiteja. — Pļaviņās,

Daugavas ielā 43.

Talsu rajons

V. Piemineklis 1919. gadā kritušajiem cīnītājiem par padomju varu. — Dun-

daga, skvērā starp pili un baznīcu.

V. 1919. gadā nogalināto revolucionāro cīnītāju K. Šiliņa, A. Baltiņa, B. Ar-

kliņas un V. Apiņa kapi. — Dundagā, Anstrupu kapos.
V. 1919. gadā kritušās revolucionārās kustības dalībnieces Alvīnes Paipalas

kaps. — Laucienes c, 2 km no Laucienes centra, Talsu—Rīgas ceļa labajā

pusē.
V. Vieta, kur 1919. gada 13. maijā sarkanie partizāni K. Kretuļa vadībā sa-

trieca vietējo baronu izveidotu bruņotu soda vienību. — Laucienes c, pie
Gudrājiem.

V. Eka, kas 1919. gadā vairākas nedēļas bija K. Kretuļa vadīto sarkano par-
tizānu mītne. — Laucienes c, Irbiņu māju rija.

V. 1919. gada 19. martā nošautā Talsu revolucionārās komitejas priekšsēdē-
taja Kalmana Presa kaps. — Lībagu c, Sukturos, pie bij. ebreju kapiem.

V. 1919. gadā nošautā padomju varas aktīvista V. Stramdiera kaps. — Nogales

Geļu kapos.
V. 1919. gada aprīlī nošautā padomju aktīvista 2aņa Rancēna kaps. — Rojas

kapos.
V. Piemineklis cīnītājiem par padomju varu, to skaitā 1919. gada revolucionā-

rās kustības dalībniekiem 2anim Rancēnam un Teodoram Mauriņam (at-

klāts 1970. g.). — Rojā, pie Kultūras nama.

V. Vieta, kur 1919. gadā nošauti padomju aktīvisti Robats un Flencendorfs.

(Ir piemiņas plāksne.) — Sabilē, pie kapiem.
V. Vieta, kur 1919. gadā tika nošauti un apglabāti padomju aktīvisti Grīslis,

Brenšleins, Jēkabsons un Lasmanis. — Sabilē, Struņķu mežā.

V. Vieta, kur 1919. gadā nošauts padomju aktīvists Pohēvics. — Sabilē, pie
Abavas tilta.

V. Vieta, kur 1919. gadā tika nošauti padomju aktīvisti. — Talsos, Laidzes

ielā, pie Bocku dīķa.

V. Eka, kur 1919. gada 8. janvārī tika pasludināta padomju vara Talsu ap-

riņķī un 1919. gada 25. un 26. janvārī sanāca Talsu apriņķa strādnieku

un bezzemnieku deputātu konference. (Ir piemiņas plāksne.) — Talsos,

Gagarina ielā 21.

V. Eka, kur 1919. gadā darbojās Talsu apriņķa strādnieku un bezzemnieku
deputātu padomes izpildkomiteja. (Ir piemiņas plāksne.) — Talsos, Ga-

garina iela 27.

V. Eka, kur 1919. gadā atradās Talsu apriņķa Kara revolucionārais tribunāls.

(Ir piemiņas plāksne.) — Talsos, Padomju ielā 15.

V. Ēka, kur 1919. gadā atradās Talsu 1. padomju rotas štābs un apriņķa kara

nodaļa. (Ir piemiņas plāksne.) — Talsos, Padomju ielā 19.
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V. Ēka, kur no 1918. gada oktobra līdz 1919. gada februārim dzīvoja Talsu

kaujas vienības komandieris Fricis Jankēvics, kas krita 1919. g. februāra

beigās, aizstāvot Ventspili. (Ir piemiņas plāksne.) — Talsos, Saules ielā 13

Tukuma rajons

V. Eka, kur 1919. gada 8. janvārī tika pasludināta padomju vara Džūkstē.

(Ir piemiņas plāksne.) — Džūkstes c, kolhoza «Dzintarzeme» valdes ēka.
V. 1919. gadā nošautā Džūkstes padomes izpildkomitejas locekļa Paula Liģera

un viņa brāļa — latviešu strēlnieka Kārļa Liģera kaps. — Džūkstes c,
Džūkstes kapos.

V. Eka, kur 1919. gadā darbojās Irlavas pagasta izpildkomiteja. — Irlavas c.,

bij. Irlavas muižas ēka.

V. Eka, kur 1919. gadā no 26. janvāra līdz 15. martam darbojās pagasta Bez-

zemnieku padomes izpildkomiteja, un vieta, kur 1919. gada martā nogali-
nāja šīs izpildkomitejas locekļus. — Irlavas c, Snapjos.

V. 1919. gadā nogalināto padomju aktīvistu kapi. — Irlavas c, Tiļļu kapos.
V. Eka, kur 1919. gadā atradās Jaunpils pagasta izpildkomiteja. — Jaunpils c,

Ozolos.

V. 1919. gadā nošautā miliča Augusta Dreijas kaps. — Jaunpils c, Veclauku

kapos.
V. Eka, kur 1919. gadā darbojas Kandavas padomes izpildkomiteja. — Kan-

dava, Sabiles ielā 8.

V. 1919. gada revolucionāru kapi. — Kandavā, Jaunkandavas kapos.
V. 1919. gada 19. janvārī sadursmē ar landesvēra vienību kritušā Kandavas

Kara revolucionārās komitejas locekļa Friča Jansona kaps. — Kandavā,
Jaunkandavas kapos.

R. 1919. gada revolucionāro cīnītāju kapi. — Tukumā, Brāļu kapos.
V. Eka, kur 1919. gada 22. februārī notika LKP Tukuma apriņķa organizāci-

jas 1. konference. (Ir piemiņas plāksne.) — Tukumā, Sarkanajā laukumā 6.

R. 1919. gadā nošauto strēlnieku un padomju aktīvistu Emīlijas, Annas un

Zaņa Ratnieku kapi. — Zemītes c, Pavārkalna kapu brāļu kapos.
V. Vieta, kur 1919. gada 15. martā tika nošauti 19 strēlnieki. — Zemītes c,

pie Bērzu kalna.

V. Ēka (bij. Zemītes pagastskola un pagasta nams), kur 1919. gadā notika

Zemītes pagasta pirmā izpildkomitejas sēde. (Ir piemiņas plāksne.) —

Zemītes c, Zemītes astoņgadīgā skola.

Valkas rajons

V. 1919. gadā kritušo latviešu strēlnieku brāļu kapi. (Ir piemineklis.) — Smil-

tenē, Jaunajā parkā.
R. 1919. gadā nošauto 5 latviešu strēlnieku un 28 revolucionāro cīnītāju

kapi. — Strenčos, Jaunajos kapos.
V. Piemineklis revolucionāras kustības dalībniekiem 1915.—1917.—1919. gada

(1965; tēln. A. Gulbis; granīts). — Valkā, Kultūras parkā.

Valmieras rajons

R. 1919. gadā cīņā par padomju varu kritušo sarkangvardu kapi. — Burt-

nieku c, Vecajos kapos.
R. 1919. gada 28. augustā buržuāzisko nacionālistu nošauta LKP Darba Jau-

natnes Savienības CX locekļa Jāņa Vintēna (1902—1919) kaps. — Burt-

nieku -Vecajos kapos.
R. 1919. gadā nošauto 10 revolucionārās kustības dalībnieku kapi. — Dikļu c,

Dikļu kapos.
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R. 1919. gadā kritušo latviešu strēlnieku brāļu kapi. — Jeru c., Oleros, Val-

mieras—Rūjienas ceļa malā.

R. Vieta, kur 1919. gada 14. decembri buržuāziskie nacionālisti apcietināja Vi-

dienas apgabala komjaunatnes nelegālās konferences dalībniekus. (Ir pie-
miņas plāksne.) — Kocēnu kapliča Valmierā, Pilsētas kapos.

V. Vieta, kur 1919. gada 21. februāri baltgvardi noslepkavoja padomju aktī-

vistes Mazsalacas tekstilfabrikas audējas Annu Eļķi un Zelmu Āboltiņu. —

Mazsalacā, Mazsalacas vidusskolas parkā.
V. Vieta, kur 1919. gada maijā cīņā pret baltgvardiem krita Mazsalacas strād-

nieku deputātu padomes loceklis Eduards Sīpols. (Ir piemineklis.) — Maz-
salacā, Mazsalacas—Ramatas ceļa malā, pie Ceipju ozola.

V. Vieta, kur 1919. gada 14. februārī baltgvardi nošāva Padomju Latvijas
7. Bauskas strēlnieku pulka 5. rotas strēlniekus Franci Gluhovski un

Eduardu Liepiņu. (Ir piemiņas plāksne.) — Mazsalacā, Pētera Birzgaļa
ielā 1.

R. 1919. gada 17.—22. februārī baltgvardu nošauto 11 padomju aktīvistu un

1919. gada 30. aprīlī frontē pie Virķēniem kritušo 10 Sarkanās Armijas
latviešu strēlnieku pulka karavīru brāļu kapi. — Mazsalacā, Komunāru

kapos.
V. 1919. gadā kritušo divu nezināmu Padomju Latvijas strēlnieku pulka ka-

ravīru kapi. — Mazsalacā, pie Ķūžu mājām.
V. 1919. gadā baltgvardu nogalināto padomju aktīvistu brāļu kapi. — Rū-

jienā, Komjaunatnes parkā.
V. 1919. gadā nogalināto četru Valmieras brīvprātīgo bataljona cīnītāju

kaps. — Rūjienā, Skudrītes kapos.
R. 1919. gadā kritušo revolucionāro cīnītāju brāļu kapi. — Sēļu c, pie Idus

pamatskolas.
R. 1919. gada 22. decembrī buržuāzisko nacionālistu noslepkavoto 11 Valmie-

ras komjauniešu kaps. (Ir piemineklis; 1949; tēln. J. Zariņš; granīts.) —

Valmierā, Komjauniešu kalniņā.
V. 1919. gada vasarā buržuāzisko nacionālistu noslepkavoto 42 padomju aktī-

vistu kaps. — Valmierā, Komjauniešu kalniņā.
R. 1919. gada 26. augustā buržuāzisko nacionālistu noslepkavotās LSD Vi-

dienas organizācijas sekretāres Emmas Plūmes (Vētras) kaps. — Valmierā,

Dīvala (Jāņa) kapos.
V. Eka, kur 1919. gada 13. decembrī komjaunietes Karlīnes Soldavas dzīvoklī

notika nelegāla Valmieras komjaunatnes organizācijas biedru sapulce, kurā

piedalījās LKP CX loceklis Jānis Ozols (Ziedonis). (Ir piemiņas plāk-

sne.) — Valmierā, Dzeržinska ielā 1.

Ventspils

V. Piemineklis vietā, kur 1919. gadā landesvērieši nogalināja cīnītājus par

padomju varu Ventspilī (1965; tēln. J. Zariņš; granīts). — Ventmalā,
Ūdens ielas galā.

V. 1919. gadā nošauto revolucionāro cīnītāju kapi. — Meža kapos.
V. 1919. gada padomju aktīvista J. Štelbauma kaps. — Priežgalu kapos.
V. Eka, kur 1919. gadā darbojās Kara revolucionārā komiteja un no 1919.

gada 16. februāra — Ventspils apriņķa izpildkomiteja. (Ir piemiņas plāk-
sne.) — Dārzu ielā 2.

Ventspils rajons

V. 1919. gada padomju aktīvista Kārļa Haberkorna kaps. —
Ances c, Rindas

kapos.
V. 1919. gada padomju aktīvista Friča Maura kaps. — Ances c, Ruškalnu

kapos.
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V. Piemiņas plāksne 1919. gada par padomju varu kritušajiem cīnītājiem -

bijušajiem Piltenes skolas skolēniem.
— Piltenē, pie Piltenes vidusskolas.

