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Šajā izdevumā apkopota kokapstrādes vēsture Latvijas teritorijā līdz neatkarības atgūšanai 1990. gadā. Par impulsu tā tapšanai kalpoja epizode Latvijas zinātniskajā un ražošanas apvienībā «Gauja» pagājušā gadsimta 80. gadu
sākumā. Nezinu, kāpēc, bet kolēģi palūdza mani izlasīt un novērtēt izdošanai sagatavotu nelielu apskatu par nozares vēsturi. Darbā atradu pietiekami daudz neatbilstību, uz ko arī aizrādīju. Par to saņēmu asu repliku: «Ja esi tik
gudrs, tad uzraksti labāku!» Ar to viss arī sākās, jo vajadzēja taču pierādīt, ka to varu izdarīt. Rezultātā līdz 80. gadu
beigām bija savākts diezgan daudz materiālu, arī pats process bija mani aizrāvis, jo sāku saprast, cik vēsturiskās liecības ir trauslas vērtības, cik daudz to gājis bojā daudzajos karos, kas plosījušies mūsu teritorijā. Redzot, ka diemžēl
izzūd arī ziņas par mūsdienās radītajām vērtībām, cilvēkiem, kuri tās radījuši, par laiku un vietu, radās pārliecība, ka
daru labu darbu, ka ar to varbūt izdosies ko saglābt. Bija arī piedāvājums Jelgavā, kur tolaik piestrādāju, lasīt kursu
par kokapstrādes vēsturi, pirmie žurnālā «Mežs» publicētie materiāli guva necerētu atsaucību, kolēģi piedāvāja
viņu rīcībā esošos materiālus un mudināja darbu turpināt. Elmārs Mergins ierosināja uzrakstīt vēsturisku apskatu
sakarā ar AS «Zunda» 80 gadu jubileju; par to bija gan labas atsauksmes, gan pamatota kritika, kas veicināja darba
pilnveidošanu. Iedrošinājumu saņēmu arī no etnogrāfa Saulveža Cimmermaņa.
Sekoja žurnāla «Baltijas Koks» tā laika galvenā redaktora Andreja Domkina piedāvājums sadarbībā ar jauno vēsturnieku Aigaru Stilleru izveidot nopietnu krāsainu izdevumu «Koks Latvijas valsts un tautas dzīvē». Šīs sadarbības
rezultātā žurnālā tapa rakstu sērija un daži koriģējumi un papildinājumi manā iepriekš ierakstītajā materiālā. Tas
bija atmodas laiks, un likās, ka vēsturiskās atziņas, Latvijas Republikas pieredze 20.–30. gados varētu noderēt atjaunotās valsts kokrūpniecības nozares veidošanā.
Lai neietu zudumā vērtīgie un daļa pat unikālie materiāli, ir vērts, lai tie nonāk pie lasītājiem. Vēl jo vairāk, redzot,
kā laika gaitā mēs aizmirstam par cilvēkiem, pat tiem, kas bijuši mums līdzās, uzskatu, ka ar katru dienu vērtīgākas
kļūst ziņas par maniem laikabiedriem, kolēģiem, kuri arī okupācijas gados strādāja pēc labākās sirdsapziņas un
veicināja to laiku sasniegumus nozarē, par autoriem, kuri radīja labas mēbeles, cenšoties tajās ielikt ko atšķirīgu,
kaut nedaudz latvisko, un kuras tajās retajās reizēs, kad pavērās «dzelzs priekškars», guvušas atzinību aiz robežām.
Ir taču vērts, lai savāktais un apkopotais kļūst plašāk pieejams.
Esmu bezgala pateicīgs tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja ar saviem materiāliem, padomu, iedrošinājumu,
tāpēc saku lielu paldies Jānim Jozepam, Zigmundam Mežniekam, Visvaldim Getliņam, Edvīnam Vecumniekam,
jau aizsaulē aizgājušajiem – Elmāram Merginam, Elmāram Slāģim, Jānim Šaltānam, Andrim Ošiņam, Valdim Krūmiņam, Bruno Artmanim, Ivaram Ivanovam, fotogrāfam Jurim Krieviņam. Paldies arī tiem, kurus esmu aizmirsis
pieminēt! Paldies muzeju darbiniecēm Agritai Porei un Anitai Gailišai, Andrejam Domkinam, Aigaram Stilleram u.c.
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IEVADS
Koku un citu augu valsts izejmateriālu salīdzinoši vienkāršā apstrādāšana
noteica šo materiālu lielo īpatsvaru Latvijas teritorijā dzīvojošo cilvēku saimnieciskajā darbībā. Atradumi arheoloģiskajos izrakumos, koka celtnes vai to
paliekas, saglabājušies sadzīves priekšmeti vai to daļas, tautasdziesmas, teikas,
apraksti un citi pagātnes liecinieki nepārprotami parāda mūsu senču augsto
meistarību šo materiālu apstrādē.
Grūti pat uzskaitīt visu, ko Latvijā pratuši izgatavot no koka: celtnes, laivas,
traukus, ratus, ragavas, lauksaimniecības inventāru, vērpjamos ratiņus, stelles,
greznumlietas, mākslas izstrādājumus, ērģeles, klavieres, vijoles un citus mūzikas instrumentus, pat automobiļus, kuģus un lidmašīnas, bet tas nav pilnīgs
uzskaitījums.
Mūsu mežu bagātības, izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis un inteliģentais darbaspēks ar augstu amata prasmi bija galvenie priekšnoteikumi kokrūpniecības uzplaukumam 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Tā rezultātā
Latvija kļuva par lielāko kokrūpniecības centru Krievijas impērijā ar labi attīstītu, modernu kokzāģēšanas rūpniecību, sērkociņu un finierrūpniecību, ar ko
rēķinājās visos Eiropas koku tirgos.
Meža precēm, it sevišķi kokam un tā izstrādājumiem, jau no 13. gadsimta ir
bijusi viena no vadošajām vietām Latvijas eksportpreču vidū.
Koks un tā produkcija, neapšaubāmi, bija galvenais ieņēmumu avots, kas jaunajai Latvijas Republikai deva iespēju īsā laikā sadziedēt karā cirstās brūces
un sakārtot saimniecību. Šajā laikā finierrūpniecība kļuva par augsti attīstītu
kokrūpniecības nozari. Turpināja attīstīties sērkociņu rūpniecība ar savu ietekmi pasaules tirgū. Liela uzmanība tika pievērsta amatniecības attīstībai, kuras
ietvaros paplašinājās mēbeļu ražošana.
Okupācijas laiks 50 gadu garumā praktiski iznīcināja kokamatniecību, taču
tika radīta Latvijas mērogam spēcīga mēbeļu un plātņu materiālu rūpniecība, saglabāta un apvienota finierrūpniecība. Šo resursu racionāla izmantošana
pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas, neapšaubāmi, bija labs atbalsts
valsts ekonomiskajai attīstībai, un realizācijas procesā noderēja nozares vēstures zināšanas ar laika gaitā iegūto pozitīvo pieredzi un pieļautajām kļūdām.
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1. LATVIEŠU KOKA MĀJOKĻI
UN TO IEKĀRTOJUMS
Senākās koka mājokļu paliekas Latvijā atrastas Lubānas līdzenuma arheoloģiskajos izrakumos un attiecināmas uz mezolīta un neolīta laikmetu (no 9. gadu tūkstoša līdz 2. gadu tūkstotim p.m.ē.). Tās bijušas
stāvkoku būves ar akmens pavardiem. Vēlāko laiku arheoloģiskie materiāli liecina, ka senās Latvijas laukos un nocietinātajās apmetnēs –
pilskalnos – dominējušas koka guļbūves.
Daugavas lejteces apgabala nocietināto apmetņu arheoloģiskā izpēte, kas veikta Doles salas Ķivutkalnā, Ikšķiles Vīnakalnā, parādīja, ka
2.–1. gadu tūkstotī pirms Kristus galvenais celtniecības materiāls bijis
koks. No skuju un lapu kokiem, tos nocērtot, sagarumojot un apstrādājot ar akmens cirvjiem, celtas dažādas konstrukcijas – ēku sienas,
nocietinājumu sētas u.c.

Daugmales koka pils ar senpilsētu 12. gadsimtā.
Attēls: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Ļoti nozīmīgs atklājums ir vidējā dzelzs laikmeta arheoloģijas piemineklis – Āraišu ezerpils. Pateicoties seno latgaļu apmetnē atrastajām
guļbūvju celtņu paliekām, var spriest ne tikai par tautas celtniecības
tradīcijām, bet arī sadzīves priekšmetiem 9.–10. gadsimtā. Šī materiāla izpēte dod priekšstatu arī par seno mītņu «mēbelējumu». Mēbeles veidotas vienlaikus ar mītnes celtniecību – guļamā lāva gar telpas
dibensienu, sols gar vienu no sānu sienām, virs soliem plaukti, starp
baļķiem sienās bijuši iedzīti vadži dažādu priekšmetu uzkarināšanai.
Divi šādi vadži, kuri darināti no skujkoku saknēm un izgriezti gulbja
un zoss veidolā, bija saglabājušies līdz mūsdienām.

Rīgā atrastais «dzirnavu» spēles galdiņš.
Attēls: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Āraišu ezerpils apbūves fragmentu atsegumi. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Rīgā 12.–13. gadsimta kultūras slānī (Alberta laukumā, Peldu un Ūdensvada ielas stūrī un citās vietās) atrastas koka būvju kompleksu paliekas,
tostarp saimniecisko ēku piebūves ar liecībām par tur izvietotām amatnieku darbnīcām ar grebtu un virpotu koka trauku, vērpjamo vārpstu
paliekām un citām liecībām par vietējo kokamatnieku darbiem.
Pēc vāciešu ienākšanas 13. gadsimtā vēl daudzus gadsimtus dzīvojamās un saimniecības ēkas celtas no koka. Šīm koka celtnēm un māju
iekārtojumam ir daudz līdzības ar tā laika lauku celtnēm, kas liecina
par to, ka tās cēluši vietējas izcelsmes namdari. Vēstures avotos ir ziņas, ka vācieši uz Livoniju aicinājuši tikai nedaudzus savus amatniekus
Cimmermaņus (vāciski der Zimmermann). Nebija arī īpašas nepieciešamības to darīt, jo, kā vēl 17. gadsimtā atzīmējis vācu hronists Kristians
Kelhs: «Mežiem bagātajā Livonijā ikviens vietējais iedzīvotājs labi prata
apieties ar namdara cirvi.» 17. un vēlāko gadsimtu materiālos saglabājušās ziņas par ceļojošiem namdariem, tostarp Latgales vecticībniekiem, kuri bija specializējušies koka ēku ciršanā un ar to pelnīja iztiku.

Alberta laukumā Rīgā arheologu atklātā guļkoku būve ar stūra
statni. Viena siena balstās uz pāļiem.
Foto: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

«Vidzemes sēta». Māksliniece: K. Jurjāne
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Senās dzīvojamās ēkas laukos celtas kā viendaļīgas
vai divdaļīgas dūmistabas ar diezgan tradicionālu
iekārtojumu. Vienīgajā istabā mitinājušies desmit un
pat vairāk cilvēku. Saimnieka gulta aizņēmusi klusāko stūri. Līkkokkāju vai krustakāju galds atradies pie
loga, gar sienām – guļamie soli, pie galda – krēslveida
sēžamie, taburetes vai soli. Uz guļamsola gulējis gans
vai puisis, bet dažās mājās viņiem pie durvīm bijušas
divstāvu gultas. Kalpu ģimeņu gultas daudzos gadījumos bijušas izvelkamas platumā. Pie sienām atradās plaukti, bet vēlāk piekarami puišu skapīši. Tīnes,
lādes un skapji ar drēbēm parasti glabājušies klētī.

Saimnieka gulta aizņēma telpas klusāko stūri.
Foto: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Saimes galds atradās telpas vidū, gar sienām guļamie soli, pie galda krēslveida sēžamie
(attēlā stulpiņi un liekto koku krēsls). Foto: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
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19. gadsimta sākuma Latgales dzīvojamās mājas
iekārtojumu vēsturniece un etnogrāfe A. Zavarina
raksturo šādi: «Mēbeles un istablietas savrupā, pusnaturālā saimniekošanas veida apstākļos un zemnieku
nabadzības dēļ bija vienkāršas, un tās taisīja tai pašā
laikā, kad cēla māju. Pie tādām paštaisītām mēbelēm
var pieskaitīt platus, nepārvietojumus solus, plauktus
virs malējiem soliem dažādu mantu nolikšanai, lādes,
kubulus – koka mucas ar vākiem – veļas un produktu
glabāšanai. Virsdrēbju pakarināšanai sienās iedzina
koka naglas. Virvēs pie griestiem piekāra tievas kārtis,
ko izmantoja slapju drēbju žāvēšanai. Dūmistabā arī
bija lažas – plaukti. Tās iekārtoja virs guļamvietām, bet
izmantoja tikai dažādu sīku lietu glabāšanai.»

Arī pilsētas iedzīvotāju dzīvojamos namos bija
viena apkurināmā telpa, kura tāpat kā lauku
mājas tika apmēbelēta mājas celšanas laikā. Tikai 18. gadsimta beigās Rīgas pilsētas turīgo
iedzīvotāju namos vienas apkurināmās telpas
vietā parādījās vairākas – silta viesistaba, ēdamistaba un guļamistaba. Mācītājs un publicists
A. Hupelis 1795. gadā rakstīja, ka vārds «ēdamistaba» (Speisezimmer) pirms 20 gadiem te nebija
pazīstams, jo dzīvoja un ēda vienā un tajā pašā
istabā. Tagad par smalko gaumi liecināja zāle un
istaba tai līdzās, kur nemanot varēja uzklāt galdu
viesu pacienāšanai.
Latvijas laukos šādas pārvērtības sākās 19. gadsimta otrajā pusē, kad turīgākajās saimniecībās sāka
parādīties trīsdaļīgas celtnes ar apvalkdūmeni vai
virtuvi vidusdaļā, saimes istabu vienā, bet saimnieka kambari ēkas otrā galā. A. Zavarina šo posmu Latgalē raksturo šādi: «Pilsētas ietekmē jūtami
mainījās arī istabas iekārtojums, mēbeles. Pašdarinātās mēbeles nomainīja pirktas pilsētas tipa mēbeles – skapji, cieti koka dīvāni ar kokgriezumiem
rotātām atzveltnēm, krēsli.

Vientuļiem kalpiem – divstāvu gultas.
Foto: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Arī mazturīgo zemnieku mājās sāka parādīties lētas pilsētas tipa mēbeles, ko viņi vai nu bija nopirkuši pilsētā, vai arī paši pagatavojuši pēc pilsētas
mēbeļu parauga. Gandrīz no visu zemnieku mājokļiem līdz 19. gadsimta beigām bija izzudušas
koka nāras ar salmu cisām gulēšanai. Tās aizstāja
koka gultas ar augstiem, kokgriezumiem rotātiem
galiem. Nepārvietojamo, masīvo solu vietā tika
iegādāti vai izgatavoti vieglāki soli, taburetes un
krēsli. Drēbju, veļas un citu lietu glabāšanai pirka
lādes, dažreiz skapjus.»
Lībiešu trīsdaļīgajās mājās saimes istabā jeb dižistabā vēl ilgi saglabājies vēsturiski tradicionālais
iekārtojums: gar krāsni novietots plats sols – «krāšbeņķis», pie loga – krustakāju galds ar soliem un
krēsliem (bagātākajās mājās vēl grezns, amatnieka
darināts sols ar atzveltni – «dīvānbeņķis», uz kura
arī gulēja), gultas bija stabotas ar īsiem galiem,
tām blakus bija līkstī kārts šūpulis; gar sienām un
kaktos – skapji, pūra un jūrnieku lādes.
Precētiem kalpiem «jumta» un izvelkamās gultas.
Foto: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
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Namiņš Kungu ielā 24, Liepājā. Foto: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs

Izmaiņas būvniecībā – pilsētā 18. gadsimta beigās un laukos 19. gadsimta otrajā pusē – ienesa
lielas izmaiņas amatniecībā. Namdari zaudēja
savu noteicošo lomu mājokļa iekārtošanā, radās
objektīva nepieciešamība pēc izvērstas amatnieciskas, manufaktūru tipa un vēlāk arī rūpnieciskas mēbeļu ražošanas – sākumā Rīgā, vēlāk arī
citās pilsētās un laukos.

17. gs. celtā koka ēka Baznīcas ielā 7. Foto: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs

Namdari Rīgas teritorijā strādāja jau 11. gadsimtā. 16. gadsimtā tika nodibināts nevācu
namdara amats, taču tajā uzņēma arī vācu meistarus. No 1600. līdz 1732. gadam Rīgā
zināmi 382 namdari (248 latviešu, 27 vāciešu, astoņi zviedru, viens poļu, 98 nezināmas
nacionalitātes). 1732. gadā izveidoja vācu namdaru cunfti (ģildi), ko 1744. gadā
uzņēma Mazajā ģildē, tomēr 18. gadsimtā joprojām pastāvēja latviešu namdaru amats.
19. gadsimtā namdaru meistari vieni no pirmajiem kļuva par uzņēmējiem.
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Vēl 17. gadsimta beigās un 18. gadsimta sākumā
Latvijā pārsvarā bija koka būves. Mūra ēkas galvenokārt atradās pilsētās, bet arī tur to bija maz.
Laukos koka būves labi iekļāvās apkārtējā vidē
(pie šīs atziņas pamazām atgriežamies arī mūsdienās).
Pārsvarā koka būves bija guļbūves vai režģu
būves ar pildījumu (tās ienāca līdz ar vācu ieceļotājiem). Tās sedza divslīpju jumti, kurus vēlāk
centās bagātināt ar pusšļauptiem jumtu galiem,
mansardiem un dekoratīvu apdari.

Ungurmuižas kungu māja, uzcelta 1730.–
1732. gadā pēc brīvkunga Baltazara fon
Kampenhauzena ierosmes, ir izcils baroka
koka arhitektūras piemineklis, kura iekštelpas
rotā sienu gleznojumi. Foto: A. Nordena

Ungurmuiža. Vecā skola, to Baltazars fon Kampenhauzens
cēlis 1734. gadā un dibinājis skolu. Šobrīd tā ir
Ungurmuižas Viesu māja. Foto: A. Nordena

Tējas paviljons (lustūzis), uzcelts 1753. gadā
Ungurmuižas parkā. Foto: A. Nordena

13

Usmas baznīca. Foto: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
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Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

18. gadsimtā no koka tika būvēti visai prestiži ēku kompleksi. Kā
labi saglabājies piemērs ir Kudumā 1732.–1750. gadā būvētais
Ungurmuižas komplekss – pamatā guļbūves un prestižākās celtnes ar koka apšuvumu.
No koka tika būvētas ne tikai dzīvojamās un saimniecības ēkas,
bet arī sabiedriska rakstura būves. Līdz pat 18. gadsimtam vairākums baznīcu tika būvētas no koka. Labi saglabājušās Usmas un
Līvbērzes baznīcas, kā arī 1763. gadā celtā Malnavas Sv. Rožukroņa Romas katoļu baznīca Kārsavā.
Baznīca celta kā guļbūve no 46–50 cm tēstiem baļķiem, kuri apšūti ar 50 mm bieziem un 220 mm platiem dēļiem. Trīs altāri un
kancele saglabājušies no baznīcas celšanas laikiem.

Baznīcas iekšskats. Foto: A. Krūmiņa personīgais arhīvs
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Šajā darbā noteikti pieminams dižākais namdaru brīnumdarbs Latvijas teritorijā – Rīgas Pētera baznīcas tornis. Par to 1939. gada 9. decembrī laikraksts «Jaunākās Ziņas» rakstīja, ka Rīgas Pētera baznīca
ir augstākā celtne Baltijā un Skandināvijas valstīs, bet tās tornis ar savu koka konstrukciju ir brīnumdarbs, kāda citur Eiropā nav. 1925. gadā Rīgā izplatījās baumas, ka tornis sašķiebies, un runāja par
iespēju, ka tas varētu sagāzties. Speciāla komisija, kurā piedalījās Latvijas Universitātes zinātnieki, konstatēja, ka tornis sašķiebies par 80 cm un dīvainā kārtā tieši pret Latvijā valdošo vēju virzienu. Komisija
konstatēja, ka torņa mūžs būs vēl ilgs.
Baznīcas vairāk nekā 700 gadus ilgajā vēsturē piedzīvoti raibi notikumi un brīnumaini likteņa pavērsieni. Dokumentos baznīca minēta jau 1269. gadā. 16. gadsimtā Pētera baznīca bija latviešu
amatnieku pulcēšanās vieta. Tā pārdzīvojusi daudzus ugunsgrēkus, taču vienmēr atjaunota. Pēc
1677. gada ugunsgrēka meistara Bidenšu vadībā baznīcu steidzīgi atjaunoja, bet fasādes un torni
pabeidza 1690. gadā. Ar savu 64,5 m augsto smailes konstrukciju jaunuzceltais tornis bija pasaules
augstākā koka celtne.
Pēc 1721. gada ugunsgrēka, kura dzēsēju vidū bija pats Krievijas cars Pēteris I, baznīcu un torni atjaunot uzņēmās namdaru amata meistars Jānis Indriķis Vilberns. Kāds vīrs no Latgales baznīcai atpludināja 100 baļķu, un būvdarbi varēja sākties. 1746. gada pēdējos mēnešos, kad atjaunošanas darbi vēl
nebija pilnīgi pabeigti, klīda baumas, ka tornis sašķiebies un gāzīsies. Baumas sevišķi pieņēmās spēkā
1747. gada ziemā, kad būvdarbi bija jau tikpat kā pabeigti. Meistars Vilberns bija pārliecināts par savu
prasmi un nekavējoties paziņoja, ka baumas izplata viņa skauģi. Neskatoties uz meistara goda vārdu,
birģeri un viņu kundzes gāja baznīcas apkaimei ar līkumu. Pilsētas rāte noturēja vairākas satraukuma
pilnas sēdes, baidoties no baznīcas torņa sabrukšanas. Baumas tomēr pamazām aprima, jo, uznākot
pēkšņām pavasara vētras brāzmām, tornis joprojām droši slējās pret debesīm. Darbu noslēgumā
meistars Vilberns uzrāpās torņa smailes galvu reibinošajā augstumā un uzsēdās jāšus uz gaiļa. Tad ar
garu auklu uzvilka augšā dārgu kristāla glāzi, kura bija pildīta ar vīnu. Rīdzinieki ar birģermeistaru un
rātskungiem priekšgalā gandrīz vai izstaipīja kaklus, ar interesi vērodami, kā beigsies namdara pārgalvība. Pārgalvis smailes galā iztukšoja glāzi uz dievnama un pilsētas veselību un tad meta to zemē.
Glāze nokrita Grēcinieku ielā, bet, kā par brīnumu, nesaplīsa.
Bīstamāko pārbaudījumu Pētera baznīca piedzīvoja 1919. gada Bermonta armijas uzbrukuma laikā.
Toreiz tornī bija iekārtots Latvijas armijas artilērijas novērošanas punkts. Bermontieši to acīmredzot
bija atklājuši un pret torni vērsa ložmetēju, šauteņu un pat artilērijas uguni, bet tornis izturēja.

Otrā pasaules kara sākumā šo koka celtniecības brīnumdarbu tomēr iznīcināja. Rīgas Vēstures un
kuģniecības muzejā ir saglabājies 19. gadsimta 60. gados V. Drila darinātais torņa smailes makets.

Johana Vilberna 1746. gadā atjaunotais
Pētera baznīcas tornis un koka konstrukcija.
Attēls: J. Emsiņa personīgais arhīvs

No koka tika būvēti arī tilti. Ceļu būves inženieris Vilnis Andrejsons apkopojis ziņas par tiltu būvniecību, kur minēts, ka pirmais koka tilts 1226. gadā uzbūvēts pār Juglas upi, bet 1270. gadā pār Pērses upi, savukārt 1438. gadā – jau sarežģītāka būve – tilts pār Ventu Kuldīgā. Koka tiltu uzbūvēja arī
A. Dombrovskis Vecmīlgrāvī. Tas tika nodedzināts Pirmā pasaules kara laikā.
Daudz būvju gājušas bojā gan karos, gan nevērīgas cilvēku attieksmes dēļ. Esam pateicību parādā
profesoram Paulam Kundziņam par viņa mūža darbu – Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja izveidi, kas ļauj
skatīt dažādu laiku koka būves un to aprīkojumu no visiem Latvijas novadiem. Apsveicama arī mūsdienu arhitektu iniciatīva (ar Zaigu Gaili priekšgalā), kas ļauj nākotnei saglabāt pilsētu koka apbūvi.
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2. KOKAMATNIECĪBA
Vēsturnieki atzīst, ka latviešu amatniecībai ir ļoti
senas tradīcijas. Dzimtbūtnieciskā sistēma gan
manāmi ierobežoja amatniecības attīstību Latvijas laukos, kad zemnieks līdztekus klaušu darbiem vaļas brīžos varēja pievērsties amatam. Par
amatnieku drīkstēja strādāt tikai ar muižas atļauju. Tikai pēc 1866. gada likuma «Par amatniecības
un rūpniecības brīvību» situācija mainījās un ar
amatniecību varēja nodarboties visi, kam pietika amata prasmes, uzņēmības un līdzekļu. Daudziem sīkajiem un vidējiem zemniekiem Latvijas
laukos amatniecība kļuva par galveno vai vismaz
par papildu ienākuma avotu.
19. un 20. gadsimta mijā Latvijas teritorijā ar kokamatniecību nodarbojās ap 27 000 cilvēku. Bija
izveidojušies vairāki izteikti kokamatniecības centri. Vidzemē – Cēsu un Valmieras apriņķī – bija
pat vairāki centri. Latgalē ar visai universāliem
amatniekiem slaveni bija Krāslavas un Adrupenes pagasti, šaurāk specializējušies centri bija
Maltas, Skaistas, Balvu un citos pagastos. Laukos
daļa amatnieku bija universāli, vienlaikus būdami
kalēji, namdari, galdnieki, audēji un podnieki, bet
daļa – ar izteiktu specializāciju viena vai dažu darinājumu, vai pat to atsevišķu detaļu izgatavošanā.
Kokamatniecībā tāda specializācija bija raksturīga
koka trauku, vērpjamo ratiņu, virpoto krēslu, ragavu, ratu, riteņu un grozu izgatavošanā.
Attēli: J. Emsiņa personīgais arhīvs

«Kokamatniecības nozare sastopama katrā latviešu sētā, un pie tās latvietis pierod jau
no bērnības. Tas, protams, padarīja koka apstrādāšanas amatniecību konservatīvu, bet,
no otras puses, ļāva rēķināties ar lielu skaitu cilvēku, kurus vajadzības gadījumā viegli
pārorientēt par profesionāliem amatniekiem. Šo profesionālo koku apstrādāšanas
amatnieku latviešiem netrūka jau 10.–12. gadsimtā, ko sevišķi rāda veco latviešu piļu
atliekas.
Latviešu kokamatnieki paturēja visā zemē vadošo stāvokli arī vācu valdīšanas laikos.
Pat Rīgas namdari, ar nelieliem izņēmumiem, ir bijuši gandrīz tikai latvieši, bet uz
laukiem un citās pilsētās celtniecība atradās tikai latviešu namdaru rokās.
Bez latviešu ietekmes nav palikusi pat tāda nozare kā tēlniecība, un prof. B. Vipera
pētījumi rāda, ka latviešu kokgriezēji ir pielikuši savu roku arī baznīcas koka tēlu
izveidošanā.
Arī citi kokapstrādes amati palika latviešu rokās. Koku transportēšanu pārzināja latviešu enkurnieku amats, koku šķirošanu un apstrādāšanu eksportam – mastu šķirotāju
amats, mucu dēlīšu malkas apstrādāšanu – latviešu mucu malkas šķirotāju amats.
Virpotāju amatā vēl 17. gadsimta vidū strādāja tikai latvieši, tāpat tas bija ar muciniekiem, ratniekiem un pa daļai arī galdniekiem.»
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Citāts no: J. Straubergs «Latviešu amatniecības attīstības gaita»
(«Amatnieks», 1937, 58. lpp.)

Rīgā 14.–15. gadsimtā kokamatnieki tika iedalīti
galdniekos, kokgriezējos, ratniekos un virpotājos.
Galdnieku amats savus pirmos statūtus saņēmis
1541. gadā, un līdz pat 18. gadsimta sākumam tas
bija privileģēts vācu amats. Pirmās ziņas par virpotājiem ir no 14. gadsimta, taču cunftes šrāgas
(statūti) apstiprinātas tikai 17. gadsimtā. Rīgas
virpotāji izgatavojuši ratiņus, tītavas, rotaļlietas,
šaha figūriņas un citus koka priekšmetus. Arī kokgriezēju amats, ko min jau 14. gadsimtā, Rīgā bija
privileģēts vācu amats, bet ratnieku amata statūti,
kuri apstiprināti 17. gadsimtā, bija bez nacionāla
ierobežojuma. Latvijas laukos ar kokamatniecību
pamatā nodarbojās latviešu izcelsmes amatnieki,
apmēram 20% ir bijuši krievu un 15% baltkrievu
izcelsmes kokamatnieki.

7.

9.

1.

2.
8.

10.

3.
4.

11.

5.

6.

12.

13.

14.

Kokamatnieku darbarīki
1. cirvis;
2.–3. slīmesti;
4.–5. grebļi;
6.–10. ēveles;
11. ķimeņgriezis;
12. cirkulis;
13. leņķmērs;
14. stīpu velkamais;
15.–16. urbji;
17. rokas zāģis.
Attēli: J. Emsiņa
personīgais arhīvs

16.

15.

17.
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Koka trauku izgatavošana
Viens no vissenākajiem koka trauku izgatavošanas centriem ir bijusi Rīga. Par to
liecina Rīgas teritorijā atrastās koka trauku paliekas, kā arī liecības, ka saimniecības ēku piebūvēs bijušas amatnieku darbnīcas. Citās vietās atrasti ar 12.–13. gadsimtu datēti virpoti un grebti koka trauki. Vēstures rakstīto avotu ziņas par koka
trauku izgatavotājiem – muciniekiem – Rīgā datētas ar 14. gadsimtu. Viņi gatavojuši traukus ne tikvien pilsētas iedzīvotāju saimniecības un vietējo aldaru
vajadzībām, bet arī kā tirdzniecības taru, jo tieši mucas ir bijušas galvenais iesaiņojuma veids. Mucās tirgotāji transportēja alu, vīnu, sālītas zivis, labību, linsēklas, pelnus un citas preces. Kā liecina mucinieku cunftes 1382. gada statūti, pat
kalēji pirkuši ogles mucām. Mucas nebija tikai transporta vienība, bet arī mēra
vienība, tāpēc 1375. gadā cunftes statūtos noteikti izgatavojamo mucu tilpumi:
mucai – 92 stopi, pusmucai – 46 stopi, ceturtdaļmucai – 23 stopi šķidruma. Statūti brīdina, ka par vismazāko atkāpi no šiem noteikumiem meistars sodāms,
tāpēc mucinieku darbu uzraudzīja ne vien cunftes vadība, bet arī Rīgas rāte.
Statūti noteica arī, ka meistariem jāstrādā ar labu materiālu – izturētu sausu
koku, jo no mitra koka izgatavotām mucām vēlāk varētu rasties spraugas. Lai
cunftes vadība labāk varētu kontrolēt mucu kvalitāti, statūti noteica, ka visas
mucas jāstīpo kopējā darbnīcā un uz katras mucas jābūt meistara zīmogam.
Lauku muciniekiem nebija tik augstas prasības, toties bija liela izstrādājumu dažādība, ko vajadzēja prast izgatavot: mucas un muciņas, ķipīši un spainīši, baļļiņas un kubuli utt. Tas nebūt nav pilns priekšmetu uzskaitījums, kas bija nepieciešams zemnieka saimniecībā, tāpēc katrā pagastā bija vismaz viens šī amata
pratējs. Bija arī izteikti koka trauku izgatavošanas centri, piemēram, Krāslavas
un Andrupenes pagasts. Mucas galvenokārt tika izgatavotas no ozolkoka, bet
koka trauki – no smalki šķiedrainas egles koksnes (tā neuzsūc ūdeni) vai liepas.
Skujkoki tika cirsti ziemā, jaunā mēnesī. Lapkoki – vecā mēnesī (īpaši labi esot
decembrī, kad koks «miris»). Pēc tam tos sazāģēja vajadzīgajā garumā un sašķēla četrās daļās. No katras šīs daļas izcirta «galdus», kuri tika rūpīgi sakrauti, lai
tie ne vien izžūtu, bet arī «koksne nomirtu». Ļoti svarīgi bija, lai šādam «galdu»
krāvumam netiktu klāt ne saule, ne vējš. Galvenais trauku izgatavošanas laiks
laukos bija ziema, kad «galdus» pietesa pēc šablona, apēvelēja vajadzīgajā biezumā, tad sutināja, lieca, ķīlēja un stīpoja, pēc tam atkal žāvēja, ēvelēja iekšpusi,
nolīdzināja galus. Tad sākās īstais stīpošanas darbs un dibena iestrādāšana gropē. Gatavs trauks tika izplaucēts ar vārošu ūdeni. Lakanu (trauks uz trim kājām
ar paplašinātu augšpusi kāpostu skābēšanai), kubulu gaļas sālīšanai un citu izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija bija vēl sarežģītāka ar vairākkārtēju pārstīpošanu, turklāt īstās stīpas tika darinātas no lazdām, jo dzelzs stīpas rūsēja,
bet šiem izstrādājumiem tas nebija pieļaujams. Laukos šādi izgatavotos traukos
tika gatavoti un uzglabāti ēdieni, dažos novados arī drēbes vai pat viss meitas
pūrs. Drēbju glabāšanai izgatavotie priekšmeti tika arī visādi izdaiļoti.
Rīgas mucinieku meistari galvenokārt strādāja ar pirktajiem ozolkoka mucu
galdiem. Tālākais mucu izgatavošanas ceļš pilsētās virzījās caur manufaktūrām
uz rūpniecisku mucu izgatavošanu Liepājas, Ventspils un Mīlgrāvja (Rīga) koka
mucu cehos.
Foto: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
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Spainītis

Apelītis
Ķipītis

Krējuma «kausīts»

Sviesta «mašīts»

Ķērne

Sviesta «kubulīts»
Attēli: No grāmatas «Latvju raksti»
Paniņu «baļļīņa»
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Krēslu virpošana un
izgatavošana
Latvijā ļoti populāri bija Vidzemes (Briežu un Striķu muižu zemnieku)
virpotie bērzkoka krēsli ar pītiem meldru sēdekļiem, igauņi tos sauca
par latviešu krēsliem. Krēslus gatavoja, izšķeļot no bērza koka šķilām
sagataves, tad apvirpoja, žāvēja un veica virpošanas darbus atbilstoši
precīzam izmēram. Vēlāk pielasīja pa pāriem krēslu pakaļējās un priekšējās kājas, urba caurumus un veica krēslu montāžu. Atsevišķi meistari
krēsla detaļas arī apdedzināja, pat iededzināja savu uzvārdu un adresi.

Krēsls (Vidzemes). 1. «pakaļējie stabiņi» (pakaļējās
kājas); 2. «priekšējie stabiņi» (priekškājas); 3. pulkas
(šķērskoki) 4. «ribiņas» (atzveltnes šķērskoki) 5. «virskoks»
(atzveltnes augšējais šķērskoks) 6. sēdeklis.
Foto: Vaidavas «Kalnakošu» reklāmas kartīte

Interesantas ziņas atrodamas Pieminekļu valdes ekspedīciju materiālos, kas tagad glabājas Latvijas Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļā.
1928. gadā Striķu muižas jaunsaimnieks Jānis Krastiņš sniedzis ziņas
par esošo situāciju. Viņš minējis, ka Leču pagastā bija 4–5 krēslu «dreijāšanas» meistari. Vislabākā tehnoloģija krēslu virpošanas sagatavēm
bija šāda – nolūko labu, taisnu bērzu, to sazāģē bluķos, bluķus skalda
plankās, pēc tam kārtīs. Kādu gadu pie Cēsīm pastāvējusi zāģētava,
kur zāģētas kārtis «priekš dreijāšanas», bet tās mūžs nebija ilgs, jo kritās
cena un kārtis nebija tik stipras, cik nepieciešams. Ziemā uz mūriem
kaltēts izejmateriāls nekad nevar būt tik stiprs kā saulē kaltēti koki, atzinis Vidzemes krēslinieks. J. Krastiņa laikā meldru pinuma sēdekļu vietā
sāka lietot saplāksni. Krēslus meistari galvenokārt pārdevuši Rīgā, kur
par vienu sēžamo maksāti divi lati.
Pēc Otrā pasaules kara šis amats diemžēl izzuda, taču tajā pusē vēl
sastopami veci meistari, kuri prot parādīt šo krēslu izgatavošanas
tehnoloģiju.

Vaidavas Briežu krēslu meistaru krēsli. Lielais saimnieku krēsls, bērnu
krēsliņš ar ritenīšiem un parastais krēsls Vaidavas «Kalnakošās».
Foto: Vaidavas «Kalnakošu» reklāmas kartīte
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Pirmās ziņas par virpotājiem Rīgā ir no 14. gadsimta,
bet virpotāju cunftes šrāgas apstiprinātas 17. gadsimtā.
Virpotāji izgatavoja ratiņus un tītavas, šaha figūriņas,
rotaļlietas un citus koka priekšmetus. Rīgas virpotāji strādāja
vietējo pasūtītāju un vietējā tirgus vajadzībām. Mēģinājumi
pārdot savus ražojumus citur bija nesekmīgi, jo, piemēram,
Jelgavas virpotāju cunftes 1635. gada šrāgas aizliedza citu
pilsētu amatniekiem pārdot savu preci Jelgavas gadatirgū
biežāk nekā vienu reizi gadā.

Vērpjamo ratiņu virpošana
Vērpjamo ratiņu virpošanas (piebaldzēni saka «dreivēšana», «dreijāšana») aizsākumi
meklējami Raunā 18. gadsimta beigu daļā. 19. gadsimta sākumā vērpjamo ratiņu izgatavošanas centrs pārvietojās uz Piebalgu, kad tā kļuva par Baltijas guberņas ievērojamāko linaudēju centru, un uz Latgali – Dagdas–Krāslavas pusi. Piebalgā ratiņus
gatavoja galvenokārt rentnieki un saimnieki no lauku darbiem brīvajā laikā ar pusaudžu un gabaldreimaņu palīdzību (gabaldreimaņi virpoja atsevišķas ratiņu daļas).
Šādā veidā katrā mājā izgatavoja 150–200 vērpjamo ratiņu, bet kopā Vecpiebalgā
8–10 tūkstošus ratiņu gadā, kurus pārdeva Vidzemes, Kurzemes, Dienvidigaunijas,
Ziemeļlietuvas un pat Somijas un Polijas tirgos.
Vērpjamos ratiņus un tītavu spoles dreijāja tikai no lapkokiem, bet kājas, paminas,
riteņus un spieķus izgatavoja no apses kā vieglākā koka, savukārt krūtis, spārnus,
gūžas, rociņas, beņķus no bērza kā izturīgākā. Spoles izgatavoja no baltalkšņa, jo
to vismazāk ietekmē mitruma izmaiņas. Kokus parasti cirta decembrī, vecā mēnesī.
Materiālus tūlīt aptēsa, apdreijāja, apskrubēja un nolika žāvēt mērenā siltumā. Pēc
tam tika izgatavotas atsevišķas ratiņu daļas 15–25 ratiņiem. Ratiņu salikšana un apdares darbi arī prasīja ilgu laiku. Ja vērpjamais ratiņš labi izdevās, dreimanis uz beņķa
iededzināja savu vārdu un adresi. Visus darbus darīja lielajā dzīvojamā istabā, kur pie
loga novietoja virpu ar lielo spararatu, kas ar šķēršļa palīdzību piestiprināts griestu
sijai. Lietoja arī virpas, kuras darba daļa, spararats, pamina un beņķis bija iestiprināti
starp diviem statņiem. Šādas virpas bija ērti izjaucamas, viegli transportējamas un
ērtas uzglabāšanai. Vērpjamo ratiņu dreijāšanu Vecpiebalgā ap 1815. gadu esot aizsācis Baltgaiļu Reinis no Purgaiļu mājām, pēdējo izgatavojis Pauls Misiņš no Staiņu
mājām 1969. gadā.

Vērpjamais ratiņš. 1. sprēslīca ar adatu; 2., 3., 4. rociņas; 5. spārns ar zobiem; 6. spole;
7. skriemelis; 8. skrūve; 9. rociņu turētājs; 10. krūts; 11. beņķis; 12. rats; 13. gūžiņas;
14. klaniņa; 15. pamina; 16. kājas. Attēls: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Statņu virpa. 1. spararats, 2. statnis, 3. skrūve auklas
nospriegošanai, 4. skriemelis, 5. pamina, 6. virpojamās detaļas
turētājs, 7. sols muguras atspiešanai un darbarīku pielikšanai.
Attēls: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Vērpjamais ratiņš. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Galdniecības izstrādājumu
izgatavošana

Skapis ar baroka dzegas elementiem

Latgalē izgatavots skapis

Skapis no Tukuma apriņķa Irlavas pagasta
Attēli: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Primitīvas konstrukcijas skapis

Skapis – vienas virs otras uz gala
novietotas pūra lādes – pēctecis

Bērzaunē atrasts skapis, izdobts
no viena koka stumbra

Rīgas galdnieku amats savus pirmos statūtus pieņēma
1541. gadā. Vēlāk Latvijas pilsētās galdnieki dibināja Mazo ģilžu amata apvienības Jelgavā (1638. gadā), Liepājā (1677), Rīgā
(1729) un Cēsīs (1844). Galdnieku amatam līdzīgi kā citām cunftēm bija amatnieku saimniecisko un sociālo interešu aizsardzības
funkcijas. Lai nodrošinātu ienākumus cunftes locekļiem («nodrošinātu ar iztiku»), pastāvēja ierobežojums, ka tikai amata meistars
var atvērt savu darbnīcu pilsētas robežās un pieņemt pasūtījumus. Meistaru skaits bija ierobežots, un iekļūt viņu vidū zeļļiem
bija grūti. Pirms meistara kvalifikācijas pārbaudes zellim bija jāvanderē, t.i., jāstrādā pie citiem meistariem citās pilsētās. Šādā
noteikumā var saskatīt vēlmi celt nākamā meistara profesionālo
prasmi, pie svešiem meistariem iepriekš neiepazītos apstākļos
apgūstot jaunus darba paņēmienus. Pēc vanderēšanas laika
zellis divu meistaru uzraudzībā veica meistara darba izgatavošanu – meistarstiķi. Turklāt Jelgavas galdnieku cunftes šrāgās jeb
statūtos bija noteikts, ka gadījumā, ja zellis nenokārto meistara
pārbaudi, viņam jāvanderē vēl trīs gadus.
Spriežot pēc to galdnieku amata meistaru uzvārdiem, kuri atrodami arhīvu materiālos, amatnieki bijuši vācu, dāņu vai citas
nelatviskas izcelsmes. Kā izņēmums minama Rīgas Mazās ģildes galdnieku amata ietvaros 1843. gadā dibinātā «Mazā galdnieku un krēslinieku apvienība», kurā ietilpa krievu un latviešu
izcelsmes galdnieku amata meistari. 1785. gadā amatniecības
nolikums atļāva pilsoņiem ierīkot darbgaldus un strādāt bez
palīgiem amatnieka darbu, tāpēc parādījās cunftēs neiesaistītie
brīvie amatnieki. 1791. gadā Rīgā jau bija reģistrētas trīs šādas
galdnieku darbnīcas. Cunftes noslēgtību pakāpeniski samazināja, kas bija saistīts ar pieprasījuma palielināšanos un jauno ekonomisko ideju par brīvo tirgu. Piemēram, 1840. gadā galdnieku
cunftes meistariem bija atļauts turēt četrus, bet 1848. gadā jau
sešus zeļļus. Ap 1860. gadu Cēsīs reģistrēti 11 galdnieku amata
meistari, kuri nodarbojušies arī ar mācekļu apmācību. Pēc likuma
par amatniecības un rūpniecības brīvības izsludināšanu 1866. gadā sākās brīva sacensība starp vācu izcelsmes cunftes galdnieku
meistariem, mazā amata meistariem un daudzām sīkajām brīvo
amatnieku darbnīcām. Laika posmā no 1800. līdz 1880. gadam
galdnieku amatu bija apguvuši 179 galdnieki, kuri reģistrēti Rīgas
Mazās ģildes galdnieku amata apvienībā. 1800.–1900. gadā tur
ik gadu reģistrēja vidēji 2–3 galdnieku amata meistarus. Kā liecina Vitebskas guberņas 1895./96. gada statistisko atskaišu dati,
Daugavpilī reģistrēti 83 galdnieku meistari, Drisā – 12, Rēzeknē –
deviņi, Ludzā – seši.