V. Piemiņas akmens 1919. gada maijā nomocītajiem pirmajiem Popes pagasta
padomju aktīvistiem X, Haberkornam, A. Deģim, J. Reinfeldam, F. Mau
rim un A. Liepājniekam. — Popes c, pie Popes astoņgadīgās skolas.

V. Vieta, kur 1919. gada marta notika kauja starp sarkangvardiem un lan-
desveriešiem.

— Popes c, Grīžu krogs.
V. 1919. gadā nošautā Puzes pagasta izpildkomitejas locekļa Friča Rūmnieka

kaps. (Ir piemineklis; 1980; tēln. X, Dane.) — Puzes c, Sipenes kapos.
V. Vieta, kur 1919. gadā kaujā pret landesvēra vienību krituši 11 sarkanar-

mieši. (Ir piemiņas plāksne.) — Tārgales c, pie Elkšķenes dzelzceļa tilta.
R. 1919. gadā kritušo sarkanarmiešu un partizānu Anša Cīruļa un Roberta

šenberga brāļu kaps. — Ugāles c, pie Ugāles—Cirkales ceļa.
V. Piemiņas plāksne 1919. gadā pie Zūru skolas nošautajiem 9 Vārves ciema

padomju aktīvistiem.
— Vārves c, pie Zūru astoņgadīgās skolas.

V. Vieta, kur 1919. gadā nošauti padomju varas atbalstītāji Z. Līdaks, F. Tun-
ne, Z. Cače un J. Bumbulis. — Zlēku c, Zlēku Ezerpļavās.

Sastādīja Jānis Lismanis
Sk. krasu ielīmi.

Saskares punktos

MELNGALVJU NAMS DOKUMENTOS

UN IECERĒS

Lielā Tēvijas kara pirmajās dienās nopostītais Melngalvju nams bija viena
no senākajām Rīgas sabiedriskajām celtnēm. Daudzās pārbūvēs ēka bija iegu-
vusi krāšņu arhitektūru, viduslaiku veidols bija apaudzis ar manierisma, baroka,
eklektikas rotājumiem.

Sākotnēji šo celtni sauca par Jauno namu un tai bija tikai netiešs sakars

ar Melngalvju brālību, kas sastāvēja no jauniem, neprecētiem tirgotājiem (viens
no brālības patroniem bija sv. Maurīcijs — moris, no kura brālība un vēlāk ari

nams ieguva savu nosaukumu). Jauno namu uzcēla laikā no 1331. līdz

1333. gadam tirgus laukumā, vēlākajā Rātslaukumā. Nams tika celts galveno-
kārt Lielās ģildes tirgotāju vajadzībām ka sanāksmju zāle, lai kompensētu
Livonijas ordeņa atņemtās ģilžu telpas (Rīgas pilsēta viduslaikos vairākkārt

cīnījās ar ordeni par virsvaru pilsētā).
Jaunais nams bija neliela, vienkārša ķieģeļu celtne. Tās galvenā telpa — ap

17X25 m lielā sanāksmju zāle atradās otrajā stāva. Zāles griesti balstījās uz

vairākiem koka stabiem, taja varēja iekļūt tieši no laukuma pa ārējām kāpnēm.
Ēkas augstais pakāpju zelminis ar gotiskam nišām bija pavērsts pret Rātslau-
kumu. Aizmugures zelminī, kas bija vienkāršāks, bija iebūvētas vītņu kāpnes
(kā neliels daudzstūru tornītis), kas veda uz bēniņos izbūvētajām noliktavu

telpām (izmantoja dažādu kuģniecības piederumu uzglabāšanai). Zāli izgaismoja
nelieli gotiski logi, bēniņus — lūkas abos zelmiņos.

1477. gada Melngalvju brālība no Rīgas rātes sāka nomāt Jauna nama zaļi

un dažas telpas ta pirmajā stāvā. Melngalvji celtni nosauca par karaļa Artura

galmu (mītisks ķeltu valdnieks; tam par godu Rietumeiropas valstīs 13.—14. gad-
simta cēla svētku un cīņu spēļu namus). Drīz pēc tam sākās Jaunā nama

izgreznošana. Jau 1521.—1522. gada Rēveles meistars Reinkens pie ārējām kāp-
nēm uzstādīja divas akmens stēlas, kuras iekala sv. Jaunavas Marijas un
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Melngalvju brālības patrona sv. Maurīcija tēlus, kā ari Rīgas pilsētas un Meln-

galvju brālības ģerboņus. Namā bez sanāksmēm rīkoja arī dzīres, no tā sākās

tradicionālie deju gājieni līdz ģildēm, tā priekšā Rātslaukumā sarīkoja turnīrus

un sacensības. Tādēļ ari saprotama tieksme rotāt pašu ēku, un tā īsā laikā

pārvērtas līdz nepazīšanai.
1581. gada zelmiņa noslēgumā uzstādīja apzeltītu karaļa Artura koka krūšu-

tēlu. Ap 1590. gadu sāka gotiskā zelmiņa izgreznošanu. Līdz 1626. gadam zel-

miņa pakāpes tika aizpildītas ar akmenī cirstām volūtām, t. s. rolverku, vēlāk

tās papildināja ar karavīru figūrām, maziem obeliskiem. Zelmiņa augšdaļā tika

uzstādīti dekoratīvi metāla kalumi, to skaitā vēja rādītājs, kas attēloja sv. Juri

cīņā ar pūķi, un astronomiskais pulkstenis. Pārveidojumus veikuši gan nezināmi

holandiešu meistari (literatūra min Adriānu un Lambertu Jansenus), gan Rīgas

akmeņkalis Bernts Bodekers, zeltkalis E. Meijers, pulksteņmeistars Matīss.

Atturīgais gotiskais zelminis pilnīgi mainīja savu siluetu, ieguva rotaļīgu
holandiešu manierisma garā veidotu dekoru, gotiskā trauksme augšup papildi-
nājās ar daudzajiem sīkajiem pa zelmiņa perimetru izvietotajiem vertikālajiem
rotājumu elementiem.

šajā laika greznāka kļuva arī svētku zāle. Dokumentos minēts, ka griestu

sijas bijušas rotātas ar kokgriezumiem, spilgti krāsotas, sienas balsinātas un to

apakšdaļa apšūta ar koka paneļiem. Zālē izvietotās solu un galdu grupas (atse-

višķi melngalvjiem, Lielās ģildes vecākajiem, rātes locekļiem, tirgotāju zeļ-

ļiem v. c.) bijušas atdalītas cita no citas ar grezniem skapjiem un lādēm. Zāli

izgaismojuši misiņa kroņlukturi.

1687. gada, kad Melngalvju brālība kļuva par ēkas vienīgo nomnieku, tā

ieguva Melngalvju nama nosaukumu un 1713. gadā pilnīgi pārgāja brālības

īpašumā.
1684. gadā tika izbūvētas jaunas ārējās kāpnes, 1699. gadā pie ieejas zālē

otra stāva līmenī uzstādīja greznu akmenī cirstu barokālu portālu, ko bija dāvā-

jis Melngalvju brālības vecākais P. Efkings. Mūrniekmeistars A. Fogts zālei

izbūvēja lielākus logus, aizpildot tos ar sīkrūšu rāmjiem.

Lielāks fasādes remonts notika 1776.—1777. gadā. Šajā laikā uzstādīja
jaunu akmenī cirstu karaļa Artura krūšutēlu, pirmo reizi fasādes nišās parādījās

uzgleznoti tēli — augšdaļā Merkurs un Neptūns (tirdzniecības un kuģniecības
simboli), apakšdaļā — Miera un Vienprātības simboli alegorisku sieviešu tēlu

veida. Šādu Melngalvju nama fasādi redzam pirmajā tā zīmējumā, ko 1777. gadā
darinājis J. K. Broce.

Visvairāk pārbūvju tomēr bija 19. gadsimta. Pirmo reizi namu paplašināja
jau 1794. gadā. Arhitekts K. Hāberlands starp Melngalvju namu un bij. Zilās

pilsoņu gvardes noliktavu (pa kreisi no Melngalvju nama) iebūvēja divstāvu

korpusu ar daudzām palīgtelpām — Konferenču zāli, ēdamzāli ar virtuvi, pār-
valdnieka un sētnieka dzīvokļus v. c. Šo piebūvi gan no laukuma neredzēja, jo

tai priekšā atradās policijas tiesas nams. 1816. gadā piebūvi uzcēla pretējā pusē
pie Mazas Grēcinieku ielas ar t. s. sudraba un muzeja istabām un jaunām

iekšējam kapnem starp pirmo un otro stāvu. Šo pārbūvju rezultātā Melngalvju
nama zelminis tika paplašināts, turpinot manierisma laikmeta dekora atdarinā-

jumu uz leju.

1843. un 1857.—1859. gadā veiktas pārbūves skāra ieeju Melngalvju nama.

Jau 1816. gada ieeju zālē ieslēdza jaunās veikalu piebūves un kāpnes uz otro

stāvu pārsedza ar kupolu. 1843. gadā stēlas pacēla augstāk un ieeju izrotāja.
1857.—1859. gadā arhitekts Johans Daniels Felsko uzcēla jaunas veikalu pie-

būves, vecās kāpnes uz zāli nojauca (likvidēja arī P. Efkinga dāvāto portālu),
pirmajā stāvā iekārtoja vestibilu un uzeju uz zāli pārcēla K. Hāberlanda uzcel-

tajā piebūvē. Jauno priekšbūvi rotāja eklektiskās manierisma formās, par deko-

ratīviem elementiem izmantojot Rēveles, Tērbatas, Lielās un Mazās ģildes ģer-
boņus. Virs ieejas uzstādīja akmens lauvu figūras, stūrī pie Mazās Grēcinieku

ielas — varā kaltu sv. Jura tēlu.
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1. att. Jaunais nams 1522. gadā (pēc ieejas kāpņu un stēlu izbūves). Celtnei

gotiskais apjoms un detaļas. Arhitekta G. Jansona rekonstrukcija.

2. att. Melngalvju nams ap 1700. gadu. Gotiskais zelminis papildināts ar ma-

nierisma elementiem, zāles ieeju akcentē barokāls portāls. Arhitekta G. Jansona

rekonstrukcija.

Šajā pašā laikā J. D. Felsko pārveidoja fasādi. Likvidēja gleznotos tēlus,
zelmiņa nišās iestrādāja sarežģītu gotisku logu un uzjumteņu imitācijas, zem

pēdējiem uzstādīja sv. Jura un sv. Maurīcija tēlus. Pilnīgi pārbūvēja zaļi. Jau
1793. gadā K. Hāberlands bija likvidējis seno zāles iekārtu. J. D. Felsko pacēla
zāles griestus par apmēram 2,5 metriem (tātad likvidēja vienu bēniņu stāvu),
vēlreiz palielināja zāles logus. Pilnīgi mainījās zāles apdare — parādījās
apmesti griesti ar ielocēm, tās garensienās izbūvēja koka portālus renesansei

raksturīgās formās. Virs viena no tiem izveidoja muzikantu luktu. Griestus izro-

tāja ar eklektiskiem ornamentiem. Zāli šajā laikā jau apgaismoja kristāla
lustras.

Pēdējā Melngalvju nama pārbūve, kas tā fasādei deva to izskatu, kāds

saglabājās līdz 1941. gadam, notika 1886. gadā, kad arhitekts Heinrihs šēls

likvidēja iepriekšējo J. D. Felsko fasādes dekoru. Nišu augšgalā tika iestrādātas

vienkāršas cementa lējuma smailloka arkas. Vidējo četru nišu augšdajā uzstā-

dīja Rīgas, Brēmenes, Lībekas un Hamburgas ģerboņus (betona lējumā), zem

tiem fasādes apakšdaļā izvietoja jaunas cinkā lietas Neptūna un Merkura un

alegoriskas Vienprātības un Miera pilnplastikas figūras (skulptūras veidojis
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tēlnieks A. Folcs). 1901. gadā notika ari pēdējā, maznozīmīgākā zāles interjera
maiņa — gleznotājs E. Tode griestu plafonā iegleznoja sv. Maurīcija apoteozi.

šis sīkais pārbūvju apraksts liecina, cik brīvi rīkojušies agrāko laikmetu

celtnieki un arhitekti. Maz rēķinādamies ar iepriekšējo meistaru darbu, viņi veica

gan funkcionālus uzlabojumus (no praktiskā viedokļa to var attaisnot), gan arī

iznīcināja agrākos arhitektoniskos un dekora elementus, jaunos veidojot sava

laikmeta gaumē.
Mākslas un arhitektūras vēsturnieki ir atzīmējuši Melngalvju nama lielo

māksliniecisko vērtību, bet vienlaikus arī kritizējuši vēlākos papildinājumus.
Boriss Vipers apjūsmoja gotiskā un manierisma stila harmonisko saliedētību zel-

miņa augšdaļā, bet eklektikas dekoru uzskatīja par izkropļojumu. Vilhelms Nei-

manis negatīvi vērtēja veikalu piebūves, kas aizsedza nama apakšējo daļu.
Nav gan noliedzams, ka 19. gadsimtā veiktie fasādes pārveidojumi Meln-

galvju namam piešķīra lielāku monumentalitāti un nozīmīgumu Rātslaukuma

apbūvē. To vēl pastiprināja arhitekta Kārļa Felsko (J. D. Felsko dēla) veiktā t. s.

švābes nama (bij. policijas tiesas nama) pārbūve 1889.—1891. gadā, uzceļot
tam augstu divslīpju jumtu un zelmini rotājot eklektiskās manierisma formās.

Arī Švābes nama arhitektoniskais veidols ir kritizēts (arhitekts P. Kampe to

atzina par robustu), taču pilsētbūvnieciskais efekts, kas radās, dubultojot Meln-

galvju nama apjomu, bija nenoliedzams.

Melngalvju nams nodega 1941. gada 28. jūnijā, kad Rīgu apšaudīja vācu

fašisti. Pavisam nesen namu bija atstājusi Melngalvju biedrība. 1940. gada
vasarā ēku nodeva Radiokomitejai. Jau agrāk bija pazīstama Melngalvju nama

lielās zāles labā akustika. 19. gadsimtā šeit bija uzstājušies slaveni pianisti,
diriģenti, komponisti (Ferencs Lists, Hektors Berliozs, Klāra šūmane, Antons

Rubinšteins). Diemžēl mūzikas raidījumiem zāli izdevās izmantot tikai īsu laiku.

Melngalvju nama drupas 1941. gada vasarā izpētīja Pieminekļu valde. Tika

atrastas daudzas sabrukušā galvenā zelmiņa akmens detaļas. Aizmugures zel-

mini nostiprināja. Pēc kara bija nodoms Melngalvju namu atjaunot, taču

1948. gada maija beigās mūru atliekas negaidīti uzspridzināja.
Vēlreiz Melngalvju nama pēdējās atliekas — pagrabi — bija apdraudētas

1968.—1969. gadā, kad cēla Latviešu sarkano strēlnieku muzeju. Koriģētajā pro-

jektā pagrabus gan bija paredzēts saglabāt zem muzeja sanāksmju zāles un

galvenā vestibila korpusa (dažādu apstākļu dēļ tas netika uzcelts). Viens no

iemesliembija kultūras darbinieku protests, kuri uzskatīja, ka nepieciešams atstāt

iespēju atjaunot Melngalvju namu nākotnē.

Jautājums par Melngalvju nama atjaunošanu tagad ir izšķirts. Vecrīgas

reģenerācijas projektā, ko 1983. gadā apstiprināja Latvijas PSR Ministru

Padome, paredzēts atjaunot Melngalvju namu kopā ar pieguļošām ēkām iepriek-
šējā veidā. Latviešu sarkano strēlnieku muzeju ir paredzēts paplašināt gar
I. Sudmaļa ielu. Savukārt poļu restaurācijas firmas perspektīvajā plānā
1991.—1995. gadam ir ieslēgta Latviešu sarkano strēlnieku muzeja rekonstruk-

cija un Melngalvju nama atjaunošana.
Pirmais Melngalvju nama atjaunošanas projekts bija izstrādāts jau

1948. gadā. Projekta autors arhitekts P. Saulītis paredzēja atjaunot Melngalvju
namu iepriekšējā veidā kopā ar Švābes namu, bij. Zilās pilsoņu gvardes nolik-

tavu un K. Hāberlanda projektēto piebūvi, iekārtojot koncertzāli ar visām nepie-
ciešamām palīgtelpām, vestibilu, garderobi, foajē, bufeti v. c. Arhitekts A. Trofi-
movs liela mērogā izstrādāja Melngalvju nama galvenās fasādes atjaunošanas
projektu.

Latviešu sarkano strēlnieku muzejs, kā arī Rīgas Politehniskā institūta

korpusi ir mainījuši pilsētbūvniecisko situāciju bij. Rātslaukumā, šīs ēkas uzcel-

tas, atkāpjoties no senajām ielu un laukumu kontūrām, to arhitektūra kontrastē
ar vēsturiskajām celtnēm, sagādājot grūtības Rātslaukuma vēsturiskās apbūves
rekonstrukcijā. Ir pat izteiktas domas, ka Melngalvju namu vecajā vietā nav

iespējams uzcelt, jo Latviešu sarkano strēlnieku muzejs atrodas virs agrākās
Mazās Grēcinieku ielas un ēkas ar stūriem saskarsies.
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3. att. Melngalvju nams ar Švābes namu pēc 1930. gada. 19. gs. 2. pusē veiktie

pārveidojumi, kas risināti plastiskās formās, ir palielinājuši Melngalvju nama

dominantes lomu.

Jāatgādina, ka Latviešu sarkano strēlnieku muzejā ēka tiks paplašināta un

tas rada priekšnoteikumus jaunai apjomu kompozīcijai. Atsaucoties uz iepriekšējo
Melngalvju nama veidošanās analīzi, gribu uzsvērt, ka būs jāapsver arī veids,
kada atjaunot Melngalvju namu (jo celsim kopiju!), kā arī Švābes nama loma
laukuma telpiskajā kompozīcijā. Rodas jautājums, vai Melngalvju namam vispār
vajadzīga priekšbūve, kā izturēties pret 1816. gada paplašinājumu un pēdējiem
fasādes rotājumiem, vai ir lietderīgi atjaunot Švābes nama sarežģīto dekoru.

Pastāv arī Melngalvju nama interjera problēma: tas pat 1941. gadā bija pret-
runā ar fasādes arhitektūru.

Tātad Melngalvju nama un bijušā Rātslaukuma apbūves atjaunošana būs

gan vērtību pārvērtēšana, gan arī pilsētbūvnieciska jaunrade.

Andrejs Holcmanis

Pieminekļu stāsti

PAR ŪDENSDZIRNAVĀM

Šobrīd dažādos Latvijas nostūros ne vienā vien no vēl esošajam ūdensdzir-

navām vērojama visai bēdīga aina. Izrautas brīvslūžas, iebrucis jumts, izpuvuši
arī starpstāvu pārsegumi, bet dzirnavu ēkas pagrabstāvs pārvērsts par dažādu

mehānismu, dzelzs un koka dalu noliktavu. Vienīgi varenie laukakmens mūri

vēl spītīgi turas pretī nesaudzīgajam laikazobam un cilvēku nesaimnieciskumam.
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Paies gadi, un ari sienu nebūs, bet piemiņa par dzirnavām saglabāsies vairs

tikai nosaukumos, vietvārdos un nostāstos.

Pašlaik vēl ļoti maz zinām par senākajām Latvijas ūdensdzirnavām — par
šiem brūkošajiem mūriem. Varbūt pēc gadiem nāks pētnieks, un var izrādīties,
ka ar vieglu roku no musu pagātnes mantojuma esam izsvītrojuši kaut ko ļoti

nozīmīgu, ka esam ļāvuši sabrukt pašam senākajām, pašām unikālākajām Lat-

vijas dzirnavām.

Ūdensdzirnavu lomu tehniskās domas attīstības procesā grūti pārvērtēt.
Cilvēces vēsturē tās bija pirmie mehānismi, kuru darbināšanai izmantoja dabas

spēkus. Atsevišķi šo senāko mehānismu elementi un principi cauri gadsimtiem
nonākuši līdz mūsu dienam gandrīz nemainīgā veidā, tālab tieši ūdensdzirnavas

kā tehnikas pieminekļi izraisa īpašu interesi. Un ūdens enerģija dzirnavās tika

izmantota maksimāli — bez graudu pārstrādes šeit zāģēja dēļus, apstrādāja
vilnu, izgatavoja papīru, ražoja elektroenerģiju un veica vēl citus darbus. Tādē-

jādi lielākās dzirnavas veidojās par savdabīgiem manufaktūras tipa uzņēmu-
miem lauku apvidū.

Dzirnavas ka kultūrvēsturiski objekti izraisa interesi ne tikai tehnikas vēs-

turniekos, bet arī etnogrāfos, arhitektos un dažkārt pat arheologos. Te daudz

ko varētu mācīties dizaineri un mūsdienu ražošanas organizatori.
Ūdensdzirnavu aizsākumi meklējami pirmajās ūdensratu konstrukcijas,

kuras jau pirms vairākiem gadu tūkstošiem zemju apūdeņošanai izmantoja babi-

lonieši, asīrieši un citas senās Austrumu tautas. Pastāv uzskats, ka pirmās
ūdensdzirnavas graudu pārstrādei radušās Romas impērijā.

Latvijā ūdensdzirnavas pazīstamas kopš 13. gadsimta. Vēstures avotos

minēts, ka 1208. gadā ūdensdzirnavas uzceltas tagadējā Maskavas ielā — vieta,

kur atrodas Rīgas porcelāna fabrika. 13. gadsimtā Baltezera apkārtnē darboju-
šās Bukultu dzirnavas, kas, lai gan vairākkārt pārbūvētas, bija saglabājušās
lidz pat 20. gadsimtam. Pie senākajām ūdensdzirnavām pieskaitāmas arī Mīl-

gravja un Marijas dzirnavas pie Māras dīķa Pārdaugava. Vēl gadsimta sākumā

tās spējušas darboties, tomēr līdz mūsdienām gan nav saglabājušās. Tāpat kā

Cēsu rajona Raunas ūdensdzirnavas, kas darbojušās 14.—15. gadsimtā, pie kam

visai ticami, ka tas atradušās tai paša vieta, kur tagad.
Līdz 1871. gadam dzirnavas Latvijā piederēja tikai valdošās šķiras pār-

stāvjiem — feodāļiem vai to vasaļiem; tās bija lokalizētas pie muižām. Likums

gan atļāva dzirnavas būvēt un turēt arī zemniekiem, taču 19. un 20. gadsimta
mija dzirnavu, kas piederētu zemniekam, vēl bija samērā maz.