1862. gadā Rīgā vietējie galdnieki un krēslinieki nodibināja savu
apvienību «Asociācija», kas bija vecākā un lielākā mēbeļu amatnieciskās ražošanas un tirdzniecības apvienība Latvijā. 1885. gadā
Mārtiņš Pagasts, beidzis Rīgas Vācu amatniecības skolu, dibināja
vēlāk slaveno «Būvju, mēbeļu galdniecības un mehāniskās koku
apstrādes uzņēmumu», 1901. gada Rūpniecības un mākslas izstādē Rīgā viņš saņēma zelta un sudraba medaļas.
19. gadsimta pēdējā ceturksnī amatniecībai parādījās konkurence – mēbeļu rūpniecība (1874. gadā R. Tilica uzņēmums Liepājā,
1875. gadā R. Bergmana, M. Ordinska un R. Kauzermana uzņēmumi Rīgā). 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumam
raksturīgs tas, ka visā Latvijā darbojās daudzas sīkas galdnieku
darbnīcas, taču rūpniecisku raksturu ieguva tikai kompleksie
kokapstrādes, būvdetaļu un mēbeļu uzņēmumi. Neskatoties uz
rūpniecības konkurenci, amatnieki turpināja veiksmīgi strādāt un
bija slaveni ar saviem izstrādājumiem līdz pat Otrajam pasaules
karam.
Laukos galdnieka amatu pieprata un galdniecības izstrādājumus
izgatavoja paši zemnieki. Kā liecina arhīvu materiāli, darbojās arī
tā saucamie «apkārtstaigājošie» amatnieki, kuri uz laiku apmetās
kādās mājās un izgatavoja koka izstrādājumus tuvākās apkārtnes
iedzīvotājiem. Šie galdnieki visbiežāk amata prasmi bija apguvuši
pie pilsētu meistariem. Jau minētais 1866. gada likums veicināja
amatniecības attīstību laukos, taču vēlme iegādāties modernākas
un kvalitatīvākas mēbeles noteica tendenci, ka laucinieki arvien
vairāk iegādājās pilsētā izgatavotās mēbeles.
Attēli: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Ratnieku izstrādājumi
Amatniekus, kas izgatavoja koka daļas ratiem, kamanām, ragavām un zemkopju
darbarīkiem (spīļarkliem, ecēšām) sauca par ratniekiem. Bieži vien ratnieki uzņēmušies arī steļļu izgatavošanu. Rīgā ratnieki pirmo reizi minēti 14. gadsimta vēstures avotos, bet 17. gadsimtā apstiprināti ratnieku amata statūti bez nacionāliem
ierobežojumiem. Sevišķi izplatīts šis amats bija Latvijas laukos. 19. gadsimtā tiek
minēti šo amatnieku koncentrācijas centri: Andrupenes un Sakstagala pagasts
Rēzeknes apriņķī, Baltinavas pagasts Ludzas apriņķī – Latgalē. Vidzemē šādi centri
bijuši Smiltenes un Vecgulbenes pagastā. Diemžēl līdz 1990. gadam saglabājusies
tikai viena ratu un ragavu izgatavošanas ražotne – Mazsalacā, tikai tajā vairs nav
nekā no vecajām tradīcijām un tehnoloģijas.
Agrāk riteņu loki un ragavu slieces izgatavotas no oša koka. Šim nolūkam izraudzīti taisnšķiedraini vajadzīgā garuma oškoka bluķi, kuri vēlāk sašķelti brusās. Brusas
sautētas (vārītas), pēc tam liektas. Noliekti loki un slieces lēni, bet ļoti rūpīgi izžāvēti, tad apstrādāti konkrētu detaļu izgatavošanai. Tikpat rūpīgi tikušas izgatavotas
pārējās izstrādājumu detaļas, izvēloties attiecīgo koku sugu atkarībā no detaļas
svarīguma.

Darba un izbraucamo (goda) ratu paraugi, 19. gadsimta 2. puse.
Attēls: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Ratnieku izgatavotas ecēšas.
Attēls: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Ratnieku izgatavotas stelles. Foto: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
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Ratnieku izgatavots spīļarkls.
Attēls: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
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3. KOKA MĀKSLINIECISKĀ
APSTRĀDE LATVIJĀ
Līdzās koka lietišķajai apstrādei, kas saistīta ar mītņu celtniecību, vissenākajos arheoloģiskajos izrakumos atrodamas liecības par koka māksliniecisko apstrādi, kas saistīta ar seniem ticējumiem un tradīcijām.
Vecākās no tām atrastas senajās Sārnates purva un Malmutes upes
grīvas apmetnēs. Sārnates apmetnes elks izcirsts 1,68 m garā lapkoku
baļķī. Elks no Malmutes upes grīvas izcirsts mazāk masīva lapkoku mieta galā. Kokā grebtie elki datējami ar agro neolīta laikmetu. Te atrasti
arī zoomorfi atveidojumi kokā – ūdensputnu veidoli uz koka kausu
rokturiem, kā arī atsevišķas skulptūras, kas atveido pīles, zosis un gulbjus. Speciālisti šos koka veidojumus saista ar etnogrāfiskajā literatūrā
sastopamajiem ticējumu veidiem un identificē ar mājas sargātājiem
gariem. To varētu attiecināt arī uz Āraišu ezerpils koka mītņu paliekās
atrastajiem darinājumiem no skujkoku saknēm – vadžiem, kuri izgriezti gulbja un zoss veidolā.
Rīgā, Alberta laukuma arheoloģiskajos izrakumos, atrastas 12. gadsimtā darinātas, arī ar seniem ticējumiem saistītas, rituāla koka nūjas, kurām viens gals izgriezts cilvēka galvas veidolā. Dažas no tām veidotas
reālistiski, citas – stilizētas.
Kokā griezts zižļa rokturis, kurā atveidoti uz četrām debess pusēm vērstu cilvēku seju vaibsti, atrasts arī Rīgas 13. gadsimta kultūrslānī. No
koka darinātas arī svēto skulptūras altāru izdaiļošanai, epitāfijas u.c.
Vecākā saglabājusies Rīgas baznīcas koka skulptūra ir Jēkaba baznīcas
triumfa arkas krucifikss (13. gadsimta pēdējais ceturksnis).
14. gadsimta avotos minētas ziņas par kokgriezēju amatnieku darbnīcām Rīgā, bet šis laiks saistīts galvenokārt ar vācu izcelsmes meistaru
darbību.
15. gadsimta koka skulptūrās līdzās šim laikam raksturīgajiem gotikas
elementiem vērojamas arī Latvijas teritorijai raksturīgas iezīmes, liecinot gan par vietējās kokgriezēju skolas veidošanos, gan par latviešu
tautas amatniecības tradīcijām un paņēmieniem. Tomēr Rīgā, jo sevišķi Lielās ģildes un Melngalvju nama altāru skulptūrās, dominē Lībekas
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skolas maniere, arī Rīgas rātsnama kokgriezumos, kurus 15. gadsimta
60. gados veidojis vācu koktēlnieks Hermanis. Par vācu izcelsmes kokgriezēju lielo īpatsvaru Rīgā liecina arī 1541. gadā nodibinātā kokgriezēju cunfte.
15. gadsimta beigās vai 16. gadsimta sākumā radīts viens no izcilākajiem gotiskās mākslas paraugiem Rīgā – Lielās ģildes altāra kokgriezums, kurā attēlota leģenda par Dievmātes nāvi.
Ar bagātīgiem kokgriezumiem Melngalvju namā 1545. gadā greznots
tā saucamais muzikantu sols – sēdeklis, kurā glabāja mūzikas instrumentus. Ar kokgriezumiem izgreznoja arī Melngalvju nama skapjus.
Laikā no 1608. līdz 1618. gadam Rīgā darbojies izcils sava laika mākslinieks B. Bodekers, kurš strādājis par Rīgas pilsētas būvmeistaru un savus
darbus veidojis gan kokā, gan akmenī. 1613. gadā viņš veidojis Pētera
baznīcas kanceli un vairākas epitāfijas Doma baznīcā. Izcils kokgriezēja amata meistardarbs ir Doma baznīcas kancele, ko 1640.–1641. gadā darinājis Kurzemes kokgriezējs Tobiass Heince.
No citu tā laika koktēlnieku darbiem līdz mūsu dienām saglabājusies
arī rakstāmpults, ko vietējais koktēlnieks K. Fogts 1689. gadā uzdāvināja Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskajai baznīcai.
Izcilu vietu koktēlniecības vēsturē ieņem hercoga Jēkaba valdīšanas
laiks. 1638. gadā ar hercoga pavēli uz Ventspils kuģu būvētavu tur būvējamo kuģu izdaiļošanai tikuši uzaicināti koktēlnieki. Oficiālos dokumentos Ventspilī kā pirmais 1656. gadā minēts prūšu izcelsmes Holandes meistars Nikolass Sēfrenss, kas ir slavenās Ventspils koktēlniecības
skolas pamatlicējs. Šo kokgriezēju pamatuzdevums ir bijis piedalīties
kuģu būvē. No šī darba brīvajā laikā skolas kokgriezēji veikuši arī citus
darbus, no kuriem iespaidīgākie ir bijuši darbi baznīcās. No Nikolasa
Sēfrensa darbiem līdz mūsu dienām saglabājušies Kuldīgas Sv. Katarīnas baznīcas retabls un kancele, ko viņš darinājis 1660.–1663. gadā
kopā ar galdnieku Engleinu Rīsenu. Retablu un kanceli baznīcā uzstādījis galdnieks Hindrihs.

Kopš 1694. gada, kas tiek uzskatīts par Nikolasa Sēfrensa vecākā miršanas
gadu, Ventspils kokgriezēju darbnīcu vadījis Nikolass Sēfrenss jaunākais
(1662–1710). Viņa pirmais lielākais darbs ir 1697. gadā pabeigtais altāra retabls Sv. Annas baznīcai Liepājā – izcilākais tā laika darbs Latvijas teritorijā,
kas, par laimi, arī pilnīgi saglabājies līdz mūsdienām. 18. gadsimta sākumā
līdz savai nāvei 1710. gadā Nikolass Sēfrenss jaunākais darinājis retablu,
kanceli un lasāmo pulti Landzes baznīcai, kā arī kopā ar palīgiem strādājis
pie Lestenes baznīcas lielā dekoratīvā ansambļa.
Pēc N. Sēfrensa jaunākā nāves viņa amatu pārņēmis tēlnieka padēls Johans
Mertenss (1690–1737), kura ievērojamākie darbi ir Salgales baznīcas iekārtas priekšmeti (1720), Kandavas baznīcas kancele un biktssols (1735).
Līdz mūsu dienām saglabājies meistara Mihela Markvarta – Nikolasa
Sēfrensa līdzgaitnieka un znota – darbs kopā ar Liepājas ērģeļu meistaru
Kornēliusu – Ugāles baznīcas ērģeles (darbs pabeigts 1701. gadā).
Ventspils koktēlnieku skolu sīki raksturojusi E. Grosmane savā darbā «Ventspils koktēlnieki», kurā teikts, ka Ventspils kokgriezēju darinājumu stilistiskās
viengabalainības pamatā ir tam laikmetam raksturīgā brīvās mākslas un
amatniecības saistība. Ventspils koktēlnieku darbības diapazons ir ļoti plašs:
altāru retabli, kuģu galjoni (dekorēts balkons kuģu priekšgalā), kā arī utilitāra rakstura priekšmeti – kamanas un mēbeles. Izpildot pasūtījumus, tēlnieks
parasti sadarbojās ar galdnieku. Katram amata meistaram bija jāpilda savi,
stingri norobežoti uzdevumi. Baroka periodā specializācija sasniedza savu
apogeju. Katrs interjera priekšmets tika pārsātināts ar figurāliem un ornamentāliem rotājumiem. Uzdevumu sarežģītība arī izraisīja kokapstrādes
diferenciāciju.

Fragments no Lestenes baznīcas ērģeļu prospekta.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Ventspils koktēlnieki piederēja pie Kurzemes augstākās amatniecības.
Viņi bija tā saucamie brīvmeistari, kas atradās tiešā hercoga pakļautībā.
16.–18. gadsimtā hercogistes teritorijā strādājošie galdnieki un koktēlnieki –
brīvmeistari – pārsvarā grupējās ap Jelgavas galmu (piemēram, Tobiass
Heince). Nikolass Sēfrenss jaunākais tika dēvēts par «hercoga tēlnieku», pēc
viņa nāves šo titulu mantoja viņa padēls Johans Mertenss.
Vēlāk koka mākslinieciskā apstrāde Latvijas teritorijā kļuva arvien populārāka, un tās apskats publikācijās par Latvijas mākslu pieejams bagātīgā klāstā.
Rīgā atrastais 12. gadsimta
zizlis ar četriem cilvēka
galvas atveidiem.
Attēls: J. Emsiņa
personīgais arhīvs
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4. ĒRĢEĻU BŪVE
Īpaša vieta koktēlniecībā un kokapstrādē ierādāma ērģeļu būvētājiem, jo
viņiem papildus citu amatu prasmei bija jābūt arī labiem galdniekiem,
lai izgatavotu daudzveidīgas koka detaļas, tostarp stabules, kā arī labiem
koktēlniekiem, lai nodrošinātu skaistu un piemērotu instrumenta ārējo
apdari. Līdz mūsu dienām saglabājušies tādi ievērojami darbi kā Jakoba
Rāla 1601. gadā veidotais ērģeļu prospekts, kurš vēl šobrīd aizņem Doma
ērģeļu fasādes centrālo daļu. 1608. gadā Grobiņas baznīcas pozitīvu uzbūvējis Maurīcijs Vents, bet 1642. gadā Jelgavas baznīcas ērģeles – viņa
dēls Jakobs Vents, Durbes baznīcas ērģeles – Kurzemes ērģeļbūvētājs
Gabriels Brandiciuss, kurš kopš 1690. gada strādājis Rīgā.
Interesanta ir bijusi ērģeļbūvētāju sadarbība ar koktēlniekiem. Te īpaši
jāmin Kuldīgas ērģeļbūves meistara Korneliusa Rāneusa sadarbība ar slavenās Ventspils koktēlniecības skolas meistariem. Šīs sadarbības rezultātā
radušās astoņas (cik pašlaik zināms) baznīcu iekārtas, no kurām pieminamas slavenās Ugāles baznīcas ērģeles (kopā ar M. Markvartu) un Lestenes
baznīcas interjers (kopā ar N. Sēfrensu jaunāko). 1707. gadā radītais Lestenes baznīcas interjers piederēja pie tiem retajiem Latvijas mākslas pieminekļiem, kurš arhitektoniski un tēlnieciski veidots vienlaikus. Stilistiski
saistīti ir ne tikvien retabls, kancele, ērģeļu prospekts, biktssols, bet pat
rozetes ar eņģeļu galviņām, kas atradās velvju krustpunktos.
Darinot Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas ērģeles (1712–1715), Rāneusam
nav izdevies sadarboties ar Ventspils kokgriezējiem, tāpēc arī prospekts
izdevies daudz vienkāršāks. 1722. gadā tapušas Salgales un Piltenes
ērģeles.

Liepājas Sv. Annas baznīcas altāris (1697), koktēlnieks N. Sēfrenss.
Foto: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs

1735.–1737. gadā Jelgavas, Kurzemes un Zemgales hercoga galma
meistars J.H. Joahims E.J. Bīrona uzdevumā izgatavojis ērģeles pat
Sv. Pētera baznīcai Pēterburgā. Joahima darbi ir arī Sabiles baznīcas
ērģeļu remonts 1752. gadā, Rīgas Ģertrūdes baznīcas (1753) un Jelgavas
Sv. Annas baznīcas (1755) jaunās ērģeles u.c.
Izcils 18. gadsimta nogales ērģeļbūves meistars bijis Heinrihs Andreass
Konciuss, kura pirmais darbs ir Jēkaba baznīcas ērģeles Rīgā (1763), tad
Rīgas Doma ērģeļu remonts un prospekta sānu daļu būve (1776), Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas ērģeļu (1779) pārbūve. 1780. gadā viņš
būvējis Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas jaunās ērģeles. Pēdējie divi darbi
radušies sadarbībā ar znotu Johanu Andreasu Šteinu, kas vēlāk pats būvējis ērģeles Ēveles baznīcai un daudzām baznīcām Igaunijā.

19. gadsimtā Rīgas galdnieku cunftei pievienojās ērģeļu būvētāji.
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Tukumā strādājis R.V. Bravelaits, kurš 1786. gadā uzbūvējis ērģeles Ēdoles
baznīcai (tās skan vēl šodien), kā arī slaveno Sesavas ērģeļu prospektu
(1789–1793). 18. gadsimta beigās tapušas arī ērģeles katoļu baznīcām
Lēnē, Skaistkalnē, Kārsavā un Aglonā.

19. gadsimtā Latvijā izveidojušies ērģeļbūves centri: Rīgā – Augusta Martina
vadībā; darbnīca Liepājā ērģeļu meistara Kārļa Hermaņa vadībā (abi gadsimta pirmajā pusē) un Jēkabpilī (meistari F. Veisenborns, M. Krēsliņš un J. Bētiņš).
Augusts Martins sācis ar Rīgas Pētera baznīcas ērģeļu paplašināšanu un līdz
1885. gadam uzbūvējis 67 baznīcu un 19 skolu ērģeles, lielākās no kurām
ir Alūksnes un Sesavas baznīcas ērģeles. Viņa darbu turpinājis dēls Emīls
Martins (1848–1922).
Kārlis Hermanis strādājis par ērģelnieku Pēterburgā, Kandavā, Dobelē un
vienlaikus nodarbojies ar ērģeļu būvi, līdz apmeties Liepājā, kur nodibinājis
darbnīcu, ko pēc viņa nāves vadījis dēls Aleksandrs (1847–1926). Šajā darbnīcā uzbūvētas apmēram 200 ērģeļu, no kurām saglabājušies Balgales, Dobeles un Kandavas baznīcu instrumenti.
No Jēkabpils darbnīcas darinājumiem jāatzīmē Mārtiņa Krēsliņa instrumenti.
Interesants ir fakts, ka Krēsliņš 1891. gadā nopircis J. Martensa būvētās Salgales ērģeles, kuras izmantojis citu ērģeļu būvēšanai. M. Krēsliņa ērģeles, kas
tika būvētas Rundāles pamatskolas vajadzībām un ir viens no pirmajiem
meistara darbiem, vēl šodien skan Brīvdabas muzejā – Usmas baznīcā. Viņa
lielākais un nozīmīgākais darbs ir Bauskas baznīcas ērģeles. M. Krēsliņš uzbūvējis vai pārbūvējis vairāk nekā 130 ērģeļu, kuras marķējis ar savu firmas zīmi
«Martin Kresling in Jakobstadt». Jēkabpils darbnīcas meistara Jāņa Bētiņa
konstruētās un amatnieka Mārtiņa Kažas uzbūvētās ērģeles tika demonstrētas 1901. gadā Rīgas 700. jubilejas rūpniecības izstādē. Bētiņa izgudrojumi
daudz devuši ērģeļu konstrukcijas uzlabošanai un to izgatavošanas izmaksu
samazināšanai.
Ar ērģeļu darināšanu baznīcām, kā arī individuālu instrumentu izgatavošanu
mājas lietošanai nodarbojušies ērģelnieki un meistari Mazsalacā (Kārlis Tāls),
Madlienā (K. F. Hūns), Sēlpilī (K. Reguts), Vecbebros (P. Čulkstēns), Dundagā
(A. Dinsbergs). Augstrozes ērģelnieks Kārlis Jirgens 19. gadsimta otrajā pusē
apgādājis ar 3–4 reģistru ērģelēm gandrīz visas Valmieras apriņķa skolas.
Lai gan bija pieņemts ērģeles pasūtīt Rietumeiropā, 19. gadsimta beigās ērģeļu būve neapsīka visos trijos Latvijas ērģeļu būves centros. Tā turpinājās arī
pēc Pirmā pasaules kara. Te jāmin Rīgas meistara Martina skolnieks H. Kolbe,
viņa kompanjons un vēlāk konkurents F. Dūrējs, kurš 20. gadsimta 30. gados
nodibināja ērģeļu būves darbnīcu Valmierā. Jēkabpils ērģeļbūves tradīcijas
turpina Andrejs Sūnāklis (1875–1971), bet Liepājas pilsētā – Jēkabs Jaugiets
(1874–1968), viņa dēls Tobijs, Juris Bokums (1877–1956) un vēl daudzi citi.
Interesants ir fakts, ka J. Jaugiets, darinot Rucavas ērģeles, pirmais Latvijā
veidojis ērģeļu prospektu latviskā stilā, izmantojot Madernieka ornamenta
paraugus (ērģeles atklātas 1936. gadā).

Koka ērģeļu stabules. Foto: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs
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5. KOKA KUĢU BŪVE
1939. gadā veiktajos izrakumos Vaļņu un Rīdzenes ielas rajonā atklāta senās
ostas 12.–13. gadsimta akvatorija, kurā atrastas apmēram 12. gadsimtā būvēta
14,3 m gara, 4,9 m plata un 2,4 m augsta ozolkoka pārlaidu tehnikā būvēta kuģa
paliekas. Šim kuģim, kuru būvējuši vietējie amatnieki, ir bijis arī masts, un tas ir
bijis piemērots tāliem jūras braucieniem.
Zvejnieki visos laikos lietojuši pašu būvētas lielākas vai mazākas laivas, kas labi
kalpojušas zvejnieku vajadzībām. Pirmā Latvijas kuģu būvētava Rīgā minēta
1442. gadā, taču ziņas par lielo tirdzniecības un kara koka kuģu būvniecību
datētas ar 1638. gadu, kad hercogs Jēkabs ataicināja uz Kurzemi holandiešu
meistarus, kuriem bija jāvada darbi Ventspils kuģu būvētavā. Pirmais kuģis tika
uzbūvēts jau 1639. gadā. Darbi bija ļoti sarežģīti un prasīja augstu amata prasmi. Pat parastu tirdzniecības kuģu izskats bija iespaidīgs. Tos greznoja ar kokgriezumiem un pēc tam koši krāsoja. Rotājumu veids un forma pilnīgi pakļāvās
tā laika mākslas stiliem. Parasti visbagātīgāk dekorēts bija kuģa pakaļgals. Bez
ornamentālajiem (festoni, kartušas) un arhitektoniskajiem (kolonnas, arkādes)
elementiem tika izmantotas figurālās apaļskulptūras un ciļņi (delfīni, lauvas, zivis, alegoriski un simboliski tēli). Ar kokgriezumiem rotāja arī kuģa sānus. Iecienīts bija figurāls priekšgala veidojums.
Ventspils kuģu būvētava izveidojās par lielāko kara un tirdzniecības kuģu
būvētavu Kurzemē. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā tur uzbūvēja 44 kara un
79 tirdzniecības kuģus. 1661. gadā hercogs Jēkabs izdeva rīkojumu: kuģu būvē
jāapmāca vietējie amatnieki – kurzemnieki.
Divu mastu gafelšoneris «Haynasch». Būvēts 1904. gadā Ainažos.
Foto: A. Pope «Burinieku gadsimts Latvijā»

1652. gadā Rīgā sāka būvēt galeones, fregates un flītas, taču uzbūvēto kuģu
skaits nebija liels, jo pilsētai piederošie trīs meži starp Daugavu un Lielupi ātri
vien tika izcirsti (viena kuģa būvēšanai vajadzēja apmēram tūkstoš labu ozolu).
Pēc avotiem (kapteiņa Fransa Lou ziņojums) kuģu būve notikusi Kuģu salā un
Kundziņsalā, kur 1676. gadā tika uzcelta Krūnšterna kuģu būvētava. Fosa salā
kuģu būvētavu uzcēla E. M. Donenšterns.
18. gadsimtā kuģu būves darbnīcas sāka veidoties piejūras ciematos, kas atradās vēl neizcirstu ozolu mežu tuvumā.
1766. gadā tirgotājs Kristians Rāve mēģina atjaunot kuģu būvi Rīgā, likdams
uzbūvēt 85 lastu (170 tonnu) buru kuģi. Taču materiālu trūkuma dēļ kuģu
būve 1773. gadā atkal tika pārtraukta. Vēlākos dokumentos slavēti vienīgi
Rīgas kuģu remontētāji – par amata prasmi un precizitāti. Viņu zīmogā bijusi
attēlota roka ar aci plaukstā.

Trīs mastu gafelšoneris «Eufrosine». Būvēts 1902. gadā Plieņciemā.
Foto: A. Pope «Burinieku gadsimts Latvijā»
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Tvaikoņu laikmetā ozolu nomainīja dzelzs, un kuģu būve Rīgā atsākās – Vērmaņa mašīnfabrikā (19. gadsimta pirmajā pusē uzbūvēja pirmos metāla konstrukcijas tvaikoņus), rūpnīcā «Lange un Skuja» (no 1869. līdz 1912. gadam uzbūvēja
232 kuģus), R. Manteļa rūpnīcas kuģu būves cehos (no 1879. līdz 1904. gadam
uzbūvēja 25 kuģus), Novikova kuģu būvētavā (dibināta 1886. gadā), Štrauha un
Krūmiņa kuģu mašīnbūves rūpnīcā (dibināta 1894. gadā) un citās.

Rīgā izvērtās tvaikoņu būvniecība, bet 19. gadsimta 50.–60. gados visā Baltijas jūras piekrastē strauji attīstījās buru kuģu būvniecība, kuru konstrukcijās kā galveno materiālu izmantoja priedes koku. Burinieki tika būvēti zvejnieku ciemos gar visu jūras
piekrasti. Kuģu būves pētnieki fiksējuši vairāk par 50 vietām,
kur laika posmā no 1857. līdz 1930. gadam būvēti burinieki –
Duntē, Engurē, Vitrupē, Vecmīlgrāvī, Mērsragā, Rojā, Salacgrīvā,
Skultē, Valgaciemā, Ventspilī, Ainažos, Kaltenē un Upesgrīvā.
Latvijas piekrastes kuģi tika būvēti, ņemot vērā tēvu un vectēvu
pieredzi laivu būvē. Vienmastu piekrastes kuģīšus (bričkas un
«malkas jančus») būvēja bez jebkādiem zīmējumiem pēc esošo
laivu parauga. Pēc Krimas kara tepat sāka būvēt arī spēcīgākus
jūras buriniekus tālākiem braucieniem. Šo kuģu būve sākusies
ar burinieka modeļa izgatavošanu. Modeli meistars taisīja no
bezzarainiem alkšņu dēļiem, kuri sutināti, žāvēti un tapoti, lai
modelis iznāktu precīzi noteiktā mērogā, pēc kura vēlāk varētu
izgatavot kuģa galvenās detaļas, pat noteikt burinieka smaguma centru.
Latviešu kuģu būvi piekrastē ievērojami bija ietekmējis vācu izcelsmes kuģu meistars Augusts Ferde, kurš savā kuģu būvētavā
Vecmīlgrāvī uzbūvējis 14 tālbraucējus buriniekus un apmācījis
daudz latviešu un igauņu kuģu būves meistaru, kuri vienlaikus
bija arī konstruktori pašu būvētajiem kuģiem. Kā viens no pirmajiem latviešu kuģu meistariem tiek minēts P. Andersons. Viņa
1876. gadā Lielupē būvētajam kuģim «Katarina» bija 50 gadu
ilgs mūžs, bet 1903. gadā Duntē būvētais «Widvud» bija īsts
ātrgaitas trīsmastnieks. Labi kuģu būvmeistari bijuši brāļi Jānis
un Kārlis Ormaņi. Jānis kuģus būvējis gandrīz gar visu Latvijas
piekrasti. Viņa 1876. gadā Ķibrižos uzbūvētais «Wilhelm» kuģojis
41 gadu. Ievērojams Vidzemes kuģu būves meistars bijis Pēteris
Krauze. Viņa «Rota» pirmā šķērsojusi ekvatoru, bet «Noass»,
«Regulis», «Austrums» kalpojuši 28–32 gadus. Kurzemē slaveni bijuši meistari Kiršteini. Izcila vieta kuģu būvētāju saimē ir
Mārtiņam Morgenšternam, kas būvēja kuģus laikā no 1889.
līdz 1925. gadam. No viņa uzbūvētajiem vairāk nekā 30 kuģiem
puse bijuši tālbraucēji. Savu kuģu būvētāja karjeru viņš beidza
1925. gadā Plieņciemā, uzbūvējot četrmastu šoneri ar iekšdedzes dzinēju «Eurasis». A. Andersona 1899. gadā Lielirbē uzbūvētais divmastnieks «Karnilis» «nokuģoja» līdz 1939. gadam.
Minētajā laika posmā, t.i., līdz 1930. gadam, Latvijas piekrastē
uzbūvēts vairāk nekā 500 burinieku, kuri lielāki par 100 reģistra
tonnām. Un kur tad vēl visi mazie «malkas janči»! 1914. gadā
Latvijas tirdzniecības flotē bijuši 274 burinieki, no kuriem vairākums gāja bojā Pirmajā pasaules karā, bet 1931. gadā Latvijas
flote varēja lepoties ar 123 000 reģistra tonnu, tā par 40% pārsniedzot 1914. gada rādītājus.

Viens no lielākajiem jūrmalas ciemos uzbūvētajiem buriniekiem – barkentīna «Rudolf»,
taisīta 1904. gadā Skultē. «Rudolf» veda kravas pāri Atlantijas okeānam.
Foto: A. Pope «Burinieku gadsimts Latvijā»

Motorburinieka «Eurasia» korpusa būve, Plieņciemā 1925. gadā.
Foto: A. Pope «Burinieku gadsimts Latvijā»

Burinieka «Grīva» nolaišana ūdenī, Upesgrīvā 1929. gadā.
Foto: A. Pope «Burinieku gadsimts Latvijā»
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Latviešu kuģu būvvietas

Ainaži (42)

Lūžņuciems (3)
Staldzene (2)
Ventspils (4)
Sarkanmuiža (17)

Vaiduciems (2)
Saunags (1)
Pitrags (2)
Mazirbe (6)
Košrags (1)
Jaunciems (2)
Sīkrags (2)
Melsile (6)
Lielirbe (7)
Pize (3)
Jipka (15)
Lubezere (7)
Roja (15)
Ilmate (4)
Kaltene (55)
Beķerciems (11)
Upesgrīva (54)

Kuiviži (1)
Salaca (21)

Kirbiži (27)
Vitrupe (1)

Rīgas līcis
Liepupe (10)
Dunte (13)
Skulte (19)
Vidriži (1)

Mežragciems (20)

Pēterupe (14)
Bērzciems (1)

Pabaži (6)

Engure (13)

Sleķi (2)

Ķesterciems (12)
Plieņi (7)
Daugavgrīva (1)

Feliksberga (1)

Majori (3)
Pāvilosta (1)
Sakasleja (3)

Kalnciems (4)

Liepāja (4)

Uzbūvēto kuģu skaits:
<10
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Bīriņi (7)

11–20

21<

Mangaļi (18)

Rīga (8)

1903. gadā Duntē uzbūvētais gafelšoneris «Widwud». Viens no retajiem latviešu buriniekiem, kas kuģoja arī Indijas okeānā. Attēls: J. Hartmanis «Latvijas piekrastē būvētie burinieki»

Var apbrīnot šo koka kuģu 20, 30, pat 50 gadu izturību smagajos jūras
apstākļos. Pamatā to var izskaidrot ar profesionālu pieeju kuģu būvniecībai, kura sākās ar koku mērķtiecīgu un rūpīgu atlasi nosolītajā mežā,
katru izvēlēto koku numurējot. Kokus gāza februārī, kad stumbros
vismazāk sulas. Brangām tikušas izraudzītas sīkstās jūrmalas priedes,
priedes bez zariem – vaterveisiem, ziemeļu nogāzēs augošās cietās
priedes – «falšķīlim». Izraudzītais koks pēc tam piešķirtā numura ticis
reģistrēts meistara grāmatā, jo katrs mežā nolūkotais koks ir bijis paredzēts noteiktai kuģa detaļai. Koku cērtot, nav bijusi pieļaujama tā

uzkrišana akmenim, celmam vai citam kokam, lai nerastos acīm nesaredzami bojājumi. Zāģējot kokus plankās, apzīmētas un liktas kopā
malējās, jo, veidojot kuģa apšuvumu, tās liktas simetriski katra savā
bortā. Serdes dēlis lietots tikai iekšdarbiem. Sazāģētās plankas krautas
grēdās tieši ziemeļu–dienvidu virzienā, lai sasiltu vienmērīgi, tādējādi
novēršot sagriešanos. Šādi nokrauti kokmateriāli žāvēti vismaz vienu vasaru. Kuģa būve ilgusi vismaz divas vasaras. Pirmajā ielikts ķīlis,
vadņi un brangas, otrajā – veidots apšuvums un, ja paspēts, kuģis
nolaists ūdenī.
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6. LATVIEŠU MASTU ŠĶIROTĀJU
IEGULDĪJUMS KOKU TIRDZNIECĪBAS
UN RŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBĀ
Jau Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā (īpaši saimnieciski aktīvā
hercoga Jēkaba valdīšanas gados) latviešu amatnieki ieguva brīvmeistara statusu – tas nozīmē, ka viņi varēja nodarboties ar amatu, neiesaistoties noslēgtajās cunftēs, kurās dominēja vācieši. Rīgas saimnieciskajā dzīvē nozīmīgi bija latviešu tirdzniecības un transporta palīgamati.
Rīgas rāte tikai latviešiem bija nodevusi šādus tirdzniecības amatus:
vīna nesēju, sāls nesēju, važoņu, kaņepju kulstītāju, liģeru (eksporta un importa preču svērēji, transportētāji) un koku šķirotāju, bet no
transporta nozares – Daugavas pārcēlāju, enkurnieku un Daugavas
loču amatus. No visiem šiem amatiem ienesīgākais bija koku šķirotāju
amats, kura vidū īpaši izcēlās mastu šķirotāji.
Mastu šķirotāju amats strauji sāka attīstīties 16.–17. gadsimta mijā, kas
saistīta ar kuģu būves attīstību gan Rietumeiropā, gan vietējās kuģu
būves izaugsmi. Kaut arī trūkst konkrētu materiālu, pastāv uzskats,
ka Rīgas mastu šķirotāju amata pirmie meistari bijuši holandieši vai
zviedri. 18. gadsimtā autors Kārlis Snells, slavējot Rīgas mastu šķirotāju
prasmi, atzīmē, ka viņi iemācījušies šā amata noslēpumus no zviedriem, kuri bijuši pirmie mastu šķirotāji Rīgā. Rīgas mastu šķirotājiem
bija pasaules slava un pēc, K. Snella vārdiem, «nekas viņus nepārspēj,
tikai zviedri viņiem varētu līdzināties. Mastu šķirotājiem ir neatdarināma un noslēpumaina prasme, lai noteiktu koku, sevišķi mastu, labumu,
noskaidrotu to derīgumu, tik pareizi un precīzi raksturotu, ka kuģu būvētāji visā pasaulē uz to var paļauties.»
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Lai arī vācu autors meklē mastu šķirotāju amata pirmsākumus ārzemnieku vidū, taču dokumenti apliecina, ka amata ziedu laikos –
18. gadsimtā – tas pilnībā bijis latviešu rokās. Pirmie zināmie latviešu
mastu šķirotāji ir Matīss Zīle, Danielis Roms, Matīss un Jānis Šteinhaueri, Miķelis Kubuliņš, Kaspars Siliņš, Jānis Osis, Jēkabs Ozoliņš, Matīss
Auka. 18. gadsimtā mastu šķirošanas apjomu Rīgā un apkārtējos mežos varējuši nodrošināt 6–9 mastu šķirotāju meistari ar 4–5 mācekļiem.
Mastu koku sākotnējā apstrāde, kas bija ļoti darbietilpīgs process, arī
atradās mastu šķirotāju pārziņā, kas veicināja viņu pārtapšanu par sava
veida uzņēmējiem. Ņemot vērā, ka mastu koki bija viena no vērtīgākajām eksportprecēm, šie uzņēmēji, mastu šķirotāju meistari, kļuva par
turīgākajiem Rīgas latviešiem. Paplašinot darbību, viņi kļuva par koku
un to izstrādājumu rūpniekiem.
Starp mastu šķirotāju dzimtām vispirms jāmin bagātā un ietekmīgā
Šteinhaueru dzimta. Brāļi Matīss un Jānis Šteinhaueri Rīgā uz dzīvi apmetušies 17. gadsimta beigās vai 18. gadsimta sākumā. Matīss apguva mastu šķirotāja amatu un dzīvoja Iļģuciemā, bet Jānis, apprecējis
sāls nesēja amata vecākā atraitni, iesaistījās šajā amatā vēlāk. Matīss
Šteinhauers piedalījies koku sagatavošanas darbos Pēterburgas celtniecībai, bet, atgriežoties Rīgā, pārraudzījis mastu šķirošanu kronim.
Viņa dēli Jānis un Daniels turpināja dzimtas amatu. Jānis Šteinhauers
turpināja nodarboties ar mastu šķirošanu kronim un, vairojot savus
īpašumus, paplašināja uzņēmuma darbību. Savā muižā Zasulaukā
saskaņā ar Pēterburgas Manufaktūru kolēģijas privilēģiju viņš ierīkoja

pirmo papīrfabriku, bet Hermeliņa muižā – kokzāģētavu. Vāciskā Rīgas
rāte apsūdzēja Jāni Šteinhaueru par nelikumīgu tirdzniecību ar kokiem
un par nelikumīgu Hermeliņa muižas iegādi, uz ko viņam kā latvietim
neesot tiesību. Ieķīlāja pat viņa produkciju, par ko uzņēmīgais latvietis
iesniedza pretsūdzību. Diemžēl viņš nepiedzīvoja savu uzvaru, jo tikai
pēc Jāņa Šteinhauera nāves 1779. gadā tiesa viņa prasību apmierināja
un Rīgas pilsētai par zaudējumu atlīdzību bija jāsamaksā 80 000 dālderu, tādēļ rāte meklēja izlīgumu ar Šteinhauera mantiniekiem. Jaunākais
brālis Daniels, ar ko Jānis Šteinhauers sadarbojās tirdzniecības lietās,
izcēlās ar savām aktivitātēm, lai iegūtu Rīgas namnieka tiesības. Namnieka tiesības pavēra plašas iespējas Rīgas pilsētā – līdz pat iekļūšanai
Lielajā ģildē, lieltirgotāju organizācijā –, bet šķērslis tam bija Šteinhaueru latviskā izcelsme. Rīgas rāte uzstājās pret bijušo dzimtcilvēku
un nevācu uzņemšanu namnieku kārtā, kaut arī latviešu mastu koku
šķirotāji bija brīvi, kļuvuši turīgi un iegādājās īpašumus Rīgā. Daniels
Šteinhauers ilgstoši tiesājās ar Rīgas rāti, taču nepanāca savu mērķi.
Tomēr savu tirdzniecisko darbību neatkarīgi no Rīgas rātes ierobežojumiem Daniels izvērsa pēc tam, kad Krievijas troņmantnieks Pēteris,
kurš bija arī Šlēsvigas un Holšteinas hercogs, viņam 1754. gadā piešķīra
hercogistes komerckomisāra tiesības. Pret rātes uzbrukumiem Šteinhaueru aizsargāja Pēterburgas iestāžu protekcija.
Gadsimta beigās koktirgotāju un kokrūpnieku aprindās izvirzījās arī
citu latviešu dzimtu pārstāvji, piemēram, mastu šķirotāji Matīss un Albrehts Muižeļi, brāļi Grindeļi. 1797. gadā no sešām Podragā, Lucavsalā,

Klīversalā un Ķengaragā izvietotajām kokzāģētavām trīs piederēja latviešiem – A. Muiželim, K. Nindelim un G. Ūķem. 19. gadsimta sākumā
vadošais koktirgotājs un zāģētavu īpašnieks bija Albrehts Muiželis.
Latviešu koktirgotāju saimniecisko tiesību emancipācijā liela nozīme
bija Krievijas carienes Katrīnas II izdotajam Pilsētu nolikumam, kuru
1785. gadā attiecināja uz Rīgu. Tas veicināja lielo kapitālu īpašnieku
uzņemšanu tirgotāju ģildēs neatkarīgi no tautības. Albrehts Muiželis
un Jāņa Šteinhauera dēls Daniels kļuva par II ģildes tirgotājiem, bet
III ģildē bija uzņemti 11 latviešu tirgotāji, kuri galvenokārt bija saistīti ar mastu un ozolkoku šķirotāju amatu. 19. gadsimta pirmajā pusē
starp amatpersonām Rīgā minēti ne tikai deviņi mastu šķirotāji, bet arī
13 ozolkoku, mucu galdiņu un dēlīšu šķirotāji. Tie koku šķirotāju pēcnācēji, kuri nekļuva par uzņēmējiem, vēlāk kļuva par amatpersonām,
dažādiem koku vērtēšanas vai apstrādes speciālistiem. Vēlāk arī zāģētavu, papīra dzirnavu un citu manufaktūru vadošo speciālistu vidū tiek
minēti mastu šķirotāju pēcnācēji.
Mēs varam secināt, ka pirmie kvalificētie latviešu tautības koku un
to apstrādes speciālisti bijuši mastu šķirotāji, kuriem bija liela nozīme
latviešu saimnieciskajā emancipācijā. Vienlaikus jāatzīmē arī negatīvā
iezīme (kas gan neattiecas uz saimniecisko jomu) – iekļaujoties vāciskajās tirgotāju organizācijās, saradojoties ar vāciešu ģimenēm, sākās šo
turīgo latviešu uzņēmēju pārvācošanās.
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Hermeliņa muiža 1779. gadā. Attēls no grāmatas J. K. Broce «Zīmējumi un apraksti» 2. sējums, Rīga «Zinātne» 1996
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7. MEHANIZĒTĀS KOKAPSTRĀDES
AIZSĀKUMS LATVIJĀ
Mehanizētās
kokapstrādes attīstība
Latvijas teritorijā līdz
Pirmajam pasaules karam
Par mehanizētās kokapstrādes pirmsākumu Latvijas teritorijā var
uzskatīt 17. gadsimta sākumu, kad sāka veidoties pirmās manufaktūras. Kokapstrādes nozarē tās bija kokzāģētavu manufaktūras.
Šajā laikā Zviedrijas karalis atbalstīja privilēģijas dibināt manufaktūras Rīgas tuvumā, tādēļ pirmās kokzāģēšanas manufaktūras
radās Rīgas apkaimē pie Daugavas un tās attekām, kas bija ērtas
ne tikai plostu uzņemšanai, bet arī baļķu uzglabāšanai un zāģmateriālu transportēšanai. Dažos vēstures avotos gan minēts, ka
mehanizētās kokzāģēšanas aizsākumi radušies daudz agrāk.

Villarda Honnekota zīmēta zāģētava (13. gadsimts). Attēls: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs

40

Enciklopēdijā «Rīga» (1988) minēts, ka vējdzirnavas Rīgā pirmoreiz vēstures avotos parādās 14. gadsimtā. Tās atradušās
Rīgas salā (tagad Centrāltirgus rajonā), un 15. gadsimtā tur
bija divas vējdzirnavas – vienās no tām malta labība, bet otrās
zāģēti dēļi. Teorētiski tas ir iespējams, jo, pēc profesora
V. Fonkina datiem, Rietumeiropā pirmais gateris parādījies jau
1348. gadā, bet, tā kā precīzākas ziņas par minēto kokzāģētavu
nav atrastas, par pirmo kokzāģētavu Latvijas teritorijā tiek uzskatīta holandieša Rotgera Nīderhofa kokzāģēšanas manufaktūra,
kas dibināta 1634. gadā pie Rīgas. 17. gadsimta vidū zviedru
veiktās muižu īpašumu revīzijas rezultātā Rotgeram Nīderhofam
uzdāvināja Berkavas muižu Daugavas kreisajā krastā iepretī Ikšķilei. 1652. gadā Rīgas koktirgotāju sūdzībā minēta R. Nīderhofa
kokzāģētava Berkavas muižā ar 30 zāģiem, kas pārdod mastu kokus un citus kokmateriālus uz Holandi bez starpniekiem, nodarot
lielus zaudējumus kronim, rātei un arī izkonkurē Rīgas tirgotājus.
Rīgas rāte gadiem ilgi tiesājās ar Nīderhofu, iesaistot konflikta izšķiršanā pat Zviedrijas karalieni Kristīni. Krievu–zviedru kara laikā
kokzāģētavas nopostīja, bet pēc kara Nīderhofs tās atkal atjaunoja, turklāt, saņemot Zviedrijas karaļa privilēģijas savai darbībai.
Tomēr rīdzinieki nerimās, un ilgā tiesāšanās ar rāti Nīderhofu izputināja, tāpēc 1677. gadā viņš Berkavu un zāģētavas pārdeva
Kristofam Gartneram, kura tiesības Zviedrijas karalis apstiprināja
līdz laikam, kamēr manufaktūras strādās valsts labā.

Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba laikā (1642–1682) tika ierīkotas
18 kokzāģētavas, kas apgādāja ar kokmateriāliem hercoga kuģu būvētavas Ventspilī un Kuldīgā, citas manufaktūras, kā arī hercoga galmu un
muižas. Gateru produkciju eksportēja arī uz Rietumeiropu kuģu būves
vajadzībām. Lielākie gateri atradās Ventspilī, Kuldīgā, Dobelē, Skrundā,
Engurē, Rendā un Jelgavas pilī. No tām vislabāk iekārtotā bija pēc holandiešu parauga kuģu būvētavas vajadzībām uzceltā zāģētava Ventspilī, kurā bija sasniegta tāda mehanizācijas pakāpe, ka divi cilvēki spēja
saražot tik daudz produkcijas, kuras saražošanai agrāk bija nepieciešams
20 cilvēku darbs. Zāģētavā nodarbināja vismaz 15 zāģus. Dažas zāģētavas, piemēram, Kuldīgā, Dobelē, darbināja ar ūdens spēku, un tās
bija apvienotas ar dzirnavām. Lielākā daļa hercoga Jēkaba laikā celto
kokzāģētavu un mucinieku darbnīcu darbojās līdz 18. gadsimta sākumam, bet divi gateri Rendā darbojās pat līdz 19. gadsimta sākumam.
Hercoga Jēkaba laikā attīstījās arī citi kokapstrādes novirzieni, no kuriem
visbiežāk tiek minētas koka virpotavas un mucinieku darbnīcas. Pētnieki
atzīmē vismaz astoņu mucinieku darbnīcas – Skrundā, Tomē, Engurē,
Rendā, Baldonē, Iecavā, Sērenē, Biržos, kuru ražojumus izmantoja sāls,
pulvera un metāla preču transportēšanai. Lielākā mucinieku darbnīca
bija Tomē, tās produkciju izmantoja ne tikai vietējām vajadzībām, bet
transportēja uz Rīgu, piedevām apgādāja ar mucu sagatavēm Jelgavas
un Bauskas muciniekus. Sērenes mucinieku darbnīca darbojās kopā ar
kokzāģētavu, un tās produkciju veda uz Rīgu, Vidzemi un Latgali. No
mucinieku darbnīcām visilgāk (līdz 1790. gadam) darbojās Engures
uzņēmums.
Pēc kapitālu apmēriem Rīgā 18. gadsimtā pirmajā vietā bija mastu
šķirotāji, kuriem piederēja lielākās kokzāģētavas. Nākamās ziņas par
kokzāģētavām Rīgas apkārtnē saistās tieši ar mastu šķirotājiem Šteinhaueriem, kuru zāģētavas (zāģdzirnavas) atradās Hermeliņa muižā
(1760.–1781. gadā vēsturiskajos dokumentos pieminēta RuendorfaVenta zāģētava ar vēja dzinēju). 1797. gadā Rīgā bija sešas kokzāģētavas
ar 3–6 gateriem katrā (Podragā, Lucavsalā, Ķengaragā, Klīversalā), kuras
piederēja latviešu izcelsmes uzņēmējiem A. Muiželim un K. Nindelim.
18. gadsimta pēdējā desmitgadē vidēji gadā caur Rīgas ostu eksportēja
59 tūkstošus dēļu, kas ir zināma liecība par vietējo kokzāģētavu toreizējo ražošanas jaudu.