Sākotnēji ūdensdzirnavu mehānismus darbināja ar koka ūdensrata palīdzību,
bet kopš 19. gadsimta beigām Latvija saka izplatīties ūdensturbīnas. Turbīna

gan tika izgudrota jau 1824. gada, bet 1855. gada amerikāņu inženieris

Dž. Frānsiss izgudroja turbīnu speciāli ūdensdzirnavu darbināšanai. Tādēļ šīs

turbīnas arī sauc par Fransisa turbīnām; modernizētas tās lieto vēl šodien. Lai

gan turbīnas izmantošanas lietderības koeficients un jauda bija daudz lielāka

nekā ūdensratiem, tomēr daudzās dzirnavās galvenokārt materiālu apsvērumu
dēļ joprojām izmantoja ūdensratus.

Parasti dzirnavās tika uzstādīti 2—4 ūdensrati. Ratu montēja uz vienas

vārpstas (velbomja) ar lielo zobratu, kas savukārt bija sazobē ar miltu gaņģa
vārpstu. Ar pārvadu mehānismu palīdzību tika darbinātas arī citas ierīces maisu

pacelšanai, graudu šķirošanai v. tml. Ūdensratu tradicionālais novietojums bija
pie dzirnavu ēkas gala fasādes — sākuma vaļēji, vēlāk nojumē vai atsevišķā

telpa. Lai gan konstatēts arī rata novietojums ēkas vidū, pie kam ūdens no

dīķa tika pievadīts pa īpašu uz stabiem novietotu koka tekni. Ta tas bijis Baiže-

kalna dzirnavas Cesu rajona.

Ūdensrati vai to atliekas konstatētas vairākās Latvijas dzirnavas. Tomēr

visreālākā iespēja tos atjaunot ir Kuldīgas Pils dzirnavas un Vecmelderu dzir-

navas Jēkabpils rajona pie Aknīstes, ka arī Salas dzirnavas (3 km no Madonas)

un Kaļķugravas dzirnavās Allažos. Šo dzirnavu saglabāšanas un atjaunošanas

jautājums risināts dažādas instancēs vairākkārt, bet bez rezultātiem. Bija izstrā-
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dāti arī restaurācijas projekti (Pils un Vecmelderu dzirnavām), kas tagad jau
novecojuši, bet dzirnavu izmantotāji joprojām atrunājas ar finansiālām, teh-
niskam un cita veida grūtībām. No pieminekļu aizsardzības iestāžu viedokļa
tāda dzirnavu pašreizējo izmantotāju attieksme kvalificējama kā pieminekļa tīša

bojāšana, par ko saskaņā ar pastāvošo likumdošanu attiecīgas amatpersonas
būtu saucamas pie atbildības.

Latvijas ūdensdzirnavās visizplatītākās ir bijušas tepat Rīgā firmā «Ferdi-

nands Meiers un komp.» ražotās turbīnas. Retāk sastopami citu Rīgas uzņē-
mumu un ārzemju firmu ražojumi. Tāpēc īpašu interesi izraisa Ogres rajona
Lobes dzirnavu (kopš 1976. gada vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis)
turbīnas ar vertikālo vārpstu. Tās izgatavotas «G. Pirvica un komp.» uzņēmumā
Rīgā. Ja ūdensrati, kuru diametrs nereti sasniedza 5—6 metrus, vērtējami kā

amatniecības darinājumi, tad ūdensturbīnas jau atspoguļo gadsimtu mijas rūp-
nieciskās ražošanas iespējas. Šobrīd šīs Rīgā darinātās turbīnas uzskatāmas

par kultūrvēsturiskiem objektiem, kas ir saglabājami kā Rīgas rūpniecības vēstu-

res liecības.

Lai palielinātu dzirnavu jaudu, kā arī nodrošinātu to darbību periodos, kad

maz ūdens, uzstādīja sūcgāzes motorus, dīzeļmotorus, bet vēlāk arī elektro-

motorus. Šobrīd tikai dažas no vēl izmantojamām lauku dzirnavām darbojas ar

ūdensspēka palīdzību. Lielākas no šāda veida ūdensdzirnavām ir Sinoles dzir-

navas Gulbenes rajonā, kur bez dzirnavu mehānismiem ar turbīnas palīdzību
tiek darbināts arī gateris. Tomēr vairumā dzirnavu izveidojusies paradoksāla

situācija — ūdensdzirnavas no elektroenerģijas ražotājām pārvērtušās par tās

patērētājām. Tā, piemēram, Felicianovas dzirnavas (Ludzas rajonā) gatavojas
slēgt tikai tāpēc, ka tās pārtērē Komunālo uzņēmumu kombinātam atvēlētos

elektroenerģijas resursus, lai gan ir visi priekšnoteikumi dzirnavu darbināšanai

ar ūdensspēka palīdzību. Pēckara gados šo dzirnavu ūdenskrātuve ne tikai dar-

bināja dzirnavas, bet arī ražoja elektroenerģiju šeit uzceltajā spēkstacijā. Tagad
tā netiek izmantota — tāpat kā daudzas citas mazās spēkstacijas.

Pašlaik lauku ūdensdzirnavu saglabāšanas un izmantošanas jautājums ir

visai problemātisks. Tas gūs pozitīvu risinājumu, tikai pārvērtējot līdzšinējo
attieksmi pret apkārtējo vidi, pret kultūras vērtībām, kas vienlaikus ir arī mate-

riālas vērtības.

Andris Biedriņš
Sk. krāsu ielīmi.

PAR PELĒČU ŪDENSDZIRNAVĀM

Ir zināms, ka ūdensdzirnavu attīstības ziedu laikos (19.—20. gadsimta
mijā) Latvijas teritorijā bijušas aptuveni 700 ūdensdzirnavas. Šobrīd to skaits

samazinājies līdz dažiem desmitiem, bet par objektiem ar kultūrvēsturisku

nozīmi atzītas apmēram 40 ūdensdzirnavas. Tomēr, ja mums vajadzētu uzskai-

tīt tās, kas vēl joprojām darbojas, pilnīgi pietiktu ar viencipara skaitli. Dalu
ūdensdzirnavu — pieminekļu (nerunājot nemaz par pārejam) praktiski neiz-

manto, un tās ir pamestas likteņa varā. Saskaņā ar Latvijas PSR Likumu par

vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu par pieminekļiem

vajadzētu rūpēties to juridiskajiem saimniekiem. Diemžēl panākt to, lai izman-

totājs veiktu kaut vai viselementārākos konservācijas darbus, it sevišķi saimnie-

ciski neizmantojamiem objektiem, ir visai sarežģīti, jo nevēlēšanos iespējams
maskēt ar desmitiem it kā objektīvu argumentu.

Sāda situācija pamudināja pieminek|u aizsardzības darbiniekus līdztekus pro-

pagandas darbam uzsākt plānveidīgu vēl esošo ūdensdzirnavu uzmērīšanu un

fotofiksāciju, vienlaikus cenšoties savākt visas iespējamās ziņas par šiem objek-
tiem. Šobrīd jau izveidojusies uzmērītaju —

entuziastu (arī speciālistu) brigāde,
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1.att. Miltu gaņģis Pelēču ūdensdzirnavās.

A. Biedriņa foto

kuras dvēsele ir Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības Centrālās padomes
Zinātnes un tehnikas pieminekļu aizsardzības sekcijas loceklis RPI mācībspēks
inženieris Helmūts Guļevskis. Sajā brigādē bez inženiera mehāniķa ietilpst arhi-

tekts, hidrobūvju speciālists, vēsturnieks un fotogrāfs. Palīgdarbos aicinām

studentus un pat skolēnus, tādējādi iesaistot jauno paaudzi praktiskajā kultūras

mantojuma saglabāšanas darbā.

Negribētu apgalvot, ka padziļināta pieminekļa apzināšana, izpēte un uzmērī-

šana būtu kaut kas principiāli jauns — šādus darbus pēc pasūtījuma augsta
profesionālā līmenī (vienlaikus arī par augstiem izcenojumiem) veic Latvi-

jas PSR Valsts Kultūras komitejas Restaurācijas institūts, atsevišķos gadīju-
mos — Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs un citas organizācijas. Bū-

tiskā atšķiriba Latvijas PSR Valsts Kultūras komitejas Muzeju un kultūras

pieminekļu zinātniskās pētniecības padomes organizētajos uzmērīšanas darbos

ir tā, ka objekta izvēlē tiek ņemti vērā divi svarīgi faktori — pieminekļa teh-

niskā risinājuma unikālums un pieminekļa apdraudētība (no saglabāšanas vie-

dokļa). Akcentējam uzmanību uz dzirnavu iekārtas fiksāciju, ka arī senākas

iekārtas palieku konstatāciju. Jaunais un pozitīvais moments ir arī tas, ka da-

žādu nozaru speciālisti darbojas sabiedriska kārtā atbilstoši viņu interesēm,

kļūst par aktīviem pieminekļu aizsardzības propagandētajiem savos kolektīvos.

Pašlaik saglabātas rasējumos un fotoattēlos četras ūdensdzirnavas dažādos

Latvijas reģionos — Raunas dzirnavas Cēsu rajona, Pūces dzirnavas Tukuma

rajona Vānes ciemā, Pelēču dzirnavas Preiju rajona, Sākavas dzirnavas Krās-
lavas rajona Grāveru ciemā, Rauzas dzirnavas Valkas rajonā un Knīderu dzir

navas Limbažu rajona.
Pelēču dzirnavās, kur joprojām maļ ar ūdensspēka palīdzību, daudz vērtī-

gas informācijas sniedza ilggadējais dzirnavnieks Ādams Rūsiņš. Viņš palīdzēja



iedziļināties ne tikai malšanas, bet ari dzirnavu ekspluatācijas noslēpumos.
Pelēču ūdensdzirnavas uzceltas uz nelielās Jašas upītes, uz kuras agrāk bijušas
ari Korņa un Aizkalnes dzirnavas. Šodien Pelēči ir vienīgā vieta rajonā, kur var

samalt graudus, kā arī izgatavot putraimus, grūbas personiskām vajadzībām.
Tāpat kā lielākajā daļā Latvijas ūdensdzirnavu, ari Pelēčos dzirnavas

sākotnēji darbinātas ar ūdensrata palīdzību un tikai 1928. gadā izbetonēja spe-
ciālu šahtu un ūdensrata vietā uzstādīja Frānsisa tipa ūdensturbīnu ar horizon-
tālo vārpstu. Izdevās konstatēt dažas ūdensrata eksistences paliekas — brīnu-

mainā kārtā bija saglabājies ūdens teknes fragments, kā arī ūdensrata velbomja
gultņu vieta dzirnavu ārsienā. Balstoties uz šiem atradumiem, iespējams aprē-
ķināt ūdensrata diametru, kas bijis aptuveni 3 metri. Sānu fasādes sienā iemū-

rētais akmens ar gadskaitli «1899» liek domāt, ka dzirnavas celtas vai, ticamāk,

kapitāli pārbūvētas šajā gadā.
Visai īpatnējs ir malšanas ierīču izvietojums dzirnavu ēkas pamatstāvā.

Šis stāvs ar leņķveida balkonu sadalīts divos līmeņos, kas nodrošina ne tikai

ērtu miltu gaņģu, grūbotāja un putraimu skaldītāja apkalpošanu, bet vienlaikus

dod iespēju vērot, kā notiek miltu iepildīšana maisos un maisu pacelšana līdz

bēniņu stāvam. Te pirmo reizi varēja saskarties arī ar dzirnakmeņu asināšanu;
dzirnavnieks ne tikai izstāstīja un parādīja, kā to dara, bet ļāva arī pašiem
izmēģināt roku. Dzirnakmeņu asināšanā tiek lietoti divējādi kalti — viens rup-
jākam izkaiumam, otrs izkalto rievu pielīdzināšanai. Rievu iezīmēšanai pirms
kalšanas dzirnavnieka rīcībā ir speciāli lekāli un mērcirkulis, kas ari tika uzra-

sēti, aprakstīti un nofotografēti. Jāpiezīmē, ka tieši no rievu dziļuma un konfi-

gurācijas atkarīga samalto miltu kvalitāte. Tika fiksētas ziņas par nodiluša

dzirnakmena atjaunošanas tehnoloģiju — par mākslīgās akmens masas sastāvu,

sagatavošanu un uzliešanu.

Dzirnavu kompleksā ietilpst gateris, kas tāpat tiek darbināts ar ūdensspēka
palīdzību. Samērā nelielā 75 ZS turbīna nodrošina visu mehānismu vienlaicīgu
darbību. Savā laikā, iebūvējot turbīnu šahtu, tajā bija paredzēts arī otrs noda-

lījums — elektroenerģijas ražošanas turbīnai, taču tā netika uzstādīta.

Tagad par Pelēču dzirnavām radusies interese arī rajona vadībai. Tas vieš

cerības, ka šis kultūrvēsturiskais piemineklis tiks saglabāts nākamajām paau-

dzēm. Atliek cerēt, ka arī citas ūdensdzirnavas atradīs īstus saimniekus.

Andris Biedriņš
Sk. krasu ielīmt.
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Individuālais

un kolektīvais entuziasms

FENOLOGI — VISUR, SAVOS NOVADOS

Fenoloģija kā zināšanu kopums par dabas sezonālās attīstības likumsaka-

rībām savu vietu dabaszinātņu sistēmā oficiāli ieņēma 18. gs. vidu. Taču tau-

tas fenoloģija radās cilvēces kultūras rītausmā. Daudzu paaudžu zemkopju,
lopkopju un zvejnieku atmiņā tika fiksētas sezonālās dabas parādības kā lauka

darbu sākuma indikatori. Līdz mūsu dienām nonākuši daudzi tautas paradumi
un ticējumi, kas balstās uz gadsimtiem ilgiem fenoloģiskiem novērojumiem.
Lūk, daži no tiem: «Lapas sāk dzeltēt — jāsēj ziemas rudzi, kamēr bērziem

lapas mazas — jāsēj vasarāji, kad ābeles pilnos ziedos — jāstāda kartupeļi,
kad sāk ziedēt pīlādži — jāstāda gurķi un tomāti.»

Sī mantojuma zinātniska analīze rāda, ka daži priekšstati, paradumi, kas

dzīvi tautas atmiņā, tiešām ir agrāko paaudžu rūpīgu novērojumu un salīdzi-

nājumu rezultāts, jo šīs paaudzes bija dabai tuvākas nekā mūsdienu cilvēki.

Daļa priekšstatu radušies tautas iztēlē un ar reālo īstenību nav saistīti.

Pēc raksturīgām parādībām dabā fenologi nosaka robežas starp gada sezo-

nām, kā indikatorus izmantojot putnu atlidošanu vai aizlidošanu, augu atmodu,
pirmo lapu plaukšanu kokiem, ziedēšanas sākumu, augļu nobriešanu, lapkriša
sākumu, augu veģetācijas izbeigšanos v. c. Kad sāk ziedēt baltalkšņi — tuvo-

jas pavasaris, kad sāk ziedēt mežrozītes un ceriņi — sākas vasara, kad sāk

ziedēt liepas — vasara sasniegusi apogeju. Bērza fenoloģiskās fāzes ir vispār-

pieņemts dabas sezonālo pārmaiņu indikators: bērzi sāk zaļot un ziedēt —

sācies pavasaris, sāk nobriest sēklas — sasniegts vasaras vidus, sāk dzeltēt

lapas — sācies rudens. Galvenais fenoloģijas izpētes objekts ir sezonālo dabas

parādību likumsakarības. Fenoloģijas metode — ilggadēja novērojumu vāk-

šana, precīza dabas attīstības etapu fiksēšana kalendārajā gadā. Kā zināms,
sezonālo dabas parādību iestāšanās laiks ir atšķirīgs gan laikā, gan vietā.

Piemēram, Bauskas apkārtnē bērziem sulas sāk cirkulēt 6. aprīlī (pēc ilggadē-
jiem vidējiem datiem laikā no 1948. g. līdz 1980. g.), bet atsevišķos gados
variē no 10. marta (1961. g.) līdz 22. aprīlim (1958. g.). Aizputē vidējais
baltalkšņu ziedēšanas sākums ir 3. aprīlī, lazdu — 5. aprīlī; Gulbenē attiecīgi
14. un 15. aprīlī, t. i., 10 dienas vēlāk. To var izskaidrot ar atšķirīgiem fiziski

ģeogrāfiskiem apstākļiem, tāpēc svarīgi veikt fenoloģiskos novērojumus dau-

dzās vietās.

Lielu teritoriju fenoloģiskais raksturojums vispirms nepieciešams, lai pa-

matotu lauksaimniecības kultūru un perspektīvāko šķirņu izvietojumu, kā arī

lai plānotu lauksaimniecisko ražošanu. Katras saimniecības vietējos apstākļus
ar pietiekoši praktisku nozīmi var atspoguļot tikai vietējie fenoloģiskie novē-

rojumi. Pat vienas saimniecības teritorijā nav vienādu lauku, tie atšķiras ar

vieglāku vai smagāku augsni, citi atrodas nogāzēs vai ieplakās, meža ielokos.

Analīze rāda, ka Latvijas apstākļos pat viena kolhoza vai sovhoza robežas

augsnes apžūšanas laiks pavasarī atsevišķos laukos var atšķirties par 15—25

dienām, salnu intensitāte par 3—s°C.

Atspoguļot šīs īpatnības ir pa spēkam katram fenologam, kas veic ilgga-

dējus novērojumus. Specializētos fenoloģiskos novērojumus veic republikas

Hidrometeoroloģiskās pārvaldes stacijas un posteņos, mežu stacijās, Latvijas
Valsts univeristates un Zinātņu akadēmijas Botāniskajā dārzā, rezervātos, augu

aizsardzības stacijās un sanitāri epidemioloģiskajas stacijās. Fenoloģisko infor-

māciju sūta arī sabiedriskie korespondenti, īsti dabas draugi — agronomi, zoo-

tehniķi, mežsargi, ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāji, skolēni un pensionāri.

Katrs sabiedriskais fenologs darbojas patstāvīgi, taču viņi visi (vairāk
nekā 50 cilvēku) ir apvienojušies Ģeogrāfijas biedrības Fenoloģijas sekcijā. Šī
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sekcija darbojas pie Latvijas Hidrometeoroloģijas un dabasvides kontroles pār-
valdes. Pec fenoloģisko novērojumu materiāliem tiek izdoti ikgadēji biļeteni,
kas satur gada fenoloģisko īpatnību raksturojumu, tabulas ar sezonālo dabas

parādību datiem un galvenajiem meteoroloģiskajiem elementiem. Republikas
Fenoloģiskajā sekcijā uzkrājies bagāts fenoloģiskās informācijas fonds, kas tiek
izmantots zinātniski praktiskiem mērķiem. Apskatīsim dažus fenoloģijas izman-

tošanas praktiskos aspektus.
Augi un dzīvnieki zināmā mēra ir apkārtējā vidē notiekošo procesu integ-

ratori un atsevišķos gadījumos laika pārmaiņu priekšvēstneši. Uz šo domu,
ko 1964. gada izteica padomju zinātnieks klimatologs F. Davitaja, jau vairāk
nekā 15 gadu balstās Latvijas agrometeorologi, lai prognozētu siltuma dau-
dzumu veģetācijas periodā.

Mūsu apstākļos siltuma daudzumu veģetācijas periodā izsaka ka aktīvo

temperatūru virs -ļ-10°C summu — no 1900° ziemeļu rajonos tā pakāpeniski
pieaug līdz 2100° galējos dienvidaustrumu rajonos.

Paugurainajos ziemeļaustrumu rajonos un Ziemeļkurzemes augstienē sil-

tumnodrošinātība ir nedaudz zemāka: no 1700° līdz 1900° Tie ir ilggadēji
vidējie dati. Atkarībā no liela mēroga sinoptiskajiem procesiem gadu gaitā ve-

ģetācijas perioda siltumnodrošinātība par 300—400° var atšķirties no vidējiem
lielumiem.

Agrometeorologi noskaidrojuši, ka pastāv cieša sakarība starp pavasara

sākuma datumu un siltumnodrošinātību sekojošā veģetācijas periodā. Labs

indikators ir savvaļas augu attīstības gaita, noteiktu fenoloģisko fāžu iestāša-

nās datums un ilgums. Jo agrāk, salīdzinot ar vidējiem ilggadējiem novēroju-
miem, sāk plaukt bērzi, ziedēt ievas un liepas, jo agrāk notiek stabila gaisa
temperatūras pāreja virs + 10°Cun jo siltāks sagaidāms sekojošais veģetā-
cijas periods. Nosaukto sakarību korelācijas koeficienti ir augsti: Rīgā — 0,66;

Daugavpilī — 0,67; Stendē — 0,69; Saldū — 0,61; Rūjiena — 0,63. Uz šo sa-

karību pamata izstrādātās ilglaicīgās prognozes republikā attaisnojas par 80—

90%.
levērots arī, ka gados, kad novērojams agrs pavasaris, rudens salnām ir

tendence sākties vēlāk, vēls pavasaris savukārt saistīts ar rudens salnu agrāku
iestāšanos.

Vietējās dabas gadagrāmatu jeb t. s. fenoloģisko periodizāciju, kas saistīta

ar noteiktām lauksaimniecības darbu sezonām, var izmantot konkrētā gada
salīdzinošam raksturojumam un arī — lai informētu ieinteresētās organizācijas

par labākajiem lauka darbu sākšanas termiņiem. Teikto ilustrē piemērs par

graudaugu (vasarāju) sējas optimālajiem termiņiem. Noskaidrots, ka agro va-

sarāju sējas termiņa aizkavēšanās, salīdzinot ar optimālo, Latvijas PSR apstāk-
ļos saistīta ar vērā ņemamu ražas zudumu:

Bez tam sējas aizkavēšanās ilgāk par 10 dienām saistīta ar minerālmēslu

efektivitātes samazināšanos par 23%, bet ilgāk par 20 dienām — par 45%.
Ja pareizi izvēlēts fenoindikators, iepriekš var pietiekami precīzi noteikt opti-
mālo sējas termiņu katrā konkrētā gadā.

15—20 gados uzkrātos fenoloģiskos novērojumus var izmantot arī progno-
zēšanā. Tā, piemēram, zinot intervālu starp vidējo ilggadējo ceriņu ziedēšanas

ējas aizkavē-
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laiku (ievu, pīlādžu ziedēšanas laiku) un graudu «vaska gatavības» fāzes
iestāšanos ziemas rudziem, var 1,5—2 mēnešus iepriekš noteikt visiespējamāko
agrāko un vēlāko šīs fāzes iestāšanās datumu konkrētā saimniecībā. Taču tāda
fenoloģiskas prognozēšanas metode nav īsti precīza. Agrometeorologi ir izstrā-

dājuši arī precīzākas un drošākas metodes, kas pamatojas uz daudzu faktoru
vienlaicīgu analīzi.

Tajā pašā laikā jābrīdina no pārliekas uzticēšanās dažādiem diletantiskiem
gaidāmā laika pareģojumiem, kas balstās uz augu un dzīvnieku izturēšanās
novērojumiem. Tiešām daudzi floras un faunas pārstāvji dažādā mērā ir jutīgi
pret laika maiņām, taču ar savu izturēšanos tie ne tik daudz paredz šīs pār-
maiņas, cik piemērojas tam.