Venēcijas zāģa skice (ap 1465. gadu). Attēls: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs

Ūdensdzirnavu zāģu skice. Attēls: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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18. gadsimtā kokzāģēšanas nozare mazāk attīstīta bija Kurzemē. Profesors E. Dunsdorfs kā vienīgo kokzāģētavu, kura ražoja eksportam, min
barona Ulriha Johana fon Bēra kokzāģētavu Popē – viņš eksportēja dēļus uz Lielbritāniju un Dāniju, izmantojot savu kuģi «Plejāda». Celmus
un kokzāģētavas atkritumus pārstrādāja darvā, turklāt baronam Bēram
piederēja arī potašas rūpnīca un papīrdzirnavas. Citu muižu kokzāģētavas gan Kurzemē, gan Vidzemē darbojās galvenokārt pašu vajadzībām.
19. gadsimta sākumā Rīgas kokzāģētavu īpašnieki vācietis Uke un latvietis Muiželis ik gadu pārdeva vidēji 20–25 tūkstošus dēļu. Nozīmīgs
notikums Latvijas kokrūpniecības vēsturē bija 1819. gadā angļa R.
Hanta dibinātā pirmā kokzāģētava ar tvaika dzinēju, kura atradās Sarkandaugavā. Ielu, kurā atradās uzņēmums, nosauca par Tvaika zāģētavas ielu (tagad Tvaika iela). Uzņēmums nodarbināja 30–40 strādniekus,
un par modernās zāģētavas efektivitāti liecina fakts, ka apmēram divas
trešdaļas no visiem Rīgā pārdotajiem dēļiem bija no šīs zāģētavas. Pēc
Hanta nāves zāģētavu nopirka tolaik pazīstamā firma «Vērmanis un
dēls». Vēl 1834. gadā Rīgas rūpniecības uzņēmumu sarakstā minēta
viena tvaika kokzāģētava ar 136 strādniekiem. Kā liecina Rīgas tirdzniecības tiesas 1858. gada dati, Rīgā darbojās divas lielas kokzāģētavas –
Vērmaņa ar 170 strādniekiem un Mitčeļa ar 80 strādniekiem. Savukārt
pēc profesora Arveda Švābes apkopotajiem datiem, 1864. gadā Rīgā
uzskaitītas septiņas kokzāģētavas ar 1199 strādniekiem. No tām sešas
zāģētavas lietoja tvaika dzinējus (kopā astoņus dzinējus ar kopējo jaudu 189 ZS). Jāatzīmē, ka 19. gadsimtā par galvenajiem rūpniecības uzņēmuma progresīvās tehnoloģijas rādītājiem uzskatīja tvaika dzinēju
skaitu un to jaudu. Firma «Vērmanis un dēls» savā mašīnbūves uzņēmumā Tvaika ielā uzsāka šo dzinēju ražošanu. Kopā Latvijas teritorijā 1864. gadā bija uzskaitīti deviņi rūpnieciska rakstura kokapstrādes
uzņēmumi. Rīgā atradās septiņi uzņēmumi, viens Kurzemē un viens
Latgalē (Daugavpilī).
1. tabula. Kokapstrādes attīstība 19. gadsimta 2. pusē

Gads

Uzņēmumu Nodarbināto
skaits
skaits

Produkcijas
apjoms, mlj rbļ.

1867

10

1580

1,0

1870

10

1806

2,0

1872

15

1967

2,4

1874

22

2846

5,3

Latvijā

27

3149

6,2

t. sk. Rīgā

23

2299

5,3

1880/1881

Piezīme. Pēc Krievijas Finanšu ministrijas Tirdzniecības un manufaktūru
departamenta pieņemtajiem kritērijiem uzskaitījumā ietverti uzņēmumi,
kuros strādājošo skaits pārsniedz 16 cilvēkus.

19. gadsimta pirmajā pusē, līdz ar muižu saimniecību aktīvāku iekļaušanos preču–naudas ekonomiskajās attiecībās, Kurzemes muižās pa-
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lielinājās to kokzāģētavu skaits, ko darbināja ar ūdens spēku: 18. gadsimta beigās Kurzemes muižās bija 13 kokzāģētavu, bet 1857. gadā
jau 46. Gadsimta vidū arī Kurzemes un Vidzemes muižās parādījās pirmās kokzāģētavas ar tvaika dzinēju.
Strauja rūpniecības attīstība un ražošanas mehanizācija Latvijas teritorijā saistīta ar 19. gadsimta 60. un 70. gadiem, kad 1866. gada likums par amatniecības un rūpniecības brīvību likvidēja vācu cunftu
privilēģijas, pieauga arī rūpniecisko kokapstrādes uzņēmumu skaits,
un sākās kokapstrādes iekārtu ražošana. Kokapstrādes mašīnas sāka
ražot Riharda Poles, «Pirvica un Co» un «Felzera un Ko» mašīnbūves
rūpnīcas, bet R. Mantela uzņēmums ražoja celulozes un papīra rūpniecības mašīnas. Pēc nodarbināto strādnieku skaita un produkcijas
apjoma kokapstrāde Rīgas rūpniecībā ieņēma pirmo vietu, bet pēc
kokzāģētavu produkcijas apjoma Vidzemes guberņa savukārt ieņēma
pirmo vietu starp Krievijas impērijas Eiropas daļas guberņām. Lielākie
šā laika posma uzņēmumi: «Vērmanis un dēls», «Mitčels un kompānija», J. Hammera kokzāģētava (dibināta 1852. gadā), A. Vulfa (1865),
I. Feierābenda (1867), Jēkaba Dombrovska (1869) kokzāģētavas. Rīgas
osta kā kokmateriālu eksportosta ieņēma pirmo vietu Krievijas impērijā, nodrošinot trešo daļu visa kokmateriālu eksporta.
Lielākā daļa zāģbaļķu Rīgā nonāca pa ūdensceļu. Pa Daugavu – līdz
19 tūkstošiem plostu gadā, lielākoties no Baltkrievijas un Smoļenskas
guberņām, pa Gauju – 900 un pa Lielupi 700 plostu gadā. Pēc dzelzceļu tīkla attīstības palielinājās pa dzelzceļu piegādāto izejmateriālu
daudzums.
19. gadsimta 80. gadu pirmajā pusē līdz ar saimniecisko krīzi, ko izraisīja arī kokrūpniecības nozares pārprodukcija, sašaurinājās rūpnieciskā
ražošana – kokapstrādes uzņēmumu produkcijas apjoms samazinājās
par aptuveni 40 procentiem. 19. gadsimta 80. gadu otrajā pusē sākās
saimnieciskais uzplaukums, kas Latvijas rūpnieciskajās pilsētās pirmajā
vietā izvirzīja metālapstrādi, taču kokrūpniecība bija otra lielākā nozare. Saimnieciskais uzplaukums turpinājās līdz 20. gadsimta sākumam.
Šajā laikā Latvijā pieauga kokzāģētavu skaits, tika dibināti jauni uzņēmumi. 1890. gadā Latvijā darbojās 63 kokapstrādes uzņēmumi ar
5727 strādājošiem, kuri saražoja produkciju par 7,4 miljoniem rubļu. No
kopējā uzņēmumu skaita Vidzemē darbojās 56 uzņēmumi, Kurzemē –
seši, bet Latgalē viens – Daugavpilī. Par uzņēmumu tehnisko līmeni
liecina 70 tvaika dzinēji ar kopējo jaudu 1728 ZS, no kuriem četri dzinēji (58 ZS) darbojās Kurzemē, bet pārējie – Vidzemē. 19. gadsimta pēdējā desmitgadē turpinājās ražošanas koncentrācija gan uzņēmumu
apvienošanās, gan paplašināšanās veidā. Uzņēmumu produkcijas sortimentā parādījās virzība uz koksnes dziļāku apstrādi. Ražošanas koncentrācijas rezultātā uz veco kokzāģētavu bāzes radās a/s «Rīgas kokzāģētava» (bijusī R. Ladera kokāģētava), a/s «Iļģuciema kokzāģētava»
(bijusī «Lomana un Ko» kokzāģētava), S. Berlina kokzāģētava (bijusī

«Vērmanis un dēli» kokzāģētava). 1900. gadā lielākā bija S. Berlina kokzāģētava ar 394 strādājošiem zāģētavā un 157 ārpus tās, un aptuveni
1,2 miljonu rubļu gada apgrozījumu. Starp lielākajiem uzņēmumiem
minama A. Pihlava zāģētava ar 417 strādājošiem, miljonu rubļu lielu gada apgrozījumu un Augusta Dombrovska zāģētava (dibināta
1889. gadā) ar apgrozījumu 0,9 miljoni rubļu gadā. Tehnoloģiju modernizācija tika veikta arī Beiera un Vanaga, J. Dombrovska, O. Berezina,
V. Kleinberga un citās kokzāģētavās.
No jauna dibinātās kokapstrādes sabiedrības jau veidojās par kompleksiem uzņēmumiem ar dziļāku koksnes apstrādi. A/s «Perfekt», piemēram, papildus kokzāģētavai darbojās arī būvniecības izstrādājumu
(logu, durvju) un būvdetaļu ražotnes. A/s «Merkurijs» piederēja kokzāģētava, kastu, mucu, sērkociņu skaliņu un būvniecības izstrādājumu
ražotnes. Vēl minamas brāļu Bērziņu kokzāģētava Bolderājā ar sagatavju ražotni, kā arī kokzāģētava Inčukalnā ar liestu, koka tupeļu un suku
ražotni. Noteikti jāpiemin arī lielie kokapstrādes cehi Rīgas rūpnīcās,
t.sk. Rīgas vagonu rūpnīcā. A/s «Fēnikss» kokapstrādes iecirknī bija vairāk nekā 60 kokapstrādes darbmašīnu, bet uzņēmumā «Russo – Balt»
pat 70 un strādnieku skaits vairāk nekā 200 cilvēki.

Koku pludināšana Gaujā. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

2. tabula. Kokapstrādes un metālapstrādes nozares salīdzinājums

Nozares

Produkcijas apjoms,
mlj rbļ.

Uzņēmumu skaits

Strādājošo skaits

1894/95

1900

1894/95

1900

1894/95

1900

Kokapstrāde

44

64

8,6

12,3

5851

7402

Metālapstrāde

42

73

17,3

36,6

8062

19 479

Līdzās kokzāģētavām 19. gadsimtā sāka attīstīties citas kokapstrādes
un koka pārstrādes nozares. Nozīmīgākie fakti:
1815. gadā dibināta Līgatnes papīrfabrika (papīra dzirnavas);
1816. gadā dibināta O. Jakobi galdnieku darbnīca (te galdniekmeistars
Jakobi strādāja ar septiņiem zeļļiem, bet 1834. gadā – jau ar 22 zeļļiem);
1859. gadā Juglas muižā dibināta papīrfabrika, kura darbojās kā akciju
sabiedrība;
1862. gadā dibināta Rīgas krēslinieku un galdnieku sabiedrība «Asociācija», kura uzskatāma par pirmo mēbeļu ražošanas un tirdzniecības
apvienību Latvijā;
1864. gadā Maskavas priekšpilsētā dibināts mēbeļu ražošanas uzņēmums ar kokzāģētavu;
1873. gadā dibināta tāfeļu, namdaru zīmuļu un koksnes mehāniskās
apstrādes fabrika «F. V. Nater» (tagad «Latvijas Bērzs»);
1878. gadā izveidota pirmā sērkociņu fabrika «Vulkāns» Kuldīgā;
1885. gadā M. Pagasts nodibināja savu «Būvju un mēbeļu galdniecības» uzņēmumu. M. Pagasts pats bija izcils mēbeļu galdnieks, vēlāk arī
kredītiestāžu direktors un pilsētas domnieks;

1888. gadā dibināta D.M. Mihelsona krēslu, tāfeļu un koku apstrādes
rūpnīca, vēlāk finieru fabrika;
1889. gadā agrākās «Vērmanis un dēli» mašīnbūves rūpnīcas vietā izveidota J. Potempa finieru fabrika;
1896. gadā savu ražotni Slokā izveidoja Baltijas celulozes fabrikas
sabiedrība.
1870.–1880. gadu var uzskatīt arī par mēbeļu rūpnieciskās ražošanas
sākumu Latvijas teritorijā. Arhīva materiālos pirmās ziņas atrodamas
par 1874. gadā Liepājā dibināto R. Tilica galdniecības izstrādājumu
fabriku. 1875. gadā izveidotas vairākas mēbeļu fabrikas Rīgā: R. Bergmana mēbeļu fabrika Kalnciema ielā 104, M. Ordska mēbeļu fabrika
Maskavas ielā 119, Roberta Hauzermana galdniecības izstrādājumu
fabrika. R. Hauzermans bija šveiciešu arhitekts, kurš pats projektēja modernas mēbeles un nodeva izgatavošanai savā uzņēmumā. Pie rūpnieciskiem mēbeļu ražošanas uzņēmumiem var pieskaitīt arī Mārtiņa
Pagasta «Būvju, mēbeļu galdniecības un mehāniskās koku apstrādes
uzņēmumu».
Līdz gadsimtu mijai šajos rūpniecības uzņēmumos jau nodarbināja
vidēji 30–35 strādniekus.
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Vairāki lieli mēbeļu ražošanas uzņēmumi tika izveidoti arī 19. gadsimta 90. gados. 1897. gadā G. Eše Jelgavā izveidoja savu mēbeļu fabriku, bet 1899. gadā J. Auziņš Jaundubultos atvēra galdniecības izstrādājumu fabriku, kura
specializējās dārza mēbeļu un citu vasarnīcām nepieciešamo koka izstrādājumu izgatavošanā. Tajā pašā gadā Rīgā,
Ūdens ielā 20, darbu sāka mēbeļu fabrika «Silva», par kuras darbību arhīvos saglabājušies interesanti fakti. Darba
samaksa strādniekiem tika aprēķināta pēc kategoriju principa un svārstījās no 50 kapeikām dienā IV kategorijai,
līdz 1 rublim – I kategorijai. Fabrikas iekšējās kārtības noteikumi paredzējuši sodu sistēmu – no 40 kapeikām līdz
1 rublim par dzeršanu darba vietā vai nepiederošu, svešu personu ievešanu fabrikā, bet par smēķēšanu neatļautā
vietā 15–30 kapeikas.
Vēl gadsimtu mijā dibināto uzņēmumu vidū pieminama M. Veisa mēbeļu fabrika, kas atradās Sanktpēterburgas
šosejas malā, kā arī A. Šmerlinga un A. Fosberga galdniecības fabrika (Zasulauka ielā 9). 1900. gadā Daugavpilī
dibināta S. Varelšteina liekto mēbeļu fabrika ar 52 strādniekiem. Pēc gada Daugavpilī jau bija divas šādas fabrikas ar
100 strādniekiem.
Visas mēbeļu fabrikas samērā viegli (tikai samazinot strādnieku skaitu) pārdzīvoja pasaules saimniecisko krīzi 1900.–
1903. gadā. Pirms Pirmā pasaules kara vēl izveidojās jaunas, lielas mēbeļu fabrikas – R. Deiča (dibināta 1912. gadā,
Vendenes ielā 9), S. Gurviča (dibināta 1913. gadā), E. Kudrina (dibināta 1913. gadā, Bauskas ielā 16/20), A. Šulca
(dibināta 1913. gadā, Bērzpils ielā 2).
20. gadsimta pirmajos gados kokapstrāde piedzīvoja īslaicīgu pagrimumu līdz ar vispasaules saimniecisko krīzi (1900–1903), bet sākot ar pirmās desmitgades otro pusi atkal vērojams ražošanas pieaugums un saimnieciskais uzplaukums, kas turpinājās līdz Pirmā pasaules kara sākumam. Liels notikums bija 1901. gadā notikusī Rīgas
700 gadu jubilejas rūpniecības izstāde, kas veicināja nacionālās mākslas un rūpniecības straujo attīstību. Kā liecina
1910. gada rūpniecības statistika, kokapstrādes nozarē Latvijā 99 uzņēmumos bija nodarbināti 11 304 strādnieki.
Lielākie kokapstrādes uzņēmumi bija Rīgas kokzāģētavas «S. Berlins» un «Lemans un Ko», kurās bija nodarbināti
apmēram 400 strādājošo. 1913. gadā visā Latvijā kokapstrādes nozarē bija 86 uzņēmumi, to skaitā:
56 kokzāģētavas ar 6460 strādniekiem;
17 finieru un mēbeļu fabrikas ar 1758 strādniekiem;
četras sērkociņu fabrikas ar 1700 strādniekiem;
deviņi rūpnieciskie uzņēmumi, kuros ražoja dažādus koka izstrādājumus.
Svarīgākais rūpnieciskais centrs bija Rīga, kuras kokrūpniecības potenciālu raksturo prof. A. Aizsilnieka sniegtie
dati (pieskaitīta rotaļlietu ražošana) – 61 uzņēmumā bija nodarbināti 7,8 tūkstoši strādnieku. Salīdzinājumam –
mašīnbūvē 49 uzņēmumos nodarbināja 20,4 tūkstošus strādnieku, bet tekstilrūpniecībā 19 uzņēmumos –
10,3 tūkstošus. 1913. gada statistikas dati par Kurzemes guberņu rāda lēnāku šī reģiona rūpniecisko attīstību. Lielākie kokapstrādes centri bija lielās ostas pilsētas – Liepāja un Ventspils, kur vadošās bija kokzāģētavas. Kokzāģētavu
problēma arī tajā laikā bija nespēja nodrošināt darbu visu gadu, tāpēc no visiem guberņas uzņēmumiem cauru
gadu nodarbināja 890 strādniekus, kaut bija vērojama ekonomikas stabilitāte. Ventspilī un Liepājā izvietojās pa četrām lielām zāģētavām, Ventspils apriņķī vēl arī četri kokzāģēšanas uzņēmumi. Liepājas kokrūpniecība bija daudzveidīgāka, jo šeit vēl minētas divas galdniecības izstrādājumu fabrikas (ar 54 un 20 strādniekiem), sērkociņu fabrika
ar 251 strādnieku, kā arī divas korķu fabrikas ar 996 un 96 strādniekiem. Liepājas korķu fabriku produkcija ieņēma
vienu no galvenajām pozīcijām Krievijas impērijas iekšējā tirgū un eksportā. Guberņas administratīvajā centrā –
Jelgavā – izveidojās trīs kokzāģētavas, kas ražoja produkciju eksportam, to nodrošinot caur Rīgas ostu. 1913. gadā
Latvijā saražoja 50 tūkstošus m³ saplākšņu jeb 25% no visas Krievijas produkcijas, kokmateriālu eksports sasniedza
40 miljonus zelta rubļu un ieņēma pirmo vietu Krievijas kokmateriālu eksportā. Lielākie uzņēmumi bija sērkociņu un skaliņu fabrika «Vulkāns» Kuldīgā (700 strādnieki), J. Potempa finieru fabrika (600 strādnieki), kokzāģētavas,
kuras piederēja F. Šapiro, T. Pihlauam, A. Dombrovskim, S. Berlinam, G. Lemanam (katrā vairāk nekā 300 strādnieku), R. Hauzermana būvdetaļu fabrika (500 strādnieku). Pieminamas arī šajā laikā amatnieku dibinātās mēbeļu
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Kuldīgas «Vulkāns». Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

galdniecības un citu kokapstrādes amatu darbnīcas, kas vēlākajos gados izvirzījās starp spēcīgākajiem
savas nozares uzņēmumiem. Īpašus panākumus sasniedza galdnieki Roberts Beķeris, Hermanis Būmanis, Pēteris Caune, Ēvalds Jansons; koktēlnieki Kārlis Ādamsons, Jēkabs Siliņš; tapsētājs–dekorators Jānis
Stepermanis, stīgu instrumentu meistars Jānis Viesturs. Straujais kokapstrādes uzņēmumu pieaugums
attiecīgi veicināja arī kokapstrādes mašīnu ražošanas tālāku attīstību. Pēc «Rigasches Adresbuch» 1913.
gada datiem Rīgā kokapstrādes darbmašīnas izgatavoja 11 rūpnīcās.
Sākoties Pirmajam pasaules karam, kad karadarbība pietuvojās Latvijai, evakuēja rūpnīcu iekārtas,
materiālus un pusfabrikātus. Ievērojami saruka to kokzāģētavu skaits, kas strādāja eksportam, ostās
samazinājās apgrozījums. Tomēr vāciešu okupētajās teritorijās lielākajos mežu masīvos cēla jaunas
kokzāģētavas. Izveidoja pat veselus kokzāģētavu ciemus ar barakām, slimnīcām, kur nodarbināja karagūstekņus un no vietējiem iedzīvotājiem saformētas darba vienības. Bieži vien kokzāģētavas iekārtoja
tūlīt aiz frontes otrās līnijas. Tur ražoja galvenokārt to, kas nepieciešams frontes vajadzībām – nocietinājumu, blindāžu un baraku būvei; tika izmantotas pat ēveļskaidas – karavīru gultasvietu iekārtošanai
ierakumos. Kokzāģētavas strādāja arī eksportam uz Vāciju (stutmalka, dzelzceļu gulšņi, lubiņas u.c.).
Saskaņā ar vācu okupācijas iestāžu ziņojumu 1916. gadā okupētajā Latvijas teritorijā darbojās trīs stacionāras zāģētavas Liepājā, četras – Ventspilī, bet Rucavā pat uzskaitītas desmit zāģētavas.
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Rīgas 700 gadu jubilejas
izstāde un tās nozīme
kokapstrādes attīstībā
1904. gadā pazīstamais latviešu publicists, sabiedriskais un kultūras darbinieks Jānis Asaris rakstīja, ka Latvijā viss izskatās citādāk
nekā pirms pāris gadiem: «Šī garša, kura Rīgā tikusi pie vārda īpaši
ar 1901. gada jubilejas izstādi, ir tiešām kas jauns.»
Ir grūti pārvērtēt šī vērienīgā pasākuma ietekmi uz Rīgas un visas
Latvijas rūpniecības, amatniecības, mākslas un kultūras attīstību.
Vienlaikus izstāde parādīja arī sava laika Rīgas saimnieciskās un kultūras dzīves panākumus.

Skats no tilta uz Esplanādē izvietoto izstādes daļu.
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch

Koka tilts, kas savieno Esplanādi ar Strēlnieku dārzu (pa diagonāli pāri krustojumam).
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch
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1901. gada 1. jūnijā atklātās jubilejas izstādes galvenā ekspozīcija
aizņēma visu Esplanādes teritoriju. 40 dažāda lieluma un formas
paviljonos bija izvietoti visu rūpniecības uzņēmumu, amatniecības, tirdzniecības un citu uzņēmumu stendi. Izstādes turpinājums
bija toreizējā Strēlnieku dārzā (tagad – Kronvalda parks). Kanāla
malā bija uzbūvēti Senās Rīgas maketi: pilsētas mūris gar kanālu,
stūra torņi, pilsētas vārti, Rātslaukums ar Rātsnamu un Melngalvju
namu, iela ar senajām ēkām. Visi maketi bija ēku dabiskajā lielumā, tāpēc Rātsnama pagrabā varēja iekārtot restorānu. Vietā, kur
tagad atrodas LU Ķīmijas fakultātes ēka, abos kanāla krastos bija
uzbūvēta Venēcija, bet kanālā peldēja gondolas ar īstiem Venēcijas gondoljeriem. Abas izstādes daļas savienoja koka tilts, kurš bija
uzcelts pa diagonāli pāri tagadējam Kr. Valdemāra un O. Kalpaka
ielas krustojumam. Savukārt starp «Seno Rīgu» un «Venēciju» bija
uzcelts tilts pāri kanālam uz «Putnu pļavu» (tā agrāk sauca laukumu
starp tagadējo Bioloģijas fakultātes ēku un Nacionālo teātri), kur
bija liels daudzums izpriecu paviljonu.
Vairākums jubilejas pasākumiem celto būvju bija veidotas no koka
ar ļoti bagātīgiem rotājumiem. Būvju autors bija Amatniecības skolas direktors arhitekts Makss Šervinskis, kurš bija ieguvis 1. prēmiju
1901. gada ziemā rīkotajā konkursā par labāko izstādes plānojumu
un paviljonu projektiem. Viņam kopā ar arhitektu Alfrēdu Ašenkampfu uzticēja projekta realizāciju. Kā atzīmē arhitektūras vēstures pētnieki, tik plašs jūgendstila lietojums būvju formu un izteiksmes daudzveidībā līdz tam nekur nav bijis sastopams. Pastāv pat
uzskats, ka šajā izstādē Mihails Eizenšteins guvis iedvesmu savām
monumentālajām jūgendstila būvēm.

Vecrīgas centrālā daļa – Rātslaukums.
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in
Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch

No kokapstrādes viedokļa Rīgas 700 gadu jubilejas izstāde bija
ievērojama ar to, ka tik īsā laikā uzcelt tik lielu daudzumu sarežģītu koka būvju bija iespējams, tikai pateicoties spēcīgajai, labi
attīstītajai Rīgas kokapstrādes rūpniecībai un augstas klases kokamatniekiem. Galvenos namdaru darbus veica F.V. Hopfes uzņēmums, kurš uzbūvēja rūpniecības un mašīnu halles, galvenā
restorāna ēku un «Senās Rīgas» celtnes. Vēl jāmin, ka tiltu pār
Nikolaja ielu būvēja Rīgas namdaru amata vecākais Šteinerts,
būvuzņēmējs Kresels veica būvniecības un dārzniecības haļļu,
kā arī skolu paviljona celtniecības darbus, namdaru amata meistars Raute uzbūvēja brīvdabas estrādi Strēlnieku dārzā.

Izstādes galvenā ieeja.
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch
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Vecrīgas «maketa» kopskats
kanāla malā.
Foto: Die Rigaer Jubiläums
Ausstellung 1901 in Bild und
Wort. Ein Erinnerungsbuch

Putnu pļava: «Venēcija» no kanāla.
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch

48

Īpaši pieminama būtu «Senās Rīgas» tapšana, ko var uzskatīt par
romantisma ietekmētu baltvāciešu mākslas un vēstures izpratni.
Speciāli izveidotajā komisijā darbojās Dr. phil. V. Neimanis, arhitekts
A. Reinbergs un gleznotājs Ernsts Tode. Viņu sadarbībā ar celtniekiem veidojās idilliskā Rīga. V. Neimanis apkopoja vēsturiskās Rīgas
attēlojumus arhitektu plānos, gleznās, arī J. Broces zīmējumos,
kurus A. Reinbergs izplānoja atbilstoši attiecīgajai teritorijai, proporcionāli samazinot izmērus. Visas ēkas viņi centās projektēt pēc
iespējas senākā veidolā, kas ievērojami atšķīrās no tajā laikā Rīgā
esošajām būvēm, piemēram, Rātsnama un Melngalvju nama. Ēku
būves un apdares darbus veica F.V. Hopfes firma, kurai vajadzīgos
krāsojuma toņus palīdzēja panākt E. Tode. Ēku sienas desmit pēdu
augstumā apšuva ar collu bieziem dēļiem, lai tās varētu apmest
ar apmetumu. Sienu augšējās daļas vienkārši apšuva ar latām un
pēc tam ar salmu pinumu. Ķieģeļu sienu imitāciju izdevās panākt,
ieskrāpējot savienojumu vietas sarkani krāsotajā apmetumā. Attiecībā uz ēku konstrukciju var atzīmēt, ka visas sienas izgatavoja no
parastajām koka sastatnēm, kuras augšdaļā nepieciešamajā garumā apzāģēja. Tas saistīts ar ierobežoto laiku, kas celtniekiem bija
dots ēku pabeigšanai. Tieši tādēļ arī arhitekts nevarēja izprojektēt
detalizētus rasējumus, un namdari bija spiesti izgatavot ēku pēc
vispārīgajiem rasējumiem mērogā 1 : 100.

No izstādes dalībniekiem īpaši jāpiemin mēbeļu galdniecību
pārstāvji. Pazīstamie galdniekmeistari M. Pagasts, Ādams Tidriks,
Vilhelms Briedis, Antons Millers saņēma zelta medaļas no izstādes
organizatoriem par izstādes stendos izstādītajām mēbelēm, rūpnīcu koka maketiem un citiem eksponātiem. Kā atceras M. Šverinska
dēls, rūpnīcas «Fēnikss» un konfekšu fabrikas «Lankowsky & Liccop»
maketi tapuši Šverinsku dzīvoklī, tēva vadībā un amatniecības skolas galdniecības specialitātes audzēkņu izpildījumā.

Lielā rūpniecības halle.
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch

Rūpniecības paviljonā bija izstādījušies arī lielākie kokapstrādes
uzņēmumi ne tikai no Rīgas, bet arī citām Baltijas guberņu pilsētām. Savas iespējas gan sērkociņu, gan sērkociņu ražošanas iekārtu izgatavošanā demonstrēja Kuldīgas uzņēmums «Vulkāns».
Savukārt Krievu–Baltijas vagonu rūpnīcas stendā plaši bija pārstāvēta kokapstrāde. Stenda ārpusē bija izstādīti preču vagoni, kā arī
elektriskā tramvaja vagons, kuru apdarē bagātīgi izmantoja koku.
Jāatzīmē, ka jubilejas izstādes atklāšanas dienā atklāja arī pirmo
elektriskā tramvaja līniju Rīgā – pa Aleksandra bulvāri, Aleksandra
ielu (tagadējā Brīvības iela) līdz dzelzceļa stacijai.

A/s «Stella» kokapstrādes darbmašīnu ekspozīcija izstādē.
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch

Trīs stendos bija eksponēta T. Johansona, R. Štrausa un visvecākās, 1835. gadā dibinātās, J. Treselta klavieru fabrikas produkcija.
J. Treselta izstādei izgatavotās produkcijas dekora autors bija pats
M. Šverinskis.
Rūpniecības paviljonā bija pārstāvēta arī kokapstrādes darbmašīnu ražošana. Mašīnbūves a/s «Rihards Pole» un a/s «Stella» demonstrēja bagātīgu kokapstrādes mašīnu piedāvājumu kokzāģētavām, mēbeļu fabrikām un kokapstrādes darbnīcām.
1901. gada Rīgas 700 gadu jubilejas izstāde parādīja ne tikai
Rīgas, bet arī visas Latvijas teritorijas rūpniecības izaugsmi un
augsto līmeni.
A/s «Rihards Pole» kokapstrādes darbmašīnu ekspozīcija Rīgas 700 gadu jubilejas izstādē.
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch
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Augusts Dombrovskis –
kokrūpnieks, sabiedriskais
darbinieks un mecenāts
Runājot par kokrūpniecību 19.–20. gadsimta mijā, nevar nepieminēt izcilu tā
laika personību – Augustu Dombrovski (1845–1927). Viņu atceras un piemin
kā garā stipru vīru, labdari, vijoļbūvētāju un kokrūpnieku. Viņu atceras un piemin kā censoni, kurš (kaut skolā nebija gājis nevienu dienu) spēja izdomāt un
ieviest savā zāģētavā daudz tehnisku jauninājumu, projektēt un aprēķināt visu
nepieciešamo savām būvēm un vijolēm, kā arī iemācīties vairākas valodas.
Augusts Dombrovskis dzimis 1845. gada 16. jūlijā Ķengaraga zvejnieka ģimenē. Nabadzība, tēva pārmērīgā alkohola lietošana un daudzbērnu ģimenes
problēmas liedza Augustam iegūt izglītību skolā. Viņa māte, kura pati neprata
rakstīt, iemācīja viņam lasīt, pārējo A. Dombrovskis apguva pašmācības ceļā.

Augusts Dombrovskis. Foto: «Ziemeļblāzmas» muzeja arhīvs

Darba gaitas viņš sāka agri, vēlāk 25 gadus nostrādāja tēvoča Jēkaba Dombrovska (1825–1886) uzņēmumā, tostarp viņa 1869. gadā uzbūvētajā kokzāģētavā
Ķīšezera krastā. Tēvoča uzņēmumā viņš veica dažādus darbus – vadīja plostus,
uzpirka mežus un vadīja to izstrādi, strādāja par mehāniķi, darbu uzraugu. Šajos
25 gados A. Dombrovskis pie turības netika, taču uzkrāja milzīgu dzīves un darba
pieredzi. Savu uzņēmējdarbību Augusts Dombrovskis uzsāka ar veiksmīgu plostu izvadīšanu pa Daugavu uz Mīlgrāvi. Darbs gāja no rokas, un 1884. gadā viņš
jau varēja uzbūvēt savu velkoni «Parats», ar kuru vest kokmateriālus uz kuģiem
un vilkt plostus, lai nopelnītu līdzekļus uzņēmuma paplašināšanai. 1888. gada 23. septembrī, jau būdams Rīgas II ģildes tirgotājs, A. Dombrovskis iesniedza Vidzemes guberņas valdei lūgumu atļaut ierīkot kokzāģētavu. Tā paša gada
decembrī viņš saņēma atļauju tās celtniecībai Mazajā Iļķes salā. Projekta realizācijai tika piesaistīti kompanjoni – A. Vanags, Š. Beiers, K. Sīlītis. Vēlāk starp
kompanjoniem radās domstarpības, un, meklējot jaunus partnerus, izveidojās
ilggadēja sadarbība ar Kārli Plāti. A. Dombrovska gūtā pieredze tēvoča Jēkaba
uzņēmumā un viņa lielās darbaspējas nodrošināja uzņēmuma uzplaukumu, un
gadsimtu mijā viņa uzņēmums sasniedza gandrīz miljona zelta rubļu apgrozījumu, nodarbinot vairāk nekā 300 strādnieku. Tas kļuva par vienu no lielākajiem
tā laika kokapstrādes uzņēmumiem Rīgā, kas apgādāts ar tvaika dzinēju.
Augusta Dombrovska sabiedriskā darbība sākās jau 1881. gadā Rīgas Latviešu
biedrībā; 1888. gadā viņam uzticēja biedrības kārtības komisijas vadību. Jāatzīmē, ka viņa tēvocis bija viens no Latviešu biedrības dibinātājiem un runas
vīriem, finansiāli veicinājis latviešu biedrības organizēšanu (1872. gadā) un materiāli nodrošinājis tās izglītības un kultūras pasākumus. Arī tēvoča sieva Kristīne
aktīvi darbojās biedrībā, dibināja bērnu patversmi («Katrīnas patversme»), bibliotēku un medicīnas punktu Avotu ielā.
Pirmais patstāvīgais A. Dombrovska labdarības pasākums bija 1900. gadā atklātais zāģētavas bērnudārzs «Zaļā skola», kura īpašnieka statusā tika izvirzīts
K. Plāte.

Augusts Dombrovskis. Foto: «Ziemeļblāzmas» muzeja arhīvs
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Viens no pazīstamākajiem A. Dombrovska labdarības pasākumiem ir 1903. gadā dibinātā atturības biedrība «Ziemeļblāzma». Tā ir sena kokrūpnieka iecere, jo jau bērnībā
radies naids pret alkohola lietošanu, kas vēl vairāk nostiprinājies pēc tēvoča Jēkaba
pāragrās nāves šī paša netikuma dēļ. Dibināšanas protokolā un nama celtniecības
procesā A. Dombrovskis minēts tikai kā atturības biedrības labvēlis, nevis kā gruntsgabala dāvinātājs, nama projektētājs un būvētājs. 1904. gadā atklāja un iesvētīja «Ziemeļblāzmas» pirmo namu. Kā īpašs nopelns pieminams A. Dombrovska dibinātais
Izglītības fonds trūcīgiem un apdāvinātiem skolniekiem.
1905. gada revolūcijas soda ekspedīcija 1906. gadā nodedzināja «Ziemeļblāzmas»
namu, bet pašu biedrības dibinātāju gandrīz nošāva, tādēļ A. Dombrovskis bija
spiests emigrēt uz ārzemēm. Viņa pusotru gadu ilgās prombūtnes laikā biedrības
darbība apsīka.

«Zaļā skola». Foto: «Ziemeļblāzmas» muzeja arhīvs

Kad 1907. gadā viņš atgriezās dzimtenē, biedrība atsāka darbību, noslēdza līgumu par jauna nama celtniecību, un trīs mēnešu laikā tas tika uzcelts. Šoreiz oficiālā ēkas projektētāja un būvētāja statusā atradās Gustavs Šķilters, kura attiecības ar
A. Dombrovski raksturo viņa paša vārdi: «Dombrovska tēvs man mīļš, tēvišķīgs
draugs.» Darbu atsāka arī «Ziemeļblāzmas» teātris, iesaistot Rīgas teātru aktierus un
režisorus, piemēram, Teodoru Leju-Krūmiņu un Aleksandru Freimani. 1910. gadā šeit
debitēja aktieri Arveds Mihelsons un Ludmila Špīlberga.
Lai «Ziemeļblāzmas» darbā vēl vairāk iesaistītu latviešu radošo inteliģenci,
A. Dombrovskis uzbūvēja Burtnieku namu. Lai šeit dzīvotu un strādātu, noteikumi
bija vienkārši – dzīvoklis par brīvu, pašu iemītnieku uzturs, aizliegums lietot alkoholu.
Turklāt nama īpašnieks nodrošināja transportu braucieniem pa Mīlgrāvi vai Daugavu.
Viņš bija ļoti priecīgs un pateicīgs, ja nama iemītnieki veica kādus darbus bērnudārza
vai «Ziemeļblāzmas» labā. Burtnieku namā dzīvojuši Krišjānis Barons, Kārlis Skalbe,
Jānis Jaunsudrabiņš, Jānis Akuraters, mākslinieku darbnīcās strādāja Janis Rozentāls
un Teodors Zaļkalns, tādējādi nams kļuva par īstu latviešu kultūras centru. 1910. gadā
A. Dombrovskis uzsāka jaunā «Ziemeļblāzmas» nama celtniecību un 1913. gada
1. septembrī to atklāja ar Raiņa lugas «Zelta zirgs» uzvedumu, kā arī J. Vītola kantātes «Ziemeļblāzma» pirmatskaņojumu. Namu iesvētīja mācītājs Andrievs Niedra.
1914. gadā A. Dombrovskis nodeva namu biedrībai.
1909. gadā A. Dombrovskis uzbūvēja un nodeva Latviešu izglītības biedrības pārziņā
proģimnāziju Mīlgrāvī un ziedoja materiālus pirmskolas pārbūves darbiem Zolitūdē.
1910. gadā latviešu kultūras mecenāts finansēja Latviešu mākslas izstādi Rīgā, savā
ģimenes mājā Bezdelīgu ielā 3 izmitināja kori Latviešu vispārīgo dziesmu svētku
laikā. Sākoties Pirmajam pasaules karam, kokrūpnieks un kultūras mecenāts nebija
vienaldzīgs pret karā ierauto latviešu likteņiem – uzturēja karā iesaukto zemessargu
patversmi, «Ziemeļblāzmas» namā pulkvedis J. Francis izveidoja 2. strēlnieku bataljonu. Pats A. Dombrovskis devās bēgļu gaitās uz Pēterburgu. Karš nesa smagus zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai un arī vienam no lielākajiem Rīgas kokrūpniekiem.
Krievu armijai atkāpjoties, 1917. gadā nodedzināja ne tikai Mīlgrāvja kokzāģētavu,
bet arī no A. Dombrovska kokmateriāliem būvēto tiltu pār Daugavu. 1918. gadā nodega arī biedrības «Ziemeļblāzma» pagaidu nams, ko izmantoja teātris.

Pirmais «Ziemeļblāzmas» nams. Foto: «Ziemeļblāzmas» muzeja arhīvs

Burtnieku nams. Foto: «Ziemeļblāzmas» muzeja arhīvs
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A. Dombrovska kokzāģētavas piestātne ar liellaivām un
Daugavā redzamo velkoni «Parats».
Foto: «Ziemeļblāzmas» muzeja arhīvs

Pēc atgriešanās Latvijā A. Dombrovskim ar lielām grūtībām izdevās atjaunot kokzāģētavu,
un 1922. gadā tā atsāka darbu. Atjaunotajā kokzāģētavā bija trīs gateri un viens slīperu zāģis, kā arī samērā liels daudzums kokapstrādes darbmašīnu tālākai zāģmateriālu apstrādei.
Pamazām tika novērsti postījumi «Ziemeļblāzmas» namā, un biedrība atsāka darbu. Taču
uzņēmums nespēja atjaunot agrāko gadu produktivitāti, tā īpašnieku, stipras gribas cilvēku, salauza ģimenes traģēdija – māsas, sievas un dēla nāve. Mūža nogalē viņš nodarbojās
galvenokārt ar savu vaļasprieku – vijoļbūvi.
Savu pirmo vijoli A. Dombrovskis izgatavojis 1877. gadā un kopš tā laika līdz mūža beigām
izgatavojis apmēram 1500 vijoļu, čellu, kontrabasu. Šī nodarbe kultūras mecenātam nebija
peļņas avots, jo visus savus darinājumus viņš dāvināja cilvēkiem. Darbojoties šajā jomā,
izpaudās A. Dombrovska zinātkāre un neatlaidība. Daba viņam bija dāvājusi smalku muzikālo dzirdi, bet pārējo viņš vijoļbūvē panācis, gadu desmitiem studējot, pētot un izdarot
secinājumus par dažādām koku sugām, kā arī lakām. Protams, ka tik milzīgu instrumentu
daudzumu viņš neizgatavoja viens pats, bet gan kopā ar amatnieku, kurš veica mazāk atbildīgus sagatavošanas darbus, bet svarīgākos A. Dombrovskis veicis pašrocīgi. Mūža nogalē,
savas tuvas līdzgaitnieces Martas Rinkas rosināts, sirmais meistars sarakstīja un 1923. gadā
izdeva grāmatu «Mana vijole».
Pārbūvējot savu māju Bezdelīgu ielā, A. Dombrovskis izbūvējis piebūvi ar mūzikas zāli,
atsevišķām telpām vijoļbūves darbnīcai un mūzikas instrumentu uzglabāšanai. Viņš šeit
rīkoja koncertus, un A. Dombrovska namā pulcējās mūzikas mīļotāji, īpaši tad, kad muzicēja
kāda slavenība. Par tādiem var uzskatīt arī viņa dēlus, profesionālus vijolniekus Augustu un
Aleksandru, kā arī meitu, pianisti Katrīnu, kura dzīvoja Pēterburgā.
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Pēc Augusta Dombrovska nāves uzņēmumu vadīja K. Plāte. 1929. gadā viņš izstājās no uzņēmuma, tādēļ uzņēmuma vadību pārņēma tā dibinātāja dēli Augusts un Aleksandrs, taču uzņēmumam nebija agrākā vēriena, ko ietekmēja gan vispārējā ekonomiskā krīze, gan uzņēmuma
organizatoriskais un administratīvais darbs. 1934. gadā uzņēmumam draudēja bankrots. Ar
1935. gada Latvijas Ministru kabineta lēmumu Dombrovsku kokzāģētavu atpirka no tās līdzīpašniekiem, un tā pārgāja Zemkopības ministrijas Mežu departamenta īpašumā. 1937. gadā
tā pārgāja valsts a/s «Latvijas Koks» īpašumā ar nosaukumu «A/s «Latvijas Koks» kokzāģētava
Mīlgrāvī». Pēc kokzāģētavas rekonstrukcijas 1935. gada 5. jūnijā notika svinīga atklāšana, kurā
zemkopības ministrs J. Kauliņš teica emocionālu, laikmetam raksturīgu runu, kurā tika slavināts
nacionālais patriotisms: «Strādnieki,... esam pulcējušies vēsturiskā vietā, tāpēc ka fabrika ir lielā
latvieša, lielā filantropa Dombrovska mūža darba sākums un visu centienu piepildījums... Mīlgrāvis saistās ar pašaizliedzīga latviešu patriota dzīvi un darbiem. Esat tad nu cienīgi sava tēva
darbu turpinātāji, neaizmirstiet ik brīdi, ka viņš saviem smagiem soļiem, darbā saliektu muguru
vēl joprojām staigā jūsu vidū...»
20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē bijusī Dombrovsku kokzāģētava bija mainījusies līdz nepazīšanai. 1939. gadā uzņēmumā, kurā ietilpa stacionārā kokzāģētava, pārvietojamā kokzāģētava, ēvelētava un kastu izgatavošanas iecirknis, strādāja kopumā 580 strādnieku. Stacionārajā
kokzāģētavā bija septiņi gateri, baļķu pacēlāji un citi mehānismi, kurus darbināja 350 ZS tvaika
mašīna, 60 ZS lokomobile un 16 ZS dīzeļmotors. Tā bija viena no nedaudzajām modernajām
lieljaudas kokzāģētavām Latvijā.
Stāstu par Augustu Dombrovski gribētos nobeigt ar advokāta Jāņa Kreicberga 1914. gadā teikto: «Būvēt ir viņa kaislība, vai ēkas, vai vijoles – tas nav no svara. Šai darbībai tas nododas ar
aizraujošu sajūsmu, kā īsts mākslinieks, ne kā amatnieks. Viņš taisa vijoles un mājas plānus kā īsts
mākslinieks dzejoli un gleznu, tas ir – ar apgarotību. Cik dziļu mākslinieka saprašanu tas ielicis
instrumentos kā vijoļu būvētājs, to mācēs cienīt tikai nākamās paaudzes. Kā viņu, tā arī citus
vīrus ar universālu dzīves darbību mēs vēl nemākam pilnīgi saprast un pienācīgi cienīt.»
Ja mēs šodien pieminētu Augustu Dombrovski tikai kā kokrūpnieku, viņš īpaši neatšķirtos no
20. gadsimta sākuma Rīgas lielākajiem kokapstrādes nozares uzņēmējiem. Viņa personības unikalitāte izpaudās tādējādi, ka sava uzņēmēja panākumu un veiksmes augļus viņš atlicināja arī
citiem, jo īpaši jaunajai latviešu kultūrai un latviešu izglītībai, taču šī labdarība netika pienācīgi
novērtēta. Viņa daudzšķautņaino personību raksturo šādas paša rakstītas vārsmas:

«Uzticību nepazīstu,
Blēžus visus ienīstu.
Bet kur atrast patiesību?
Neatradis beigšu mūžu.»
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8. KOKAPSTRĀDE NEATKARĪGĀS
LATVIJAS REPUBLIKAS GADOS
Mehanizētās kokapstrādes
galvenās tendences
Latvijas teritorija Pirmā pasaules kara un jaunās Latvijas Republikas Brīvības cīņu gados bija atradusies tiešā karadarbības joslā un cietusi milzīgus zaudējumus. Apmēram 30 000 vagonu (dažādos vēstures pētījumos minēti no
20 000 līdz pat 50 000 vagonu) no Latvijas uz Krievijas iekšieni tika evakuētas rūpnieciskās iekārtas, materiāli un
pusfabrikāti, kuru kopējā vērtība sasniedza vairāk nekā 500 miljonus zelta rubļu. Evakuētās rūpniecības nozaru
vidū bija arī kokapstrādes uzņēmumu (finieru, sērkociņu fabriku un kokzāģētavu) aprīkojums un materiāli. Kad
Latvija ieguva juridiski neatkarīgas valsts statusu, varēja sākties rūpniecības atjaunošana. Uz kara drupām un
tukšajiem evakuēto fabriku mūriem bija jārada jaunā Latvijas Republikas tautsaimniecība. Tas izdevās neiedomājami īsā laikā – divos trijos gados. 1928. gadā Latviešu rūpniecības sabiedrības priekšsēdētājs Eduards Kūrauss,
raksturojot šo laiku, atzīst, ka, tikai pateicoties mūsu vispusīgi sagatavotajiem amatniekiem ar plašām aroda zināšanām un spējām ātri pielāgoties tirgus prasībām, Latvijai īsā laikā ar samērā niecīgiem līdzekļiem izdevās
atjaunot karā izpostīto rūpniecību. Tas attiecās arī uz kokrūpniecības nozari.
Galdnieks Roberts Goris 1922. gadā atgriezās no bēgļu gaitām un jau 1923. gadā nodibināja savu uzņēmumu.
Savukārt Jānis Prikulis 1922. gadā nodibināja savu mēbeļu rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu, kas jau
1928. gadā kļuva par lielāko mēbeļu ražošanas uzņēmumu Latvijā. Teodors Ķiģelis 1921. gadā atgriezās no Tālajiem Austrumiem, kur kopš 1915. gada bija aktīvi darbojies kokapstrādes nozarē, labi iepazinis krievu–angļu un
krievu–amerikāņu uzņēmumus. Viņš Jelgavā nodibināja mēbeļu un galdniecības uzņēmumu, kurš drīz vien sasniedza lielas fabrikas apmērus, specializējoties aptieku, veikalu, kantora mēbeļu un būvdetaļu ražošanā ne tikai
iekšējam tirgum, bet arī eksportam. Tajā pašā laikā no Krievijas Jelgavā atgriezās 23 gadus vecais Ludvigs Pauls,
kurš noorganizēja savu kokapstrādes uzņēmumu ar pieciem strādniekiem, bet 1929. gadā tajā strādāja jau 60
kvalificētu strādnieku; tas kļuva par vienu no lielākajiem Jelgavas rūpniecības uzņēmumiem. Uzņēmums bija saražojis logus un durvis gandrīz visām Latvijas dzelzceļa staciju ēkām. Vēl var minēt P. Apmaņa un brāļu Jaungaiļu
1922. gadā nodibināto «Vīnes krēslu, mēbeļu un koku apstrādāšanas fabriku», kuras produkcija 1926. gadā Beļģijas starptautiskajā izstādē saņēma Grand prix un lielo zelta medaļu. J. Volksons un A. Liepiņš 1921. gadā atgriezās
no dienesta Krievijā un sāka strādāt kā zeļļi, bet vēlāk nodibināja uzņēmumu un 1928. gadā atvēra savu veikalu.
Atjaunojot Latvijas tautsaimniecību, liela nozīme bija arī veco uzņēmumu labajai slavai pasaules tirgū. Vecie
akcionāri meklēja sakarus jaunajā Latvijas Republikā, piedāvāja palīdzību uzņēmumu atjaunošanā, agrākie ārzemju partneri labprāt piešķīra kredītus, lai arī ar visai bargiem noteikumiem – divas, trīs un pat piecas reizes
augstākiem procentiem nekā saviem uzņēmumiem. Atzīmējama arī valsts finansiālā palīdzība uzņēmumu atjaunošanā. 1920. gadā Latvijas valsts izmaksāja 5,5 miljonu Latvijas rubļu aizdevumu kokapstrādes uzņēmumiem,
to skaitā 19 Rīgas uzņēmumiem apmēram 4,5 miljonus Latvijas rubļu. 1921. gadā valsts aizdevumu saņēma vēl
seši kokapstrādes uzņēmumi. Tā atjaunoja uzņēmumu «Latvijas bērzs», sērkociņu fabrikas Liepājā un Kuldīgā,
Baltijas celulozes fabriku Slokā, kokzāģētavas Rīgā, Ventspilī, Liepājā. Darbu atsāka visvecākā apvienība – galdnieku un krēslinieku sabiedrība «Asociācija», M. Pagasta, J. Skultāna, B. Stambovska un citi vecie mēbeļu ražošanas
uzņēmumi. Šajā atjaunotnes laikā dibināja arī jaunas finieru fabrikas – «Furniers» (1923) un «Lignums» (1929).
20. gadu sākumā darbu sāka sērkociņu fabrikas «Komēta» un «Vezuvs» Rīgā, «Stars» Sabilē, kuras tika apgādātas
ar jaunākajām un modernākajām mašīnām. Vēlāk izveidojās vēl trīs sērkociņu fabrikas – «Smit Henckhausen»
(Liepājā), J. Varbūta (Rīgā) un «Rīgas sērkociņu rūpniecības un koka apstrādāšanas akciju sabiedrība».
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Ņemot vērā kara laikā izveidojušos situāciju tautsaimniecībā, mainījās rūpniecības struktūra. Uz vietējām izejvielām balstītā kokrūpniecība tautsaimniecībā izvirzījās pirmajā vietā: 1920. gadā mehāniskajā koku apstrādē
bija nodarbināti 3767 strādnieki, bet 1927. gadā kokrūpniecībā un tajās nozarēs, kurās kā galveno izejvielu izmanto koksni, bija nodarbināti jau apmēram 16 000 strādnieku jeb 30% no visiem Latvijas rūpniecībā
nodarbinātajiem. Lielākā kokrūpniecības uzņēmumu grupa bija kokzāģētavas un ēvelētavas – 1929. gadā
106 uzņēmumi ar apmēram astoņiem tūkstošiem strādājošo. Lielākā daļa kokzāģētavu bija koncentrētas lielākajās ostas pilsētās – Rīgā, Ventspilī un Liepājā. Apstrādāto materiālu (zāģētie, tēstie, ēvelētie) īpatsvars kopējā
kokmateriālu klāstā 1930. gadā sasniedza gandrīz 58%. Kokrūpniecība jau 1921. gadā deva Latvijas eksportam
produkciju par 735,9 miljoniem rubļu (38% no visa Latvijas eksporta), 1923. gadā – 61,7 miljonus latu (38,1%
no kopējā eksporta), bet 1927. gadā jau 80,1 miljonu latu. Nepārtraukti auga uzņēmumu un nodarbināto
skaits (sk. 3. tabulu).
Kokapstrādes attīstību veicināja plašā jaunsaimniecību būvniecība un augstā izvedmuita neapstrādātiem
kokmateriāliem. Kā kokrūpniecības strauju attīstību veicinošu faktoru nepieciešams minēt arī izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli ar lētajiem upju un jūras ceļiem, kas veicināja eksporta attīstību. Jāņem vērā arī iedzīvotāju mentalitāte – tradīcijās sakņotais apņēmības un darba mīlestības gars, kā arī inteliģents, bet relatīvi lēts
darbaspēks.
3. tabula. Kokapstrādes uzņēmumi Latvijā (1920–1927)

Gads

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Mehāniskās kokapstrādes
uzņēmumu skaits

156

162

184

201

274

292

272

298

288

300

Nodarbināto strādnieku skaits

3767

4593

6282

8975

9550

8790

10061

11525

12500

12990

4. tabula. Kokrūpniecības izvietojums Latvijas pilsētās

Gads
1924
1925
1926
1927

Rādītāji

Rīgā

Ventspilī

Liepājā

3 pilsētās kopā

Uzņēmumu skaits

169

9

28

206

Strādnieku skaits

6086

952

779

7817

Uzņēmumu skaits

178

11

33

222

Strādnieku skaits

5270

873

810

6953

Uzņēmumu skaits

161

10

24

195

Strādnieku skaits

6169

806

760

7735

Uzņēmumu skaits

176

13

25

214

Strādnieku skaits

7309

1120

1088

9517

Bez šiem svarīgākajiem centriem ir dati par Jelgavas apriņķi, kur vidēji gadā bija 8–10, bet Valkas apriņķī
9–10 uzņēmumi.
Lielākā daļa Latvijas mežos izcirsto koku tika pludināti uz valsts galveno ostu zāģētavām un tur pārstrādāti. Līdz
ar to kokapstrādes uzņēmumi tika izvietoti galvenokārt Rīgā, Liepājā un Ventspilī (sk. 4. tabulu). Skaitliski mazāk
un pēc ražošanas apjoma mazāki uzņēmumi bija Jelgavā un Dubultos – pie Lielupes, savukārt Aucē, Aizputē,
Strenčos, Alūksnē – pie dzelzceļa stacijām. Kokrūpniecības struktūras sadalījumu pa nozarēm un veidiem šajā
uzplaukuma periodā raksturo 5. tabula.
Tālākajai nozares attīstībai raksturīgas ražošanas un nodarbināto skaita rādītāju svārstības (6. tabula), ko īpaši
ietekmēja vispasaules ekonomiskā krīze 30. gadu sākumā.
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5. tabula. Kokapstrādes rūpniecības uzņēmumu struktūra (1925–1927)

1925

1926

1927

Uzņēmumu
skaits

Strādājošo skaits

T. sk.
strādnieku skaits

Uzņēmumu
skaits

Strādājošo
skaits

T. sk.
strādnieku skaits

Uzņēmumu
skaits

Strādājošo skaits

T. sk.
strādnieku skaits

110

5627

5322

103

6858

6256

111

8554

7940

Finieru fabrikas

8

1201

1121

9

1416

1280

8

1458

1350

Mēbeļu galdniecības

98

1005

960

83

1097

978

99

1097

995

Kokrūpniecības veidi
Zāģētavas

Pārējās kokapstrādes
fabrikas un darbnīcas:
liestu fabrikas

6

55

52

5

51

45

6

73

61

gulšņu mērcētavas

1

63

56

1

68

60

1

93

70

sērkociņu skaliņu fabrikas

5

363

339

6

475

444

5

457

408

kastu darbnīcas

11

378

350

9

352

326

6

105

95

virpošanas darbnīcas

22

238

225

22

354

317

23

141

111

ratu un riteņu būvētavas

5

61

58

11

56

52

12

62

53

pārējās

26

325

307

23

341

303

27

486

442

292

9316

8790

272

11 068

10 061

298

12 526

11 525

Celulozes un papīra
ražošana

10

1976

1885

10

2194

1985

9

2224

2010

Papīra izstrādājumi
(kartons, čaulītes)

20

485

465

19

448

412

20

472

428

Sērkociņu fabrikas

5

910

870

5

851

811

5

830

782

Būvuzņēmumi

16

502

484

14

378

346

13

433

402

Būvgaldnieku darbnīcas

29

371

349

37

572

517

36

434

395

80

4244

4053

85

4343

4071

83

4393

4017

KOPĀ:
Rūpniecības nozares

KOPĀ:

6. tabula. Kokapstrādes rūpniecība (1929–1933)

Gads

1929

1930

1931

1932

1933

Uzņēmumu skaits

300

311

324

370

459

Nodarbināto strādnieku skaits

12900

12200

10100

7600

9600

Uzņēmumu skaits

106

119

115

143

186

Nodarbināto strādnieku skaits

7900

6600

5300

4000

5700

Uzņēmumu skaits

11

16

14

15

15

Nodarbināto strādnieku skaits

2400

3100

2500

1900

2000

Uzņēmumu skaits

103

104

118

130

163

Nodarbināto strādnieku skaits

1000

1000

1100

700

800

Visā kokrūpniecībā:

Zāģētavas un ēvelētavas:

Finieru fabrikas:

Mēbeļu galdniecības:
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Pasaules saimnieciskās krīzes gados, kas Latviju vissmagāk skāra laikā no 1930. līdz 1932. gadam, pieauga uzņēmumu, bet samazinājās nodarbināto skaits: 1932. gadā ražošanas līmenis kokrūpniecībā noslīdēja gandrīz līdz pusei no 1930. gada līmeņa. Ražošanas
sašaurināšanos ietekmēja arī 1930. gada otrajā pusē pasaules kokmateriālu tirgū ievērojami pieaugušais Padomju Savienības produkcijas piedāvājums. Tomēr jāatzīmē, ka Latvijā trūka moderni iekārtotu gateru. Pēc inženiera M. Svenčanska apkopotajām ziņām,
Latvijā kopumā darbojās apmēram 800 gateri, kas sazāģēja 160 000 standartu gadā. Pēc M. Svenčanska aprēķiniem, šo daudzumu,
strādājot divās maiņās 250 dienas gadā, varēja sazāģēt 80 moderni gateri (M. Svenčanskis. «Mūsu kokeksporta sabrukšanas iekšējie
cēloņi» //Ekonomists – 1932 – Nr. 6). Nemodernas zāģētavas nevarēja nodrošināt stabilu zāģmateriālu kvalitāti un līgumu izpildi,
kas mazināja Latvijas preču autoritāti pasaules tirgū. Inženieris M. Svenčanskis savās publikācijās norādīja uz Latvijas kokzāģētavu
tehniskajām nepilnībām – lieliem koksnes zudumiem biezu un sliktas kvalitātes zāģu dēļ. Kopumā pēc viņa aplēsēm Zviedrijas
gateru produktivitātes vidējie rādītāji 2–2,5 reizes pārsniedza Latvijas gateru darba ražīgumu, nodrošinot arī augstāku produkcijas
kvalitāti.
Kārļa Ulmaņa valdīšanas laikā bija raksturīgas ekonomikas valstiskošanas tendences. Tika izveidota valsts akciju sabiedrība
«Latvijas Koks» ar četru miljonu latu pamatkapitālu, un Meža departaments valsts īpašumā iegādājās divas lielas kokzāģētavas –
Rīgā, Mīlgrāvī (bijušais Dombrovsku dzimtas īpašums), un Ventspilī. 1936. gadā profesors Arvīds Kalniņš norādīja uz negatīvo tendenci, ka Latvijā pastāvēja 448 stacionāras zāģētavas ar 535 gateriem un 359 pārvietojamas zāģētavas ar 369 gateriem.
1938. gadā arī a/s «Latvijas Koks» tehniskās daļas vadītājs A. Padēls komandējuma laikā Zviedrijā un Somijā pārliecinājās par Latvijas
kokzāģētavu racionalizācijas nepieciešamību. Skandināvijas zāģētavās viens gateris astoņās stundās saražoja 17–18 standartus,
bet Latvijā tikai 5,3 standartus. Lielāka transporta darbu mehanizācija nodrošināja arī mazāku darbaspēka patēriņu – modernajās
zāģētavās viena standarta ražošanai Skandināvijā izlietoja nepilnu viena strādnieka darba dienu, bet Latvijā ne mazāk kā sešas, kas
2–3 reizes atpalika no moderni iekārtotiem skandināvu uzņēmumiem. Svarīga bija arī koksnes atkritumu izmantošana, kas Zviedrijā un Somijā tika risināta, ražojot kokšķiedru plātnes. A. Padēls uzskatīja, ka šai zāģētavu atkritumu izmantošanas formai ir liela
nākotne. Latvijas kokrūpnieku uzdevums bija skaidrs – tehniski racionalizēt zāģētavas un samazināt nodarbināto skaitu. Valdības
uzņēmumu racionalizācijas politika nedeva gaidītos rezultātus, jo zāģētavu skaits pieauga, bet nodarbināto skaits palika gandrīz
iepriekšējā līmenī, tikai nedaudz samazinoties (sk. 7. tabulu). Plašāka rekonstrukcija notika tikai a/s «Latvijas Koks» uzņēmumos.
7. tabula. Kokrūpniecības uzņēmumu un nodarbināto skaits (1934–1939)

Gads

1934

1935

1936

1937

1938

1939

Uzņēmumu skaits

567

849

1040

1093

1172

1199

Nodarbināto strādnieku skaits

13300

13400

14600

18500

16400

15200

Visā kokrūpniecībā:

Zāģētavas:
Uzņēmumu skaits

245

283

449

475

486

476

Nodarbināto strādnieku skaits

7400

6500

6600

9100

7600

6600

Uzņēmumu skaits

16

16

15

16

15

16

Nodarbināto strādnieku skaits

3000

3400

4000

4700

4000

3800

Uzņēmumu skaits

2

2

2

2

2

2

Nodarbināto strādnieku skaits

200

300

300

200

200

200

Uzņēmumu skaits

207

338

359

383

435

–

Nodarbināto strādnieku skaits

1900

2100

2200

2300

2600

–

Finieru fabrikas:

Sērkociņu skaliņu fabrikas:

Mēbeļu galdniecības:
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Jāatzīmē, ka pēc 1934. gada sakarā ar valsts atbalstu lauku attīstībai, samazinājās Rīgā izvietoto
uzņēmumu īpatsvars no kopējā Latvijas uzņēmumu skaita: 1934. gadā – 43,3%, 1935. gadā – 36,2%,
1936. gadā – 30,1%, 1937. gadā – 30,6%, 1938. gadā – 30,4%, 1939. gadā – 30%.
Visvairāk zāģmateriālu pārdeva Anglijā un Vācijā – 1938. gadā no dēļu eksporta kopapjoma, kas
sasniedza 317 tūkstošus tonnu, Anglijā nonāca 182 tūkstoši, bet Vācijā – 60 tūkstoši tonnu dēļu.
Laika posmā no 1927. līdz 1939. gadam kritās kokapstrādes nozares īpatsvars Latvijas rūpniecībā
gan nodarbināto skaita, gan saražotās produkcijas vērtības ziņā. 1939. gadā kokrūpniecības īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā ir vairs tikai aptuveni 30%. Šajā laikā mainās arī kokrūpniecības struktūra, proti, pieaug finieru rūpniecības un mēbeļu ražošanas nozīme. 30. gados mēbeļu ražošanas
uzņēmumu īpatsvars ir 30–35% no kokapstrādes uzņēmumu kopskaita.

Finieru fabriku produkcija – svarīga Latvijas eksporta prece
Nav precīzu ziņu par saplākšņu ražošanas sākumu Latvijas teritorijā. Pastāv uzskats, ka tas ir 1908.–1909. gads, kad vispirms Vērmaņu mašīnfabrikas vietā 1898. gadā izveidotajā Jūliusa Potempa finieru fabrikā un
pēc tam arī a/s «F.V. Naters» fabrikā uzstādītas hidrauliskās ar tvaiku apsildāmās preses. Ražošanas process attīstās ļoti strauji, jo jau 1913. gadā oficiālajā statistikā atrodami dati, ka Latvijas teritorijā saražoti
50 tūkstoši m3 saplākšņu, kas veido 25% no Krievijas saplākšņu produkcijas. Šajā laikā bez minētajām divām finieru fabrikām darbojās vēl trīs.
Tās ir Dāvida Mihelsona 1888. gadā dibinātā finieru fabrika, E. Rudzīša
(1901) finieru un izkapšu strīķu fabrika, un 1903. gadā Daugavpilī dibinātā Rjazanska un Lihtenberga finieru fabrika. Saplāksni 1913. gadā
ražoja J. Potempa (60 strādnieki), F.V. Natera (200 strādnieki) un Rjazanska un Lihtenberga (60 strādnieki) finieru fabrikas. Abām pārējām
fabrikām galvenā produkcija bija – mucas un spaiņi, ceļojumu koferi
un somas, krēslu sēdes un muguriņas, tramvaju un dzelzceļa vagonu
soli un citi produkti, kas gatavoti no lobītā finiera.
Latvijas republikā finierrūpniecība darbu atsāka 1922.–1923. gadā, bet
valsts ekonomikā jūtamāku ieguldījumu sāka dot ar 1925. gadu.
Finieru rūpnieki 1927. gada novembrī nodibināja Latvijas Finieru rūpnieku biedrību, lai veicinātu savas apakšnozares attīstību un aizstāvētu
savas intereses. Biedrībā bija pārstāvētas piecas akciju sabiedrības un
divas privātfirmas: a/s «Bertiņš – Bērziņš», a/s «Daugava», a/s «Furniers»,
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a/s «F.V. Naters», a/s «J. Potempa», Dāvida Mihelsona un Ernesta Rudzīša privātfirmas. Par biedrības priekšsēdētāju ievēlēja Pēteri Birkmani,
bet padomes birojs atradās Rīgā, Smilšu ielā 15. Finieru rūpniecības
vieta Latvijas tautsaimniecībā un īpaši eksportā kļuva arvien nozīmīgāka. Sākot ar 20. gadsimta 20. gadu vidu, kokmateriālu eksportā finieru
īpatsvars pakāpeniski auga. 8. tabulā redzami Latvijas Finieru rūpnieku
biedrības apkopotie eksporta pieauguma rādītāji.
8. tabula. Finieru eksports

Gads

Daudzums, t

Vērtība, Ls

1925

5477

2 241 404

1926

9214

4 070 337

1927

13 714

5 687 404

1928 (10 mēnešos)

15 498

6 826 000

Finieru rūpniekus uztrauca bērza un alkšņa materiālu trūkums, jo apmēram ¾ Latvijas mežu resursu piederēja valstij. Latvijas valsts pirmajā
desmitgadē koksnes tirdzniecībā aktīvi iesaistījās zemnieku jaunsaimniecību īpašnieki, kas bija zināms atspaids arī finierrūpniekiem. 1928.
gadā Latvijas finieru fabriku pārstrādes jauda sasniedza 3,6 miljonus
kubikpēdu. Tomēr bija jūtams nepieciešamo kokmateriālu trūkums, jo
finieru ražošanai bija vajadzīgi veseli, taisni bezzaru koki ar diametru,
kas resnāks par 9" tievgalī. Izejmateriālu trūkuma dēļ finieru rūpnieku

biedrība iestājās arī pret trīs jaunu, lielu finieru fabriku ierīkošanu, kurās
būtu ieguldīts ārzemju kapitāls. Finieru rūpnieku organizācija prognozēja, ka 11 Latvijas finieru fabrikām 1929. gadā kopējais patēriņš ar citiem
izstrādājumiem (piemēram, gateriem, kastu ražošanu u.c.) varētu sasniegt 6,45 miljonus kubikpēdu (pārstrādei finieros ap 5,85 miljoniem
kubikpēdu). Tāpēc finieru ražotāji aicināja Zemkopības ministrijas
Mežu departamentu palielināt koku izstrādāšanas normas viņiem nepieciešamajā apjomā. Jāņem vērā, ka 1928. gada vasarā bija lieli plūdi, un daudzas zemnieku saimniecības bija kritiskā stāvoklī, tāpēc tās
ievērojami aktivizēja savu mežu izstrādi. Rezultātā Mežu departaments
1929. gadā atļāva finieru rūpniekiem gandrīz divkāršot mežu izstrādi,
un finieru eksports pieauga līdz 28 400 tonnām, salīdzinot ar 19,3 tūkstošiem tonnu 1928. gadā.
Nepietiekami mežu resursi un ārzemju kapitāla priekšrocības pret
esošajās fabrikās ieguldīto vietējo kapitālu bija galvenie veco finieru
fabrikantu argumenti pret jaunu, modernu fabriku celtniecību Latvijā.
Šie fabrikanti bija apvienojušies jau minētajā Latvijas Finieru rūpnieku
biedrībā. Pret šo viedokli uzstājās valdība un koktirgotāju organizācija – Latvijas Kokrūpnieku un koktirgotāju savienība. Finanšu ministrijas ierēdņi uzskatīja, ka finieru fabrikas nepilnīgi izmantojušas vietējo
mežu resursus, turklāt sākušas ražot finieri no priedes koka un vajadzības gadījumā var importēt izejmateriālus no ārzemēm. Finieru rūpnieku biedrības pretargumenti bija šādi: 1) strauji samazinās privāto
mežu resursi, tāpēc turpmāk finieru rūpnieki būs atkarīgi tikai no valsts
mežu fonda; 2) priedes koka finieris savu tehnisko īpašību dēļ ir mazāk
pieprasīts, turklāt tā tirgus vietu aizņēmušas Skandināvijas valstis, kuru
teritorijā aug finieriem daudz piemērotākas priedes; 3) pirms pasaules
kara tiešām kokus ieveda no Krievijas un Polijas, bet tagad tās kā atsevišķas valstis aktīvi iesaistījušās finieru eksportā un izejvielas izmanto
pašas.
Vērā ņemams bija Latvijas Kokrūpnieku un koktirgotāju savienības
atbalsts jaunu finiera fabriku ierīkošanai. Savienības priekšsēdētājs
Johans M. Brauns pauda viedokli, ka Latvijas Finieru rūpnieku biedrība faktiski darbojas kā sindikāts, kurš uzstāda vienotas prasības preces
kvalitātei, bet vienlaikus patvaļīgi nosaka pazeminātu iepirkuma cenu.
1929. gada sākumā bērza un melnalkšņa cenas tika pazeminātas par
15–20 santīmiem, bet kā pirmo šķiru pieņēma tikai kokus resnumā
no 9". Jaunceļamās finieru fabrikas bija paredzētas moderni iekārtotas, tāpēc spētu kvalitatīvi apstrādāt arī baļķus pat līdz 6", kas ļautu
racionālāk izmantot cirsmu koksni un samazināt dedzināmās malkas
pārprodukciju. Varētu palielināt arī finieru eksportu un līdz ar to valūtas ienākumus, un papildus piesaistītais kapitāls pozitīvi iespaidotu arī
citas nozares.

Tika realizēts valdības viedoklis par jaunu fabriku celtniecību. Kā piemērs minams Kuldīgas uzņēmums «Vulkāns», kurš pārprofilējās par
finieru ražošanas uzņēmumu. Līdz tam «Vulkāns» darbojās galvenokārt kā sērkociņu ražošanas uzņēmums. 1927. gadā tā akcijas nopirka zviedru sērkociņu sindikāts, kurš nebija ieinteresēts ražot šo preci
eksportam, tādēļ Valsts saimniecības departaments 1929. gadā atļāva pārbūvēt «Vulkānu» par finieru ražotni. Uzņēmuma pārbūvi vadīja
somu inženieris Huida, kurš vadīja finieru ražotni arī pēc nodošanas
ekspluatācijā. Bez bērza, alkšņa un priedes finieru ražošanas «Vulkāns»
turpināja nodarboties ar galdnieku un salikto plātņu, kā arī zāģmateriālu gatavošanu eksportam.
Jaunu finiera ražotņu ierīkošana sakrita ar pasaules saimnieciskās krīzes
sākumu. 1930. gadā finieru eksports vēl nedaudz palielinājās, tomēr
atsevišķu fabriku ražošanas apjoms samazinājās. Vērtējot 1931. gadu, Latvijas Finieru rūpnieku biedrība norādīja uz nelabvēlīgajiem ārējiem faktoriem – Lielbritānijas tirgū ieveda Padomju Savienībā ražotos
finierus, kas bija par 30–50% lētāki; tika atcelta angļu mārciņas pielīdzināšana zelta standartam, kam pievienojās Latvijas konkurenti Skandināvijā; vispārējā saimnieciskā krīze, kas samazināja pieprasījumu.
Valūtas kursa dēļ zviedru un somu rūpniekiem izdevās slēgt līgumus
par cenu, kas bija par 20% zemāka nekā Latvijas rūpniekiem. Somijā arī
izejvielas bija lētākas, jo tur franko cena (piegādes cena uz kokmateriālu laukuma) fabrikām bija ap 0,50 Ls par kubikpēdu, bet Latvijā I šķiras
bērzu un alkšņu kokiem franko cena bija gandrīz divtik liela. Optimālā
cena jaunajos apstākļos būtu 0,80 Ls par 1. šķiru.
Svarīgs jautājums bija finieru fabriku modernizācijas un racionalizācijas nepieciešamība, uz ko norādīja arī inženiertehniskie darbinieki.
Tā inženieris A. Upmalis savos rakstos norādīja uz veco finieru fabriku
neefektivitāti, jo Latvijā pastāvēja lielas atšķirības starp fabriku ražošanas izmaksām. Ļoti būtisks bija koksnes racionālas izmantošanas jautājums, jo, piemēram, izmantojot atgriezumus, ko līdz šim nepārstrādāja,
bija iespējams samazināt tās patēriņu pat par 35%. A. Upmalis atzīmēja, ka finieru fabrikām trūka zinātniski pamatotas modernizācijas, tāpēc
tika uzsvērta koksnes zinātnes attīstības nepieciešamība.
Jāatzīmē, ka 1931. un 1932. gadā notika visstraujākais finieru eksporta
apjoma kritums. Finieru fabrikas strādāja vienā maiņā vai nestrādāja
vispār. Tiesa, arī somu finieru fabrikanti, kuriem bija labvēlīgāka situācija, samazināja ražošanu par apmēram 50%. Vēlākajos gados, uzlabojoties starptautiskajai ekonomiskajai situācijai, finieru ražotājiem noiets
bija tik labs, ka vajadzēja palielināt jaudas, un arī valsts uzskatīja par
nepieciešamu iesaistīties finieru ražošanā un eksportā.
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Latvijas finieru rūpniecības un eksporta ziedu laiki
1933. gadā sākās tautsaimniecības stāvokļa uzlabošanās visā pasaulē, kas deva impulsu arī Latvijas finieru eksporta pieaugumam. Finieru
noieta pieaugums stabilizēja arī Latvijas finieru fabriku darbību, taču
koksnes izmantošana, uzņēmumu racionalizācija un ražošanas efektivitāte joprojām bija būtisks finierrūpniecības attīstības jautājums arī
šajā laikā.
9. tabula. Finieru eksporta pieaugums 30. gadu 2. pusē

Gads

1934

1935

1936

1937

1938

Kopā
eksportēts,
tk t

36,4

44,2

47,6

56,9

52,9

1935. gadā Latvijā darbojās jau 16 finieru fabrikas, kuras saražoja produkciju par 11,3 miljoniem latu un nodarbināja apmēram 3400 strādājošo. 1935. gadā Latvijas saplākšņu eksports sasniedza 9,7 miljonus
latu, bet 1936. gadā – 13 miljonus latu. Vispārējā ekonomikas attīstības
tendence – valstij piederošu uzņēmumu skaita palielināšanās – skāra
arī finieru ražotājus. 1936. gadā valsts nopirka finieru fabriku «F.V. Naters», vienu no lielākajiem nozares uzņēmumiem Latvijā, un uz tās pamata izveidoja Valsts elektrotehnikas fabrikas (VEF) finieru ražotni. Fabrika ražoja aviācijas saplāksni un saplāksni radio kastēm, kurus līmēja
ar līmfilmām. Uzņēmuma jauda bija 13,5 m³ normālformāta saplākšņa
un 1 m³ speciāla formāta saplākšņa vienā maiņā (apmēram 5000 m³
gadā). Vienā maiņā lielākas jaudas bija tikai a/s «Furniers» (9200 m³
gadā), a/s «Lignums» (attiecīgi – 8000 m³); liels ražošanas apjoms bija
arī a/s «Vulkāns» (4500 m³) un a/s «J. Potemps» (4000 m³).
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Tā laika preses uzmanību piesaistīja liels ugunsgrēks Kuldīgā, a/s «Vulkāns» – 1936. gada novembrī tā atblāzma bija redzama pat Liepājā.
Ugunsnelaimes cēlonis bija putekļu pašaizdegšanās skaidu kaltēšanas
aparātā, un no kaltētavas uguns pārsviedās uz citām fabrikas nodaļām.
Izdega finiera lobīšanas, līmēšanas, materiālu izgatavošanas nodaļas,
kokzāģētava un galdniecība. Laikrakstā «Rīts» parādījās informācija, ka
a/s «Vulkāns» ugunsgrēka izraisītie zaudējumi bija miljona latu apmērā, tomēr uzņēmuma mašīnas un ēkas bija apdrošinātas, tādēļ fabrika
atjaunoja ražošanu un saglabāja savu vietu tirgū.
Finieru ražošanas apjoms bija atkarīgs no starptautiskās kokmateriālu
tirgus organizācijas kvotām. 1937. gadā, kad Latvija iestājās šajā organizācijā, pēc speciālistu atzinuma, finieru eksporta apjoms atbilda
Latvijas fabriku maksimālajai jaudai. Finieru eksporta kvotu ieviešanas
pretinieki bija fabrikas ar lielu ārzemju kapitāla īpatsvaru, piemēram,
«Vulkāns» un «Lignums», jo to īpašnieki bija paši finieru tirgotāji ar
noteiktu tirgu ārvalstīs. Valdība atbalstīja kvotu ieviešanu, jo valstiski
nozīmīgi bija ierobežot finiera ražošanai nepieciešamo kokmateriālu
izstrādi. Tomēr noteiktās kvotas tika mainītas atbilstoši importētājvalstu pieprasījumam, tāpēc, piemēram, 1938. gadā eksportam uz Vāciju
tika piešķirta papildu kvota – 6208 tonnas. A/s «Vulkāns» ieguva papildkvotu 500 tonnu apmērā.
Statiskas dati liecina, ka Eiropā galvenās Latvijas finieru importētājas bija
Lielbritānija, Vācija, Nīderlande, Beļģija, Dānija. 30. gadu vidū Latvijas finieru importētāju valstu starpā īpaši izcēlās Argentīna, uz kuru 1935. gadā bija eksportētas 4730 tonnas finieru. Vēl eksotisko Latvijas finieru
importētāju valstu vidū minamas Indija, Ceilona, Urugvaja, Dienvid-

āfrikas Savienība, Malaja (tagad Malaizija). Lielākajām fabrikām arī šajās
valstīs bija savi aģenti.
Lielais finieru ražotāju skaits Latvijā radīja konkurenci, kas īpaši traucēja
modernajām fabrikām. Tās izmantoja moderno sauso finieru līmēšanas metodi (ar līmfilmām), kam bija lielāka pašizmaksa, bet augstāka
kvalitāte nekā daļēji sausi vai slapji līmētajiem finieriem. Sauso finieri
ražojošās fabrikas uzstājās par slapjā finiera ražošanas aizliegumu, jo tā
zemākā cena un kvalitāte iedragājot Latvijas finieru autoritāti ārvalstu
tirgos. Neskatoties uz zemāku kvalitāti, tomēr jāatzīst, ka arī slapji līmētie finieri bija iekarojuši savu vietu ārvalstu tirgos, un pēc voluntāra to
ražošanas aizlieguma dārgākajiem sausajiem finieriem būtu grūti ieņemt to vietu. Finanšu ministrija uzskatīja, ka situācija, kad Latvijā ražo
visu veidu finieri, dod tās ražojumiem zināmas priekšrocības. Lielākajā
eksporta tirgū – Lielbritānijā – ar Latvijas uzņēmumiem sadarbojās uzņēmumi, kas labi pārzināja mūsu fabriku produkcijas sortimentu un
kvalitāti.
Kā jau minēts, Latvijas finieru fabrikas apvienojās savā organizācijā –
Latvijas Finieru rūpnieku biedrībā. Pēc likuma «Par Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru» pieņemšanas rūpnieku un tirgotāju
organizācijas tika likvidētas, bet dažādu rūpniecības nozaru biedrības
apvienoja teritoriālās rūpnieku un tirgotāju biedrībās. 1935. gadā likvidētās finieru rūpnieku biedrības biedri iekļāvās galvenokārt Rīgas
Rūpnieku biedrības darbā, jo lielākā daļa fabriku atradās tieši Rīgā.
Caur šo organizāciju finieru rūpnieku sekcija deva atsauksmes Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamerai par nozares attīstību, organizatoriskajām un tehniskajām problēmām.

K. Ulmaņa valdīšanas laikam raksturīga lielu valsts uzņēmumu dibināšana. Tā 1939. gadā tika izveidota finieru rūpniecības un tirdzniecības
akciju sabiedrība «Latvijas Bērzs». Tās izveidošanas mērķis bija apvienot vairākas mazas fabrikas lielākā uzņēmumā. Pēc pirmā darbības
gada akcionāru sapulce nolēma 90 000 latu gūto peļņu ieguldīt ražošanas modernizēšanā. «Latvijas Bērzs» apstrādāja 25 300 m³ koku
un ieguva 10 650 m³ saplākšņa, no kuriem tikai 3,7% bija aviācijas saplākšņi. Lai veicinātu peļņu nesošo aviācijas saplākšņu ražošanu, uzņēmuma vadība par katru bērza kluci, kas pēc mērcētavas tika atzīts par
noderīgu aviācijas finieru ražošanai, strādniekiem piešķīra piemaksu
Ls 0,10 apmērā.
Nepārvērtējama bija Latvijas finierrūpniecības nozīme pirmās Latvijas Republikas gados – ne tikai kokrūpniecības apakšnozaru vidū, bet
valsts ekonomikā kopumā. Finierrūpniecība deva ieguldījumu mūsu
nacionālās rūpniecības atjaunošanā, jo tā balstījās uz vietējām izejvielām un kvalificētu, pieredzējušu darbaspēku. Jāatzīmē, ka finierrūpniecība nodrošināja daudz darbvietu, piemēram, 1939. gadā 16 finieru
fabrikās bija nodarbināti 3800 strādnieku. Finieru rūpniecības eksporta
apjoms pieauga, apliecinot arī Latvijas kokrūpniecības kopējo tendenci – pakāpeniski pieauga tālāk apstrādātas koksnes (arī mēbelēm,
kastēm) produkcijas īpatsvars, salīdzinot ar neapstrādātu un zāģētu
koksni. To noteica gan valsts politikas tendences, gan finieru fabriku
labā produktivitāte (salīdzinot, piemēram, ar kokzāģētavām), gan produkcijas labais noiets un sadarbība ar ārzemju tirdzniecības firmām.
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Latvijas finieru fabrikas un vēlākās Latvijas finieru ražošanas
apvienības izveidošanās shēma
1908–
1910
1. «F.V. Nater» – skolas tāfeļu, namdaru zīmuļu un koku
apstrādes fabrika Patversmes ielā 18

1873

2. Koka kastīšu fabrika «Pfanensmidt – E. Nater»

1890

3. Dāvida Mihelsona finieru fabrika Rūpniecības ielā 52

1888

4. A/s «Furniers» vispirms Jelgavas ielā, no 1929. gada
Bauskas ielā 59

1923

5. A/s «Lignums» Daugavgrīvas šosejā pie Bolderājas
(dažos avotos 1924. g.)

1929

6. Finieru fabrika «Hlovša un Miķelsons»
Patversmes ielā 21

1927

7. E. Rudzīša finieru fabrika Daugavgrīvas ielā 13

1901

+

1913

1920

+

+

1923–
1924

1925–
1927

+

+

1928–
1929



+

+
+

+
+

+

+

1930–
1936

1936–
1939

+

VEF fin.
ražotne
1936. g.

a/s «Latvijas Bērzs»
1939. g.

+
+

+
+

+
+

+

+

–

+

likvidēta
1931. g.

–

+

+

+
+

8. E. Rudzīša finieru un izkapšu strīķu fabrika
Brīvības gatvē 53
9. Saplākšņu rūpniecības un tirdzniecības
a/s «Progress» Ganību dambī 21c

1929

10. Finieru fabrika «Jūliuss Potempa» (a/s) Tvaika ielā 4

1898

11. A/s «Norberi» Ganību dambī 31

1929

12. J. Gerliņa finieru fabrika Ganību dambī 11

1927

13. A/s «Vulkāns» Kuldīgā, Uzvaras ielā 45; kā finieru
fabrika no 1929. g.

1929

14. Finieru fabrika a/s «Veneer Manufakturing Co Ltd
Furnierfabrik» Liepājā, Feniksa ielā 1/3 (arī a/s «Plywood»

1924

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
Liepājas
finieru
fabrika
1928. g.

15. A/s «Latfin» Ūdens ielā 5/7
16. A/s «Prima» Būru ielā 15

1927

17. P. Baloža fabrika Čiekurkalna 1. garajā līnijā 60/62

1924

+
+

18. «Kārlis Micītis» – saplāksnis un dažādi koka
izstrādājumi, Ganību dambī 31



19. Hofmeistara – Neimaņa finieru fabrika



pārtr.
darbu
1939. g.
nestrādā
no 1937. g.

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Baltijas
finieru
fabrika
1930. g.

+

20. Saplākšņu rūpniecības un tirdzniecības
a/s «E. Rudzītis, P. Balodis un J. Gerliņš» Stabu ielā 7

+

21. Saplākšņu rūpniecības un tirdzniecības
a/s «Multipex» Šķūņu ielā 4 – 2
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22. Rjazanska un Lihtenberga fin. fabrika Daugavpilī

1903

23. Š.J. Saksa rūpniecība a/s «Daugava» Daugavpilī

1925

24. Finieru fabrika a/s «Brāļi Buši» Bauskas ielā 21

1929

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

+

–

1940–
1941

FRF 4
FRF 10

1945–1946 un vēlāki gadi


Finieru fabrika «Latvijas Bērzs»





FRF 3

Finieru fabrika «Furniers»



FRF 2

Finieru fabrika «Lignums»



FRF 13

nav atjaunojama

Latvijas finieru
ražošanas apvienība
1975. g.

–


vēlāk 4. Rīgas mēbeļu un
furnitūras raž. fabrika

FRF 12

fabrika izpostīta, finiera raž. netiek atsākta, kļūst par «Rīgas liestu fabriku»

FRF 14

nav atjaunojama

FRF 1

nav atjaunojama

FRF 15

nav atjaunojama

FRF 6

pievieno 6. mēbeļu kombinātam, kur turpina ražot drāzto finieri. No 1963. g. Mēb. firmas «Rīga» 3. filiāles cehs

FRF 5

Finieru fabrika «Vulkāns»

FRF 8

1946. gadā pārtrauc ražot saplāksni un to pievieno
Liepājas sērkociņu fabrikai

FRF 7

nav atjaunojama

FRF 9

fabrika izpostīta, to iekļauj kokapstrādes kombināta Nr. 2 sastāvā

FRF 11

nav atjaunojama

minēta nacionalizācijas lēmumā
Nr. 312
minēta nacionalizācijas lēmumā
Nr. 454
minēta nacionalizācijas lēmumā
Nr. 377

–
–
–
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Mēbeļu ražošana
Mēbeļu ražošanas izaugsmi Latvijas Republikas sākumposmā noteica tas,
ka daudzi latviešu galdnieku amata meistari, atgriežoties no emigrācijas,
dibināja savas darbnīcas. Jāatzīmē, ka mēbeļu ražošana pirmās Latvijas
Republikas gados pārsvarā balstījās uz amatnieciskām, nevis rūpnieciskām ražošanas metodēm. Par to liecina mēbeļu darbnīcu struktūra – pēc
1927. gada datiem Latvijā darbojās 99 mēbeļu galdniecības ar 1097 nodarbinātajiem, kuru kopējā ražojumu vērtība bija 1 262 000 latu. Savukārt 1936. gadā mēbeļu ražošanā nodarbināto skaits bija divkāršojies (2167 nodarbinātie), bet saražotās produkcijas vērtība pat trīskāršojusies. Visā Latvijā galdniecībā bija nodarbināti apmēram 5500 cilvēku, tostarp arī lauku amatnieki.
Mēbeļu galdniecību vidū dominēja vienai personai piederošas nelielas
darbnīcas, kuras pārsvarā izpildīja klientu pasūtījumus. Saskaņā ar likumu
par rūpniecības un amatniecības uzņēmumiem (Likumu krājums, 1936,
Nr. 177) šādas galdnieku darbnīcas atvēršanai bija nepieciešama Finanšu
ministrijas atļauja. Kā liecina statistikas materiāli, Tirdzniecības un rūpniecības departaments izsniedzis 125 darbības atļaujas 20. gados dibinātajiem
uzņēmumiem un 445 atļaujas jaunajām mēbeļu un būvizstrādājumu galdniecībām. Ar finanšu ministra 1936. gada 31. decembra rīkojumu no minētās atļaujas saņemšanas bija atbrīvotas galdnieku darbnīcas ārpus Rīgas
pilsētas robežām, ja nodarbināto strādnieku skaits nepārsniedza četrus un
dzinējspēka jauda nepārsniedza 10 ZS. Pēc likuma par amatniecības aizsardzību pieņemšanas 1938. gadā darbnīcas īpašniekam vai tehniskajam
vadītājam bija jābūt attiecīgā amata meistaram vai jāsaņem Amatniecības
kameras izsniegta amatnieka karte. Amatnieka karti izsniedza tikai tad, ja
attiecīgajā apvidū nebija pietiekams meistaru skaits un ja īpašnieks vai
nomnieks bija ieguvis zeļļa grādu vai nostrādājis vismaz 12 gadus attiecīgajā amatā. Lai iegūtu zeļļa vai meistara diplomu, amatniekam bija jābūt
labi teorētiski sagatavotam, pašam jāizstrādā mēbeles konstrukcija un jāizgatavo mēbele no sākuma līdz galam. Tātad valdības mērķis, radot uzņēmējdarbības ierobežojumus, bija ne tikai ierobežot uzņēmumu skaitu, bet
arī celt mazo amatniecības uzņēmumu īpašnieku vai vadītāju kvalifikāciju,
tādējādi nodrošinot zināmu garantiju produkcijas kvalitātei. Šīs prasības bijušas tik stingras, ka Jānim Robiņam, kuram nebija amata meistara diploma,
savu mēbeļu ražošanas uzņēmumu vajadzēja slēgt, lai gan viņš 12 gadus to
bija veiksmīgi vadījis. Slavenais galdnieks Eduards Dimitris, kurš savu uzņēmumu bija dibinājis 1899. gadā, 1938. gadā bija spiests nokārtot galdnieka
amata meistara pārbaudi pēc jaunajām prasībām.
Lielāko daļu mēbeļu izgatavoja pēc individuāliem pasūtījumiem. Pasūtīto
izstrādājumu analogu atrada ārzemju vai darbnīcas katalogos, pēc kura
īpašnieks vai speciāls darbnīcas, citreiz galdnieku sabiedrības algots zīmētājs izgatavoja skici, kuru pēc saskaņošanas ar klientu nodeva izgatavošanai.
Zīmētājus algoja tikai lielākajos uzņēmumos un sabiedrībās. Saglabājusies
mape ar G. Blašķes zīmējumiem 1. Galdnieku un krēslinieku sabiedrības
«Asociācija» sastāvā esošo uzņēmumu vajadzībām. Bagātākajiem pasūtītājiem bieži vien mēbeles projektēja slaveni tā laika arhitekti vai mākslinieki.
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Tirdzniecības un rūpniecības departamentā bija reģistrēti šādi lielākie
Rīgas mēbeļu ražošanas uzņēmumi:
J. Prikuļa mēbeļu rūpniecība;
E. Rudzīša un J. Apsīša mēbeļu rūpniecība;
Vīnes mēbeļu rūpniecība «Izturība»;
P. Miglas kokapstrādes un mēbeļu rūpniecība;
J. Timšas mēbeļu rūpniecība;
I Vīnes krēslu un mēbeļu rūpniecība;
E. Robiņa mēbeļu rūpniecība;
Mēbeļu tirdzniecības un rūpniecības nams «Rūdolfs Vītols»;
Rūpniecības – tirdzniecības sabiedrība «Miķelsons un biedrs»;
P. Antona kokrūpniecība.
Ievērojamu vietu Latvijas mēbeļu rūpniecībā ieņēma 1920. gadā Rīgā
dibinātais uzņēmums «Mēbeļu tirdzniecības un rūpniecības nams
Rūdolfs Vītols», kurš tika izveidots uz 1919. gadā iekārtotā R. Vītola ūtrupes-komisijas veikala bāzes. Uzņēmuma mēbeļu fabrika atradās Rīgā,
Slokas ielā 84. Tā īpašnieks un vadītājs Rūdolfs Vītols 1928. gadā nomira, un uzņēmuma vadību pārņēma atraitne Aleksandra Vītola. R. Vītola
izveidotās mēbeļu fabrikas specializācija bija balstīta uz rūpnieciskiem
principiem, un atsevišķa veida mēbeļu izgatavošana notika vairākās
darbnīcās. Fabrikā bija kokmateriālu žāvētava – kalte, galdnieku nodaļa, krēslu izgatavošanas nodaļa, finierēšanas cehs, tapsētāju nodaļa u.c.
Augstā produktivitāte tika sasniegta, pateicoties šaurai galdnieku
specializācijai, kur viena veida mēbeles izgatavoja tikai šim nolūkam
kvalificēti galdnieki. Fabrikas attīstībā liels iespaids bija tam, ka tā tika
aprīkota ar jaunākās konstrukcijas kokapstrādes mašīnām, savukārt
nodrošinājums ar labiem darba un sadzīves apstākļiem veicināja disciplīnas ievērošanu un augstu darba ražību.
«Mēbeļu tirdzniecības un rūpniecības nams Rūdolfs Vītols» pirmais no
uzņēmumiem 1931. gadā izdeva savu mēbeļu katalogu «Mūsu mēbeles». Katalogā piedāvātas 17 dažāda veida garnitūras un kabineta
iekārtas, kā arī 161 dažādu mēbeļu modeļu paraugs. No tiem lielākā
daļa mēbeļu projektētas dažādu vēsturisko mēbeļu stilu (rokoko, klasicisma, ampīra un jūgendstila) interpretācijās. Pircējiem tika piedāvāti
arī 38 modernu mēbeļu paraugi un 13 latviskā stilā risināti mēbeļu dizaina paraugi. Firmas veikalos piedāvātās mēbeles tika izgatavotas gan
R. Vītola mēbeļu fabrikā, gan citās mēbeļu darbnīcās. Piemēram, savu
produkciju pārdošanai R. Vītola mēbeļu veikalos piegādāja J. Volksona
un A. Liepiņa mēbeļu rūpniecības uzņēmums.
Kā viens no lielākajiem uzņēmumiem Vīnes krēslu ražošanas nozarē Rīgā 1925. gadā tika nodibināts mēbeļu ražošanas uzņēmums ar
nosaukumu «Rūpniecības – tirdzniecības sabiedrība J. Miķelsons un
biedrs», kuru vadīja divi līdzīpašnieki – Jānis Reinholds Miķelsons un
Elmārs Zaķis, kuru 1936. gadā nomainīja viņa brālis Hugo Zaķis. Uzņēmuma galvenā specializācija bija Vīnes krēslu izgatavošana. Savus izstrādājumus uzņēmums tirgoja veikalā Rīgā, Brīvības ielā 109.