Vislielākās iespējas veikt fenoloģiskos novērojumus ir skolēniem. To veik-
šanai ir divi mērķi. Vispirms, uzkrāt ilggadēju fenoloģisko informāciju par tu-

vējas saimniecības teritoriju. Otrkārt, audzināt skolēnos īsta dabas drauga
īpašības.

Ja jūs mīlat dabu, ja jums patīk salīdzināt, analizēt un meklēt dažādu
parādību cēloņus — kļūstiet par fenologiem. Vai tam vajadzīgs īpašs talants?
Domāju, ka ne. Nepieciešamas kaut nelielas spējas novērot, prasme analizēt

un salīdzināt faktus, kritiska attieksme pret saviem novērojumiem un vispā-
rinājumiem.

Lai gūtu sākotnēju sagatavotību, pēc informācijas var griezties republikā-
niskajā Fenoloģiskajā sekcijā (226010 Rīgā, Gorkija ielā 19, Latvijas Hidro-

metcentrā) vai tuvākajā hidrometeoroloģiskajā stacijā, kur jūs saņemsiet meto-

disku palīdzību. Uzkrājuši novērojumu datus par sezonālajām parādībām dabā,

jūs varēsiet sastādīt sezonas dabas parādību kalendāru, reģistrēt tajā ne tikai

fenoloģiskos procesus, bet arī tādas parādības kā pirmā sniega uzkrišana, upju
aizsalšanas un ledus iešanas sākums, stabila gaisa temperatūras pāreja O°C

pavasarī un rudenī, bīstamās dabas parādības (kailsals, putenis, krusa, salnas,

migla v. c).
Daudzas tautas saimniecības nozares ir ieinteresētas fegūt tādus datus.

Tie būs vērtīgs papildinājums jūsu rajona klimata izpētē, jo ne visur ir hidro-

meteoroloģiskās stacijas.
Mihails Borisovskis

PIENSAIMNIEKI — KALNMUIŽĀ, BIJUŠAJĀ PIENOTAVĀ

«Ar patiesu prieku un apbrīnu ieraudzīju vēl vienu pili — muzeju Latvija,
vēl vienu skaistu veidu, kā var saglabāt un atjaunot pieminekli un kā var

apgūt vēl vienu mūsu kultūras un vēstures novadu. Sirsnīgākie novēlējumi
kolēģim M. Zu|ģim, veidojot šo lielisko muzeju.»

Šis Rundāles pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa ieraksts lasāms

Pienrūpniecības muzeja viesu grāmatā tā atklāšanas reizē 1985. gada. Bet

līdz tam Sieksātes (tagad Rudbāržu ciemā) vietvārds galvenokārt saistījās ar

brīvkungu Mēdemu un viņa uzcelto Kalnmuižu. Vēlāk šeit ierīkoja skolu, bet

70. gadu otrajā pusē šim arhitektūras piemineklim draudēja bojāeja. 1979. gada

saskaņa ar Kuldīgas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu

Kalnmuiža nonāca Liepājas piena kombināta rīcībā. Radās doma te iekārtot

maeibu un atpūtas bāzi. Ar Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pirm-

organizācijas biedru līdzdalību uzposts parks, tiek rīkoti dažādi atpūtas pasā-
kumi kombināta darbiniekiem.

Savulaik uzņēmuma galvenajam inženierim, tagad pensionāram Jānim Ma-

gonēm radās iecere izveidot muzeju par pienrūpniecības attīstību mūsu repub-
likā. Saka vakt materiālus, un tie atrada mājvietu Dobeles pieno*avā, taču,
kad turp pārcēlās tipogrāfija, daudzi eksponāti nonāca lūžņos... 80. gadu sa-

kumā Liepājas piena kombināta galvenais inženieris Mārtiņš Sesks rosināja
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savu kolēģi un pieredzējušu piensaimnieku Miķeli Zuļģi turpināt iesākto. Tepat
Kalnmuižā pamesta stāvēja kādreizējā veļas māja (vēlāk piena pieņemšanas
punkts). Laika gaita tā bija diezgan postīta, tomēr pēc restaurācijas varētu

kļīit par muzeju.
«Materiālu vākšana daudz palīdzēja vecie piensaimnieki — Askolds Her-

manis, Jānis Magone, Žanis Sesks un Roberts Dzelme. Mūs atbalstīja ari Da-

bas un pieminekļu aizsardzības biedrības Kuldīgas rajona nodaļas priekšsēdē-
taja vietnieks Atis Bērtiņš,» atceras muzeja saimnieks M. Zuļģis. Viņš gan

noklusēja, cik daudz pašam nācies braukt uz visām republikas maļam, lai ielū-

kotos pienotavas, lauku mājās, tiktos ar cilvēkiem, strādātu ar arhīva mate-

riāliem.

Nu muzeja apmeklētāji var iepazīties ar pienrūpniecības attīstību Latvija
no pirmsākumiem līdz 1940. gadam. Lai atceramies, ka 19. gadsimta beigās
lauksaimniecībā par galveno kļuva piena lopkopība, muižās tika ierīkotas mo-

derniecības — pienotavas. Ir zināms, ka 1871. gadā Krievijā Vereščaginas
piensaimniecības skolā izglītojušies 10 latvieši — 8 vīrieši un 2 sievietes.

M. Zuļģis saka: «Vajadzētu uzzināt, kas tie tādi būtu bijuši.»
Pirmie apmācības kursi Latvijā rīkoti Piņķu pagastā 1907. gadā — par to

muzeja stāsta fotouzņēmumi. Tas bija laiks, kad pasaules tirgū strauji cēlas

piena un tā produktu cenas, tādēļ Latvijas lauksaimnieki apvienoja līdzekļus

pienotavu organizēšanai. Pēc diviem gadiem — 1909. gadā — Cēsu apriņķa
Spārē nodibinājās piensaimniecības savienība, kas ierīkoja pirmo kooperatīvo
pienotavu. īsā laikā šādu pienotavu skaits pieauga līdz 88, bet tad lielu daļu

nopostīja Pirmais pasaules karš. Straujš kāpums šīs nozares attīstībā bija
20.—30. gados, kad Latvijā nodibinājās 786 piensaimniecības savienības ar

centrālo savienību Smiltenē, kura apvienoja visas savienības un vadīja pien-
rūpniecību līdz 1940. gadam. Par šo laiku vēstī muzeja eksponāts — tālaika

nedēļas izdevums «Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks», ka arī grāmatas (mu-

zejā to ir vairāk nekā septiņi simti), starp tām — trīs profesora A. Kirhen-

šteina sarakstītie mācību līdzekļi «levads piensaimniecībā» (1906), «Tīra piena

iegūšana» (1951) un «Pamatnoteikumi tīra piena iegūšanā» (1958).

Divdesmito gadu sākumā Latvijā atjaunoja sviesta eksportu. Galvenās

sviesta patērētājas bija Lielbritānija un Vācija, bet to bija iecienījuši arī Pales-

tīnā, Marokā un Portugālē. «Vai zināt, ka angļiem vajadzēja safrāna krāsas

sviestu, bet vāciešiem — sālītu?» ievaicājas Miķelis Zuļģis un vedina aplūkot
ekspozīciju.

1987. gada muzeja fondos bija 123 priekšmeti. Te apskatāmi zirga vilces

ģēpelis, no Neretas pienotavas pārvestā tvaika lokomobile, līdz 30. gadiem
lietotie piena sildītāji, dažāda tilpuma rokas separatori. Raug, senlaicīgi sviesta

gatavotāji — kuļmucas. Interesanti, ka muzeja nonākusi tieši divdesmittūk-

stošā Vācija ražotā kuļmuca. Tālāk — sviesta kuļmašīna, kas 3 stundās dod

400 kg produkcijas (salīdzinājumam: Aizputes pienotavā stundā tiek ražotas

2,6t sviesta). Muzeja saimnieks ar nožēlu piebilst, ka nekur nav izdevies atrast

oriģifialo muciņu, kāda sviestu eksportēja uz ārzemēm. Varbūt kādam tāda

mājas atrastos — lūdzu, uzdāviniet muzejam!
Patlaban top otra plaša ekspozīcija par pēckara periodu līdz pat mūsu

dienam, tāpēc muzeja veidotajiem nepieciešams atbalsts. lespējams — te rastos

plašs darbalauks mācību iestāžu novadpētniekiem, Lauksaimniecības akadēmi-

jas studentiem un republikas piena kombinātu komjauniešiem (starp citu, mu-

zeja ir piecdesmit albumi par pienotavu attīstību).
Tik daudz vel neizpētīta arhīvos, vēl jāpaspēj ieklausīties un pierakstīt

veco piensaimnieku stāstījumus. Ja esat nolēmuši palīdzēt, rakstiet:

229518, Kuldīgas rajona, Rudbāržu ciema Liepājas piena kombināta mācību

un atpūtas bazē Kalnmuižā Miķelim Zuļģim vai zvaniet: Kuldīga 34122 (vai
34139); Liepāja 22960. Sadi var pieteikt arī ekskursijas uz Pienrūpniecības
muzeju.

Ināra Zēberga
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ATRADUMI ARHĪVOS. DOKUMENTI UN KOMENTĀRI

BRĪVDABAS MUZEJA PIRMĀS SKICES

Pirmie iedīgļi idejai par Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja veidošanu

saistās ar Rīgas Latviešu biedrības 1869. gadā dibināto Latviešu muzeju, vēlāko
Etnogrāfisko muzeju (tagad Latvijas PSR Vēstures muzejs), un 10. Viskrievijas
arheoloģiskā kongresa laikā 1896. gadā Rīgā sarīkoto plašo latviešu etnogrā-
fisko izstādi. Taču pirmoreiz, liekas, lēmumu par Brīvdabas muzeja dibināšanu
atrodam Rīgas arhitektu biedrības protokolos. Sī biedrība sāka darboties

1889. gadā un apvienoja galvenokārt Rīgas vācu tautības arhitektus. 1909. gadā
tā rīkoja ekskursiju uz Stokholmu, uz Mēlarena ezeru, kā arī uz Visbiju Got-

landē (LCVVA, 2748. L, 1. apr., 21. 1., 10. Ip.) un, domājams, apmeklēja arī

etnogrāfisko brīvdabas muzeju — Skansenu, kas dibināts 1890.—1891. gadā.
Un tā: 1910. gada 10. martā (v. st.) notiek biedrības sēde, kas izskata jau-

tājumu paj- eventuālu Brīvdabas muzeja dibināšanu Rīga. Sēdē piedalās arhi-

tekts E. Laube, A. Malvess, H. Pīrangs v. c., par viesiem uzrādīts Politehniskā

institūta profesors A. Jenšs un K. Reisners (turpat, 8. 1., 152., 153. Ip ). Referē

K. Reisners. Raksturodams Skansenu pie Stokholmas, viņš norāda uz brīvdabas

muzeja īpatnībām — eksponāti izvietoti brīvā dabā. No agrākajiem kultūras

periodiem esot saglabājušās vēl daudzas ēkas un saimniecības piederumi. Arhi-

tektu biedrībai tad nu būtu jāveic šāda muzeja propaganda. Latvijas un Igau-
nijas kultūru radniecības dēļ to atdalīšana nebūtu ieteicama. Izšķirošs esot

naudas jautājums, bet izdevumi muzeja ierīkošanai nebūtu pārāk lieli. Teritorijas
jautājumā Rīgas pilsētas valde vēloties nākt pretim, ierādot muzeja vajadzībām
teritoriju Ķeizarmeža (tagadējā Mežaparkā). Šīm vajadzībām būtu jāatrod kāds

izglītots speciālists. Latviešu kolēģi norāda uz dažiem jaunāko studentu cen-

tieniem pievērsties etnogrāfiskajām studijām. Arhitekts A. Malvess parāda vairā-

kas interesantas fotogrāfijas par Vidzemes zemnieku mākslu. Sapulcējušies
nobeigumā izsaka pilnīgu atzinību visam plānam, tomēr no galīga lēmuma attu-

ras, lai nekādā veidā neaizsteigtos priekšā pasākuma sagatavošanas darbiem.