Mēbeļu fabrika «J. Miķelsons un biedrs» no 1925. gada līdz 1936. gada
1. aprīlim atradās Rīgā, Cēsu ielā 5. 1935. gada oktobrī uzņēmums no
Rīgas mežrūpniecības a/s «Rapid» nopirka īpašumu Ganību dambī
21b, uz kurieni tika pārcelta mēbeļu ražotne. Sākot ar 1936. gada beigām mēbeļu izgatavošanai tika izmantoti uzņēmuma kokzāģētavas
kokmateriāli. Kokzāģētavas ražīgums bija pietiekami liels un apmierināja ne tikai fabrikas iekšējās vajadzības, bet arī sagatavoja kokmateriālus citiem uzņēmumiem un pasūtītājiem. 1928. gadā par mēbeļu
galdniekiem uzņēmumā «J. Miķelsons un biedrs» strādāja 21 speciālists (bez pārējiem strādniekiem), bet 1938. gadā jau 35–40 darbinieki.
Ar Valsts darba kameras starpniecību prezidents K. Ulmanis 1940. gada
sākumā pasūtīja mēbeļu fabrikai «J. Miķelsons un biedrs» izgatavot
Latvijas pamatskolu vajadzībām 820 sekreterus un 1939. gadā – strādnieku dzīvokļu istabas iekārtas par 15 000 latu. 1940. gada sākumā tika
izpildīts vēl viens liels pasūtījums no Latvijas kredītbankas Cēsu viesnīcas apmēbelēšanai par 25 000 latu. Rūpniecības – tirdzniecības sabiedrības «J. Miķelsons un biedrs» apgrozījums pieauga ar katru gadu,
1936. gadā sasniedzot 200 000 latu. Kopš 1936. gada, kad uzņēmums
pārcēlās uz jaunām telpām Ganību dambī 21b, paralēli individuāliem
mēbeļu pasūtījumiem sākās pāreja uz masveida Vīnes krēslu rūpniecisko ražošanu. Lai nodrošinātu ražotnes augstāku produktivitāti,
1936. gadā no vācu firmām iepirka jaunu finierēšanas presi un finieru
lobāmo mašīnu. Pēc izteikti rūpnieciskā «J. Miķelsons un biedrs» uzņēmuma darbības rakstura un straujās attīstības savā specializācijas jomā
tas ierindojams pirmajā vietā starp līdzīgiem Vīnes mēbeļu rūpniecības
uzņēmumiem Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados.
Bez minētās rūpnīcas «J. Miķelsons un biedrs» Vīnes mēbeļu ražošanai
izveidojās vēl divi specializēti uzņēmumi. 1932. gadā Rīgā, Laboratorijas ielā 25, darbību uzsāka Vīnes mēbeļu rūpniecība «Izturība», kas tika
veidota uz 1922. gadā dibinātās «P. Apmāna & Brāļu Jaungaiļu Vīnes
krēslu un mēbeļu fabrikas» bāzes. 1920. gada nogalē uzņēmums nodarbināja ap 60 strādnieku, bet 30. gados strādnieku skaits saruka līdz
desmit nodarbinātajiem vidēji gadā.
1934. gadā Rīgā, Daugavpils ielā 48, darbību sāka Teodora Jēriņa vadītais uzņēmums «I Vīnes krēslu un mēbeļu rūpniecība», kurā sākumā
strādāja tikai divi strādnieki, bet 1937. gadā – jau 20.
Par vienu no lielākajiem mēbeļu ražošanas uzņēmumiem Latvijā
20. gadsimta 30. gados izveidojās Jāņa Prikuļa mēbeļu rūpniecības un
tirdzniecības uzņēmums. Jānis Prikulis pēc demobilizācijas no armijas
1922. gadā atvēra savu galdniecību Rīgā, Avotu ielā 2, kurā sākotnēji
viņš strādāja kopā ar tapsētāju, izgatavojot mēbeles pēc individuāliem
pasūtījumiem. Ar neatlaidīgu darbu viņš panāca, ka 1928. gadā jaunā
darbnīca Avotu ielā 4 tika aprīkota ar piecām labām darbmašīnām un
14 ēvelsoliem, nodarbinot 35 strādniekus. Jau tajā pašā gadā uzņēmums strauji paplašinājās un tika pārcelts uz jaunām telpām Rēveles
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ielā 59, kur nodarbināja 60 strādniekus. 1933. gada jūlijā ugunsgrēkā gāja
bojā galdniecības telpas un daļa darbmašīnu, taču tas neatturēja uzņēmīgo meistaru – pēc pāris mēnešiem viņš ierīkoja mēbeļu rūpniecību Marijas
ielā 72.
Pamatojoties uz darbmašīnu, kā arī strādnieku skaita palielināšanu līdz
50–75 strādniekiem, J. Prikulis 1934. gada 5. jūlijā no Tirdzniecības un rūpniecības departamenta Rūpniecības nodaļas ieguva atļauju atvērt mēbeļu
un parketa dēlīšu fabriku Rīgā, Daugavgrīvas ielā 13, vienlaikus pieauga
uzņēmuma popularitāte un peļņa. Pateicoties augstai darba kvalitātei,
1935.–1936. gadā J. Prikuļa mēbeļu fabrikai tika uzdota liela pasūtījuma
izpilde – Ķemeru viesnīcas iekšdarbu izbūve. 1935. gadā par 40 000 latu
tika izgatavoti ozolkoka logi un durvis, paneļi, radiatoru aizsegi, kioski, mēbeles. 1935.–1936. gadā J. Prikuļa mēbeļu fabrika veica darbus kopumā
par 208 000 latu.
Pie J. Prikuļa fabrikas ļaudim viesojas sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš.
Foto: A. Mergina privātais arhīvs

J. Prikuļa mēbeļu fabrika.
Foto: A. Mergina privātais arhīvs

1937. gadā J. Prikulis vērsās Tirdzniecības un rūpniecības departamentā ar
lūgumu palielināt strādnieku skaitu līdz 140 sakarā ar straujo uzņēmuma
attīstību un plānotajiem lielajiem pasūtījumiem Finanšu un Tiesu pils iekšdarbu izbūvei (galdniecības darbi un mēbeles) kopsummā par 320 000
latu. Atteikums tika pamatots ar to, ka, gandrīz trīskāršojot fabrikas strādnieku skaitu apstākļos, kad kvalificēto galdnieku starpā nav bezdarbnieku, pieprasītais skaits būtu jāatņem citām galdniecībām un tas radītu citu
mēbeļu galdniecību bankrotu. 1938. gada augustā J. Prikuļa uzņēmumam
atļāva palielināt strādnieku skaitu, taču tikai līdz 65 cilvēkiem. Lai nodrošinātu visu darbu izpildi, tika paplašināts darbmašīnu parks. Attiecīgi auga
arī fabrikas gada apgrozījums: 1937. gadā – 145 000 latu, 1938. gadā –
369 380, 1939. gadā – 414 848. Tādējādi var secināt, ka J. Prikuļa mēbeļu
fabrika 30. gadu otrajā pusē gan pasūtījumu mēroga ziņā, gan arī pēc gada
apgrozījuma (vidēji virs 300 000 latu) bija lielākā mēbeļu ražotne Latvijā.
Kā piemērs galdniecības darbnīcu izaugsmei par lieliem mēbeļu ražošanas
uzņēmumiem, kā arī ar to saistītām problēmām minams Eduarda Robiņa
mēbeļu rūpniecības uzņēmums. 1924. gada 5. decembrī Finanšu ministrija izsniedza atļauju E. Robiņam atvērt mēbeļu izgatavošanas darbnīcu
Rīgā, Brīvības ielā 151, kuras juridiskais īpašnieks līdz 1940. gadam bija
E. Robiņa brālis Jānis Robiņš. Kopš 1927. gada uzņēmums darbojās kā mēbeļu ražotne, izgatavojot mēbeles gan individuāliem pasūtītājiem, gan arī
valsts iestādēm, piemēram, Latvijas bankas un Zemes bankas vajadzībām.
1936. gadā E. Robiņa uzņēmums izgatavoja dažādas mēbeles Ķemeru sēravota viesnīcai par 140 000 latu, bet 1938. gadā – Daugavpils Vienības
nama vajadzībām.
Neskatoties uz lielo atzinību, ko E. Robiņa vadītais uzņēmums bija izpelnījies, pateicoties augstajam profesionālajam līmenim, šis uzņēmums kalpo
par piemēru Latvijas Amatniecības kameras 30. gadu nogalē realizētajai
politikai, kas tika vērsta uz profesionālo amatnieku darbības aizsardzību
saistībā ar 1938. gada 4. novembrī Finanšu ministrijā izdoto Amatniecības
aizsardzības likumu.
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J. Robiņa lūgums viņu atbrīvot no zināšanu pārbaudes, pamatojoties uz sekmīgu ilggadēju darbību un cienījamo vecumu (64 gadi), 1939. gadā tika noraidīts, pamatojot to ar J. Robiņa uzņēmuma nerūpniecisko raksturu (tas neražoja
masu produkciju, turklāt J. Robiņa vecums arī nevarēja būt par iemeslu atbrīvošanai no amata zināšanu pārbaudes). Šādā situācijā J. Robiņš bija spiests
lūgt sava uzņēmuma likvidēšanu, ko viņam arī apstiprināja ar noteikumu, ka
iesāktie darbi jāpabeidz līdz 1940. gada 30. decembrim. 1940. gada 6. martā
tomēr tika atjaunots J. Robiņam piederošā uzņēmuma rūpnieciskais statuss,
jo tika pierādīts, ka vairākums no 47 strādniekiem bija apmācīti rūpnieciskai
ražošanai – atsevišķu darba paņēmienu izpildīšanai.
Līdzīgs liktenis piemeklēja Izaka Kaca mēbeļu galdniecību Liepājā, Tirgoņu ielā
13/15, kuru Tirdzniecības un rūpniecības ministrija 1940. gadā slēdza, pamatojoties uz Amatniecības aizsardzības likumu.
Raksturojot galdniecības nozares stāvokli 1935. gadā, tika norādīts, ka meistariem trūkst profesionāli apmācītu palīgu – mācekļu un zeļļu – sakarā ar lielo
galdnieku darbnīcu skaitu (3200) Latvijā. Savukārt 1940. gadā mēnešrakstā «Amatnieks» tika rakstīts: «Pilnīgi pietiekošs ir mūsu galdnieku darbnīcu
skaits. Šinī amatā drīzāk nākas domāt par darbnīcu skaita samazināšanu, nevis
pavairošanu.»
Arī Latvijas lauku novados galdnieka amats 20. gadsimta 20.–30. gados turpināja pastāvēt līdzīgi kā 19. gadsimtā. Galdniecības darbus pieprata gan mājamatnieki, izgatavojot paši savām vajadzībām nepieciešamās mēbeles, gan
pagastos strādājošie profesionālie galdnieki, veicot dažādus pasūtījumus, gan
arī atsevišķi mājrūpnieki, kuri izgatavoja mēbeles pārdošanai tirgū.
Visizplatītākā bija 19. gadsimtā iedibinātā tradīcija – stiebru krēslu izgatavošana.
Valmieras apriņķī Limbažos, Vaidavas, Murjāņu, Vitrupes, Skulberģu un Kauguru
pagastā, Cēsu apriņķa Kārļu un Lenču pagastā, Daugavpils apriņķa Osienas pagastā un citur amatnieki krēslus izgatavoja pēc senču metodēm. Kā Vidzemes
krēslu izgatavošanas tradīciju turpinātāji pēc senču metodēm minami amatnieki Pēteris Kaņeps, Pēteris Krūmiņš, Ādolfs Leja, Jānis Zālauss. Taču tādi amatnieki kā Kārlis Linde Limbažos centās iet līdzi laikmeta gaitai un mehanizēja savu
darbu. Meistars 1943. gadā, vēl aktīvi strādājot, stāstīja: «Tagad jau viss iet pēc
lentas sistēmas. (..) Es gan taisu pēc iespējas vienkāršāk – sazāģēju uz tunzāģa,
virpošana tagad uz mašīnām – apmēram 1200 puļķu stundā, agrāko 50–60 vietā. Parasti virpošanai ņem krēsliem bērzu vai osi, retāk melnalkšņus.»
20. gadsimta 20.–30. gados parādījās plaša vēriena krēslinieki, piemēram,
Mārtiņš Šķerbergs, kurš dzīvoja Vaidavas pagasta Vecpriecēnos. Viņš pat izgatavoja speciālas reklāmas kartītes, kurās redzami viņa darinātie krēsli, to cena,
meistara adrese un telefons. M. Šķerbergs gatavoja arī krēslus pēc pilsētas mēbeļu parauga, saglabājot Vidzemes tradicionālo krēslu iezīmes. Galdnieka piedāvājumā bija arī modernas vasarnīcu mēbeles, kurām šo iezīmju vairs nebija.
Daudzveidīgās produkcijas un plašā klientu loka dēļ apkārtējie iedzīvotāji viņu
dēvēja par rūpnieku. Šajā laikā bērza koka krēsls maksāja 1,5–3 latus, oša koka
4–5 latus. 1937. gadā M. Šķerbergs ar saviem virpotajiem krēsliem ar meldru
pinuma sēdekļiem piedalījās 1. Latvijas daiļamatniecības izstādē Rīgā.

J. Prikuļa fabrikā ražotās mēbeles.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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1940. gada 25. aprīlī Latvijas Amatniecības kamera savā žurnālā «Amatnieks» publicēja aicinājumu visām 30 Latvijas amatnieku biedrībām
iesūtīt ziņas par amatnieku skaitlisko stāvokli, lai izvērtētu amatnieku,
tostarp galdnieku, problēmas provincē. Par mēbeļu galdniekiem atbildes iesūtīja 59 pagasti no 18 apriņķiem, kuros vidēji uzrādīts mēbeļu
galdnieku trūkums. Tas liecina par mēbeļu galdnieku samērā slikto stāvokli šajos pagastos uz 1940. gadu, jo pārsvarā visa mēbeļu galdniecības nozare bija koncentrējusies lielajās pilsētās, sevišķi Rīgā.
Lielākie uzņēmumi konkursos cīnījās par valsts pasūtījumiem sabiedriskajām būvēm. Šo uzņēmumu priekšrocība bija darba organizācijas
un darba paņēmienu rūpnieciskais raksturs. 30. gadu otrajā pusē lielākie un izdevīgākie pasūtījumi bija mēbeļu un galdniecības izstrādājumu izgatavošana Ķemeru sēravotu viesnīcai, Rīgas un Jelgavas pilij,
Tiesu pilij Daugavpils Vienības namam u.c. Starp lielāko pasūtījumu
izpildītājiem var minēt Pētera Antona galdnieku kantori, kurš gatavoja
mēbeles un veica galdnieku darbus Rīgas pilī, Tiesu pilī, Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavas pilī. Arī Jāņa Prikuļa, Eduarda Robiņa, Augusta
Liepiņa uzņēmumi izpildījuši pasūtījumus Tiesu pilij un Lauksaimniecības akadēmijai. Prestižs pasūtījums bija izstrādājumi Latvijas zālei
Tautu Savienības pilī Ženēvā. M. Pagasta mēbeļu galdniecība tai gatavoja mēbeles un unikālas melnozola divviru durvis ar 548 iestrādātiem

dzintara gabaliņiem. Šajā zālē pēc A. Cīruļa zīmējumiem intarsijas izgatavoja G. Kūnarts. K. Ādamsons savā koktēlniecības un mēbeļu galdniecības uzņēmumā Rīgā, Jelgavas šosejā 8, 20. gados E. Benjamiņai
izgatavoja ar kokgriezumiem bagātīgi rotātu kabineta iekārtu, bet
30. gados – mēbeles pēc A. Cīruļa metiem. Šis uzņēmums 1. Latvijas
daiļamatniecības izstādē Rīgā ieguva zelta medaļu par pašu projektētām buduāra mēbelēm. A. Rodes «Polstermēbeļu rūpniecības uzņēmums» Rīgā, Ģertrūdes ielā 58, bija vadošais uzņēmums mīksto mēbeļu ražošanā un 30. gados izgatavoja mīkstās, ar ādu apvilktās mēbeles
Finanšu ministrijai. Lielus pasūtījumus veikuši arī ietekmīgākie galdnieki un viņu vadītie uzņēmumi citos Latvijas novados: P. Prūša galdniecība Valkā, Fr. Bikses darbnīca Kuldīgā, F. Zīles mēbeļu darbnīca Tukumā,
I. Būtina mēbeļu fabrika Daugavpilī, T. Ķiģeļa un Kr. Zīverta mēbeļu un
būvgaldniecības uzņēmumi, J. Ērkšķa būvizstrādājumu un mēbeļu
galdniecība Jelgavā. Lielo valsts pasūtījumu kopējā vērtība bija vairāki
simti tūkstoši latu, to izpilde bija finansiāli izdevīga un cēla uzņēmuma prestižu. Sīkajiem mēbeļu ražotājiem šādas nežēlīgas konkurences
apstākļos bija maz izredžu saņemt lielus pasūtījumus. Konkursos par
šādiem pasūtījumiem priekšroku deva kompleksiem kokapstrādes
uzņēmumiem, kuri bez mēbelēm izgatavoja arī būvizstrādājumus vai
citu kokapstrādes produkciju.

«Noslēpums, ko zināja tikai divi»
Galdniekmeistara Zamuela Sladkojedova stāsts
Bija vēlēšanās izmācīties par pulksteņmeistaru vai fotogrāfu, bet tur vajadzēja iemaksāt drošības naudu – 200 latus. Kur lai ņem tādu summu!
Iestājos mācībā pie galdnieka Ozola, kam piederēja darbnīca Jēkaba ielā. Divus gadus mācījos, un dienā man maksāja vienu latu. Trešajā gadā jau
sāku patstāvīgi taisīt mēbeles. Iesauca armijā – arī tur norīkoja galdnieka darbnīcā. Pēc dienesta sāku strādāt Prikuļa fabrikā. Tā toreiz skaitījās viena
no labākajām Rīgā. Ja kaut kur notika mēbeļu izstādes, mēs gatavojām garnitūras. Ja darbs bija jāveic steidzami, strādāju arī naktīs. Man iedeva
palīgā divus mācekļus. Tie sildīja līmi, atnesa ēdamo. Turpat skaidās nokritu uz kādu pusstundiņu, liku pamodināt – un tā, kamēr viss gatavs. Sešu
gadu laikā piedalījāmies septiņās starptautiskās izstādēs. Parīzē dabūjām sudraba medaļu, bija arī zelta medaļas un viena Grand prix. Prikuļa kungs
parasti atnesa man to medaļu pie beņķa parādīt un aicināja uz Švarca kafejnīcu apmazgāt. Vienā tādā saspringtā brīdī neilgi pirms Parīzes izstādes
1937. gadā fabrikā ieradās sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš un pasūtīja rakstāmpulti Kārlim Ulmanim. Lai līdz 18. novembrim būtu gatava. Iedeva
arhitekta Vilneraga izgatavoto zīmējumu. Bet man sagribējās arī kaut ko no sevis pielikt klāt. Izdomāju, kā var ierīkot mazu slepenu atvilktnīti. Kad
mani biedri, gatavo rakstāmpulti pulierēdami, to visvisādi grozīja un pētīja, atvilktni uziet neizdevās. 17. novembrī ministrs klāt. Par manu stiķi
jau bija dzirdējis, pasauca sāņus un sacīja: «Kad visi aizies, parādiet man to atvilktni.» «Bet, ministra kungs, tad jau tas nebūs nekāds noslēpums.
Gribētos, lai zina tikai tas, kam pults piederēs.» «Jums taisnība, parādīsit prezidentam.» Tā arī vienojāmies. Aizvedām pulti uz Ārlietu ministrijas ēku,
kur tobrīd dzīvoja prezidents, un novietojām kongresu zālē. Kārlis Ulmanis ienāca, sasveicinājās, parakstīja dokumentus, un mēs palikām divatā.
Viņš visu sīki izpētīja un manu izgudrojumu novērtēja atzinīgi. «Jūs tik jauns – un jau tāds meistars.» Palūdza apsēsties blakus un izstāstīt biogrāfiju.
Pastāstīju, ka esmu dzimis Grīvā pie Daugavpils krievu vecticībnieku ģimenē. Deviņas vasaras gāju ganos. Bijām seši bērni, daudz ko zaudējām
Pirmā pasaules kara laikā, esam bezzemnieki. Tēvs pelnās kā namdaris. Prezidents atnesa papīru un lika rakstīt uz viņa vārda iesniegumu par zemi.
Uztraucos, nezināju, kā lai raksta. Viņš nodiktēja, ielika to papīru kabatā un teica, ka visu nokārtošot. Tad atvainojās, paaicināja šveicaru un lika tam
mani izvadīt. Pie ārdurvīm vēl saņēmu aploksni ar 100 latiem. Pēc divām nedēļām Zemes ierīcības nodaļā man izsniedza oficiālu rīkojumu, ko
aizsūtīju mammai.
Viņa saņēma zemi, mūsu ģimene lietoja to līdz 1940. gadam.
(«Neatkarīgā Rīta avīze», 22.04.1995. Nr. 91.)
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Diploms par piedalīšanos Parīzes izstādē, ko saņēma
Prikuļa darbnīca un Zamuels Sladkojedovs.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Mēbeļu tirdzniecība
Mēbeļu tirgošana notika arī ar galdnieku kopdarbības sabiedrību
starpniecību. Amatniekiem darba specifikas dēļ grūtības sagādāja
nevis pasūtījumu izpildīšana, bet gan to iegūšana un savu preču
vai pakalpojumu realizācija. Viduslaikos amatniekam bija zināmas garantijas, ko radīja cunfšu privilēģijas, bet līdz ar modernās
ekonomikas pakāpenisku nostiprināšanos 19. gadsimta sākumā
amatniekiem bija jādomā, kā saņemt pasūtījumus, konkurējot ar
rūpnieciskajiem ražotājiem un citiem amatniecības uzņēmumiem.
Viens no risinājumiem bija veidot vairākus amatus apvienojošas
amatnieku organizācijas – biedrības, kuras nodarbojās ar kopīgo
jautājumu kārtošanu. Ražošanai nozīmīgas bija pie biedrībām izveidotās krājaizdevu kases, kuras saviem biedriem piešķīra īstermiņa kredītus ar izdevīgiem noteikumiem. Svarīga loma bija arī
amatnieku tirdzniecības sabiedrībām, kuru galvenais uzdevums
bija ar iespējami zemu tirdzniecības uzcenojumu pārdot savu
biedru izstrādājumus.

Rīgas Galdnieku un krēslinieku sabiedrības «Asociācija» veikals Rīgā, Teātra ielā 12.
Foto: Latvijas Republika 10 pastāvēšanas gados

Rīgas Galdnieku un krēslinieku sabiedrības «Asociācija» valde: sēž (no kreisās)
sekretārs J. Stepermanis, darbvedis J. Siliņš, priekšsēdētājs E. Dimitris, meistari
R. Bekers un L. Labrencs; stāv (no kreisās): priekšsēdētāja vietnieks K. Grīnvalds,
meistari A. Rode un K. Ādamsons.
Foto: Latvijas Republika 10 pastāvēšanas gados
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Galdnieki bija amatnieku tirdzniecības kooperācijas pionieri Latvijā,
jo 1862. gadā Rīgā dibināto galdnieku un krēslinieku kooperāciju
«Asociācijas mēbeļu magazīna» var uzskatīt par pirmo amatnieku
tirdzniecības sabiedrību. Līdz Pirmajam pasaules karam galdnieku sabiedrība bija darbojusies ar peļņu, par ko liecina 1912. gadā nopirktais piecstāvu nams Rīgā, Teātra ielā. 1925. gadā «Asociācijas mēbeļu magazīnā» bija palikuši tikai deviņi pirmskara biedri, tāpēc tā nolēma paplašināties, pievienojoties 29 biedriem no
1. Rīgas galdnieku sabiedrības – ar nosacījumu, ka viņi bez iepazīšanās ar kases grāmatām atzīst veco biedru prasības. Šādi nosacījumi
vēlāk izraisīja konfliktus, jo vecbiedri pieteica izstāšanos no sabiedrības, pieprasot kompensāciju par namā ieguldītajiem līdzekļiem
un darbu, nesamērīgi to paaugstinot. 1928. gadā galdnieku sabiedrība «Asociācija» apvienoja 37 mēbeļu fabrikas un darbnīcas. Namā Teātra ielā 12 visos piecos stāvos bija iekārtots veikals.
Apakšstāvā un pirmajā stāvā bija atrodamas dažādu stilu mēbeles,
ēdamistabu un kabinetu iekārtas, kuras pagatavotas no ozola un
vērtīgām ārzemju koku šķirnēm, kā arī pirmklasīgas klubu mēbeles
ar augstākā labuma mēbeļu ādu, plīšu un gobelēnu. Otrajā stāvā – dažāda koka guļamistabas mēbeles, atsevišķi priekšmeti un
iekārtas. Trešajā stāvā pircējiem piedāvāja zāles mēbeles (pulētas,
lakotas, no ozolkoka), turklāt lielā izvēlē guļamdīvānus, kušetes un
atzveltnes krēslus, kuri bija apvilkti ar gobelēna audumu un plīšu.
Ceturtajā stāvā izvietoja modernas kantoru mēbeles (amerikāņu
rakstāmgaldi, rakstāmmašīnu galdiņi, dažāda lieluma aktu skapji,
kartotēkas utt.). Piektajā stāvā varēja apskatīt un iegādāties dažādu
istabas iekārtu atsevišķus priekšmetus. Jāatzīmē, ka pastāvēšanas
gados sabiedrības «Asociācija» vadībā darbojušies slaveni galdnieku amata meistari – E. Johansons, M. Pagasts, A. Tidriks, K. Zunde.

«Asociācija» 50 gadu jubilejas svinīgās sēdes protokols. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Galdniecības uzņēmumu īpašnieki Rīgā bija apvienojušies arī vairākos vēlāk dibinātos tirdzniecības kooperatīvos – Rīgas galdnieku sabiedrībā,
2. Rīgas galdnieku sabiedrībā, Mēbeļu ražošanas kooperatīvajā sabiedrībā, Latvijas Galdnieku sabiedrībā. Galdnieku sabiedrību veikalu darbības būtība bija iespēju radīšana galdniekiem pārdot mēbeles bez uzpircēju starpniecības. Žurnālā «Latvijas Amatnieks» 1933. gada aprīlī apskatīts jautājums par starpnieku negatīvo ietekmi uz galdnieku darba kvalitāti un ienākumiem. Starpnieki izmantoja lielo mēbeļu pieprasījumu saimnieciskā
uzplaukuma laikā 20. gadsimta 20. gados, kad eksportēja ne tikai kokmateriālus, bet arī galdniecības produktus. Tā kā galdnieku uzņēmumiem bija
nepieciešami izejmateriāli, starpnieki par pārdotajām precēm maksāja ar kokmateriāliem vai aizdodot naudu un nodrošinoties pat ar desmitkārtīgu
vekseli. Neizdevīgie pārdošanas noteikumi spieda galdniekus samazināt pašizmaksu uz izejmateriālu rēķina, tā rezultātā tika izmantoti nepietiekami
izžāvēti vai nekvalitatīvi koki, tāpēc mēbeles drīz vien sašķobījās vai saplaisāja. Lai gan starpnieki bieži reklamēja, ka pārdod savas fabrikas izstrādājumus, tomēr parasti viņiem nebija pat nelielas galdnieka darbnīcas un visas mēbeles bija iepirktas par cenām, kas tuvas pašizmaksai. Šādos apstākļos
galdnieku sabiedrību veikalos pirktām precēm bija vairākas priekšrocības – ražojumus pārbaudīja eksperti, cenu noteica pats ražotājs un tirdzniecības procenti bija nelieli, tikai lai uzturētu veikalus un algotu personālu. Gan cenas, gan kvalitātes ziņā klientiem izdevīgāk bija iegādāties galdnieku
sabiedrību veikalu piedāvātos produktus.
Pēc Kārļa Ulmaņa vadītā valsts apvērsuma ievērojami mainījās valsts politika attiecībā uz ekonomiskās dzīves organizāciju, tostarp amatniecību.
Amatniecības organizēšanai izveidoja Latvijas Amatniecības kameru, kura sadarbībā ar Finanšu ministriju nodarbojās ar likumdošanas izstrādi. Visa
veida amatnieku organizāciju darbība bija atkarīga no Amatniecības kameras pieņemtajiem lēmumiem. Uz amatnieku tirdzniecības sabiedrību darbību attiecās 1938. gada likums par kopdarbības sabiedrībām un to savienībām, kurš noteica kopdarbības un kopiepirkšanas sabiedrību (ražojumu
kopīgai pārdošanai un ražošanas līdzekļu kopīgai iepirkšanai) un arteļu (biedru kopīgas preču ražošanas organizēšanai) darbību. Visām kopdarbības
sabiedrībām bija jāpārreģistrējas uz jaunu kopīgu normālstatūtu pamata, ko sagatavojusi Amatniecības kamera.
Amatniecības kamera uzskatīja, ka pēc iespējas jāatbalsta kooperatīvo sabiedrību darbība, lai amatnieki savas preces pārdotu bez nevajadzīgiem
starpniekiem. Tas atbilda valsts politikai, kas finansēja amatnieku kooperāciju, caur amatnieku krājaizdevu kasēm piešķirot 1,5 miljonus latu. Galdniecības nozarē kamera īpašu uzmanību pievērsa Rīgas kopdarbības sabiedrībām, jo te bija koncentrēti apmēram 75 procenti Latvijas mēbeļu tirdzniecības apgrozījuma un aptuveni 50 procentu galdniecībā nodarbināto. Pirms statūtu pārreģistrēšanas Amatniecības kamera apkopoja informāciju par
Rīgas galdnieku kopdarbības sabiedrībām:
10. tabula. Galdnieku sabiedrības 1938. gadā

Galdnieku sabiedrība

Pārdotās preces, Ls

Biedru skaits

1. Rīgas galdnieku un krēslinieku s-ba «Asociācija»

247 793

20

2. Rīgas galdnieku sabiedrība

297 075

35

Rīgas galdnieku sabiedrība

156 063

16

Mēbeļu ražošanas kooperatīvā sabiedrība

92 537

32

Pirmā Latvijas galdnieku sabiedrība

25 981

25

1938. gada darbības rezultāti liecināja, ka pirmās trīs sabiedrības darbojās sekmīgi, un tās darbību varēja turpināt, bet pēdējo divu ienākumi nesedza
tirdzniecības izdevumus, tāpēc bija paredzēts tās apvienot. Uz minēto galdnieku sabiedrību pamata izveidoja sabiedrību «Darbs», kurai no Kopdarbības atbalsta fonda kompensēja zaudējumus, bet, spriežot pēc 1939. gada darbības rezultātiem, tas ienākumus nepalielināja – divos jaunizveidotās
sabiedrības veikalos – Kr. Barona ielā 44 un Tērbatas ielā 47 – pārdeva preces kopsummā par 115 819 latiem. Tajā pašā laikā agrākā 2. Rīgas galdnieku
sabiedrība, kura bija pārreģistrējusies ar nosaukumu «Rosība», 1939. gadā savos veikalos Vaļņu un Matīsa ielā pārdeva preces par 423 959 latiem, kas
ievērojami pārsniedza 1938. gada ieņēmumus. Tas bija saistīts ar jaunu biedru pieplūdumu, kuri uzticējās finansiāli stabilajai sabiedrībai. Galdnieku
sabiedrība «Rosība» īsi pirms padomju okupācijas 1940. gada maijā Amatniecības kamerai pat iesniedza lūgumu par trešā veikala atvēršanu, jo līdz ar
biedru skaita pieaugumu palielinājies pārdoto mēbeļu apjoms.
Jaunajos sabiedrību statūtos bija noteiktas vairākas būtiskas izmaiņas attiecībā uz biedru uzņemšanu. Pirmkārt, par biedru saskaņā ar normālstatūtiem varēja būt tikai attiecīgā darbības rajona amatnieku biedrības biedri vai pašas biedrības. Pēc Amatniecības kameras izveidošanas Latvijā pastāvēja 30 biedrības dažādos reģionos, tāpēc Rīgā darbojās viena amatnieku biedrība. Otrkārt, sabiedrībā nevarēja ierobežot biedru skaitu, kā arī neuzņemt
pēc nacionālām vai reliģiskām pazīmēm. Šādi apstākļi ietekmēja saspīlētās attiecības starp Amatniecības kameru un daļu galdnieka amata meistaru no galdnieku sabiedrības «Asociācija», kuri pārstāvēja likvidēto, pārsvarā vācisko Sv. Jāņa ģildi. Pirms statūtu pārreģistrēšanas daļa veco biedru
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50 gadu jubilejā saņemtās balvas. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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vēlējās pārdot sabiedrībai piederošo namu, lai varētu sadalīt peļņu, pamatojoties uz
sabiedrībai izsniegtajiem aizdevumiem ar 5% komisiju. Kamera, protams, nebija ieinteresēta nama pārdošanā, jo aprēķini rādīja, ka sabiedrība no nama gadā var iegūt
20 000 latu peļņu. Lai to novērstu, kamera iecēla savu pārvaldnieku Adrianu Ozoliņu,
kam bija jāuzrauga sabiedrības pāreja jaunā statusā, turklāt sabiedrībai bija jāalgo
pārvaldnieks no sava budžeta. Pēc statūtu pārreģistrācijas kamera nopirka desmit
«Asociācijas» pajas, lai varētu ietekmēt sabiedrības darbību, sūtot valdē savu pārstāvi. Līdz tam laikam, izņemot iepriekš minēto sabiedrību apvienošanos, «Asociācijā»
neuzņēma jaunus biedrus, bet jaunie statūti atcēla mākslīgu biedru skaita samazināšanu. Jaunie sabiedrības dalībnieki sūdzējās kamerai, ka bijušās Sv. Jāņa ģildes
amatnieki necienīgi izturas pret pārējiem galdniekiem, kas nāca no Rīgas Amatnieku
un rūpnieku savienības, neatzīst pārveidoto organizāciju un Amatniecības kameras
pārstāvi valdē.
Neskatoties uz iekšējām domstarpībām, galdnieku kopdarbības sabiedrību darbība
veicināja gan izstrādājumu realizāciju, gan izejmateriālu iepirkšanu. Valde varēja pārdot biedru ražojumus uz nomaksu līdz 24 mēnešiem, ja pircējs iemaksājis vismaz
20% no to vērtības. Tāpat valde varēja izsniegt avansu vai materiālus līdz 50% no
kredītā pārdoto ražojumu vērtības no sabiedrības līdzekļiem. Tomēr jāatzīmē, ka šajā
laikā lielāko daļu ražojumu pārdeva par skaidru naudu. Kopējā statistika liecināja, ka
1939. gadā Latvijā amatnieku kooperatīvi jeb kopdarbības sabiedrības pārdeva ražojumus par 2,5 miljoniem latu, bet izejvielas iepirka par 1,3 miljoniem latu.

Diploms un zelta medaļa par Anša Cīruļa mēbeļu komplekta
izgatavošanu izstādei Berlīnē 1938. gadā.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Jāpiebilst, ka arī Liepājā līdz 1939. gadam darbojās divas sabiedrības – Liepājas Apvienoto galdnieku kooperatīvs «Mēbeļu centrāle» un Liepājas Galdnieku sabiedrība. 1939. gadā abas sabiedrības apvienojās, izveidojot «Liepājas galdnieku sabiedrību», taču jaunā sabiedrība saglabāja un izmantoja abu sabiedrību agrākās telpas
Tirgoņu ielā 3 un Rožu laukumā 1. Jelgavas galdnieku darbnīcas īpašnieks J. Ērkšķis
1939. gada novembrī Latvijas Amatniecības kamerai ierosināja arī Jelgavā veidot
galdnieku sabiedrību ar savu veikalu, jo no pilsētas un apriņķa 38 galdnieku uzņēmumiem savi veikali bija tikai četriem. Rīgas galdnieku sabiedrības saskaņā ar statūtiem varēja darboties tikai Rīgas apriņķī, tāpēc savos veikalos nevarēja pieņemt citu
amatnieku izstrādājumus. Amatniecības kamera, acīmredzot balstoties uz aprēķinu,
ka Jelgavā varētu būt nepietiekams noiets atsevišķai galdnieku sabiedrībai, J. Ērkšķim
atbildēja, ka viņš savas mēbeles varēs pārdot Rīgas sabiedrības «Darbs» veikalā un
ka turpmāk šīs sabiedrības statūti tiks grozīti, lai tajā varētu iestāties arī citu apriņķu
amatnieki. Amatniecības kamera gribēja padarīt ekonomiski spēcīgāku vājāko Rīgas
galdnieku sabiedrību, piesaistot tuvējo pilsētu un apriņķu amatniekus, kas varēja papildināt mēbeļu un citu galdniecības izstrādājumu klāstu.
Izplatīta mēbeļu tirdzniecības forma bija mēbeļu veikali pie galdniecībām, kuri pārsvarā piedāvāja attiecīgajā uzņēmumā izgatavotās mēbeles vai mēbeļu izgatavošanu pēc individuāla pasūtījuma. Mēbeļu tirdzniecība galvenokārt koncentrējās Rīgā –
1935. gadā no 140 Latvijas mēbeļu tirdzniecības uzņēmumiem 116 atradās galvaspilsētā, to tirdzniecības apgrozījums veidoja 75% no valsts kopējā apgrozījuma.

Diploms un zelta medaļa par piedalīšanos
1. Latvijas daiļamatniecības izstādē 1937. gadā.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Tādējādi mēbeļu ražošanas nozarei pirmās Latvijas Republikas gados bija ievērojama
vieta gan tautsaimniecības kopējā struktūrā, gan kokrūpniecībā. Turklāt mēbeļu mākslinieciskajā noformējumā izpausmi guva jaunās latviešu lietišķās mākslas tendences.

Koka izmantošanas daudzveidība
Pirmās Latvijas Republikas gados koks kā materiāls tika izmantots dažādās saimniecības nozarēs. Šim laika posmam raksturīgs liels koka īpatsvars daudzās Latvijas rūpniecības nozarēs, kurām bija svarīga nozīme valsts ekonomikā un aizsardzībā. Pirmkārt,
jāmin celtniecība, kura visstraujāk attīstījās 1934.–1939. gadā; līdz ar to strauji auga ar
celtniecību saistītās nozares, tostarp koka būvdetaļu un būvizstrādājumu ražošana.
Rīgas ielu dzelzceļa piekabināmais vagons. Būvēts Liepājas kara
ostas darbnīcās, lakots ar Hjordta lakām.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

11. tabula. Būvgaldniecības 30. gadu 2. pusē

Gads

1934

1935

1936

1937

1938

Uzņēmumu skaits

71

197

197

184

192

Nodarbināto strādnieku skaits

400

700

800

800

800

Būvgaldnieku darbnīcas

Otrkārt, aviācija, jo tā laika lidaparātu būvē noteicošais bija koks un koksnes izstrādājumi – galvenokārt aviācijas saplāksnis, kuru ražoja vietējās finieru fabrikas.
Arī tramvaja vagonu virsbūvju izgatavošanā dominēja koks. Tos ražoja a/s «Fēnikss»
un Liepājas kara ostas darbnīcās. Šajās rūpnīcās ražoja arī dzelzceļa vagonus ar koka
iekšējo apdari un aprīkojumu.
Ludviga Paula kokapstrādes un karosēriju uzņēmums Jelgavā attīstījās galvenokārt
pateicoties valsts pasūtījumiem satiksmes autobusu izgatavošanai, kuru virsbūvēs pamatmateriāls bija koks. Līdz mūsdienām ir saglabāta un restaurēta uzņēmumā izgatavotā ugunsdzēsēju mašīna. L. Paula uzņēmums saviem ražojumiem izmantoja firmas
«Ford – Vairogs» piegādātās mehāniskās daļas.

L. Paula autokarosēriju būvētavā Jelgavā izgatavotie autobusi.
Lakoti ar «Latolin» emaljām un «Sirius» laku.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Nevar nepieminēt slavenos VEF radioaparātus, kuru korpusiem izmantoja pulētas
koka kastes. To dizaina izstrādi vadīja Kārļa Irbītes brālis Ādolfs Irbīte, kurš ir arī slavenā fotoaparāta MINOX dizaina autors. Viņa vadībā tika izstrādāti visi no 1935. līdz
1968. gadam VEF ražotie radioaparāti.
No dažādajiem koksnes izmantošanas veidiem vēl gribētos pieminēt stīgu instrumentu izgatavošanu un klavieru būvi. Stīgu instrumentu izgatavošana Latvijā visbiežāk saistīta ar individuāliem ražotājiem-fanātiķiem, kuriem šī nodarbe nebija galvenais
ienākumu avots. Par Augusta Dombrovska aizraušanos ar vijoļbūvi jau stāstījām. Izcils
vijoļbūves meistars (viņu pat uzskata par vienu no sava laika slavenākajiem šā amata
pārstāvjiem Eiropas mērogā) bijis grāmatvedis Mārtiņš Zemītis. Vijoļbūve bija aizraušanās arī māksliniekam Aleksandram Zviedrim.

Krievu–Baltijas vagonu fabrikas ekspozīcija izstādē.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Interesanti par vijoļbūvi un ne tikai par to stāsta gleznotājs Aleksandrs Zviedris. Viņš ir arī burātājs
(1944. gadā A. Zviedris nodibināja «Daugavas» jahtklubu), laivu būvētājs, galdnieks, kas taisījis rāmjus
savām gleznām, mēbeles, iedzīves priekšmetus savā mājā, bet 20. gadsimta 20.–30. gados būvējis stīgu
instrumentus.
«Pēc kara atgriezāmies Rīgā. Gudroju, ko iesākt, kur strādāt. Tēvs ieteica, lai eju uz ostu par vienkāršu
krāvēju: «Būsi svaigā gaisā, pie ūdens, pie jūras. Tur tu norūdīsies un iemācīsies darbu.» Brīvajā laikā vēl
piepelnījos. Kā? To jūs neiedomāsities – sāku būvēt vijoles.
1926. gada Ziemassvētku vakaru atceros visu mūžu. Pirmkārt, tāpēc, ka tēvs pēdējos svētkus bija mūsu
vidū. Un arī tāpēc, ka mūsu ģimenei tie bija īpaši svētki. 24. decembra vakarā es uzvilku stīgas, un Voldis
pirmo reizi spēlēja uz manas pirmās vijoles. Pirmās, ko biju izgatavojis pats savām rokām. «Ave, Maria»
skanēja tā, kā vēl nekad mūsu mājās. Es brāli pavadīju uz ģitāras. Vienreizīgi svētki! Istabas stūrī mulsa
egle, degdama dzeltenās sveču liesmās, un šo kluso mulsumu vēl pastiprināja vijoles smeldzīgās skaņas.
Dvēsele, šķiet, pacēlās pāri visam sīkajam, ikdienišķajam, un kāds augstāks gars skāra mūs ikvienu...
Bet nedomājiet, ka tas ir tik vienkārši – ņem tikai un gatavo vijoli. Ostā strādājot, bija dienas, kad nebija
darba. Un tad es darbojos ar savu vijoli no sešiem rītā līdz divpadsmitiem naktī. Un nākamajā, un
aiznākamajā dienā tāpat.
Tagad beidzot esam sākuši gudrot, kur palicis latviešu darba tikums, kur palikuši godprātīgie, pamatīgie
latviešu amatnieki. Tehnika iznīcināja amatniecību, šis process raksturīgs visai pasaulei. Ar tehniku,
protams, var panākt gandrīz to pašu, ko amatnieks, bet nav tās kvalitātes. Turklāt latviešu amatnieki nāca
galvenokārt no laukiem, spēcīgi, dūšīgi cilvēki. Lai eksistētu, viņi strādāja garas stundas, un pagāja
12, 15 gadu, iekams kļuva par labiem, atzīstamiem amatniekiem, meistariem savā nozarē.
Ielūkosimies kaut mazliet vijoļbūves vēsturē. Jau no 15. gadsimta slavenākā ir Kremonas skola. Tur bija
veselas dzimtas, kas paaudzi pēc paaudzes pilnveidoja vijoļu būvi, izstrādāja teoriju, uzlaboja ārējo
formu, akustiku. Viena no tādām bija Amati dzimta. Pie viņiem 17. gadsimta beigās, 18. gadsimta sākumā
mācījās Antonio Stradivāri. Viņš nodzīvoja garu mūžu un vijoļu būvē ieviesa paliekošus uzlabojumus,
ar īpatnēju laku uzlaboja skaņas kvalitāti, ar formu, krāsām un zīmējumu padarīja vijoli skaistu. Uz vijoļu
sāniem viņam bija intarsijas, uz apakšējā vāka – skrejošas stirnas un citi rotājumi. Antonio Stradivāri
izgatavojis pavisam 1800 instrumentu – vijoles, čellus, ģitāras. Itāliešu meistara vijoles neplaisā pat pēc
200 gadiem. Man ir viena, kas sākusi plaisāt pēc desmit gadiem, bet ir tādas, kas izturēs vēl 50, varbūt
100 gadus.
Vijoles apakšu taisa no kļavas. Kļava ir rievaina, bet, kad nolako, tā kļūst ļoti skaista. Un kļava ir cieta. Jo
tā cietāka, jo pretestība lielāka un dod labāku atbalsi. Aplociņam un kakliņam arī nepieciešama kļava, lai
koka šķiedras zīmējums būtu vienāds, turklāt, gluži dabiski, lielāka ir arī kļavas izturība pret nodilumiem.
Precīzi vijolei jāizgriež galviņa un mušele. Meistari galviņu gatavojuši dažādu dzīvnieku nezvēru izskatā.
Pirmie, kas vijoles galviņu izgatavoja kā gliemežvāku, bija kremonieši. Acīmredzot gliemežvāka skaistums
viņiem šķita vispiemērotākais. Un mēs tikai turpinām atdarināt, jo tālāk par viņiem nav kur iet. Tas ir
vijoļbūves mīnuss – šī nežēlīgā cilvēka izdomas, fantāzijas robeža atšķirībā no glezniecības, vispār
mākslas.
Virsējam vākam izmantoja egli – tā ir skanīgāka, vieglāk vibrē, tai lielāka elpa. Arī jāzina, kā efas virsū
izgriezt. Jo tās platākas, jo zemāk skan, jo šaurākas, jo augstāk skan. Un tad ir vēl viens mazs, mazs
noslēpums. Kad virsu noklāj ar laku, jāsaredz egles gadskārtas, tik caurspīdīgai jābūt lakai. Bet pāri visam,
kā jau minēju – laka ļoti ietekmē vijoles skaņu. Jālako apmēram 20 reižu. Pēc trešās reizes jāļauj tai divas
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nedēļas žūt, tad jāslīpē. Ja laka nav nožuvusi, vijole ir viļņaina, uzmetas pūslīši, redzami arī dzintara un smilšu
graudiņi. Laka drūp. Acīm redzams brāķis. Un tā, lai dabūtu vijoli gatavu, paiet gandrīz vai gads. Neizstāstāms
darbs!
Vijoles jāžāvē 60° temperatūrā. Gan skābekļa vannās guldināju, jo gaiss kaltē, gan ņēmu līdzi uz pludmali, lai
cepinās saulē. Ja plaisā, – tātad graša vērtība ir šādam instrumentam.
Kremonieši lika lakai klāt dzintaru. Kā zināt, dzintars kūst 420° temperatūrā. Es arī jau tajos tālīnajos
20. gados sekoju kremoniešiem. Nopirku dzintara skaidas. Ieliku katlā divus kilogramus šo skaidu, kurināju
plīti ar akmeņoglēm un cītīgi maisīju masu. Pēkšņi sāka nākt gāzes, putas, dega plīts. Mākoņiem vien vēlās
dzelteni dūmi. Stikla termometra gals izkusa, dzintars kļuva melns, pārvārījās. Lineļļu arī pārkarsēju, un tā
sadega. Iznāca melna laka. Nolakoju ar to velosipēdu un grīdu. Tad iegādājos laboratorijas termometru, kas
varēja izturēt 2000° karstumu. Mazpamazām iemācījos gatavot šo nepakļāvīgo laku. Vispār ar dzintaru jābūt
uzmanīgam: ja tā par daudz, laka kļūst cieta, jo trūkst taukvielu. Bet iespaidota tiek skaņa.
Es varu būt laimīgs: man vēl ir saglabājušies pirmskara koki – tie ir noziedināti. Kā egles, tā kļavas. Un
saglabājies arī fernabuks. Tas ir neaizvietojams laba lociņa izgatavošanā, dod elastīgumu un stingrumu.
Man bieži jautājuši, kā man radās doma gatavot vijoles. Mans brālis spēlēja vijoli, un viņam vajadzēja jaunu
instrumentu. Bet vijoles bija samērā dārgas. Un cerēju arī nopelnīt.
Nejaušs gadījums nāca man palīgā. Izlasīju, ka miris vijoļbūvētājs Jansons. Kopā ar brāli aizgājām pie meistara
atraitnes, un viņa mums pārdeva gan vācu, gan krievu grāmatas par vijoļbūvi, gan arī dažādus materiālus.
Pavisam esmu uzbūvējis 119 instrumentus: piecus altus, vienu čellu un 113 vijoles.
Un katra no šīm vijolēm skan citādi, bet visām ir mans nemierīgais, stūrainais raksturs. Es esmu asāks nekā,
piemēram, Jānis Zemītis. Man vajag vāku pielauzt klāt pie aplociņiem, padarot priekšējo aplociņa daļu par
vienu milimetru zemāku nekā vidus. Vāks neguļas līdzeni, bet tiek pielauzts ar uzvilkumu klāt pie aplociņiem.
Tas dod spriegumu vākam. Ar spriegumu pielauž basbaļķa abus galus un tādējādi izspiež vākam vidusdaļu.
Tas dod jaunu spriegumu. Un arī, atliecot kakliņu vairāk pret korpusu nekā parasti, rodas lielāks stīgu leņķis
un augstāks steķītis, uz kura guļ stīgas. Tas palielina stīgu spiedienu uz vāku. Rezultātā viss kopā paaugstina
instrumenta uzbudinājumu. Teorijā tas noteikti jau sen bija pateikts, bet es nekur par to neatradu informāciju;
pamazām vien darbā – pēc kādiem 30–50 instrumentiem – to atklāju. Arī manas pirmās vijoles skanēja
mierīgi. Un mans padoms jaunajiem vijoļu būves meistariem: taisiet stiprus un skanīgus instrumentus, jo
vijolei spēks ir galvenā vērtība; maigumu tai dod vijolnieks. To man kādreiz, 30. gadu vidū, viesojoties Rīgā,
atgādināja amerikāņu vijoļspēles virtuozs Miša Elmanis, kam biju aiznesis parādīt vienu no savām vijolēm.
Manī vienmēr bija daudz iekšēja, garīga stipruma. Un, gluži dabiski, gribēju to saklausīt arī savās vijolēs. Jo
vijolē spēks vai nu ir ielikts iekšā, vai nav. Savukārt katrs vijolnieks piemeklē instrumentu pēc sava rakstura –
cits mierīgu, lirisku, cits – spēka pilnu.
Jā, tā jau ir – visur vajadzīgi īsti amatnieki, bet jo īpaši vijoļu gatavošanā. Man viss sākās ar tēvu. Vēl tagad
atceros, cik kārtīgi un precīzi viņš rasēja visas mašīnu detaļas, pats izgatavoja pirmos paraugus. Pamatīgums
visos darbos, visās lietās un augsts fantāzijas lidojums, – tas no viņa nebija šķirams. Un tāds – sapņotājs un
izgudrotājs – viņš palika līdz mūža galam.
(Kultūras fonda 5. avīze, 1990. gada jūlijs). A. Zviedris dzimis 1905. gada 4. jūnijā
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Klavierbūves pirmsākumi Latvijā saistāmi ar 1835. gadā dibināto J. Treselta
klavieru fabriku. Līdz Pirmajam pasaules karam vēl darbojās T. Johansona
un R. Štrausa klavieru fabrikas. Taču Latvijas klavierbūves tradīcijas vairāku
paaudžu garumā saistās ar Jura Kļaviņa klavieru fabrikas vārdu. Uzņēmuma pirmsākumi saistīti ar klavierbūves meistara Jura Kļaviņa iniciatīvu, kurš
pēc ilggadēja darba vairākās Rīgas klavieru fabrikās 1885. gadā patstāvīgi
uzbūvēja pirmo pianīno savās dzimtajās mājās – Nītaures «Lejas Saveļās».
Smagāko un grūtāko roku darbu viņš aizstāja ar paša konstruētām palīgmašīnām. Tā aizsākās dažādu klavieru daļu izgatavošana Rīgas fabriku
vajadzībām. Uzņēmums pamazām izveidojās par speciālu klaviatūru un
citu piederumu fabriku, kas ar saviem ražojumiem apgādāja ne tikai Rīgas,
bet arī Tērbatas, Maskavas un Pēterburgas klavieru fabrikas.
Johansona klavieru fabrikas produkcija Rīgas 700 gadu jubilejas izstādē 1901. gadā.
Foto: Die Rigaer Jubiläums Ausstellung 1901 in Bild und Wort. Ein Erinnerungsbuch

1908. gadā firmas vadību pārņēma dēls Alfrēds Kļaviņš, kurš no tēva gūtās
amata zināšanas bija papildinājis praktiskā darbā vairākās Vācijas fabrikās.
Viņš veica visu fabrikas iekārtu modernizāciju – uzstādīja jaunas koka,
metāla apstrādes un speciālās klavierbūves mašīnas ar naftas motoru kā
dzinējspēku. Līdz ar to fabrika izvērtās par modernāko un nopietnāko klavierbūves uzņēmumu Latvijā. Citi vecie Rīgas meistari joprojām izmantoja
novecojušus darba paņēmienus, tāpēc daudzi izputēja.
Pirmā pasaules kara sākumā uzņēmumu evakuēja uz Krieviju. 1920. gadā,
atgriežoties Latvijā, no turienes tika atvesti tikai sīki darba instrumenti,
taču ar neatlaidīgu darbu uzņēmums iekārtoja ar modernām mašīnām
apgādātu ražotni Rīgā, Tvaika ielā 4. 20. gadu beigās J. Kļaviņa klavieru fabrika nodarbināja vairāk nekā 40 strādnieku un mēnesī izgatavoja 15–20
pianīnu. Kļaviņa fabrikas produkcijas kvalitāte vairākkārt augsti novērtēta
ar zelta medaļām un Grand prix pašmāju un starptautiskajās izstādēs.
Šo uzskaitījumu var turpināt ar koka kuģu būvi, ērģeļu būvi (par to jau
minēts iepriekšējās nodaļās) un daudzām citām Latvijas tautsaimniecības
nozarēm un amatnieku nodarbēm.

Flīģelis, kas būvēts fabrikā «Tresselt» ap 1870. gadu. 1835–1910 fabrikā izgatavots ap
6500 instrumentu. Foto: J. Balodis (Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs)

Klavieres, kas būvētas J.A. Mellenicesa un J.N. Treselta kopdarbības laikā (1850–1856).
Foto: J. Balodis (Rakstniecības, teātra un mākslas muzejs)
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Koka lidaparāti
Laika posmu starp Pirmo un Otro pasaules karu var uzskatīt par koka lidaparātu laikmetu, taču
tam bija zināma priekšvēsture un tradīcijas. Pirmās ziņas par Latvijas teritorijā uzbūvētu koka lidaparātu attiecināmas uz 1912. gadu, kad Jelgavas kaparkalējs Jānis Steglāvs uzbūvēja savu lidmašīnu, lai piedalītos Krievijas kara resora rīkotajās sacensībās par labāko kara lidmašīnu. J. Steglāva
lidmašīna, kuras spārni un korpuss pirmo reizi bijuši apšūti ar saplāksni, šajās sacensībās uzrādīja
vislielāko ātrumu – 130 km/h. Lūk, kā par šo notikumu 1934. gadā rakstīja žurnālā «Spārnotā
Latvija»:

Jāņa Steglāva konstruētais un uzbūvētais «Divplāksnis Nr. 2»
sasniedza ātrumu ap 130 km stundā.
Foto: K. Irbītis «Latvijas aviācija un tās pionieri»

«Uz sacensībām ar savām lidmašīnām bija ieradušies visi ievērojamākie krievu un ārzemju konstruktori. Atbrauca arī toreiz mazpazīstamais lidmašīnu konstruktors Antonijs Fokers. Visi konstruktori ielenca Steglāva savādo lidmašīnu un zobodamies izteicās, ka šī «finiera kaste» gan necelšoties gaisā. Neviens lidotājs neuzņēmās Steglāva lidmašīnas vadīšanu un demonstrēšanu...
...Viņš (Steglāvs) iedarbina savu trīcošo un drebošo motoru un, paļaujoties uz instinktu, sāk iedarbināt stūres. Tās brīnišķā kārtā klausa! Pēc neliela ieskrējiena viņš paceļas gaisā. Tiek uzņemts
lidojuma ātrums, un izrādās, ka Steglāva lidmašīna attīsta 130 km/h lielu ātrumu. Tā paša tipa
konkurējošās lidmašīnas attīsta tikai 110–120 km/h. Neizprotamā kārtā Steglāvs arī, laimīgi manevrējot, nolaižas, un visi aculiecinieki paliek vaļējām mutēm.»

Pirmā Kārļa Irbīša konstruētā lidmašīna «Sprīdītis» P-II.
Foto: K. Irbītis «Latvijas aviācija un tās pionieri»

Pēc Steglāva uzvaras Fokers esot cītīgi pētījis viņa lidmašīnas tehniskās detaļas. Arī visi pārējie
speciālisti sapratuši, ka šādas konstrukcijas lidmašīnai ir nākotne.
Pirmās ziņas par lidmašīnu būvēšanu rūpnieciskā veidā datētas ar 1909. gadu, kad Rīgas rūpnīcā
«Motors» T. Kaleps sācis būvēt lidmašīnu dzinējus un pašas lidmašīnas. Pirmā visai dīvaina izskata
lidmašīna bija gatava 1910. gadā. 1913. gadā Krievu–Baltijas vagonu rūpnīcā lidotāji V. Sļusarenko
un L. Zvereva atvēruši lidmašīnu darbnīcu un lidotāju skolu. Diemžēl, sākoties karam, 1914. gadā
rūpnīcu «Motors» evakuēja uz Maskavu, bet Krievu–Baltijas rūpnīcas lidmašīnu būves nodaļu – uz
Pēterburgu.
Jaunajā Latvijas Republikā jau 1919. gadā sāka veidoties kara aviācija, par pamatu izmantojot no
Sarkanās armijas dezertējušos lidotājus un viņu lidmašīnas. 1923. gadā bijušie Krievijas armijas
kara lidotāji un inženieri – latvieši A. Vīksna, Lindbergs, N. Sudmalis, R. Zārdiņš, M. Ķēniņš, viņu
vidū arī grafiķis Sigismunds Vidbergs (kurš 1912. gadā Pēterburgā bija gatavs sēsties Steglāva lidmašīnā) un Rīgas Valsts tehnikuma students Kārlis Irbītis, nodibināja Latvijas Aeroklubu, kas sāka
nodarboties ar lidaparātu būves atbalstīšanu un lidošanas propagandēšanu. Ar šo laiku saistās arī
Latvijas lidaparātu būves atdzimšana. 1924. gadā klubā K. Irbītis satika nākamo lidotāju un lidmašīnu būves iniciatoru Nikolaju Pūliņu, kurš ar tehniķa Rūdolfa Vītola palīdzību 1923. gadā uzbūvēja
savu lidmašīnu «Sprīdītis». Ar šo lidmašīnu 1924. gadā lidotājs Gustavs Legzdiņš veica pārgalvīgu
nosēšanos Esplanādē, bet gadu vēlāk lidmašīna avarēja. N. Pūliņš nodeva lidmašīnas paliekas
K. Irbītim, un no šā laika sākās viņu sadarbība lidmašīnu būvē. 1925. gadā K. Irbītis uzbūvēja savu
modeli «Sprīdītis II», kura pirmais lidojums notika tās pašas dienas vakarā, kad lidaparāta autors
bija aizstāvējis savu diplomdarbu Valsts tehnikumā. Pēc tehnikuma un karadienesta beigšanas
K. Irbītis sāka strādāt Kristīnes Bakmanes lidmašīnu fabrikā a/s «Christine Backman Company»,
bet vakaros kopā ar N. Pūliņu būvēja savas lidmašīnas. Šajā laikā lidmašīnas sāka būvēt arī kara lidotājs Herberts Cukurs. Viņš savu pirmo lidmašīnu C-1 pabeidza Jūras aviācijas nodaļas darbnīcās
Liepājā, bet ar savu C-3 H. Cukurs 1933. gadā veica slaveno lidojumu uz Gambiju.

Pirmais no labās – Kārlis Irbītis Starptautiskajā
automobiļu izstādē Rīgā 1928. gadā.
Foto: K. Irbītis «Latvijas aviācija un tās pionieri»

Divvietīgais vienplāksnis C-3, ar kuru Herberts Cukurs veica slaveno
ceļojumu uz Gambiju. Foto: K. Irbītis «Latvijas aviācija un tās pionieri»
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Augstlidojuma buru lidmašīna «Lāčplēsis»,
būvēta Jelgavas buru lidotāju skolā. Audekls
impregnēts ar «Emalitu», koka un metāla
daļas lakotas ar «Latolin» emalju.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Aizsargu aviācijas lidmašīnas, būvētas
Liepājas kara ostu darbnīcās. Lakotas ar
«Emalit» un «Sparkol» lakām.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Īsts lidaparātu būves bums bija pagājušā gadsimta 30. gadu otrajā pusē, kad visā Latvijas teritorijā jaunatne aizrāvās ar «buru lidošanu» – lidošanai
izmantojot gaisa strāvas spēku. 1935. gadā Latvijas aeroklubā bija 36 nodaļas ar apmēram 12 tūkstošiem biedru. Katrā no šīm nodaļām bija vismaz
viena vieta, kur būvēja šīs «buru lidmašīnas». Daudzviet vienkāršus planierus būvēja arodskolās un ģimnāzijās. Daugavpilī lidmašīnas būvēja Valsts
arodskolas darbnīcās skolas direktora inženiera K. Samtiņa vadībā. Visspēcīgākā nodaļa darbojās Jelgavā, kura arī izplatīja vienkāršu planieru rasējumus un instrukcijas to būvei. Jelgavas «buru lidotāju» skolas darbnīcās tapa pirmais augstlidojuma planieris, kā arī lidotāju apmācību lidmašīnas.
Vienkārša planiera izgatavošanai bijusi nepieciešama telpa 6x4 metru platībā ar griestu augstumu vismaz trīs metri, labas, taisnšķiedrainas priedes
koka līstes un aviācijas saplāksnis. Vispopulārākais tā laika lidmašīnu būvē ir bijis trīskāršais aviācijas saplāksnis «Stella», kura biezums bija 0,5–2,5 mm.
Šo saplāksni pirmā sākusi ražot Rudzīša finieru fabrika, vēlāk arī Mihelsona fabrika, a/s «Latvijas Bērzs» u.c. Arī nopietnu lidaparātu būvē galvenais
materiāls bija priedes koks, bet lidmašīnas nestspēju nodrošināja uz koka līstēm uzstiepts speciāls audums vai aviācijas saplāksnis. Priedes koka pārbaudi veica šādi: 1500 mm garu 15x15 mm šķērsgriezuma līsti nostiprināja ar 1000 mm garu pārkari un to sāka slogot, vispirms piekarot 1 kg atsvaru,
tad palielinot piekārto slogu ik pa puskilogramam. Labai koka līstei bija jānotur 5–6 kg svars. Tādā veidā bija jāpārbauda vismaz trīs līstes. Dažām tā
laika lidmašīnām pat riteņus izgatavoja no koka un saplākšņa, bet koka propelleri tika gatavoti no kārtaini līmētas cieto koku sugu koksnes. Vienkārša planiera būvei nepieciešamo materiālu izmaksas bija aptuveni 500 latu, nopietnākas lidmašīnas būve izmaksāja apmēram 10 000 latu (no tiem
5–6 tūkstošus latu izmaksāja motors).
1930. gadā K. Irbītis sāka strādāt rūpnīcā VEF, kur veica konstruktora darbu, tomēr nepārtrauca projektēt arī lidmašīnas. Viņa projektētās lidmašīnas
«IKARS» (I-5) uzlabotos variantus uzņēmās būvēt Kārlis Samtiņš, kurš Daugavpils dzelzceļa darbnīcās galdnieku amata meistara Vanaga vadībā, piesaistot vietējās arodskolas audzēkņus, uzbūvēja divas lidmašīnas. Inženieris K. Samtiņš bija pieredzējis speciālists lidmašīnu būves jautājumos, jo
cariskās Krievijas laikā bija valdības lidmašīnu rūpnīcu inspektors.
Latviešu konstruktoru veiksmīgo darbu dzimtenē tomēr neatbalstīja, un 1933. gadā aizsargu organizācija aviācijas vajadzībām izvēlējās igauņu konstruktoru lidmašīnu PON-1 (divplāksni), un to ražošanu uzsāka Liepājas kara ostas darbnīcās.
1935./36. gadā lidmašīnas sāka būvēt arī VEF rūpnīcā pēc K. Irbīša projekta. Pirmā šeit būvētā lidmašīna ir VEF I-11. Ar šo projektu K. Irbītis pilnībā
pievērsās lidmašīnām ar nesošo saplākšņa čaulu, piesaistot šajā darbā galdnieku amata meistaru Jāni Knauki, kuram jau bija uzkrāta pieredze, būvējot
N. Pūliņa lidmašīnas. Šajā laikā sāka rasties pieprasījums pēc galdnieku meistariem, kas specializējušies lidaparātu būvē. Tādi bija Knauke, Liepiņš,
Vanags un citi speciālisti, kuru prasmi izmantoja Liepājā, Daugavpilī, Rīgā un citās Latvijas lidmašīnu būves vietās.
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VEF rūpnīcā būvētās lidmašīnas I-12 prototips.
Foto: K. Irbītis «Latvijas aviācija un tās pionieri»

Nākamais modelis I-12 guva panākumus demonstrējumos Parīzē, Cīrihē, saņemot medaļas un augstas vietas starptautiskās sacensībās, tādēļ ārzemēs
bija vairāki piedāvājumi to nopirkt.
1937. gadā tika pieņemts lēmums visas armijas un aizsargu lidmašīnas būvēt VEFā. Šim nolūkam uzbūvēja angāru pie Spilves lidlauka un izstrādāja
aviācijas rūpnīcas projektu, kuras celtniecību plānoja Ropažos. Šim nolūkam tika atsavinātas 13 zemnieku saimniecības.
Latvijas armijas rīcībā esošās kara lidmašīnas bija tehniski novecojuši divplākšņi, tāpēc jaunu lidaparātu projektēšanu uzticēja K. Irbītim. Tā rezultātā
tapa lidotāju treniņu lidmašīna I-14, iznīcinātājs I-16 un modelis I-17, kas paredzēts ērtai sērijveida ražošanai, taču pienāca 1940. gads, kad Latvijas
likteni izšķīra karš. Līdz PSRS okupācijai K. Irbītis paspēja projektēt vēl četrus kara lidmašīnu modeļus, VEF uzbūvēja 14 lidmašīnas, bet izmēģināt darbībā tās nevarēja, jo pienāca pavēle tās sūtīt uz Maskavu. K. Irbīti centās savervēt darbam PSRS kara aviācijas labā, taču viņam izdevās no tā izvairīties.
Viņš darbu VEFā turpināja līdz 1941. gadam, kad to pārtrauca vācu okupācija. Vācieši K. Irbīti un vēl 18 VEF speciālistus aizveda uz Vāciju, kur latviešu
konstruktoriem bija uzdevums pārprojektēt Meseršmita Me-410 metāla spārnus koka konstrukcijā. 1948. gadā ar profesora Akermaņa palīdzību
K. Irbītis pārcēlās uz Kanādu, kur strādāja lidmašīnu būves firmā «Canadair». Šeit viņa vadībā izstrādāja vertikālas pacelšanās lidmašīnas modeli un
citus svarīgus projektus.

Kārlis Irbītis bijis arī VEF firmas zīmes autors, projektējis traktoru dzinējus, laivu motorus, motorus lauksaimniecības vajadzībām, izstrādājis automobiļu karosērijas rūpnīcas vajadzībām, 1934. gadā izstrādājis
zīmējumus pirmajai lielajai VEF radioaparātu sērijai.
Vēlāk šo darbu turpināja konstruktora jaunākais
brālis Ādolfs Irbītis, kurš laika posmā no 1935. līdz
1968. gadam vadīja visu VEF radioaparātu dizaina
izstrādi. K. Irbītim pieder arī koka televīzijas torņa
projekts, ko viņš izstrādāja uzņēmuma vadības uzdevumā. Tornim bija paredzēta spirālveida koka režģa
konstrukcija ar saplākšņa čaulu, turklāt tai vajadzēja
būt augstākajai koka celtnei pasaulē, bet tas palika
projekta stadijā. Pie unikāliem VEF konstruktora projektiem jāpieskaita arī trīsriteņu automobilis ar FN
motocikla motoru un koka velosipēds, ko 1942. gadā VEFā uzbūvējis Aleksandrs Egle un ar to līdz pat
1990. gadam pārvietojies pa Vecāķiem.
Aleksandrs Egle. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Sērkociņu rūpniecība Latvijā
līdz 1940. gadam

«Vulkānā» ražoto sērkociņu darbmašīnu stends 1901. gada izstādē.
Foto: izstādes katalogs

Par sērkociņu (koka skaliņu ar sēra galviņu) izgudrotāju uzskata vācu ķīmiķi Jakobu Friderihu Kamereru, kurš 1833. gadā izgatavojis pirmo šāda veida
sērkociņu. Nekaitīgo sērkociņu patents pieder zviedru profesoram Gustavam
Erikam Pašam, kurš 1844. gadā nomainīja galviņās lietoto kaitīgo balto fosforu
ar nekaitīgo – sarkano. Sērkociņu rūpniecības aizsākums Latvijā datējams ar
1878. gadu, kad Luiss Hiršmans nelielā nomātā mājā Kuldīgā (tagadējā «Vulkāna» teritorijā) ar astoņu strādnieku palīdzību sāka ražot sērkociņus. Galviņu masu Hiršmans izgatavoja kopā ar Kuldīgas aptiekāru Grabi. Uzņēmums
strauji zēla, dodot iespēju L. Hiršmanam iegādāties zemes gabalu Kuldīgā un
uzbūvēt speciālu ražošanas korpusu, kurā jau 1882. gadā tika ražoti sērkociņi,
bet 1889. gadā – uzstādīti 30 ZS tvaika dzinēji un ierīkotas kokzāģētavas.
Sērkociņu kastīšu etiķetei L. Hiršmans izvēlējās savam uzvārdam atbilstošu
(Hiršmans – briežu vīrs) simbolisku brieža attēlu. Šī etiķete Latvijas brīvvalsts
laikā kļuva par Latvijas sērkociņu rūpniecības simbolu.
1896. gadā L. Hiršmanam piederošajā «Vulkānā» jau strādāja 330 strādnieku un izgatavoja 57–58 miljonus sērkociņu kārbiņu par 172 000 zelta rubļu.
Fabrika bija izveidojusies par vienu no lielākajām un labākajām sērkociņu
fabrikām Krievijas impērijā, tā ražoja tikai zviedru modeļa ugunsdrošos sērkociņus. Gadsimtu mijā Kuldīgas «Vulkāns» bija ne tikai sērkociņu fabrika, bet
arī mašīnbūves rūpnīca ar savu čuguna lietuvi. Mašīnas tika ražotas Krievijas
sērkociņu rūpniecībai un eksponētas dažādās izstādēs. Arī «Vulkāna» sērkociņi
tika eksponēti daudzās Krievijas un ārvalstu izstādēs, kur ieguva vairāk nekā
20 medaļu un diplomu, bet 1888. gadā Briselē un 1900. gadā Parīzē – pat
zelta medaļas. Uzņēmumu pakāpeniski paplašināja, izveidojot filiāles Saldū
un Liepājā. Sērkociņu fabriku Liepājā uzbūvēja 1890. gadā, un jau 1894. gadā
tur strādāja 129 darbinieki. 1898. gadā L. Hiršmans nopirka Liepājas sērkociņu
fabriku un tā kļuva par Kuldīgas «Vulkāna» filiāli.

Sērkociņu fabrikas «Vulkāns» stends 1901. gada izstādē.
Foto: izstādes katalogs
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1912. gadā L. Hiršmans savu uzņēmumu ar visām filiālēm pārdeva Krievijas
sērkociņu fabrikantam Vasilijam Lapšinam, kura koncernā darbojās trīs sabiedrības «Vulkāns» sērkociņu fabrikas – Kuldīgā, Liepājā un Rīgā. Sērkociņu skaliņu
ražošana bija izvietota divās fabrikās – Saldū un Jaungulbenē. Tās abas strādāja eksportam (galvenokārt franču sērkociņu fabrikām). Pirmais pasaules karš
visu fabriku darbību pārtrauca, un to iekārtas tika evakuētas uz Krieviju, taču
pēc kara jau 1919. gadā darbu atsāka sērkociņu fabrikas Kuldīgā un Liepājā.
Nedaudz vēlāk darbu sāka vēl trīs fabrikas – «Komēta», «Stars» un «Vezuvs», kuras bija apgādātas ar modernākajām tā laika mašīnām. Darbu uzsāka arī abas
sērkociņu skaliņu fabrikas Saldū un Jaungulbenē, kurām drīz pievienojās vēl
trīs uzņēmumi – «Henckhusen» Liepājā, Jāņa Varbūta sērkociņu skaliņu fabrika
Rīgā, Pētersalas ielā 18, un Rīgas sērkociņu rūpniecības un kokapstrādes akciju
sabiedrības fabrika. 1922/23. gadā tika izveidota akciju sabiedrība «Vulkāns»,
kurā apvienojās Kuldīgas «Vulkāns», Liepājas sērkociņu fabrika «Vulkāns»,
«Komēta» un «Vezuvs».

Jau 20. gadu vidū ražošanas apjoms bija tā pieaudzis, ka pilnīgi apgādāja vietējo tirgu un ievērojamu daudzumu
sērkociņu varēja eksportēt. Šajā laikā Latvijas sērkociņu skaliņu lielākās importētājvalstis bija Vācija, Beļģija, Lielbritānija, Dānija, Šveice, Francija, un 1927. gadā sērkociņu skaliņu eksporta kopējais apjoms sasniedza 5759 tonnas.
1926./1927. gadā Latvijā bija pieci a/s «Vulkāns» sērkociņu ražošanas uzņēmumi
ar 782 strādniekiem:
1) a/s «Vulkāns» Kuldīgā;
2) a/s Liepājas sērkociņu fabrika;
3) a/s «Sērkociņu fabrika «Komēta»;
4) a/s «Sabiles sērkociņu fabrika «Stars»;
5) a/s «Sērkociņu fabrika «Vezuvs».
Šajos gados Latvijā darbojušies arī šādi sērkociņu skaliņu rūpniecības uzņēmumi:
1) Rīgas sērkociņu skaliņu un koku apstrādāšanas a/s «Rīga» Kojusalas ielā 15/17.
2) Sērkociņu stiebriņu fabrika «Švandorf» Jaungulbenē.
3) a/s «Splints» Saldū.
4) Feldhūna un Šmēmaņa uzņēmums Liepājā.
5) k/s «L’Aurore» Rīgā.
6) Jāņa Varbūta uzņēmums Rīgā, Pētersalas ielā 18.
12. tabula. Sērkociņu skaliņu eksporta apjoms (1926–1927)

1926

1927

kg

Ls

kg

Ls

Rīgas sērkociņu un skaliņu fabrika

1 344 495

372 280

1 693 03

448 726

Švandorf

1 488 942

397 133

1 155 480

315 696

Splints
Feldhūns un Šmēmanis
L’Aurore
Varbūts Jānis
Eksportieri-komisionāri

799 584

259 981

732 161

216 988

1 072 303

368 359

1 240 712

435 625

235 400

60 085

75 500

20 710

3 920

978

290 775

77 426

120 100

36 360

113 523

36 955

Taču jāuzsver, ka sērkociņu rūpniecība strauji attīstās arī citās Eiropas valstīs, kas radīja pārprodukciju un ražojumu
noieta grūtības. Svarīgs faktors Eiropas un pasaules sērkociņu tirgū bija Zviedrijas sērkociņu tresta ekspansija.
Tresta direktors Ivars Krogers desmit gadu laikā bija panācis, ka Zviedrijas sērkociņu trests 1928. gada sākumā
kontrolēja apmēram 85% no Eiropas un 75% no pasaules sērkociņu produkcijas apjoma. Trestam bija milzīgs
pamatkapitāls – 270 miljoni zviedru kronu, tas bija ieguvis lielāko daļu Eiropas valstu sērkociņu fabriku akciju.
Francijā, kur pastāvēja valsts sērkociņu monopols, I. Krogera vadītajai kompānijai bija izdevīgs sadarbības līgums
ar valsti par izejvielu, iekārtu un produkcijas piegādi. Jāatzīmē, ka zviedri saglabāja katras valsts sērkociņu rūpniecības lokālās īpatnības un tresta lozungs skanēja šādi – atsevišķi ražot, bet kopīgi pārdot.
Jau 1927. gadā arī Latvijas sērkociņu un sērkociņu skaliņu fabrikās lielākā daļa akciju piederēja Zviedrijas sērkociņu trestam «Svenska Tadstic A/B» (STAB). Zviedru interese par Latvijas sērkociņu rūpniecības kontroli bija saistīta
arī ar apšu rezervēm Latvijas mežos. Piedāvātais līgums ar Latvijas valdību, pēc latviešu ekonomistu atzinuma,
legalizēja jau esošo situāciju, turklāt zviedru trests piedāvāja sešu miljonu dolāru aizdevumu ar izdevīgiem noteikumiem. 1928. gadā Latvijas valdības vārdā finanšu ministrs Roberts Liepiņš parakstīja līgumu ar STAB par
koncesijas piešķiršanu Latvijas sērkociņu rūpniecībai. Ja neskaita samērā izdevīgo aizdevumu, citādā ziņā līgums
Latvijas valstij bija nelabvēlīgs, STAB ieguva tiesības noteikt sērkociņu un to skaliņu cenas, kā arī izlaides normas
katram uzņēmumam.
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Tika nodibināta Latvijas sērkociņu akciju sabiedrība (statūti apstiprināti 1929. gada 7. janvārī).
Dibinātāji:
1) zviedru sērkociņu trests «Svenska Tadstic A/B» (STAB).
2) Latvijas sērkociņu fabriku akciju sabiedrība «Vulkāns».
3) a/s «Komēta».
4) a/s «Sabiles sērkociņu fabrika «Stars»» .
5) a/s «Vezuvs».
Sabiedrības pamatkapitāls bija 400 000 latu, kas līdzvērtīgs 4000 akcijām 100 latu vērtībā. Būtībā visa akciju sabiedrība bija STAB rokās.
Jau 1929. gadā Latvijas sērkociņu eksporta apjoms samazinājās, sērkociņus beidza ražot «Vulkāns» Kuldīgā, un valsts deva atļauju to
pārprofilēt. Pirmskrīzes gados (līdz 1929. gadam) Latvija eksportēja 1,6 tūkstošus tonnu sērkociņu, bet sākot ar 1933. gadu to eksporta apjoms tuvojās nullei. 1933. gada novembrī STAB uz laiku pat pārtrauca darbu četrās sērkociņu un skaliņu fabrikās. Bez darba
palika apmēram 300 strādnieku. Konflikts nonāca līdz pat Saeimas komisijai. Tas turpinājās, līdz Finanšu ministrija iesniedza prasību
tiesā, taču 1934. gada nogalē prasību atsauca, un 1935. gada 1. martā apgabaltiesa lietu izbeidza. 1935. gada februārī tika panākta
vienošanās par valdības un zviedru līguma izmaiņām, kas paredzēja samazināt sērkociņu un skaliņu eksportu un paaugstināt akcīzi
no astoņiem līdz 12 latiem par katrām 1000 sērkociņu kārbiņām. STAB arī ieguva tiesības fabrikās racionalizēt ražošanu. Tā rezultātā
jau 1935. gada martā STAB paziņoja Finanšu ministrijai par fabrikas «Stars» slēgšanu (vēlāk gan fabrika atsāka darbu).
Žurnālā «Ekonomists», vērtējot sērkociņu un to skaliņu rūpniecības stāvokli 1936. gadā, minēts, ka līguma pārskatīšana uzskatāma par izdevīgu no valūtas politikas viedokļa, jo sērkociņos galvenokārt iestrādā importētas izejvielas. 1936. gadā, pēc žurnāla
«Ekonomists» datiem, darbojušās divas sērkociņu un divas sērkociņu skaliņu fabrikas ar 434 strādājošajiem. Tās bija «Vezuvs» un
«Komēta», skaliņu fabrikas Saldū un Rīgā, Kojusalas ielā 15/17. 1936. gadā, salīdzinot ar 1933. gadu, sērkociņu ražošanas apjoms
bija krities no 121 miljona kastīšu līdz 67 miljoniem, tomēr sērkociņu ražošana uz neliela eksporta pieauguma rēķina pieauga no
49 tūkstošiem tonnu līdz 53 tūkstošiem tonnu.
1938. gadā STAB nonāca jaunās finansiālās grūtībās un Liepājas fabrika pārgāja angļu firmas īpašumā.
1938. gadā vēl joprojām Latvijas sērkociņu un skaliņu ražošana bija zviedru rokās. Sekmīgi strādāja:
1) sērkociņu fabrika «Komēta», a/s (1938. gada peļņa 136 544 latu).
2) sērkociņu fabrika «Vezuvs», a/s (1938. gada peļņa 59 167 latu).
3) Latvijas sērkociņu fabriku akciju sabiedrība «Vulkāns» ar parādu nastu un ražotni Rīgā, Bišumuižā, Bauskas ielā 143.
4) a/s Sabiles sērkociņu fabrika «Stars» (1938. gada peļņa 75 293 latu).
5) angļu firmas īpašumā esošā Liepājas sērkociņu fabrika (dažos izziņas avotos joprojām nosaukums – Liepājas «Vulkāns»).
Rīgā, Kaļķu ielā 1, atradās arī Latvijas sērkociņu skaliņu eksporta centrāle, bet tās nodaļa bija Liepājā, kur agrāk darbojās arī šīs
nodaļas fabrika (Liepājā, Jaunajā ostmalā 39). Rīgā, Kojusalas ielā 15, strādāja Rīgas sērkociņu skaliņu un kokapstrādes fabrika, bet
Jaungulbenē – sērkociņu skaliņu fabrika «Švandorf».
Latvijas sērkociņu un sērkociņu skaliņu rūpniecības attīstību veicināja lielie apses koksnes krājumi Latvijas mežos, jo zviedru impregnētos sērkociņus izgatavoja tikai no apses koksnes. Jau 20. gadsimta 20. gadu beigās sakarā ar plašo apšu izmantošanu,
Baltijas jūras piekrastes valstīs samazinājās sērkociņu skaliņiem nepieciešamās koksnes daudzums, tāpēc cēlās to kluču cenas.
Apšu kluču eksportam bija ievērojama vieta Latvijas eksportā, tā 1937. gadā izveda 588 tūkstošus kubikpēdu apšu kluču par
1,1 miljonu latu.
Sērkociņu rūpniecību cara laikos, arī Latvijas brīvvalsts laikā, pieskaitīja pie ķīmiskās rūpniecības nozares, bet sērkociņu skaliņu –
pie kokapstrādes. Ņemot vērā labvēlīgos dabas resursus un ģeogrāfisko stāvokli, sērkociņu un sērkociņu skaliņu ražošana ir tradicionāla Latvijas kokrūpniecības nozare, kura pastāvējusi neatkarīgi no politiskās varas un fabriku īpašniekiem.
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9. KOKMATERIĀLU EKSPORTS
LĪDZ 1940. GADAM
Kokmateriālu eksports līdz 18. gadsimtam
Jau 13. gadsimta vēstures avotos starp eksportprecēm minētas meža preces (sveķi, darva, pelni, tēsti materiāli). 13. un 14. gadsimta mijā minēts pelnu
eksports no Rīgas. Meža preču eksports strauji pieauga 15. gadsimtā. 1492.–1496. gada avotos minēts sveķu, darvas, pelnu, ozola bluķu (Wagenschoss) un mucu galdiņu (Klappenholz) eksports. Nozīmīgie ģeogrāfiskie atklājumi Rietumeiropā 16. gadsimta sākumā veicināja strauju kuģu būves
attīstību, un līdz ar to palielinājās pieprasījums pēc kokmateriāliem. Savukārt līdz ar lauksaimniecības zemju paplašināšanos muižās sākās intensīvāks
kokmateriālu eksports no Livonijas un tranzīts no Krievijas. Rīgā lielu īpatsvaru tirdzniecībā ieguva kokmateriāli un meža produkti – piķis un darva.
16. gadsimta sākumā kuģniecības reģistros minēti kuģi, kuru krava komplektēta tikai no meža precēm.
Uzticamāki arhīvu materiāli par meža preču eksportu pieejami sākot ar 17. gadsimtu. Tie liecina, ka visdārgākā eksportējamā meža prece ir bijuši
mastu koki, kuriem pieskaitāmi masti, spīres, bugspriti, mijrūtes. Otra nozīmīgākā koka eksportprece bijuši ozola koki jeb vančosi – kuģu būvei domāti
kvadrāta vai taisnstūra šķēluma tēsti materiāli. Tiem seko mucu galdiņi, mucu dēlīši, potaša, pelni, darva. 18. gadsimta eksportā arvien lielāku vietu
ieņēma celtniecībai un kuģu būvei nepieciešamie materiāli: masti un spīres, bugspriti un rājas, baļķi. Gadsimta beigās šo materiālu īpatsvars eksportā
pieauga līdz 75% no visu izvedamo meža preču vērtības.
13. tabula. 17.–18. gadsimta eksporta dinamika

Gadi

Vītola pelni,
lastos

Potaša,
kg

Vančosi,
gab.

Mastu koki,
gab.

Mucu galdiņi,
šokos

Mucu dēlīši,
šokos

Baļķi un brusas,
tk gab.

1641–1670

1771

1 130 000

55 740

1767

43 203

2912

1671–1700

754

116 170

18 540

Nav ziņu

28 962

10 528

1701–1710

186

77 428

180

980

2575

1827

1711–1720

301

400 000

60

1081

1449

647

1721–1730

153

680 000

300

1705

2125

–

1731–1740

137

554 400

900

2900

3215

1179

1741–1750

110

442 300

1860

4400

1580

1655

20

1751–1760

105

360 200

4390

6060

922

1095

67

1761–1770

134

297 000

7800

5950

1175

1325

130

1791–1800

78

407 500

17 820

6804

950

572

44,5

Nav
ziņu

17–18. gadsimta eksportu ietekmēja daudzie kari (zviedru–poļu karš, Trīsdesmitgadu karš, krievu–poļu–zviedru karš, Ziemeļu karš) un dažādo valdošo impēriju saimnieciskie ierobežojumi (Zviedrijas karaļa noteiktās monopoltiesības; Krievijas cara noteiktā kārtība, ka ik desmitais mastu koks
nosūtāms Admiralitātes vajadzībām; 1710. gada aizliegums no Rīgas izvest ozolkokus; kroņa monopols uz darvu, pelniem u.c.). Piemēram, 1621. gadā
pēc Zunda muitas reģistra var konstatēt, ka meža materiālu eksports pārsvarā gājis caur Kurzemes ostām, pārspējot pat Rīgas ostu, kuras darbību
ietekmēja karš starp Zviedriju un Poliju.
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Kokmateriālu eksports no 19. gadsimta sākuma
līdz 1914. gadam
Meža preces galvenokārt izveda uz Nīderlandi (apmēram 50%, pelnus un potašu pat 80–95%), Lielbritāniju (ap 25%), Franciju un Spāniju. Lielākie kokmateriālu tirgotāji Latvijas teritorijā bija Ernsts Metsju Danenšterms, D. Dreilings, H. Bekers, S. Bremers. Meža eksports veidoja apmēram 25% no kopējā
eksporta apjoma. Galvenie koku piegādātāji bija baltkrievu, Krievijas rietumu un Polijas–Lietuvas apgabali, bet galvenā eksportosta bija Rīgā, kura
gadsimtu mijā stabili ieņēma otro vietu starp Krievijas tirdzniecības ostām. Caur Rīgu uz Rietumiem izveda 32,6% visu Krievijas impērijas kokmateriālu.
14. tabula. Rīgas eksporta dinamika (1800–1860)

Gadi

Apaļkoki (t.sk
stutmalka)
tk gab.

Dēļi
tk gab.

Baļķi
tk gab.

Ozolkoki
tk gab.