Saglabājies arī K. Reisnera uzmetums (turpat, 21. 1., 29. Ip.) muzejam, kam

paredzētas 2 daļas: I. Pilsēta (ar jautājumzīmi); 11. Lauki. A — igauņu daļa,
B — latviešu daļa. 1. Māja, pagalms, tajās lietojamie rīki; a — dzīvojamā
māja; b — rija; c — klēts; d — pirts; c — laidars. 2. Tautas apģērbs. Ceremo-

nijas (kāzas utt.), rotas un luksusa priekšmeti (mūzikas instrumenti utt.).
3. Mājas amatniecība (vērpšana, alus darīšana utt.). 4. Lauksaimniecība. Rūp-
niecība (kūdras griešana, ķieģeļu, kaļķu dedzināšana utt.). 5. lejūgs; lauksaim-

niecības, tīrumu, pļavu, meža darbarīki. 6. Medības un zvejniecība, biškopība,
kuģniecība. 7. Krogi. 8. Ceļa rādītāji, robežstabi, dzirnakmeņi utt. 9. Baznīca

un kapsēta. 10. Aizvēstures nodaļa (upurakmeņi utt.).
1912. gada martā pēc Rīgas Latviešu biedrības ierosinājuma Arhitektu bied-

rība sarīkoja konkursu par labāko projektu Latviešu etnogrāfiskā muzeja ēkai

tagadējā Kronvalda bulvārī, aiz Drāmas teātra. Bet visus pasākumus pārtrauca

Pirmais pasaules karš.

Aleksandrs Jansons

ATRADUMI DABĀ. HIPOTĒZES UN PIEŅĒMUMI

VAI IDUMEJĀ PRATA RAKSTĪT?

Veicot Latvijas klinšu apsekošanu, uzmērīšanu un alu meklēšanu, 1986.

gada rudenī pavisam negaidīti kādas upītes vientuļa, grūti pieejama krasta

stāvumā uz vertikālas smilšakmens klinšu sienas ieraudzījām savādas ģeomet-
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riskas figūras. lekasījumu stiprais dēdējums un apsūnojums lika domāt, ka
šie klinšu raksti pārlaiduši ne vienu vien gadu simteni. No vienas vietas ap-
rakstītās virsmas laukums ir apmēram 3,5X2 m. Vertikālā klinšu siena vērsta

pret ziemeļaustrumiem. Smilšakmeņi ir koši bet šobrīd izskatās gaiši
pelēcīgi, ar melniem un zaļganiem plankumiem, jo viscaur noauguši ar dažādu

sugu aļģēm, yietam — ar zaļu sunu.

Liela daļa zīmju šķiet pazīstama no latviešu un pasaules tautu mitoloģi-
jas. Visvairāk te redzam dažādos variantos dievišķo auglības simbolu Jumi
un apaļo riņķi — Saules zīmi. Uz klinšu sienas ir arī nepazīstamas, agrāk
neredzētas zīmes. Nav grūti ievērot, ka vairākas dziļāk iegrebtās zīmju kopas
ir sagrupētas vertikālos stabiņos — pa trīs, pa četrām, pa piecām zīmēm.

Bet labas puses stabiņa var saskaitīt pat trīspadsmit simbolu. Vai šajās
zīmju kopās neslēpjas kāda informācija? Sie stabiņi atgādina savdabīgu rak-

stības veidu — it kā senu ideogrāfisku rakstu. lespējamie stabiņi 2. attēla

sagrupēti no 1 līdz 6. Manuprāt, šīs zīmes ieteicams lasīt no apakšas uz

augšu, dievu hierarhijā pieaugošā svarigumā. Kā šos stabiņus lasīja mūsu

senči — no kreisās uz labo pusi vai otrādi —, to mēs šodien nezinām.

2. stabiņa aina

® Saule

Zeme

A Dievs jeb Debesis

O Saule

"~—

Zeme

5. stabiņa aina

/\ Debesis (Dievs)

O Saule

Putns

Jumis

Arheologs Juris Urtāns apšauba, ka zīmēm bulu apzināti secīgs sakār-

tojums ar kādu vēstījošu saturu («Karogs», 1988, Nr. 3), līdz ar to noliedzot

ideogrāfiskā raksta iespēju. Pēc arheologa domām, šeit, uz senās Idumejas

robežām, iespējams, bijusi kulta vieta vēlajos viduslaikos, jo robeža sendienās

bijusi svēta, neaizskarama vieta un tās sargāšanā iesaistīti ne tikai reājie,
bet arī mītiskie spēki. Savukārt valodnieks seno rakstību pētnieks Konstantīns

Karulis izsakās par zīmju kārtojumu vertikālos stabiņos. Viņš mēģina izla-

sīt un izskaidrot sestā un otrā stabiņa saturu («Karogs», 1988, Nr. 3).
Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir: kas un kad iegrebis šīs mitolo-

ģiskā satura zīmes? Diemžēl pagaidām nav atrasti pārliecinoši pieturas
punkti senrakstu datēšanai. Daži zinātnieki uzskata, ka zīmes varētu būt

iegrebtas šī paša gadsimta 30. gados, kad bija izplatīta dievturu kustība.

Bet 1987. gada vasarā atradumi papildinājās. Tajā pašā kraujā 135 m

talak, aiz mežonīgas, sen sabrukušas klinšu joslas, ko ģeologi dēvē par

cirku, atradām vēl vienu senu zīmju iegrebumu kopu (3. att.). So zīmju rak-

sturs ne mazākā mērā nevar līdzināties dievturu zīmēm vai pazīstamajām
rotājošā raksta zīmēm. Apdrupušo svītriņu grupējums liecina par kaut kā-

diem rēķiniem devītnieku sistēmā. Bet zīmējums labajā augšējā stūrī ir ne-

pārprotami līdzīgs evenku Pasaules kalna modelim. Pasaules kalna vidū —

rombs un aploce ar divām zvaigznītēm. Sie simboli daudzās tautās apzīmē
gadu. Ja vēl atceramies, ka senajām ciltīm, kas apdzīvoja tagadējās Latvijas
teritoriju, laika atskaites mēnesis sastāvējis no trim deviņu dienu lunārajām
(Mēness) fāzēm plus trīs trūkstošās dienas, kad Mēness pie debesīm nav re-

dzams, tad samērā droši varam domāt, ka klintī iegrebts tālaika agrārais
kalendārs. Tieši tāda trejdeviņu sistēma redzama uz klinšu sienas. Un iespē-
jams, ka no šīs laika skaitīšanas sistēmas nāk tik bieži latviešu tautas dai-

nās un tautas teikās un pasakās dzirdētais rēķins — «treji deviņi», «aiz trej-
deviņiem kalniem», «aiz trejdeviņām jūrām», «pēc trejdeviņām dienām». Arī

Viļņas Inženierceltniecības institūta fizikas un matemātikas zinātņu kandi
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1. att. Uz ziemeļaustrumiem vērsto senrakstu klinti saules gaisma sasniedz tikai

Jāņu laikā. Zem slīpā leņķī krītošajiem stariem tad reljefi iezīmējas katrs nie-

cīgākais laikazoba drupinātais iedobums.

2. att. Senās zīmes un to izvietojums uz klinšu sienas.
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3 att. Iespējamais senču agrārais kalendārs ar Pasaules kalnu smilšakmens
klinti.

dāts docents Liberts KHmks, kas specializējies seno kalendāru izpētē, apstip-
rina, ka šajā klintī patiešām varētu būt saglabājies senais lunārais kalendārs
vai tā fragments.

Turpinot meklējumus, 1988. gada janvārī atklājām jaunu, līdz šim nezi-
nāmu pilskalnu. Tas atradās apmēram 350 m no zīmju klints, noslēpies starp
mežonīgām gravām. Jauna pilskalna atrašana jau pati par sevi ir notikums, bet

šoreiz — pilskalns mistisko zīmju tuvumā! Pilskalns nav no mazajiem. Ta

plakums — 2,2 ha, augstums — no 20 līdz 30 m (kā divas piecstāvu mājas).
Seit divas līdzteku urdziņas iegrauzušās devona iežos, bet starp šīm gravām
saglabājies gandrīz puskilometru garš paliksnis it kā milzīgs ce|a uzbērums,
vietām tā platums ir tikai B—lo m (4. att.). Sis šaurais zemes strēķis izbei-

dzas ar vertikālu klints sienu upē. Mūsu senčiem atlika tikai izrakt grāvi un

uzbērt valni, un nocietinājuma vieta gatava. Tā kā tuvumā nav māju, jaun-
atrastajam pilskalnam nosaukumu nāksies atvasināt no klints vārda, virs ku-

ras tas atrodas.

Ko mēs no jauna atraduma varam secināt? To, ka mitoloģisko burtu

rakstītāji un Melnā pilskalna apdzīvotāji būs bijuši vieni un tie paši ļaudis.
Bet pilskalns nevarētu būt jaunāks par 13. gadsimtu. Šķiet, ka Melnais pils-
kalns iekārtots šajā grūti pieejamā, lauksaimnieciski neizmantojamā apvidū jau
vācu krustnešu iebrukuma laikā kā slepens patvērums un pretošanās vieta.

Par to liecina arī ne visai lielie zemes darbi, varbūt izdarīti steigā — pils-
kalna nocietināšanai, kā arī apdeguļu ogles 30 cm dziļumā.

Atrasto pilskalnu varam izmantot par pirmo pieturas punktu klinšu rakstu

vecuma noteikšanai. lespējams, ka noslēpumainās zīmes radās tajā laikā, kad

pretošanās vācu agresijai fiziski vairs bija mazāk iespējama nekā burvestības

ceļā ar seno dievu palīdzību. Bet varbūt Idumejas burtnieki gribējuši atstāt
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4. att. Jaunatrastā pilskalna plāns un šķērsgriezums.

arī sava laika hroniku uz smilšakmens klints ar viņiem pazīstamo burtu —

ideogrammu palīdzību? Varbūt pie senās Idumejas robežas kā brīnumu salā

aizmirstajā dabas stūrītī ir saglabājies pirmatnējā raksta veidošanās piemi-
neklis? lespējams, ka patiesību varētu tuvināt arheoloģiskie izrakumi Melnajā
pilskalnā ... Dzīvosim — redzēsim.

Guntis Eniņš

Jūs rakstījāt mums.

Jūs jautājāt mums

PAR UPJU SAKOPŠANAS KONKURSU

Gandrīz katrai pilsētai, ciematam, jebkurai apdzīvotai vietai cauri tek
kāda lielāka vai mazāka upīte. Un diemžēl gandrīz visur šīs upes un upītes
un to krasti ir tādi, kādus mēs nevēlētos redzēt. Pēc melioratoru darbošanās

lielu daļu no upītēm nav iespējams atšķirt no grāvjiem. Par visu to daur!;.
runāts un rakstīts, bet ne tik daudz — darīts. Un, lūk, viens no veidiem, ka

ātrāk tikt pie darīšanas, ir — konkursi.

Šādu konkursu, kura uzdevums ir panākt mazo upju ekoloģiska stāvokļa
uzlabošanos, sakopjot to piekrastes un gultnes, ir noorganizējusi Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrība kopā ar Meliorācijas un ūdcnssaimniecības

ministriju (bijušo; tās funkcijas ūdeņu aizsardzībā tagad pārņēmusi Valsts

dabas aizsardzības komiteja). Par konkursa dalībnieku aicināts kļūt ikviens,
kuram nav vienaldzīgs ūdeņu liktenis, sākot no skolēna un beidzot ar lielo
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uzņēmumu kolektīviem, piedalīties var arī ģimenes un jebkurš cits neformāls

kolektīvs. Lai cīnītos vismaz par veicināšanas prēmijām, pietiek pieteikties kada

no biedrības rajona nodaļām un izvēlēties apkopjamo upes posmu. Konkurss
norisinās divās kārtās — rajonos un republikā — no 1988. gada 1. jūlija līdz
1989. gada 30. septembrim.

Kaut arī konkurss jau sācies, darbos apliecināt savu apņemšanos uzlabot

kādas upes ekoloģisko un ainavisko stāvokli vēl arvien nav par vēlu: priekšā
viss pavasaris un vasara. Un galvenie darbi, kuri veicami konkursa ietvaros,
ir šādi: * piegružojuma (lūžņu, stiklu, būvgružu v. c.) tīrīšana no piekrastes
joslas un upes gultnes; * koku un krūmu stādīšana; * zemsedzes (zālāja)
atjaunošana vietās, kur to sabojājuši traktori, celtnieki vai erozija;

* ūdens-

augu izpļaušana un izvākšana no ūdens; * nosaukumu izlikšana pie upēm un

ezeriem; * zivju slēptuvju iekārtošana regulētajās upēs;
*

aizsargājamo augu
un dzīvnieku sugu atradņu apzināšana;

*
kultūras, vēstures un tehnikas piemi-

nekļu apzināšana un apkopšana; * piesārņojuma avotu konstatēšana un sabied

rības un valsts kontrolējošo iestāžu informēšana. Bez tam tiks vērtēts jebkurš
darbs, kura rezultātā ir uzlabojies upes sanitārais stāvoklis vai tās estētiskā

vērtība.

Ar konkursa Nolikumu un Metodiskajiem norādījumiem visā pilnībā var

iepazīties biedrības rajonu un pilsētu nodaļās un pirmorganizācijās. Tāpat me-

todisko palīdzību neatsaka Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorija
(tel. 947339), Meliorācijas projektēšanas institūts (tel. 220461), LVU Bioloģi-
jas fakultāte (tel. 325558) un ZRA «Silava» (tel. 942751).

Ka katra konkursa, ari šaja paredzētas prēmijas (28 republikāniskas un

39 rajonu un pilsētu) — no 200 rbļ. (veicināšanas) līdz 1000 rbļ. (pirmo vietu

ieguvējam). Veiksmi darbā!

Inga Eipurs

PAR EKOLOĢIJAS PROGRAMMU SKOLĀS

Pašlaik astoņgadīgajās skolās ekoloģijas jautājumi ir ietverti vairāku mā-

cību priekšmetu programmās — bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, fizikas, darb-

mācības v. c, taču, kā prakse rāda, tas ir nepietiekami. Ekoloģiju nepieciešams

mācīt kā atsevišķu priekšmetu. Un ar šādu priekšlikumu Latvijas PSR Tautas

izglītības ministrijā un Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

Centrālajā padomē griezās Burtnieku astoņgadīgās skolas skolotāļs Dzintars

Vītols,, kas iesniedza izskatīšanai paša izstrādāto ekoloģiskās kultūras audzi-

nāšanas programmu, ko minētās iestādes novērtēja atzinīgi.
Sī programma paredzēta 7.-8. klasēm 36 mācību stundu apjomā. Tajā

ietverti ekoloģijas pamatjautājumi, pašreizējais ekoloģiskais stāvoklis pasaulē,
dabas un cilvēka savstarpējās attiecības, pieļauto ekoloģisko kļūdu cēloņi un

to samazināšanas iespējas, starptautiskā sadarbība ekoloģijas jautājumu risi-

nāšanā, dabas aizsardzības likumdošanas pamati, īpaši aizsargājamās teritori-

jas un objekti, jēdziens par dabas ainavu, atpūta dabā. Paredzēta sava rajona
ekoloģiskās situācijas izpēte, praktiska darbība dabā, ekskursija ar ekoloģisku,
fenoloģisku mērķi.

Ekoloģiskās audzināšanas programmu (latviešu un krievu valodā) pirms
mācību gada sākuma saņēma visas republikas tautas izglītības nodaļas, lai tā-

lāk sadalītu sava rajona skolām. Jaunā priekšmeta pasniegšanai Tautas izglī-
tības ministrija iesaka izmantot vienu no fakultatīvajām stundām pēc katras

skolas ieskata. Programmu ir lietderīgi izmantot arī pulciņu nodarbībās. Zilo

un Zaļo patruļu darbā.

Nodarbībām neapšaubāmi piemīt eksperimentāls raksturs, līdz ar to katram

skolotājam ir iespējas variēt ekoloģijas pasniegšanu, izmantot vietējās iespējas
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un materiālus. Kopīgiem visās skolās jābūt diviem faktoriem
- nodarbības

jāveido interesantas, emocionālas, kas skolēniem attīsta aktīvu domāšanu un,
otrkārt, — iegūtajām zināšanām jākļūst par pamatu skolēna ekoloģiskajai pār-
liecībai un aktīvai dzīves pozīcijai. Ekoloģijas nodarbībām jārosina skolēnu
dabas izpratne un novērošanas spēja.

Lai palīdzētu skolotājiem, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības bied-
rības vispārizglītojošo skolu dabas un pieminekļu aizsardzības sekcija tagad
izstrādā metodisku palīgmateriālu ekoloģijas pasniegšanai astoņgadīgajās sko-
lās. Bet vienlaikus skolotāji aicināti izmantot biedrības rajonu un pilsētu no-

daļu metodiskos materiālus — literatūru, diapozitīvu komplektus, fotomateriā-
lus v. c.

Pagaidām šo programmu, dabiski, nevar uzskatīt par pilnīgu. Strādājot
skolotājiem radīsies priekšlikumi, papildinājumi, tāpēc tos lūdzam iesniegt Lat-

vijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Centrālajā padomē — Rīgā,
Kalnciema ielā 30.

Marija Heringa

PAR PAŠU NOVĒROTO, ATRASTO, KONSTATĒTO

Ļoti saistošā pētījumā un sensacionālos secinājumos ar mūsu kalendāru

dalās rīdzinieki A. un S. Mūrnieki. Viņi pamato savu hipotēzi, ka pie
Dobeles atrodas sens meteorīta vai vulkāna krāteris.

Profesionālais apraksts un klāt pieliktās shēmas par 500 metrus dziļiem un

3 kilometrus plašiem negaidītiem iežu lauzumiem un pārgrupējumiem mudina

patiesi nopietni iedziļināties šaja ziņa un gatavot to publikācijai kādā no turp-
mākiem kalendāra laidieniem.

Savukārt balveniete O. Pētersone kavējas atmiņās par 1948. gada sep-
tembrī pašas pieredzēto viesuli, kas tiešam bijis varens:

«No rīta viss bija apmācies pelēks, un pērkons ducināja pa visu gaisu,

ja tā var ieiki, un tā visu dienu. Nebija ne lietus, ne vēja. Māte, sadzinusi

lopus pagalma, atskrēja uz istabu un teica, ka dzišot tomēr kūti, jo nākot

briesmīgs mākonis. Izgājusi ārā, es ieraudzīju drausmīgu skatu
—

virs tuvējā

lapu koku meža ārkārtīgi tumšu, piltuvveidigu mutuļojošu mākoni. Ar bries-

mīgu rūkoņu tas nāca virsu no dienvidrietumiem. Koku zari, nu tādi kā ba\-

kēni, lidoja pa gaisu, un viss griezās un vārījās kā lielā katlā. leskrējusi atpa-

kaļ māja, dzirdēju, ka plīti uguns ari rūkdama raujas uz skursteni. Tāpēc plīti

izdzēsu, uzlejot ūdeni. Tad, izskrējusi ārā, redzēju tikai sarkanīgus, saplosītus

mākoņus. Un, vērodama, kur viss šis trakums aizgājis, ieraudzīju, ka tuvēja

egļu meža vairs nav.

Aizgāju līdz kaimiņiem, un tur vectēvs stāstīja, ka viņš sēdējis virtuve

plīts priekša un pēkšņi ieraudzījis, ka virs galvas nav vairs griestu, bet tikai

debess, — bija pēkšņi nocelts jumts. Ari šķūnis bija pajaukts un kāpostgalvi-

ņas dārzā norautas un aiznestas pa tīrumu. Citiem kaimiņiem dažas būves bija

sagrieztas apmēram par 10 cm no pamataiem. Cik tālu tas bija gājis, to vairs

neatceros, tikai atceros, ka runāja, ka pie kāda tur ezera norimis. . .»

Par kalendāra tehnisko izveidojumu runa apeniete V. Sūra, kam neveik-

smīgi gadījies eksemplārs, kurā trūcis 161.—192. lappuses, un ikšķilietis
N. Jakub'ovs, kas atceras citus kalendārus, «vēl no cara laikiem», kuros

vienmēr bijušas īpašas baltas lapas dažādam piezīmēm un nav bijis pašam

jālīmē iekša šādas lapas.
Te nu mēs varam teikt tikai vienu: ja ir gadījies acīm redzams brāķis —

tas jānosūta atpakaļ uz tipogrāfiju un jāpieprasa vietā kārtīgs sējums, bet
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iekļaut kalendāra brīvas lapas piezīmēm mēs šobrīd vienkārši nevaram atļau-
ties — pārāk liels valstī ir papīra deficīts.

Bet rīdziniece M. Briedē izsaka savu striktu attieksmi pret kalendāra

publicēto gleznotāja un grafiķa Jāzepa Pīgožņa apceri un fotomākslinieku Jana

Gleizda un Valda Brauna attēliem.

«Es esmu pret plikām vīzijām! Pats mākslinieks Pīgoznis saka, ka kai-

lums ir intīma sjēra un to nevar pārāk sabiedriskot. Vai tas zīmējas tikai uz

vīriešu kailumu? Kāda te var būt intīma sfēra, ja gandrīz katrā žurnālā, nu ari

kalendārā, ir piikņi? Un vienīgi sievietes ir kailas noliktas visu apskatei. Gri-

bētu redzēt kādu kalendāru vai žurnālu, kurā būtu redzams kails vīrietis sep-

tiņās dažādās pozās visā savā virietigajā krāšņumā...
Nedomājiet, ka esmu ar kādu sevišķu noslieci. Esmu no mediķu saimes,

izredzējusies visādus plikņus, strādājusi arī uroloģiskā nodaļā. Rakstu tādēļ,

ka liekas — šī plikniba aiziet par tālu. . . Manuprāt, vajag mazāk plikuma, lai

mazāk tiktu atmodinātas dziņas.»

...Nu, kā redzams, šajā kalendāra laidiena nav neviena — ne sievietes, ne

vīrieša plikņa .. .
Tadi tad nu mēs šogad izejam pie Jums, mūsu dārgie un uzticīgie lasītāji.

Uz savstarpēju sapratni un ciešu kopdarbu paļaudamies, mūsu dabas, mūsu

vēstures, mūsu pieminekļu laba!

Redkolēģiju

PAR SĒJAS KALENDĀRU ŠAJĀ PAVASARĪ

Ja mēs setu un stādītu pec senajiem tautas ticējumiem, tad 1989. gada
pavasarī, manuprāt, vajadzētu darīt tā:
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dilles u. c. garšaugi
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kāposti, ķirbju dēsti

augļu koki, ogulāji, koki

un krūmi

zirņi
zaļbarība, zalaji
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