1801–1820

65

1460

470

1090

1821–1840

75

5330

840

2270

1840–1860

115

8590

1800

4560

Galvenie eksportētāji 19. gadsimta pirmajā pusē bija angļu firma «Mitčels un kompānija», kuras tirdzniecības apjoms pieauga no 1 miljona rubļu
1817. gadā līdz 5,5 miljoniem rubļu 1850. gadā. No vietējām firmām vadošie tirgotāji bija «Brāļi Hili», «Vērmanis un dēls». Rīgas eksportprece bija slavena ar augstu kvalitāti, ko nodrošināja kvalificētie mastu šķirotāji. 19. gadsimta sākumā Rīgā meža preces šķiroja deviņi mastu koku un 13 ozolkoku
un mucu dēlīšu šķirotāji.
Sākot ar 1871. gadu, kad uzsāka Daugavas attekas – Mīlgrāvja – augšdaļas pārkārtošanu, no šīs Rīgas ostas daļas ar katru gadu palielinājās kokmateriālu eksports. 1873. gadā iekārtoja Bolderājas ostu, no kuras izveda kokmateriālus arī uz ārzemēm. Īpaši liels apjoms, vidēji 4–4,5 miljoni baļķu, t.i.,
15 000 plostu gadā, Rīgā pienāca pa Daugavu (L. Malhovska. «Latvijas transporta vēsture» – R., 1998 – 128. lpp.). Tas deva darbu gan plostniekiem, gan
transporta strādniekiem, kuri nostiprināja plostus, nogādāja baļķus uz vietējām kokzāģētavām vai kuģiem. Arī Rīgas pilsētas kase par baļķu tranzītu
ieguva ievērojamas summas, vidēji piecas kapeikas par baļķi. Tomēr lielais plostu satiksmes apjoms prasīja racionālu koku ostas darbības organizāciju,
lai tā pildītu savas funkcijas, neradot baļķu sastrēgumus un netraucējot pārējās ostas darbu. Tāpēc koku ostu paplašināja, izmantojot atteku, tā saukto
Sauso Daugavu, un Daugavas upi no Gludā sēkļa līdz Mazjumpravai, uzlaboja plostu pietauvošanās vietas, norobežoja no pārējās ostas akvatorijas.
19. gadsimta beigās veiktā Rīgas koku ostas labiekārtošana izmaksāja apmēram 200 tūkstošus rubļu.
19. gadsimta pēdējo desmit gadu laikā Rīgas osta Krievijas eksporta apjoma ziņā ieņēma otro vietu (aiz Odesas). Caur Rīgu eksportēja galvenokārt lauksaimniecības produktus un kokmateriālus. 60. gadu otrajā pusē caur Rīgu izveda vidēji 14,3 miljonus kubikpēdu kokmateriālu gadā, bet
1896.–1900. gadā – jau 46,4 miljonus kubikpēdu. 1866.–1870. gadā kokmateriāli veidoja 10,7% no Rīgas eksporta kopapjoma, bet sākot ar 1871. gadu
vairāk nekā 20%. Kā kokmateriālu eksporta osta Rīga stabili ieņēma pirmo vietu Krievijas impērijā, jo kopš 19. gadsimta 70. gadiem caur to pārvadāja
trešo daļu no visa Krievijas kokmateriālu eksporta. Rīgas koku eksportprece bija dēļi, plankas, slīperi, brusas, ozolkoki. Katru gadu palielinājās dēļu un
planku izvedums, bet samazinājās baļķu, brusu, ozolkoku eksports. Līdz ar burinieku flotes pakāpenisku nomaiņu ar kuģiem, kurus darbināja ar tvaika
dzinēju, mastu koki, kam agrāk bija nozīmīga vieta eksportā, 19. gadsimta otrajā pusē pat nav minēti eksportpreču sarakstā. Lielāko daļu eksportējamo kokmateriālu sagatavoja Rīgas kokzāģētavas. Ar kokmateriālu tirdzniecību Rīgas ostā 60. gados nodarbojās 20 firmas, bet gadsimta beigās – jau
piecdesmit. 80.–90. gados kokmateriālus īpaši lielā daudzumā eksportēja firmas «Brāļi Armitsedi» un «Šapīro».
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20. gadsimta sākumā pēc ārējās tirdzniecības apgrozījuma Rīga izvirzījās pirmajā vietā Krievijas impērijā. Divas reizes – 19. gadsimta
90. gadu pirmajā pusē un 1911. gadā – kokmateriāli pēc vērtības ieņēma pirmo vietu Rīgas eksportpreču vidū. Galvenās izvesto kokmateriālu saņēmējas bija Lielbritānija, Nīderlande, Vācija, Francija, Beļģija. Akciju sabiedrība «Gerhards un Gejs» (1913. gadā eksportēja preces 70,7
miljonu rubļu kopvērtībā), firma «Ed. Lange un kompānija» bija galvenie kokmateriālu eksportētāji šajā periodā. Firma «D. Heidemanis»
eksportēja vairāk nekā trešo daļu visu parketa materiālu. Līdz Pirmajam pasaules karam Rīgas osta saglabāja lielākās Krievijas kokmateriālu
eksporta ostas pozīcijas un bija viena no ievērojamākām ostām pasaules mērogā. Sākot ar 1910. gadu caur Rīgas ostu vidēji gadā eksportēja
10 miljonus m³ dažādu kokmateriālu, un 1913. gadā eksporta apjoms
sasniedza 40 miljonus zelta rubļu. Latvijas ostu kopējā eksporta apjo-

mā kokmateriāli pēc vērtības bija ceturtā lielākā preču grupa, bet pēc
svara pārspēja pārējās caur mūsu ostām izvestās preces.
Kokmateriālu eksporta lielais apjoms caur tagadējo Latvijas teritoriju
veicināja gan vietējās kokrūpniecības attīstību, gan augsti kvalificētu
tirdzniecības un transporta (kuģniecības, plostnieku amata) speciālistu rašanos. Vienlaikus jāatzīst, ka Latvijas pamatiedzīvotāji neguva
lielu labumu (kā izņēmumu varētu minēt latviešu mastu šķirotājus),
jo ienākumus no saimnieciskās darbības galvenokārt baudīja ienācēji
šajā zemē un attiecīgā laika posma politiskā vara. Lai arī pēc nacionālas valsts izveidošanās 1918. gadā saimnieciskajā dzīvē nozīmīgs bija
ārzemju un cittautiešu kapitāls, tomēr radās iespēja gadsimtu gaitā
veidojušās koktirdzniecības tradīcijas un ienākumus izmantot latviešu
tautas nacionālajām interesēm un valsts tautsaimniecības izaugsmei.

Kokmateriālu eksports Latvijas Republikas
pastāvēšanas pirmajā desmitgadē (1918–1929)
Latvijas Republikas pastāvēšanas sākumposmā viens no galvenajiem valsts valūtas ieņēmumu avotiem bija meža preču
eksports. Latvijas labvēlīgie ģeogrāfiskie un klimatiskie faktori veicināja ostu un eksporta nozares attīstību:
1) gara Baltijas jūras robeža ar daudzām ostām, kā arī upes, pa kurām var pludināt kokus;
2) neliels attālums līdz kokmateriālu noieta tirgiem Eiropā, lētāka kuģu fraktēšana nekā Padomju Krievijā vai Zviedrijā;
3) divas lielas neaizsalstošas ostas – Liepāja un Ventspils.
Būtiskākais saimnieciskais faktors, kurš ietekmēja kokmateriālu eksportu, bija izmaiņas Latvijas un starptautiskajā ekonomiskajā situācijā, kas izveidojās pēc Pirmā pasaules kara. 20. gadsimta 20. gados Latvija un citas jaunās valstis, kuras
iepriekš bija iekļautas Krievijas impērijā, centās ieņemt Krievijas iepriekšējo vietu kokmateriālu eksportā. Latvijas kokmateriālu eksports nodrošināja ievērojamas summas valsts budžetam.
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15. tabula. Eksportēto kokmateriālu vērtības kopsumma 1924–1929, mlj Ls

Importētājvalstis

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Lielbritānija

39,5

28,8

26,5

46,4

42,3

40,4

Beļģija

7,2

4,5

2,8

6,5

10,8

13,2

Nīderlande

3,7

4,5

3,3

12,3

18,2

13,6

Vācija

3,3

3,7

1,0

4,0

6,1

5,4

Francija

1,8

0,6

1,0

2,7

6.4

6,3

Kopsumma

56,3

43,1

35,6

73,5

85,6

81,8

Pēc statistiķa un ekonomista A. Zolta ziņām, dažkārt valsts budžeta vajadzībām tika veikta pastiprināta mežu izciršana. Piemēram, 1926./27. gada sezonā valsts mežos izcirta 5,8 miljonus m³, bet 1927./28. gada sezonā pat 6,85 miljonus m³, kas pārsniedza tā laika noteikto optimālo izciršanas normu
4,6–5 miljoni m³ sezonā. Turpmāk valdība veica pasākumus stāvokļa normalizēšanai.
30. gadu sākumā ievērojami mainījās meža preču eksporta struktūra. 1921.–1925. gadā kokmateriālu eksports veidoja 31,54% no kopējā Latvijas eksporta, bet 1932. gadā tikai 19,75%. Savukārt koka izstrādājumu īpatsvars pieauga no 4,1% līdz 11,86%. Palielinājās arī apstrādāto materiālu īpatsvars
koka eksporta kopējā klāstā. Šajā ziņā Latvija neatpalika no ziemeļu kaimiņiem, bet koka izstrādājumu īpatsvara ziņā pat tos pārspēja (pēc 1930. gada
datiem):
16. tabula. Meža preču eksporta struktūra, 1930

Kokmateriālu veids

Latvija

Zviedrija

Somija

Apstrādātie kokmateriāli (zāģētie, tēstie, ēvelētie)

57,8%

23,8%

34,1%

Koka izstrādājumi (t.sk. saplākšņi, sērkociņu skaliņi)

16,4%

13,8%

5,4%

Celuloze, papīrs, pape

6,4%

59,1%

53%

Neapstrādātie koka materiāli (apaļie)

19,4%

3,3%

7,5%

Īpaši izceļama finierrūpniecības produkcija, kurai koka izstrādājumu eksportā bija galvenā loma un kura 1931. gadā veidoja 10,4% no pasaules saplākšņu eksporta. Ievērības cienīgs ir fakts, ka 1931.–1932. gada krīzes laikā šis eksporta produkcijas apjoma kritums bija vismazākais. Galvenie Latvijas
saplākšņu importētāji bija Lielbritānija (50–60%), Vācija (25%), Nīderlande (7%), Indija (3%), Beļģija (2%).
17. tabula. Saplākšņu eksports, 1000 m³

t.sk. no

Gadi

Visā
pasaulē

tk t

%

tk t

%

tk t

%

tk t

%

1928

450

128

28,4

46

10,2

51

11,3

32

7,1

1929

575

152

29,0

85

16,2

60

11,4

42

8

1930

500

127

25,4

85

17

48

9,6

42,5

8,5

1931

450

117

26,0

102

22,7

44

10,2

47

10,4

Somijas

PSRS

Polijas

Latvijas
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Kokmateriālu eksports pasaules
ekonomiskās krīzes laikā – 1930.–1933. gadā
Latvijas tautsaimniecības vēsturē 20. gadsimta 30. gadu sākumu – laiku, kad pasaulē valdīja ekonomiskā krīze,– var uzskatīt par vienu no
smagākajiem posmiem. Daļēji to noteica nelabvēlīgā situācija ārvalstīs, bet to ietekmēja arī valsts iekšējās saimnieciskās politikas neveiksmes. Līdz ar ražošanas apjoma krišanos rūpnieciskajās valstīs kritās pieprasījums pēc izejvielām, tostarp koksnes. Īpaši tas sāka izpausties
sākot ar 1930. gadu, kad koka eksportētāju valstis saražoja produkciju vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet pieprasījums bija samazinājies.
Tas izraisīja cenu krišanos. Analizējot kokmateriālu cenu krišanos krīzes sākumposmā 1930. gadā, L. Melliņš žurnālā «Ekonomists» rakstīja,
ka vislielākais eksporta apjoma un cenu kritums bija papīrmalkai. Tas bija saistīts ar to, ka galvenā šī produkta importētājvalsts bija Vācija,
bet tajā saimnieciskās krīzes sākumposmā bija vislielākā ekonomikas lejupslīde. Kaut arī zāģmateriālu eksporta apjoms kopumā bija pat
pieaudzis (to nodrošināja izdevīgo līgumu pildīšana gada sākumā), tomēr gada laikā, piemēram, planku cena par vienu standartu bija
kritusies no Ls 272 janvārī līdz Ls 247 gada beigās. Neskatoties uz finiera eksporta iepriekšējā gada apjoma saglabāšanos un pat nelielu
pieaugumu, kopējie ienākumi samazinājās par gandrīz miljonu latu. L. Melliņš atzīmēja, ka Latvijas kokmateriālu cenu svārstības ir ievērojami straujākas nekā citās galveno konkurentu valstīs, tāpēc jādomā par kokrūpniecības centrālās organizācijas nepieciešamību, valsts un
uzņēmēju sadarbību. Par cenu un eksporta apjomu kritumu ekonomiskās krīzes gados liecina kokmateriālu eksporta kopsummas rādītāji,
kas parādīti 18. tabulā (dati no A. Aizsilnieka).
18. tabula. Latvijas kokmateriālu eksporta apjoma kopsumma, 1930–1933, mlj Ls

Importētājvalsts

1930

1931

1932

1933

Lielbritānija

40,6

20,3

12,5

17,8

Beļģija

7,4

5,2

2,3

2,5

Nīderlande

13,0

3,1

0,8

1,4

Vācija

3,8

1,5

1,3

3,0

Francija

11,1

3,2

1,8

3,0

Kopsumma

77,8

33,7

19,1

28,3

Tā laika situāciju raksturo kādas sanāksmes protokolā atspoguļotā viedokļu sadursme. 1932. gada 12. janvārī LR Finanšu ministrijā (FM)
notika apspriede par kokmateriālu eksporta apjoma palielināšanu, tajā piedalījās valdības un kokrūpnieku pārstāvji. FM Tirdzniecības
un rūpniecības departamenta direktors A. Kacens, raksturojot situāciju, ko izraisījusi eksporta samazināšanās un importējamo izejvielu
krājumu izsīkšana, izteicās: «Stāvoklis tāds, ka jāpārdod viss, ko var pārdot, un turklāt par katru cenu, neskatoties uz peļņu.» Kokmateriālu
eksportam jāpiesaista privātie kokrūpnieki un jāatbalsta zāģētavu īpašnieki, nosakot tiem meža izstrādes minimālo cenu. A. Kacens secināja, ka meža materiālu cenas pazeminās, turklāt kokmateriālu tirgū aktivizējusies Padomju Savienība ar savu lēto produkciju. Latvijas
kokmateriālu eksportētāji nevar konkurēt ar valstīm, kuras atteikušās no zelta standarta (piemēram, Somija un Norvēģija). Īpaši grūtā
stāvoklī bija finieru fabrikas, kurām jāatdod kredīti. Finieru eksportu būtu iespējams paplašināt, ja pazeminātu kokmateriālu cenas. Meža
departamenta direktors J. Ozols uzskatīja, ka nevajag atteikties no celmu naudas, jo tad departamentu vajadzētu uzturēt no piemaksām.
Viņaprāt, būtu labāk, ka kokrūpnieki saņemtu jau gatavas izejvielas no valdības, jo atkristu kredītu problēma mežizstrādes vajadzībām.
Liels atvieglojums kokrūpniekiem būtu dzelzceļa tarifu pazeminājums.
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Kokrūpnieku pārstāvis P. Birkmanis aizvadīto gadu uzskatīja par kritisku, jo PSRS finieru cenu pazeminājusi par 35%, turklāt ārzemju speciālisti uzlabojuši to kvalitāti. Pēc Lielbritānijas atteikšanās no zelta
standarta un angļu mārciņas kursa krišanās par 15–20% ievērojami sašaurinājās 18 Latvijas finieru fabriku jauda. Finierrūpniecībā nodarbināto skaits samazinājās gandrīz trīskārt. Meža departaments nespēja nodrošināt nepieciešamo sortimentu, koku trūkuma dēļ laikā neizpildot
līgumsaistības, tādēļ jaunie piegādes līgumi tika slēgti ar Somiju un
Padomju Savienību. Kokrūpnieku pārstāvis ierosināja risināt problēmu,
ieviešot kompensāciju sistēmu, nosakot konstantas, pasaules tirgus
konjunktūrai atbilstošas cenas un no tām atvelkot faktiskos ražošanas
izdevumus. Cena, par kādu finieru fabrikas varētu iepirkt kokus, bija
52 santīmi par kubikpēdu (salīdzinoši Somijā – 42 santīmi pēc valūtas
kursa). Tāpat būtu jāsamazina dzelzceļa tarifi, kas Somijā bija divreiz
zemāki nekā Latvijā.
Valsts kontroles pārstāvis P. Vanags norādīja, ka privātā koku rūpniecība un tirdzniecība ir bankrotējusi, bet pieprasīja, lai valsts atstāj tai
rīcības brīvību. Valdība nevarēja piemaksāt 10–12 santīmus par katru
kubikpēdu. Abām pusēm bija jāatrod abpusēji izdevīgs risinājums. Finanšu ministra G. Zemgala viedoklis bija šāds: «Mēs esam kapitālistiski
tik vāji, ka ar prēmiju palīdzību uzturēt finanšu karu pret citām valstīm
nav iespējams.»
Arī citi kokrūpnieki pauda savu viedokli par kokmateriālu eksporta
samazināšanās problēmu. Inženieris M. Svenčanskis žurnālā «Ekonomists» atzīmēja, ka kokmateriālu eksporta kritisko stāvokli ietekmējuši
vairāki iekšējie apstākļi. Pirmkārt, Latvijas mežsaimniecības īpatnība, ka
85% mežu pieder valstij, kas ir vienīgā koku piegādātāja eksportam.
Otrkārt, valsts mežu izsolēs izdevīgo noteikumu dēļ varēja piedalīties
jebkurš interesents. Raksta autors atzīmēja, ka tādējādi lielas firmas, kuras rēķinās ar pašizmaksu un peļņu, zaudēja izejvielas. Viņa uzņēmums
pēdējo desmit gadu laikā trīsreiz bija palicis bez kokmateriāliem.
1929./30. gada sezonā tas piedalījās izsolē ar cenu 6,15 lati par kubikpēdu (šī cena jau balansēja uz zaudējumu robežas), taču mežus izso-

līja par deviņiem latiem kubikpēdā. Valsti diemžēl neinteresēja mežus
pārdot kokapstrādes attīstībai, bet gan gūt lielāku peļņu, ko piesolīja
izsolēs. Vēlāk daudzus šādus it kā izdevīgus līgumus anulēja (1929./30.
gada sezonā, pēc autora datiem, anulēti līgumi piecu miljonu latu vērtībā), bet līgumu slēdzēji zaudēja tikai 10% drošības naudu. Treškārt,
piedāvājumu izsolēs nesaskaņoja ar tirgus prasībām, jo nepastāvēja
informācijas apmaiņa starp mežu īpašnieku un kokmateriālu eksportētājiem. Ceturtkārt, skujkoku apstrāde bija saistīta ar nepilnīgu sazāģēto
koku tālāku izmantošanu. Latvijā koku apstrāde eksportam beidzās ar
to sazāģēšanu, bet, piemēram, Zviedrijā apmēram 35% zāģmateriālu
izmantoja, lai izgatavotu kastes, mēbeles, durvju un logu detaļas. Kaut
arī inženieris M. Svenčanskis nedeva konkrētus problēmu risinājumus,
tomēr viņš pamatoti uzskatīja, ka valsts politika neveicina kokrūpnieku uzņēmumu ekonomisko attīstību un tehnoloģisko modernizāciju.
Latvijas kokmateriālu eksports bija nonācis krīzes situācijā ne tikai pasaules krīzes dēļ, to vēl pastiprināja valsts finanšu politika.
1931. gada 20. septembrī Lielbritānija, pasaules krīzes ietekmēta, atteicās no zelta standarta un pazemināja savu valūtas kursu, nedēļu vēlāk
to pašu izdarīja Latvijas konkurentes Lielbritānijas tirgū Zviedrija, Norvēģija, bet oktobrī arī Somija. Latvija, sociāli psiholoģisko mērķu vadīta,
atteicās no kursa pazemināšanas, kontrolējot ārzemju valūtas tirdzniecību, līdz ar to būtībā saglabājot zelta standartu. Profesors A. Aizsilnieks
pamatojis, ka tā bija kļūda, jo neatrisināja daudzās tā laika saimnieciskās
dzīves problēmas. Turklāt, nepieskaņojot lata kursu jaunajam mārciņas
kursam, Latvija zaudēja ievērojamu daļu no tā laika lielākā brīvo preču
tirgus – Lielbritāniju ar kolonijām, kas bija arī Latvijas eksportpreču lielākā pircēja. Valūtas kursu starpības dēļ Latvijas kokmateriālu eksportētāji
saņēma vidēji 40–45% mazāk ienākumu nekā Skandināvijas koktirgotāji. Protams, ka valsts tikai ar pieprasītajām eksporta prēmijām un eksporta produkcijas kontroli nespēja sabalansēt situāciju. Kokmateriālu
eksporta samazinājums neveicināja kokapstrādes uzņēmumu modernizāciju, kuras vajadzību noteica konkurentu – Skandināvijas valstu –
augstākā preču kvalitāte un straujā PSRS ekspansija Rietumeiropas
kokmateriālu tirgos.
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Kokmateriālu eksports valsts kapitālisma apstākļos
Tālākā Latvijas kokmateriālu eksporta politika pēc krīzes pārvarēšanas un politiskās sistēmas pārmaiņām 1934. gadā saistīta ar lielāku
valsts iejaukšanos kokmateriālu tirgū un eksportā, veicot kontrolētāja, tirgotāja un ražotāja funkcijas. Šādu situāciju ietekmēja pasaules
saimnieciskās krīzes gadi. Valdība ar Meža departamenta palīdzību
jau no 1931. gada tieši iesaistījās kokmateriālu eksportā, piegādājot
stutmalku, papīrmalku, slīperus un telefona stabus ārzemju firmām,
veicot preces piegādi tieši ostā pie kuģa. Meža departamenta direktors Jānis Ozols rosināja valsti tieši iesaistīties arī zāģēto materiālu
tirgū, ko tā nevarēja izdarīt, jo tai nepiederēja neviena zāģētava. Viņaprāt, citas vadošās kokmateriālu eksporta valstis aktīvāk iejaucās
zāģmateriālu tirgū. (J. Ozols. «Latvijas koku eksports un starptautiskie koku tirgi» – Rīga, 1934 – 9. lpp.) Kokmateriālu eksporta apjoms palielinājās 1933. gadā, kad arī pasaule sāka atgūties no smagās ekonomiskās krīzes. Īpaši tas attiecināms uz finieru eksportu, jo
1933. gadā kopumā eksportēja 32,5 tūkstošus tonnu (1932. gadā –
26,9 tūkstošus tonnu). Apjoma kāpinājumu nodrošināja straujais
finieru eksporta pieaugums uz Vāciju (tas divkāršojās, salīdzinot ar
1932. gadu). Vēlākajos gados Latvijas finieru eksports turpināja pieaugt, vislielāko apjomu sasniedzot 1937. gadā – 56,9 tūkstoši tonnu.
Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma valstī notika lielas politiskās un
ekonomiskās pārmaiņas. Autoritārā valsts politiskās pārvaldes forma
ietekmēja ekonomisko dzīvi. Kā tajā laikā norādījis ekonomists prof.
J. Bokalders: «Latvijas saimniecības politika pilnīgi sakrīt ar Dr. Kārļa
Ulmaņa personu un ik uz soļa atspoguļo viņa domas, vēlējumus un
uzskatus.» Prof. A. Aizsilnieks šo politiku apzīmē kā valsts kapitālismu,
kam raksturīga valsts iejaukšanās ekonomikā, veidojot valsts monopolus un lieluzņēmumus, atstājot mazāku vietu privātajai iniciatīvai.
Jau drīz pēc apvērsuma sākās darbs pie lielu uzņēmumu veidošanas.
1935. gadā darbu sāka rekonstruētās kokzāģētavas Ventspilī un Rīgā,
Mīlgrāvī (tā agrāk piederēja A. Dombrovskim). Divus gadus vēlāk,
1937. gadā, izveidoja valsts akciju sabiedrību «Latvijas Koks» ar četru
miljonu latu lielu pamatkapitālu. Tā nodarbojās ar koka eksporta jautājumiem, un tajā iekļāva abas kokzāģētavas. 1939. gadā izveidoja finiera
ražošanas un tirdzniecības valsts akciju sabiedrību «Latvijas Bērzs», kuras mērķis bija apvienot sīkākās fabrikas lielā uzņēmumā.
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Ārējā tirdzniecībā šajā laika posmā būtiska nozīme bija valsts ietekmei privātās iniciatīvas jomā. Valdība jau 1935. gadā ieviesa koncesiju
sistēmu kokmateriālu eksporta tirdzniecībā, kas noteica, ka ar kokmateriālu eksportu var nodarboties firmas, kuras ieguvušas speciālu
Valūtas komisijas atļauju Finanšu ministrijas noteikto preču grupām.
Valdības mērķis bija ar administratīvām metodēm ietekmēt eksportējamo preču kvalitāti, uzlabot tolaik ne pārāk labo Latvijas kokmateriālu slavu. Šī jautājuma risināšanā sadūrās Finanšu ministrijas un
Tirdzniecības un rūpniecības departamenta uzskati par Zemkopības
ministrijas un Mežu departamenta viedokli par koka eksporta organizēšanu. Finanšu ministrija ieteica atbildību par kokmateriālu tirdzniecību pilnībā nodot pašām tirgotāju organizācijām. Kā labākais piemērs
tika minēta Kokmateriālu eksportieru apvienība, kuru izveidoja jau
1932. gadā, bet tā nedarbojās pietiekami efektīvi. Tas ļautu kontrolēt
un no savām rindām izslēgt negodīgus kokmateriālu tirgotājus, kuri
pārkāpuši līgumu saistības. Saskaņā ar Finanšu ministrijas viedokli atbildīgi par kokmateriālu eksportu būtu paši tirgotāji. Valdības atbalstu
tomēr guva Zemkopības ministrijas Meža departamenta viedoklis, t.i.,
valsts ierēdņu – zvērinātu brāķeru – kontrole; tie bija pakļauti Tirdzniecības un rūpniecības kamerai. Zvērināti brāķeri uzraudzīja eksporta
materiālu sagatavošanu, šķirošanu un uzglabāšanu. Pēc LTRK ģenerālsekretāra A. Zalta uzskata, pieņemtie kokmateriālu šķirošanas noteikumi ļāvuši sakārtot kokmateriālu eksportu, jo ārzemju sadarbības partneri varēja iepazīties ar Latvijas preču sortimentu un strīda gadījumā
nevarētu aizbildināties ar noteikumu nezināšanu.
Jāatzīmē, ka tāda bija tā laika tendence – ietekmēt un regulēt tirgu arī
starptautiskā līmenī, ko veicināja arī pārdzīvotā 30. gadu sākuma krīze. 1937. gada sākumā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
pārstāvji Birnbaums un Rutks noslēdza līgumu ar starptautisko karteli
«European Timber Exporters Convention», kurš noteica zāģmateriālu
eksporta kvotas. Latvijas eksporta kvota 1937. gadā bija 127 tūkstoši
standartu. Sakarā ar to ar finanšu ministra L. Ēķa akceptu tika papildināts preču saraksts, kurām nepieciešama Valūtas komisijas atļauja.
Tajā iekļāva arī trīs skuju koku materiālu veidus – zāģētus, ēvelētus un
spundētus kokus. Ievērojot Latvijai noteiktās kvotas un finanšu ministra rīkojumus, zāģmateriālu eksportētāji cieta zaudējumus, jo šādi
valstiski jaunievedumi nebija iepriekš paredzami. Taču Finanšu ministrija, pamatojoties uz Civillikuma 3438. pantu, uzskatīja to par nejaušu

zaudējumu, un par tādu zaudējumu ministrija nav atbildīga. Ministrs
savā paskaidrojumā par rīkojumu minēja, ka tā mērķis nav ierobežot
privāto saimniecību, bet gan dot iespēju katram eksportētājam iekļauties eksporta kvotā. Ierobežojumi attiecās tikai uz zāģmateriāliem.
Apaļkokiem bija nepieciešama atļauja, bet nepastāvēja kvotas.
Svarīgs apstāklis ārējā tirdzniecībā bija Latvijas atteikšanās no lata
pielīdzināšanas zelta standartam un valūtas kursa pazemināšana
1936. gada 28. septembrī. Angļu mārciņas kurss attiecībā pret latu
pieauga par 62%. Tas, protams, solīja peļņas pieaugumu kokmateriālu
eksportētājiem, jo galvenā Latvijas kokmateriālu eksporta valsts joprojām bija tieši Lielbritānija. Valdība centās izmantot situāciju, palielinot
izvedmuitas kokmateriāliem. Pamatojums bija vēlme veicināt apstrādātu, zāģētu materiālu eksportu, nevis izvest apaļkokus, kurus koktirgotāji bija iepirkuši par «dārgo» latu; jaunā valūtas kursa apstākļos tas
nozīmēja lētāk iepirkto koksni. Tajā pašā laikā ar izvedmuitu aplika arī
telegrāfa, telefona un elektrības stabus, kurus tālāk Latvijā neapstrādāja. Īpaši neapmierināti bija lauksaimnieki, kuriem piederēja privātie
meži. Atsaucoties agrākajam valdības aicinājumam taupīt mežus, viņi
pēc izvedmuitu uzlikšanas vairs nevarēja gūt tik lielu peļņu kā agrāk.
Liberālais ekonomists prof. A. Aizsilnieks šādu politiku uzskata par īpaša nodokļa uzlikšanu privāto mežu īpašniekiem.
Jāatzīmē, ka joprojām saglabājās samērā liels papīrmalkas eksports.
Galvenā papīrmalkas importētāja bija Vācija, bet 1937. gadā liels apjoms eksportēts arī uz Zviedriju un Norvēģiju, kuras savukārt bija starp
lielākajām celulozes eksportētājām. Latvijā darbojās tikai viens liels celulozes ražošanas uzņēmums, un tas pats importēja celulozi un papīru.
Zināmā mērā kokmateriālu eksporta kvalitāti ietekmēja arī tirgotāju
un rūpnieku organizāciju darbība. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sekoja līdzi darījumu slēgšanai un izpildei, centās
ieinteresēt ārzemju partnerus ar Latvijas kokmateriālu sortimentu un
noregulēt strīdīgos jautājumus. Tomēr vienlaikus valsts ierēdņiem bija
liela ietekme uz kokmateriālu eksporta kontroli. Kontroles sistēma radīja opozīciju vācu saimnieciskajās aprindās, kurās valdīja uzskats, ka
preču kvalitātes jautājumi atstājami ārzemju šķīrējtiesu kompetencē,
un to lēmumi saistoši arī Latvijas kokmateriālu eksportētājiem, kuriem
pašiem jāuzņemas atbildība par nekvalitatīvu vai nolīgtajos termiņos

nepiegādātu preci. Valdība tomēr uzskatīja, ka eksportpreču kvalitāte
jākontrolē ar ierēdņu starpniecību. Tiesa, vācu uzņēmēju iebildumi nebija pilnīgi pamatoti, jo Finanšu ministrijas Tirdzniecības un rūpniecības departaments sadarbojās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru starptautisko arbitrāžas tiesu lēmumu izpildē attiecībā pret
Latvijas firmām. Piemēram, 1935. gadā, izskatot vācu firmas «Holzhandels – AG, Gelsen» sūdzību pret a/s « Ziemeļbaltijas zāģētavas» par
Brēmenes šķīrējtiesas lēmuma nepildīšanu, kurš no Latvijas firmas
paredzēja piedzīt sodu 8000 vācu marku apmērā par līguma saistību
neizpildi, LTRK priekšsēdētājs A. Bērziņš atbalstīja šķīrējtiesas lēmumu.
Latvijas uzņēmuma jau pēc tiesas izvirzītās pretenzijas par pārāk lielo summu tika uzskatītas par nepamatotām, jo tās firmai bija jāizvirza
pirms tiesas lēmuma. Taču 1937. gadā, kad Finanšu ministrija saņēma
sūdzību par eksporta finieru kvalitāti, tika pieņemti noteikumi, kuri licencēšanas nosacījumus attiecināja arī uz finieru eksportētājiem un
tirdzniecības aģentiem, t.i., viņi ar finieru eksportu varēja nodarboties
pēc Valūtas komisijas lēmuma.
Valdības orientācijai uz pārstrādātas koksnes eksportu bija arī pozitīvi
rezultāti, ko apliecināja, piemēram, finieru eksporta pieaugums. Joprojām meža produkcijas apjoms kopējā eksportā ieņēma ievērojamāko
vietu – pēc žurnālā «Meža Dzīve» publicētiem datiem 1937. gadā –
37%, bet 1938. gadā – pat 44%. Nevar noliegt, ka eksporta apjoms pieauga līdz 1939. gadam, bet to viennozīmīgi nevar saistīt ar autoritārā
režīma un centralizētās tautsaimniecības panākumiem. Iespējams, ka
liberālāka tautsaimniecības organizācija vēl labāk izmantotu 20. gadsimta 30. gadu otrās puses labvēlīgo starptautisko situāciju, kad bija
liels pieprasījums pēc kokmateriāliem. Latvijas kokmateriālu ražotāji
un eksportētāji tomēr spēja iekļauties starptautiskajās organizācijās un
saglabāt savu vietu Eiropas tirgū, ko ar grūtībām bija iekarojuši pirmajos valsts pastāvēšanas gados un daļēji zaudējuši smagajos vispasaules
ekonomiskās krīzes gados.
Zīmīgus vārdus par kokmateriālu eksportu rakstījis J. Ozols: «Latvijas
meži kā mūsu tautas nacionālā bagātība un līdz ar to arī koku eksports
ir ievērības cienīgi, lai par viņu izveidošanu un nodrošināšanu turpmākajām tautas paaudzēm parūpētos arī tagadnes valsts valdība un tālāku un plašāku mērķu sasniegšanai apgarota Saeima.» (J. Ozols «Latvijas
koku eksports un starptautiskie tirgi» – Rīga, 1934 – 162. lpp.).
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Jānis Ozols –
ilggadējs nozares vadītājs
Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora Jāņa Ozola viedoklis vienmēr bija svarīgs, kad runa bija par Latvijas kokmateriālu eksporta
attīstību, no kuras bija atkarīga arī nozares ražošanas attīstība. Meža departaments atbildēja par mežsaimniecības, mežierīcības un meža izstrādes jautājumiem. Meža izstrādes daļa bija sadalīta četrās nodaļās – sagatavošanas, transporta, zāģētavu un pārdošanas nodaļā. Pēdējās divas bija
cieši saistītas ar Latvijas kokmateriālu eksporta jautājumu risināšanu, ar
ko pastiprināti nodarbojies arī departamenta direktors J. Ozols.
Jānis Ozols dzimis 1890. gada 31. janvārī Blomes pagastā lauksaimnieka
ģimenē. Pēc Blomes draudzes skolas pabeigšanas viņš 1909. gadā absolvējis Jelgavas reālskolu. Tad sekoja studiju gadi Pēterburgas Meža institūtā, ko 1914. gadā Jānis Ozols pabeidza kā mežkopis. Pirmā pasaules kara
gados viņš uzkrāja darba pieredzi kā mežu taksators Krievijā. Pēc atgriešanās Latvijā kopš 1920. gada strādāja kā vecākais mežu taksators, vēlāk
ieņēma Meža departamenta Mežierīcības daļas vadītāja amatu. 1928. gada 10. oktobrī Jāni Ozolu iecēla par ZM Meža departamenta direktoru, un
šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1940. gadam.
Strādājot departamenta direktora amatā, pieredzējušais mežsaimniecības speciālists pievērsās arī kokmateriālu un koka izstrādājumu ražošanas
jautājumiem saistībā ar to eksporta sakārtošanu, pilnveidojot likumdošanu un slēdzot starptautiskos līgumus. Viņa darbības pirmajā posmā svarīgs bija jautājums par koka eksporta saglabāšanu saimnieciskās krīzes
apstākļos. Risinot šos jautājumus, viņš izstrādāja darbu «Latvijas koku eksports un starptautiskie koku tirgi», kurā analizēta esošā situācija un norādītas perspektīvās Latvijas kokapstrādes nozares, kas var ražot eksporta
produkciju. Šis darbs ir vērtīgs informācijas avots par Latvijas Republikas
kokapstrādes attīstību līdz vispasaules ekonomiskās krīzes periodam
30. gadu sākumā. Tālākā nozares attīstība saistīta ar Meža departamenta
politiku arī mežu resursu izmantošanā. J. Ozols atbalstīja mežu izstrādi
ar valsts līdzekļiem Meža departamenta vadībā, kas palīdzēja sabalansēt pieprasījumu pēc izejvielām un meža resursu izmantošanas apjomu,
saglabāt un atjaunot Latvijas mežus. Viņš piedalījies valsts akciju sabiedrības «Latvijas Koks» izveidē un bijis tās padomes priekšsēdētājs, kā arī
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis.
Jāatzīmē, ka J. Ozols darbojies arī «Mežsaimniecības rakstu krājuma» redaktora amatā un bijis žurnāla «Meža Dzīve» redkolēģijas loceklis. Viņš
pats aktīvi publicējis darbus par meža nozares jautājumiem, izdevis arī
grāmatas par mežkopības jautājumiem. Līdz departamenta direktora
amata pienākumu pildīšanai J. Ozols bijis arī Latvijas Mežkopju savienības priekšsēdētājs.
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Meža materiālu veidi Rīgas tirgū
Pelni: (Asche, popiol, пепель): parastie pelni, ko ar 17. gs. sāka saukt par «vītola» pelniem (Weiden-Asche, Weedasche, ивовая зола), dalījās trīs šķirās –
kroņa jeb spoguļa, bolla, brāķa un dubultbrāķa pelnos; potaša (Pottasche, potaz, поташ) – kālija karbonāts, ko ieguva, parasto pelnu sārmu izkarsējot speciālās krāsnīs; dalījās divās pamatgrupās: 1) zilgani baltā, sīkgraudainā, attīrītā potaša jeb perlaša (ļoti augstvērtīga) un 2) tumši zilā, cietā,
lielos gabalos; katra pamatgrupa dalījās trīs šķirās; kroņa jeb dubultatslēgas, vienas atslēgas, brāķa un dubultbrāķa potašā. No vienas ass sausas
priedes malkas ieguva ap 6,5 kg pelnu, visvairāk – 17–19 kg – no kļavas malkas, no bērza malkas ass – ap 10 kg pelnu. Pelnus izlietoja rūpnieciskajā ražošanā – logu stiklu un pudeļu, ādas, līmes un papīra, ziepju manufaktūrās, vadmalas un audumu manufaktūrās (balināšanai un krāsošanai),
porcelāna ražošanā u.c.
Darva: parastā darva (Ther, Teer, smola, смола) – ieguva no skujkokiem, tos dedzinot speciālās krāsnīs vai segtās bedrēs; lietoja kuģu, laivu, ēku,
tauvu u.c. darvošanai. Vienai darvas mucas iegūšanai vajadzēja izlietot ap 2 m³ kokmateriālu, kā blakus produktus ieguva ogles; deguts (Degget,
dziegiec, деготь) – ieguva bērza vai arī apses sausas pārtvaices ceļā; lietoja ādu, sevišķi juhtādu izstrādāšanai, arī zābaku ziedes pagatavošanai; piķis
(pech, Pik, pik, пик, варь) – ieguva, savārot skujkoku darvu tādējādi, lai tā kļūtu stipri bieza un aukstumā pilnīgi sacietētu.
Mastu koki: masti (Masten, maszt, мачта) – sākot ar 17 palmiem resnumā un 80 pēdām garumā (uz katru palmu resnuma nāk klāt divas pēdas
garuma), no tiem izgatavoja kuģu galvenos mastus; spīres (Spieren, szpira, шпира) – 7–16 palmus resnas, 55–75 pēdas garas; no spīrēm izgatavoja
mastu galus (masti sastāvēja no diviem vai trim atsevišķiem gabaliem), šķērskokus buru piestiprināšanai, mazo kuģu mastus u.c.; bugspriti (Bugspriten, Boegsprieten, bugszprity, бугшприт) – sākot ar 17 palmiem resnumā un 70 pēdām garumā; tos lietoja kā īsu, resnu mastu, ko piestiprināja
kuģa priekšgalā 30° leņķī; burtillas (Burtillen, Bourtellen) – sākot ar 17 palmiem resnumā un 60 pēdām garumā, lietoja kā šķērskokus buru piestiprināšanai u.c.; mīlrūtes jeb dzirnavu spārnu koki (Muhlruthen, Moolen Roeden, мильрутен) – sākot ar 17 palmiem resnumā un 80 pēdām garumā, lietoja
kuģu būvniecībā, kā arī dzirnavu spārnu izgatavošanai; botmasti (Boots-Masten, ботсмачта) – 6–14 palmus resni un 5–9 asis gari, lietoja nelielu
ūdenstransporta līdzekļu mastu izgatavošanai. Visi mastu koki dalījās kroņa un brāķa šķirās.
Ozolkoki: (Eichen-Holz, лес дубовый): vančosi jeb vaņķi (Wagenschoss, Waagenschott, wanszos, ванчес) – aptēsti kvadrātveidā vai taisnstūra veidā,
dažkārt viena mala atstāta neaptēsta, aptēsto malu garums – 11–14 collas, vančosu garums – 14–15 pēdas, izmantoja kuģu būvniecībā, bet sliktākas kvalitātes kokus arī lielo mucu izgatavošanai; vāts koki (Fassholz, Vaat Hout, faszolc, фасгольц) – aptēsti kvadrātveidā, to malas bija 10–13 collas,
bet garums 80–90 collas, no tiem izgatavoja lielās dzērienu mucas jeb vātis; holandiešu mucu koki (Hollansch Holz, Hollands Hout, голландский
дуб) – aptēstās malas 8–11 collas kvadrātā, garums – 58–60 collas; dubultie franču mucu koki (doppelt, arī starke vai grosse fransch Holz, Frans Hout
dubbeld, двойной французский дуб) – 7–10 collas kvadrātā, 48–58 collas garumā; vienkāršie franču mucu koki (einfache, arī klein vai schwache
fransch Holz, Frans Hout enkelde, одинокий французский дуб) – 6–8 collas kvadrātā, 38–42 collas garumā; pipu koki (Piepen-Holz) – līdz 2 collām
biezi, 35–40 collu gari. Pēdējos četrus ozolkoku artikulus izmantoja dažādu mucu izgatavošanai. Mucu dēlīši: pipu dēlīši (Piepen-Stabe, Piepen Staaven jeb Pype Duygen, pipowka, пипенштаб jeb пиповка) – 1¾–2 collas biezi, 4–5 collas plati, 60 (arī 80–85) collas gari, no tiem izgatavoja mucas
šķidrumu, sevišķi dzērienu uzglabāšanai (pipe = 432 litri); ūkšu dēlīši (Oxhoft-Stabe, Oxholft Staaven, Oxhoft Duygen, axeftki, оксгофт) – 38–40 collas
gari, no tiem izgatavoja dzēriena mucas (ūkša = 216 litri); mucu dibenu dēlīši (Boden-Stabe, denkowki, донная клепка) – 1½–3 collas biezi, 4–6 collas
plati, 11–35 collas gari.
Skaldītā koksne – mucu galdiņi un dēlīši, sagataves ratniekiem, laivu būvētājiem un koku liecējiem. Mucu galdiņi – sagataves, kas izskaldītas no
četrās vienādās daļās sašķelta bluķa.
Baļķi: apaļie baļķi (Balken, Balken ronde, belka, балка) – 2–10 asis gari, parastākie izmēri – 6–8 asis gari un 10–12 collas resni; brusas (Brussen, Balken
vierkante, брус) – četrstūraini aptēsti baļķi; čamri (czamer, czombrowing) – poļu baļķi, ozola, arī egļu, 3–5 asis gari, lietoja kuģu sienu apšuvei u.c.;
cogļi (szczohly, цогли) – 9–13 palmus resni un 7–9 asis gari; tievās kārtis (Rucker, buxtele alias zerdzi, жердь, круглики) – atzarotas, bet nemizotas
kārtis, 2–4 collas diametrā un 12–36 pēdas garumā, izmantoja ķekšu un karogu kātiem u.c.; resnās kārtis (Kallen, suchoieli, сухольи) – sausas paliela
izmēra kārtis, ko lietoja kā paliktņus koku krautuvēs, izmantoja celtniecībā u.c.; spāru koki (Sparren, Maurlatt, шпара, мурлат) – 19. gadsimtā tie bija
8–12 collas kvadrātā un 20 pēdas gari; izmantoja celtniecībā.
Dēļi: biezie dēļi (Better, dicke Bretter, deska, доска) – vairāk nekā divas collas biezi, 10–12 collas plati un 4–8 asis gari; plānie jeb grīdas dēļi (Dielen,
Deelen, dunne Bretter, половая доска) – to biezums bija zem divām collām, platums – 12–13 collas, īsāki par biezajiem dēļiem; plankas (Planken,
планка) – vairāk nekā 2 (līdz pat 5) collas biezas, 12–15 collas platas un parasti 4–6 asis garas ozola plankas; lietoja kuģu būvniecībā.
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Sviras: (Handspeichen, Handspeichen, ганшпуг, ручной рычаг, вимбовка) –
5–6 collas resni un asi gari bērza vai oša bomji, ko parasti lietoja kuģa enkura
izcelšanai.
Airu koki: (eschen Riemen, Rimmmen von Eschen) – daļēji apstrādāti, no oša koka,
garums – 24 pēdas, kāta roktura (handgriff) resnums – 4 collas, lāpstas (Feder)
garums – 8 pēdas, platums – 8–9 collas un biezums – 2 collas.
Ķekšu kāti: (Boootshaakenstielen, Bootsschaksteelen, крюк) – enkurnieku, pārcēlāju un zvejnieku darba rīki.
Malka: (Brennholz, Brant Hout, drewna, дрова) – bija īsā un garā malka, cietā
(bērza un alkšņa) un mīkstā (egles un priedes) malka.
Skalu koki: (Splitt-Holz, Splitt Hout, Pergelholz, Spanne, шплитгольц) –
4–6 pēdas gari, 4 collas biezi, 7–8 collas plati, izmantoja celtniecībā, kā arī
apgaismojumam.
Mašas: (Matten, cinowka, матен) – pina no liepu lūkiem.

Senās mēra vienības
Pēda, colla – angļu garuma vienības.
1 pēda = 12 collas = 30,48 cm
1 colla = 2,54 cm
Pazīstama arī vēsturiskā mēra vienība – pēda 28 cm, ko lietoja amatnieki meža
darbos, zemes gabalu, ēku attālumu mērīšanā.
Aršīna, veršoks, ass – vēsturiskas garuma mēra vienības Krievijā.
1 aršīna = 16 veršoki = 28 collas = 71,12 cm
1 veršoks = 4,455 cm
1 kv. pēda = 926,03 cm²
1 kv. colla = 6,45 cm²
1 kv. aršīna = 0,505 m²
1 ciešmetrs = 1 m³
1 sters ~ 0,7 m³ (ciešmetri)
1 m³ = 35,31 kubikpēda
1 standarts = 4,672 m³ = 165 kubikpēdas = 2,5 t (zāģēti skujkoki)
Šoks – sens skandināvu skaita mērs (zviedru valodā Skok, vācu val. Schock)
1 šoks = 5 duči = 60 gab.
1 ducis = 12 gab. (vācu Stuck)
Rings – sens ziemeļvācu skaita mērs kokmateriāliem, piemērots arī Krievijas
imp. – Baltijas provincēs (vācu val. Ring)
1 rings = 4 šoki = 240 gab.
1 tonna kokmateriālu
~ 1,8 m³ (skujkoki)
~ 1, 5 m³ (lapkoki)
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1 ass (parastā pilnvēzuma) 1,75–1,85 m
(mazā) – 1,5 m
1 malkas ass = (3,95 m³ – 17. gs.; 4,27 m³ – 18. gs.; 3,49 m³ – Daugavas salās)		
1 stops = 1,229 litri		
1 kāls = 30 gab.		
1 lasts = 14. gs. Rīgas zināma preču daudzuma, tilpuma vai svara vienību kopējs lielums. Tā bija
transporta vienība, kas katrai preču grupai bija atšķirīga:
pelniem, arī labībai – 1 lasts – 12 mucas ap 1680 l;
kaņepājiem un liniem – 1000 kg (6 birkavi);
oficiāli – 1 lasts ir 2000 kg jeb 12 birkavi.
1 palms, plauksta – mastu koku resnuma mēra vienība, līdzinājās 3 , citur 3¾, arī 3 collām,
3,7 krievu collām, metriskajās mēra vienībās – 9,441 cm; 18 holandiešu palmi līdzinājās
17 zviedru palmiem.
1 birkavs – 10 pudi – 2 podi – mūsdienu mēra vienībās – 163,8 kg
1 puds – 2 podi – 16 kg
1 pods – 8 kg
1 simts – mazais simts 120 gab., lielais simts jeb tirgotāju simts – 24 mazie simti – 48 šoki –
2880 gab.

Senās naudas vienības
Dukāts = 2 Alberta dālderi
Dālderis: Alberta dālderis no 1627. gada līdzinājās 90 grašiem (pirms tam svārstīgs – 1600. gadā
tajā ietilpa tikai 36 graši, pēc tam grašu skaits pieauga) vai 80 vērdiņiem;
Alberta dālderis = 1 (18. gs. otrajā pusē – 1,25–1,20) rublis = 3 florīni jeb guldeņi vai zlots =
4 ortas = 15 markas = 18 sekseri jeb šostaki = 80 vērdiņi = 90 graši = 270 šiliņi jeb šķiliņi.
Karolīnu dālderis = 75 graši.
Rublis – 18. gs. pirmajā pusē līdzinājās 1 dālderim, bet gadsimta otrajā pusē 1 dālderī ietilpa
1,25–1,40 rbļ.; 1 sudraba rublī ietilpa 2 rubļi banku asignācijās (BA).
Florīns jeb guldenis, poļu zlots = 5 markas = 30 graši; Latgalē 18. gs. pirmajā pusē vienā Alberta
dālderī ietilpa 8 florīni vai zloti.
Timpa = 1 zlots = 30 graši
Orta = 22½ graši
Marka = 6 graši (kopš 1627. gada)
Šostaks jeb seksers = 5 graši
Grasis = 3 šiliņi jeb šķiliņi

97

10. LATVIJAS KOKAPSTRĀDE PADOMJU
PIRMĀS OKUPĀCIJAS UN VĀCU
OKUPĀCIJAS GADOS (1940–1945)
Pēc 1940. gada padomju okupācijas notika plaša privāto rūpniecības uzņēmumu nacionalizācija un pārkārtošana atbilstoši jaunajam
saimnieciskajam modelim. Paralēli nacionalizācijai notika arī nozaru
pārvaldes reorganizācija, lai spētu vadīt nacionalizētos uzņēmumus
un pielāgotu agrākos privātās ražošanas principus jaunās varas prasībām. Nacionalizētie kokrūpniecības uzņēmumi tika apvienoti Latvijas
PSR Mežu rūpniecības Tautas komisariātā, kuru nodibināja 1940. gadā.
Par pirmo komisāru tika iecelts J. Gustsons, bet par viņa vietnieku –
vēlākais ilggadējais nozares ministrs J. Vimba. Komisariāta sastāvā tika
izveidota Mežsaimniecības pārvalde un trīs tresti: 1) Kokrūpniecības
trests, kurš apvienoja kokzāģētavas, kastu un mucu fabrikas; 2) Papīra
un celulozes trests, kurā tika iekļautas papīra un kartonāžas fabrikas;
3) Finiera, galdniecības un sērkociņu rūpniecības trests.
Viens no galvenajiem komisariāta un tam pakļauto trestu uzdevumiem bija pārveidot agrāko privātrūpniecisko ražošanu saskaņā ar
jaunās varas prasībām. Šis uzdevums neradīja sevišķas grūtības nacionalizētajos lielajos rūpniecības uzņēmumos, kur veiksmīgas vadības
paspārnē darbs veicās labi. Daudz grūtāk bija ar mazajiem darbnīcas
tipa uzņēmumiem un pa visu Latviju izkaisītajām zāģētavām. Darbs
veicās tikai tajos uzņēmumos, kuros vadīšana tika uzticēta vecajiem
īpašniekiem, kuriem bija piekomandēti speciāli komisāri. Uzņēmumos,
kur par vadītāju tika iecelts kāds no jaunajai varai labvēlīgi noskaņotajiem strādniekiem, kuri nebija ne labākie amatnieki, ne organizatori,
darba ražīgums bija ļoti zems. Mežu rūpniecības tautas komisariāta
atskaitēs minēts, ka 1940. gada IV ceturksnī par direktoriem strādājuši
45 agrākie īpašnieki, bet 1941. gada I ceturksnī vairs tikai 14. Šajā pašā
atskaitē teikts, ka «sākot ar 1. janvāri līdz 25. aprīlim par direktoriem izvirzīti 24 darbinieki no stahanoviešiem un labāko strādnieku vidus». Kā
pozitīvs piemērs tiek minēts «Latvijas Bērza» direktora amatā ieceltais
transportstrādnieks J. Androps.
Visas sociālistiskās ekonomikas izpausmes parādījās arī kokapstrādes
nozares uzņēmumu darbībā. Kā raksturīgas pazīmes var minēt darba
disciplīnas trūkumu, kas saistīts ar darba organizācijas pagrimumu, kā
arī uzņēmumu administratīvā aparāta un kantora darbinieku skaita
pieaugumu. Daudz problēmu radīja arī uzņēmumu mazās jaudas un
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nelielais strādājošo skaits. Tāpēc padomju varas pirmajam posmam
(1940–1941) raksturīga uzņēmumu vairākkārtēja pakļaušana cits citam, apvienošana un pārcelšana no viena resora citā.
1941. gada II ceturksnī jau iezīmējās daudzu mūsdienu kokrūpniecības
uzņēmumu aprises.
Kokrūpniecības trestā, kurā bija nodarbināti aptuveni 3700 strādājošo,
izveidojās vairāk nekā 22 lielie apvienotie uzņēmumi:
1) Zāģētava «Mīlgrāvis», kurā bija apvienotas Mīlgrāvja un divas
Dombrovsku ģimenes zāģētavas Mangaļu pagastā.
2) Zāģētava «Daugava», kurā apvienoja četras Pārdaugavas
zāģētavas.
3) Zāģētava «Sarkanais gateris» – tās sastāvā bija divas zāģētavas
Lībiešu salā.
4) Zāģētava «Aktīvists», kurā bija apvienotas zāģētavas «Exportwood» Ganību dambī 30a un «Lamikens» Katrīnas dambī 24/26.
5) Āgenskalna kokrūpniecība, kurā bija iekļauta arī zāģētava «Voleri»
Voleros.
6) Zāģētava «Proletārietis» apvienoja divas bijušās zāģētavas – Vēžu
ielā 6 un Katrīnas dambī 23.
7) Rīgas rajona zāģētava apvienoja zāģētavas Lugažu ielā 2 un
«A. Kristjansens» Ganību dambī 21, kā arī zāģētavas Ainažos, Alojā,
Galgauskā, Vecpiebalgā, Drustos, Jumurdā un Dzērbenē.
8) Zāģētava «Udarņik» apvienoja divas zāģētavas Zaķusalā.
9) «Standarts» – divas kastu fabrikas Oskara ielā 1a.
10) «Latvijas Koks» – divas Ventspils zāģētavas Rūpniecības ielā un
Ūdens ielā.
11) «Sarkanais Stars» – trīs Ventspils zāģētavas: Skaidu ielā, Rūpniecības ielā 3 un Rūpniecības ielā 1.
12) «Sarkanā Venta» – divas Ventspils zāģētavas Strautu ielā 9 un
Peldu ielā 9.
13) Ventspils rajona zāģētava – piecas Ventspils un apkārtnes
zāģētavas.
14) «Sarkanais Koks» – trīs Liepājas zāģētavas: Ādu ielā 31, Vecajā
ostmalā 2/3 un 6/7.

15) Liepājas rajona zāģētava – septiņas zāģētavas, t.sk. «Kurzemes
priede» Liepājā (bij. «Silenieks un Remess» zāģētava Jaunā ielā 74),
pārējās: Skrundā, Saldū, Blīdenē, Gaiķos u.c.
16) Jelgavas zāģētava – divas zāģētavas Jelgavā: Uzvaras ielā 62 un
Bauskas ielā 2.
17) Smiltenes zāģētava apvienoja bijušo P. Rudzīša zāģētavu un
mēbeļu galdniecību un a/s «Smiltene» kokzāģētavu.
18) Kokzāģētava «Spars» Maskavas ielā 188/192 (bij. Lukstiņa kokzāģētava Maskavas ielā, kam pievienots Johanna Brauna īpašums
Kojusalas ielā 12, 25, 27 un Grīdu ielā 13).
19) «Baltkoks» Jumāras ielā 17 (bij. p/s «Baltkoks» koku zāģētava un
koku apstrādes fabrika).
20) «Kastu eksports» Biķernieku ielā 17 (bij. «Šanters un biedri» pakkastu un koku apstrādes fabrika «Latkast»).
21) Kastu fabrika «Zunde» – Ūdens ielā 11/23 (bij. a/s «Zunde»).
22) Liepājas mucu fabrika – Liepājā, Ganību ielā 5/II.
Finieru, galdniecības un sērkociņu rūpniecības trests bija vislielākais
un nodarbināja vairāk nekā 4200 strādājošo. Pārvalde atradās Rīgā,
Kaļķu ielā 3–11 (pārvaldnieks E. Šinka). Trestā visspēcīgākā bija finieri
ražojošā grupa. Šo uzņēmumu apvienības un nosaukumi mainījās, līdz
izveidojās 15 uzņēmumi, kurus nosauca par finieru rūpniecības fabrikām (FRF):
1) FRF Nr. 1 – Tvaika ielā 4/6 (bij. J. Potempa finiera fabrika un
K. Micīša fabrika).
2) FRF Nr. 2 – Daugavgrīvas šosejā pie Bolderājas (agrākā a/s «Lignums», arī tagadējais nosaukums «Lignums»).
3) FRF Nr. 3 – Bauskas ielā 59 (agrākā a/s «Furniers», arī tagadējais
nosaukums «Furniers»).
4) FRF Nr. 4 – «Latvijas Bērzs» Duntes ielā 36/40.
5) FRF Nr. 5 – Kuldīgā, Uzvaras ielā 45 (bij. Kuldīgas finieru fabrika
«Vulkāns»).
6) FRF Nr. 6 – Ganību dambī 2 (bij. J. Gerliņa fabrika).
7) FRF Nr. 7 – Ūdens ielā 6–7 (bij. «Latfin»).
8) FRF Nr. 8 – Liepājā, Feniksa ielā 1/3 (bij. Liepājas finieru fabrika).
9) FRF Nr. 9 – Būru ielā 15 (bij. «Prima»).
10) FRF Nr. 10 – Rūpniecības ielā 52 (bij. Dāvida Mihelsona fabrika).
11) FRF Nr. 11 – Čiekurkalna finieru fabrika, Čiekurkalna 1. garajā
līnijā 60/62 (bij. P. Baloža fabrika).
12) FRF Nr. 12 – Brīvības gatvē 53 (tagad Brīvības ielā 246, bij. Ernesta
Rudzīša finieru un izkapšu strīķu fabrika, vēlāk fabrika «Teika»).
13) FRF Nr. 13 – Patversmes ielā 21 (bij. Fabrika «Hovša un Mihelsons»,
tagad – «Latvijas Bērzs» teritorijas daļa).
14) FRF Nr. 14 – «Progress» Ganību dambī 21c (bij. «Progress»).
15) FRF Nr. 15 – «Noberi» Ganību dambī 31 (bij. Aleksandra Bērziņa
fabrika).
Lielākās finieru fabrikas bija FRF Nr. 2 (732 strādājošie), FRF Nr. 3 (535
strādājošie), FRF Nr. 5 (468 strādājošie), FRF Nr. 4 (425 strādājošie).

Mēbeļu rūpniecības uzņēmumi:
1) Nacionalizētais uzņēmums (n/u) «Kārlis Ādamsons»
Vienības gatvē 28.
2) Kokapstrādes fabrika «Darba aktīvs» Konsula ielā 1 (bijusī Šmuljāna
fabrika, kura ražoja pamatā virpotus izstrādājumus – tekstilspoles,
krēslus, bērnu krēsliņus, bērnu galdiņus, slotaskātus, spalvaskātus u.c.).
3) Darbarīku fabrika Lāčplēša ielā 78 (bijusī J. Lapsas darbarīku rūpnīca un a/s «Latbit» fabrika, kuras ražoja liestes, instrumentu spalus, kā
arī mēbeles).
4) N/u «Eduards Dimitrs» Zvaigžņu ielā 1/3, kur galvenokārt ražoja
mēbeles.
5) N/u «Teodors Ķiģelis» Jelgavā, Mātera ielā 4 un 20, kur ražoja
mēbeles un būvdetaļas.
6) N/u «Pēteris Migla» Lauku ielā 14.
7) Mēbeļu fabrika «Rīgas komunārs» Augusta Deglava ielā 50
(bijušais E. Rudzīša un J. Apsīša mēbeļu rūpniecības un tirdzniecības
uzņēmums, kurā ražoja skapjus, dīvānus, gultas, galdus, taburetes,
naktsskapīšus, postamentus un krēslus).
8) 1. Rīgas mēbeļu fabrika Daugavgrīvas ielā 13 (1940. gada
27. decembrī pārdēvētais Jāņa Prikuļa rūpniecības un tirdzniecības
uzņēmums, kurā izgatavoja krēslus, galdus, skapjus u.c. mēbeles).
9) Rīgas krēslu fabrika Ganību dambī 21b (bijušais «J. Miķelsona un
biedrs» uzņēmums, kurā ražoja Vīnes krēslus, lakas un politūru, kā arī
zāģēja un apstrādāja kokmateriālus u.c.).
10) N/u «Eduards Robiņš» Brīvības ielā 159, kur ražoja krēslus, skapjus,
taburetes u.c.;
Lielākie mēbeļu ražošanas uzņēmumi bija «Rīgas komunārs» (91 strādājošais), 1. Rīgas mēbeļu fabrika (81 strādājošais) un Teodora Ķiģeļa
nacionalizētais uzņēmums (56 strādājošie).
Būvgaldniecības uzņēmumi:
1) «Būvgaldnieks», Sarkanarmijas ielā 36–2, kurā ar pavēli Nr. 281
1940. gada 29. decembrī apvienoti šādi uzņēmumi:
• Jansona kokapstrādes fabrika Marijas ielā 128;
• P. Antona būvniecība un mēbeļu rūpniecība Duntes ielā 11;
• J. Birkenfelda galdniecība Augustīnes ielā 7;
• K. Pagasta būvju un mēbeļu galdniecība Sarkanarmijas ielā 36;
• E. Vilsona būvju un mēbeļu galdniecība Marijas ielā 13;
• Dzeņa galdniecība Brīvības ielā 48.
2) Dobeles mēbeļu fabrika Dobelē, P. Stučkas ielā 15 (bijušais
Sabiedrības «Spars» uzņēmums).
3) N/u «Ludvigs Pauls» Jelgavā, Dobeles ielā 68.
4) Rīgas parketa fabrika Tvaika ielā 4 (bijusī a/s «Parket»).
5) Fabrika «Sarkanais trijstūris» Sparģeļu ielā 10 (bijusī P. Caunes
kokapstrādes darbnīca – virpotava, kur ražoja arī slēpes un skolas
piederumus no koka).
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Lielākie uzņēmumi bija «Būvgaldnieks» (180 strādājošie) un n/u «Ludvigs Pauls» Jelgavā (61 strādājošais). Interesanti, ka šis Jelgavas uzņēmums ražoja arī koka automašīnu virsbūves, ratus, kamanas, ragavas u.c.
Papildus 22 nacionalizētajiem mēbeļu un būvdetaļu ražošanas uzņēmumiem, kuri iekļauti Mežu rūpniecības Tautas komisariāta sastāvā,
Latvijā darbojās vēl četras kooperatīvās sabiedrības, 126 privātās darbnīcas, pieci mēbeļu veikali, kurus apkalpoja 25 darbnīcas, un aptuveni
500 individuālo mēbeļu izgatavotāju, kopā apmēram 1360 mēbeļu un
būvdetaļu ražotāju. Kā liecina tā laika materiāli, jauno varu šāds stāvoklis neapmierināja un nozares komisariātam tika uzdots izstrādāt
priekšlikumus šī potenciāla izmantošanai rūpnieciskā ražošanā valsts
interesēs. Taču šī uzdevuma īstenošanai pietrūka laika.
Kokrūpniecības uzņēmumi:
1) Liepājas korķu fabrika Liepājā, Sarkanarmijas ielā 9.
2) Rīgas korķu fabrika Brīvības ielā 157.
Sērkociņu rūpniecības uzņēmumi:
1) Sērkociņu rūpnīca «Vulkāns» Rīgā, Kaļķu ielā 3–11.
2) Sērkociņu fabrika «Vezuv» Rīgā, Maskavas ielā 250.
3) Rīgas sērkociņu skaliņu un kokapstrādes uzņēmums Rīgā,
Kojusalas ielā 15.
4) Sērkociņu skaliņu fabrika «Švandorf» Jaungulbenē.
5) Sērkociņu fabrika «Vulkāns» Liepājā, Feniksa ielā 4.
6) Sērkociņu fabrika «Vulkāns» Rīgā, Bišumuižā, Bauskas ielā 14–3.
7) Latvijas sērkociņu a/s Rīgā, Kaļķu ielā 3.
8) Sērkociņu fabrika «Komet» Rīgā, Gulbju ielā 4/12.
9) Sērkociņu fabrika «Stars» Sabilē.
Lielākās sērkociņu fabrikas bija «Vulkāns» Bišumuižā (143 strādājošie),
«Vezuvs» (142 strādājošie) un «Švandorf» (64 strādājošie).
Papīra un celulozes rūpniecības trestā bija nodarbināti apmēram
2800 cilvēku, un tajā bija apvienoti šādi sava profila uzņēmumi: Juglas,
Līgatnes, Ogres, Slokas, Staiceles fabrikas, «Jaunciema koks un papīrs»
(bijusī J. Mīlmaņa kokzāģētava un papīrfabrika Rīgā) un 11 kartonāžas
fabrikas.
Padomju periodam kopumā raksturīga uzņēmumu administratīvās
pakļautības maiņa un reorganizācijas, resoru diktāti uzņēmumiem, kas
neļāva attīstīties nozarei kopumā. Padomju okupācijas pirmajā gadā
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ražošanas apjoms nesamazinājās, jo vēl varēja izmantot iepriekšējos
uzņēmumu materiālu un ražošanas līdzekļu resursus. Pilnīgi valstiskotās tautsaimniecības neefektivitāte krasāk izpaudās vēlākajos padomju
okupācijas gados. Tālāko Mežu rūpniecības Tautas komisariāta darbību
uzņēmumu apvienošanā, pārprofilēšanā un modernizēšanā pārtrauca
Otrais pasaules karš, kas Latvijas teritoriju sasniedza 1941. gada jūnijā.
Tūlīt pēc Latvijas okupācijas speciālais vācu dienests – saimniecības
komanda (Wirtschaftskomando) – sāka apzināt kara laupījumu un konstatēja, ka okupētajā teritorijā ir lieli kokmateriālu krājumi. Ar padomju
valdības rīkojumu 1940./41. gada ziemā bija izcirsti ap septiņiem miljoniem ciešmetru, kas ievērojami pārsniedza Latvijas neatkarības gados
noteikto ciršanas normu – 4,5 miljoni ciešmetru. Saimniecības komanda ziņoja, ka jau 1941. gada augustā uz Vāciju izvesti 1700 t saplākšņu,
16 500 steru papīrmalkas, 1500 standartu zāģmateriālu, kā arī speciāli
kokmateriāli lidmašīnu būvei. Latvijas mežu pastiprinātu izmantošanu
turpināja arī vācu okupācijas iestādes, paredzot 1941./42. gada ziemā
sagatavot 5,5 miljonus ciešmetru kokmateriālu. 1942. gadā no vāciešu
izveidotās administratīvās teritorijas Ostlandes, kurā ietilpa arī Lietuva,
Igaunija un Baltkrievija, bija paredzēts uz Vāciju izvest vismaz 650 tūkstošus ciešmetru zāģētu un nezāģētu kokmateriālu, no kuriem lielāko
daļu veidoja Latvijas un Lietuvas mežu produkcija. Lielie kokapstrādes
uzņēmumi pilnībā vai daļēji strādāja kara vajadzībām, īpaši lieli pasūtījumi bija finieru fabrikām. Tomēr kokzāģētavām un finieru fabrikām
bieži trūka izejmateriālu un jo īpaši darbaspēka. Pēc reihskomisāra
ziņām, 1943. gada sākumā kokzāģētavās no 5400 nepieciešamajiem
strādniekiem bija nodarbināti tikai 3900, bet finieru fabrikās no 2500
nepieciešamajiem – tikai 1900 strādājošie. Strādnieku trūkuma dēļ uzņēmumus arī slēdza, piemēram, lielu kokzāģētavu Ventspilī.
Latvijas mežu resursu izmantošana tika pilnībā pakļauta Vācijas interesēm. Tā kā Latvijas mežus uzskatīja par kara laupījumu, iegūstot
kokmateriālus, vācu okupācijas iestādes maksāja tikai par mežu izciršanu, kokmateriālu transportu un materiālu apstrādāšanu. Turklāt darba
roku trūkumu meža darbos centās kompensēt ar mežizstrādes normu
noteikšanu lauku iedzīvotājiem, kas būtībā nozīmēja klaušu uzlikšanu.
1943. gadā armijas tiešie pasūtījumi kokrūpniecības nozarei veidoja 3,3 miljoni reihsmarku (RM), bet netiešie pasūtījumi – 1,1 miljonu
reihsmarku. Vācu armijas intereses bija pirmajā vietā, un šajā sakarā
interesantu, bēdīgi kuriozu piemēru minējis profesors A. Aizsilnieks.
Lai vairāk zāģētu kokmateriālu paliktu armijas un Vācijas vajadzībām,
1944. gada martā vācu iestādes Rīgā izdeva rīkojumu uzsākt zārku ražošanu no saplākšņa.
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11. KOKAPSTRĀDE PADOMJU LATVIJĀ
PĒC OTRĀ PASAULES KARA
Pirmie pēckara gadi (1945–1950)
Kad padomju karaspēks ieņēma Latvijas teritoriju, Padomju Latvijas
valdība iekarotajā teritorijā sāka veidot savas pārvaldes struktūras,
pārveidot un atjaunot uzņēmumus. 1944. gada 1. oktobrī Daugavpilī
darbu atsāka Mežu rūpniecības Tautas komisariāts un divi tā tresti – Finieru un sērkociņu rūpniecības trests (Latfanspičprom) un Kokrūpniecības trests (Latdrev). Komisariātu turpināja vadīt komisārs J. Gustsons
un viņa pirmais vietnieks J. Vimba. Pēc Rīgas ieņemšanas oktobra otrajā pusē komisariāts un abu trestu vadība pārcēlās uz galvaspilsētu.
Vēl nesagaidot kara beigas, 1945. gada 6. martā ar Mežu rūpniecības
Tautas komisāra pavēli notika nozares uzņēmumu apsekošana, to darbaspējas un atjaunošanas lietderības, kā arī pakļautības noteikšana.
Kokrūpniecības trestam ar šo pavēli tiek pakļauti šādi uzņēmumi:
Taras rūpniecība
• «Eksportbox» – Ģertrūdes ielā 125;
• «Standarts» – Oskara ielā 1a;
• «Sarkanā zvaigzne» – Matīsa ielā 147;
• «Uzvara» – Ūdens ielā 11/23;
• «Kastu eksports» – Biķernieku ielā 17.
Mēbeļu ražošana
• 1. Rīgas mēbeļu fabrika – Daugavgrīvas ielā 13;
• 2. Rīgas mēbeļu fabrika – Ganību dambī 21b;
• 3. Rīgas mēbeļu fabrika – Zvaigžņu ielā 1/3;
• 4. Rīgas mēbeļu fabrika – Brīvības ielā 159;
• «Darba aktīvs» – Konsula ielā 1a;
• «Rīgas komunārs» – A. Deglava ielā 50;
• «Darba rīks» – Lāčplēša ielā 81;
• «K. Ādamsons» – Vienības gatvē 28.
Būvdetaļu fabrikas
• «Būvgaldnieks» – Marijas ielā 128;
• «Sarkanais trijstūris» – Sparģeļu ielā 10;
• «P. Antons» – Duntes ielā 11;
• «Šteinerts a/s» – Stabu ielā 58;
• «Pauls Ludvigs» – Jelgavā, Dobeles ielā 68.
Visvairāk Latvijas kokzāģētavu bija pakļautas Kokrūpniecības
trestam, un arī to ģeogrāfija bija visplašākā, tostarp tādi uzņēmumi kā
«Mīlgrāvis», «Daugava», «Sarkanais gateris», «Proletārietis», «Udarņik»,
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«Spars», Āgenskalna kokrūpniecība, Juglas zāģētava Rīgas teritorijā,
kokzāģētavas Dubultos, Jaunciemā, Smiltenē, Salacgrīvā, Baldonē,
Dzērbenē, Ērgļos, Drustu apriņķa Kramos, Kupravā, Bauskas apriņķa
Taurkalnē. Jāpiemin arī deviņas zāģētavas Liepājā, desmit zāģētavas
Ventspilī, mucu fabrika Liepājā, kas vēl atradās vāciešu okupētajā teritorijā, bet kurus Kokrūpniecības trests ieskaitīja sev pakļauto uzņēmumu skaitā.
Finieru un sērkociņu rūpniecības trestā bija iekļautas sērkociņu fabrikas «Vezuvs» un «Komet» Rīgā, Rīgas sērkociņu skaliņu fabrika un Rīgas
korķu fabrika. Atjaunojamo finiera fabriku skaitā minētas «Furniers»,
«Lignums», «Latvijas Bērzs», «Prima», «Dāvids Mihelsons», «J. Gerliņš»
un Čiekurkalna finieru fabrika. Savukārt kara darbības zonā atrodošos
uzņēmumu sarakstā minētas Kuldīgas finieru fabrika «Vulkāns», Liepājas finieru fabrika un Liepājas korķu rūpnīca.
Kara darbībā visvairāk cietušas bija kokzāģētavas un finieru fabrikas,
bet sērkociņu skaliņu fabrika «Švandorf» Jaungulbenē bija nopostīta
līdz pamatiem. Vēlāk noskaidrojās, ka stipri cietuši arī nozares uzņēmumi Ventspilī un Liepājā, kas vēl kādu laiku bija atradušies karadarbības zonā, bet Kuldīgas «Vulkāns» darbu varēja atsākt jau 1945. gada
10. maijā. Kopumā pie neatjaunojamiem uzņēmumiem minēti:
• 17 kokzāģētavas (t.sk. trīs «Daugavas zāģētavas, četras zāģētavas
Katrīnas dambī, «Eksportwood» Ganību dambī 30a);
• trīs taras rūpniecības uzņēmumi (t.sk. «Baltkoks» Jumāras ielā 17,
«Latvijas koks» Krēmeros un Ņinas Jēkabsones uzņēmums Katrīnas
dambī 23/25);
• divi mēbeļu ražošanas uzņēmumi – «Bersons un Gilils» Marijas
ielā 31 un «Teodors Ķiģelis» Jelgavā;
• divi parketa ražošanas uzņēmumi – «Parket» Tvaika ielā 4 un
«K. Ernests» Jelgavā, Uzvaras ielā 43.
Rīgas finieru fabrikās katrā pa vienai plūsmai tika nodotas ražotāju
vajadzībām jau 1944. gada nogalē. Tas deva iespēju «Furnierī», «Lignumā» un D. Mihelsona fabrikā saražot 205 m³ saplākšņu. Sērkociņu
fabrikās 1944. gada nogalē bija saražots 2185 nosacītās kastes sērkociņu, bet zāģētavās – 9153 m³ zāģmateriālu.
Pēc kara viena no lielākajām problēmām bija kvalificētu darbinieku trūkums. Lai nodrošinātu kvalificētu strādnieku sagatavošanu, ar

1945. gada 14. marta Mežu rūpniecības Tautas komisāra pavēli «Latdrev» pārvaldniekam Mamajevam tiek uzdots Daugavgrīvas ielā 10
organizēt arodskolu. Pavēlē noteikts mācību sākums – jau 1945. gada
15. aprīlis.
Īpaši satraucošs stāvoklis bija ar inženiertehniskajiem speciālistiem,
jo tikai 17% no 1436 inženiertehniskajiem darbiniekiem bija ar vidējo
tehnisko vai augstāko izglītību (1946. gada MTK atskaites dati). Var pamatoti uzskatīt, ka šī situācija ievērojami veicināja Mežtehnikas fakultātes dibināšanu uz LLA Mežsaimniecības fakultātes Meža ekspluatācijas
un tehnoloģijas katedras bāzes 1949. gadā. Šī fakultāte sāka sagatavot
inženierus tehnologus divām nozarēm – kokapstrādes rūpniecībai un
mežrūpniecībai. Ievērojami nopelni jaunās fakultātes dibināšanā bija
profesoram A. Kalniņam.
Tā kā mēbeļu ražošanas atsākšanai nelielajās darbnīcu tipa ražotnēs
pēc kara nenotika tādi atjaunošanas darbi kā lielajās rūpnīcās, jaunā
saimniekošanas sistēma prasīja ražošanas koncentrāciju un lielāku
ražošanas apjomu. Pirmais pasākums bija pārkārtot mēbeļu ražošanu
no darbnīcu tipa uz rūpnieciskas ražošanas principiem. Tāpēc notika
uzņēmumu pārkārtošana un paplašināšana, vispirms tiem pievienojot
citu profilu ražošanas uzņēmumus, pārprofilējot tos uz mēbeļu ražošanu, realizējot nelielo ražotņu tehnisko specializāciju. Pamatojoties uz
jauno uzņēmumu ražošanas jaudu, veica uzņēmuma paplašināšanu
un rekonstrukciju, kā arī jaunu ražotņu celtniecību. Tā 1. Rīgas mēbeļu
fabrikai Daugavgrīvas ielā 13, kur strādāja 65 cilvēki un kuras ražošanas
kopējā platība bija nepilni 500 m², 1946. gadā pievienoja taras ražošanas uzņēmumu «Uzvara» Ūdens ielā 11/23, bet 1950. gadā fabriku
«Darba aktīvs» Konsulu ielā 1/5. Tādā veidā izveidoja pirmo mēbeļu
kombinātu, kurā 1950. gadā jau strādāja 377 cilvēki un saražoja produkciju 930 tūkstošu rubļu vērtībā.
1949. gadā, apvienojot 3. Rīgas mēbeļu fabriku, 4. Rīgas mēbeļu fabriku, fabrikas «Būvgaldnieks» un «Sarkanais trijstūris», izveidoja 3. mēbeļu kombinātu. 1950. gadā tam vēl pievienoja kokapstrādes kombinātu
«Voleri», kuru pārņēma no Jūras kara flotes Celtniecības pārvaldes.
Par 5. mēbeļu kombinātu Tvaika ielā 4/6 pārprofilēja bijušo J. Potempa finieru fabriku un fabriku «Parket». Mēbeļu fabriku «Rīgas komunārs» un Rīgas liestu fabriku apvienojot ar taras uzņēmumu «Kastu
eksports», tika izveidota 4. mēbeļu un furnitūras fabrika, kura ražoja
mēbeles, saplāksni, galdnieku instrumentus un vēl citus kokapstrādes
izstrādājumus.
Šajā laikā veica vērienīgu nozares uzņēmumu pakļautības reorganizāciju, kuras mērķis bija realizēt uzņēmumu ražošanas jaudas palielināšanu. Ar 1945. gada 5. septembra Latvijas PSR TKP lēmumu no tresta
«Latdrev» tika atdalītas mēbeļu un būvdetaļu fabrikas, un uz to bāzes
izveidots trests «Latmebeļ» (tresta pārvaldnieks Rūdolfs Ābolkalns).

Taču jau 1947. gada 1. septembrī ar Latvijas PSR MP lēmumu trestus atkal apvienoja, izveidojot trestu «Latdrevmebeļ» (Valsts Latvijas
kokapstrādes un mēbeļu rūpniecības trests). Reorganizāciju rezultātā
izveidojās šādi lieluzņēmumi (1950. gada 15. septembra dati): kokzāģētavas «Udarņiks», «Spars», «Proletārietis», «Ventspils koks», «Liepājas
koks», «Taurkalns», kokapstrādes kombināti nr. 1 (Mīlgrāvī, Meldru ielā
14) un nr. 2 (Būru ielā 15), Liepājas mucu fabrika, Rīgas liestu fabrika, taras fabrika «Standarts», Rīgas 1., 3., 5. mēbeļu kombināts, Rīgas
2. mēbeļu fabrika (Ganību dambī 21b) un Rīgas 4. mēbeļu un furnitūras fabrika.
Ar kokapstrādi un mēbeļu ražošanu Latvijā šajā periodā nodarbojās
arī 1944. gadā izveidotās Rūpnieciskās kooperācijas pārvaldes Latvijas
republikāniskās metāla un kokapstrādes rūpniecisko kooperāciju savienības «Latmetdrevstroj» arteļi un to atsevišķas darbnīcas:
1) Artelis «Asociācija» ar centru Ganību dambī 30a
(12 darbnīcas, dib. 1944. gadā).
2) Artelis «Galdnieks» ar centru Suvorova ielā 82/84
(9 darbnīcas, dib. 1944. gadā).
3) Artelis «Mēbeļnieks» ar centru Tērbatas ielā 42/44
(11 darbnīcas, dib. 1944. gadā).
4) Artelis «Rosība» ar centru Vaļņu ielā 23
(13 darbnīcas, dib. 1944. gadā).
5) Artelis «Restaurators» ar centru K. Barona ielā 7/9
(14 darbnīcas, dib. 1948. gadā).
6) Artelis «Centība» ar centru Dzirnavu ielā 64
(11 darbnīcas, dib. 1944. gadā).
7) Artelis «Sarkanais mēbeļnieks» Daugavpilī, Vidus ielā 28
(dib. 1945. gadā).
8) Artelis «Salacgrīva» ar centru Salacgrīvā, Rīgas ielā 5
(dib. 1948. gadā).
9) Artelis «Saldus amatnieks» ar centru Saldū (dib. 1945. gadā).
10) Artelis «Amats» ar centru Madonā (dib. 1946. gadā).
11) Artelis «Celtnieks» ar centru Majoros, Pilsoņu ielā 37
(dib. 1948. gadā),
kā arī nelielos apmēros arteļi «Būvmateriāls» (Komunālā ielā 5),
«Rekords» (K. Barona ielā 16/18) u.c.
Arteļu izveides mērķis bija pakļaut mazās darbnīcas un agrākos ražošanas un tirdzniecības kooperatīvus plānveida ražošanas prasībām.
Piemēram, arteļi «Asociācija», «Rosība» un «Centība» iepriekš piederēja
Rīgas kooperatīvajām galdnieku sabiedrībām. Bez sērijveida produkcijas ražošanas arteļi izpildīja arī individuālus, specifiskus pasūtījumus,
tādējādi saglabājot amatnieciskās ražošanas principus. Tomēr noteicošā bija sērijveida produkcija, ko veicināja arī mākslīgi panāktais zemais
un vienādotais ienākumu līmenis, kas īpaši saasinājās pēckara ekonomiskajā un sociālajā situācijā. 1950. gada oficiālā statistika liecināja, ka
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«Latmetdrevsojuz» saražoja mēbeles 15,1 miljona rubļu vērtībā un veica remonta un restaurācijas darbus 0,6 miljonu rubļu vērtībā. Šis bija
lielākais devums Latvijā saražoto mēbeļu kopapjomā.
Lai apmierinātu pieprasījumu ārpus Rīgas, visos Latvijas rajonu centros
veidoja rūpniecības kombinātu mēbeļu cehus vai pat mēbeļu fabrikas.
Piemēram, Daugavpilī, apvienojot vairākas kokapstrādes darbnīcas, izveidoja rūpniecības kombināta Daugavpils mēbeļu fabriku. Līdzīga veida fabrikas izveidoja Rīgas pilsētas Maskavas un Sarkanarmijas rajonā.
Šim laika posmam raksturīgi, ka līdz ar pārstrukturizāciju veica mēbeļu
ražošanas tehnoloģiskā procesa modernizāciju, ko orientēja uz rūp-

nieciskām metodēm. Tika ieviesta darba dalīšana pretstatā amatnieku
tradīcijai, kad viens meistars izgatavoja mēbeli vai pat mēbeļu garnitūru no sākuma līdz beigām. Vispirms nodalīja mašīnapstrādi, montāžu
un apdari kā atsevišķus ražošanas iecirkņus ar attiecīgu darba profilu.
Vēlāk notika arī sīkāka darba dalīšana. Ņemot vērā, ka 1945. gadā «Vulkāns» atsāka ražot galdnieku plātnes (1950. gadā saražoja jau 3400 m³
šā izstrādājuma), ar katru gadu uzņēmumos samazinājās pašu izgatavoto plātņu daudzums, kas ienesa arī jūtamas pārmaiņas ražošanas
tehnoloģijā. Vecā amatnieku darbnīcu žāvēšanas saimniecība vairs nespēja nodrošināt ar sausiem zāģmateriāliem strauji augošo ražošanas
apjomu, tāpēc tika uzsākta žāvēšanas saimniecību paplašināšana.

Nepārtrauktu reorganizāciju un lielu
pārmaiņu laiks (1950–1960)
Šis laika posms iezīmējas ar ražošanas vadības pilnveidošanas mēģinājumiem, ražošanas uzņēmumu resoru pakļautības nemitīgām un
radikālām izmaiņām, kā arī pārmaiņām mēbeļu ražošanas tehnoloģijā.
Jau 1951. gada maijā trests «Latdrevmebeļ» atkal tika sadalīts, izveidojot Savienības pakļautības Valsts mēbeļu ražošanas trestu «Latmebeļ»
un trestu «Latdrev» Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrijas pakļautībā.
1953. gada martā pēc PSRS Papīra un kokapstrādes ministrijas apvienošanas ar PSRS Mežrūpniecības ministriju likvidēja trestu «Latdrev»
un tā uzņēmumus iekļāva tresta «Latmebeļ» sastāvā. 1955. gada
20. oktobrī ar valdības lēmumu trestu «Latmebeļ», «Latfanspičprom»
un «Latbumtrest» uzņēmumi tika iekļauti jaundibinātās Latvijas PSR
Papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas sastāvā (par ministru
iecēla J. Vimbu). Ar 1957. gada 5. jūnija LPSR MP un Tautsaimniecības
padomes (TSP) lēmumu ministriju likvidēja un izveidoja LPSR Tautsaimniecības padomes Papīra un kokapstrādes rūpniecības pārvaldi.
1956. gada 9. jūnijā likvidēja arī Rūpnieciskās kooperācijas padomi, un
tai pakļautie kokapstrādes uzņēmumi tika nodoti Vietējās rūpniecības
un Kurināmā rūpniecības ministrijas pakļautībā, bet pēc TSP Papīra un
kokapstrādes rūpniecības pārvaldes izveides nodoti tās pakļautībā.
Viena no šā laika posma tendencēm bija mēbeļu ražošanas apjoma
palielināšana. Tas tika veikts, uzbūvējot jaunas mēbeļu ražotnes Ventspilī, Valmierā, Tukumā, Alūksnē un Valkā, paplašinot vecās – Daugavpilī,
1. mēbeļu kombinātā, 2. un 4. mēbeļu fabrikā, arteļos «Saldus amatnieks» un «Asociācija». 1955. gadā uz Proletāriešu rajona rūpniecības
kombināta bāzes tika izveidots kokapstrādes kombināts nr. 2 Maskavas ielā 188/192. Tā sastāvā iekļāva piecus bijušos patstāvīgos kokzāģēšanas un kokapstrādes uzņēmumus, kuri pēc apvienošanas veidoja
kombināta cehus:
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• Cehs nr. 1 – Maskavas ielā 188/192 (agrākais uzņēmums «Spars»,
kādu laiku arī kokapstrādes uzņēmums nr. 4) ar trim gateriem un taras
ražotni. Šajā cehā iekļāva arī bijušā uzņēmuma «Udarņik» saimniecību
Zaķu salā, kur zāģētava vairs nestrādāja, bet atradās koku laukums;
• Cehs nr. 2 – Būru ielā 15 (agrāk uzņēmums «Prima», kokapstrādes
kombināts nr. 2) ar trim gateriem un taras cehu. Šim ceham bija pakļauta arī bijusī taras rūpnīca «Standarts» Oskara ielā 1, kur strādāja
viens gateris un taras ražotne;
• Cehs nr. 3 – Voleros (agrāk KK «Voleri») ar četriem gateriem un taras
ražotni.
Kombinātā kopumā bija nodarbināti 898 strādājošie.
1954. gadā tika nodibināts, bet 1959. gadā ievērojami paplašināts
nozares konstruktoru un tehnoloģijas birojs. Ar ministrijas 1956. gada
18. jūnija pavēli likvidēja 6. mēbeļu kombinātu un uz 2. mēbeļu fabrikas bāzes izveidoja jaunu 6. mēbeļu kombinātu (centrs Ganību dambī
21b), pievienojot agrākā 6. kombināta cehus: zāģētavu, kokapstrādes
cehu, mīksto mēbeļu un nažfiniera drāšanas cehus.
Mēbeļu rūpniecības attīstībai 1950.–1960. gadā uzņēmumos uzstādīja vairākus simtus dažādas sarežģītības pakāpes iekārtu. Tika veikti
ievērojami organizatoriskie un tehniskie pasākumi mēbeļu ražošanas
tehnoloģijas pilnveidošanā. Vispirms sākās žāvēšanas saimniecību paplašināšana rūpnieciskās kooperācijas uzņēmumos, kur 1950.–1953. gadā uzbūvēja 19 žāvēšanas kameras, vēlāk arī visu nozaru uzņēmumos
notika žāvēšanas kameru centralizācija un modernizācija. Šis process

Intervija ar Papīra un kokapstrādāšanas rūpniecības
pārvaldes priekšnieku biedru Vimbu
Vairāk mēbeļu dzīvokļos!
- Kā palielināsies mēbeļu ražošana mūsu republikā?
Šajā gadā mūsu pārvaldes uzņēmumiem papildus virs plāna jāražo mēbeles vēl par 12 miljoniem rubļu. 1959. gadā mūsu republikā
izgatavoto mēbeļu daudzumam (ieskaitot arī vietējo rūpniecību)
jāpalielinās vēl par 20 miljoniem rubļu, bet 1960. gadā, salīdzinot ar
1959. gadu, vēl par 20 miljoniem rubļu. Kopējais mēbeļu ražošanas apjoma pieaugums trijos gados tātad noteikts 55 miljonu rubļu apmērā.
- Vai jums ir zināms arī papildus ražojamo mēbeļu sortiments?
Galvenokārt tās būs lētas mēbeles sadzīves vajadzībām, tanī skaitā
virtuves mēbeles, mazgabarīta mēbeles un citas. Piemēram, ja šogad
mums jāizgatavo 160 tūkstoši liekto (tā saukto «Vīnes») krēslu, tad
1959. gadā jau 200 tūkstoši. Vairumu no papildus ražotajām mēbelēm
pārdos tieši mūsu republikā.
- Kādi pasākumi tiek veikti, lai palielinātu mēbeļu ražošanu?
Esam sadalījuši starp atsevišķiem uzņēmumiem mēbeļu ražošanas
plānus par deviņiem miljoniem rubļu. Vēl tikai nav izšķirts jautājums
par metālisko mēbeļu ražošanu trīs miljonu rubļu apmērā, jo šeit
mums vajadzīga metālapstrādāšanas uzņēmumu palīdzība. Lai varētu
palielināt mēbeļu ražošanu, jāpalielina arī attiecīgo materiālu ražošanas apjoms. Tādēļ fabriku «Latvijas bērzs», «Furniers» un «Lignums»
kolektīvi apņēmušies ievērojami palielināt finiera, bet Kuldīgas fabrika
«Vulkāns» – galdnieku plātņu ražošanu.
Jau šogad jānodod ekspluatācijā mēbeļu cehi 1. kokapstrādāšanas
kombinātā un 1. mēbeļu kombinātā. Pašreiz izstrādā projektu arī jauna
mēbeļu ceha būvei fabrikā «Sarkanais mēbeļnieks». Tiks paplašināta
mēbeļu fabrika «Asociācija».

tika uzsākts 1953.–1955. gadā 4. mēbeļu fabrikā, kur pirmo reizi Padomju Savienībā uzbūvēja jauna tipa augstu temperatūras režīmu
zāģmateriālu žāvētavu, kuras apsildīšanai izmantoja pārkarsētu tvaiku,
bet piespiedu gaisa cirkulācijai – lieljaudas ass ventilatoru. Šīs metodes un žāvēšanas kameras izstrādes grupas vadītājs bija Latvijas ZA
Mežsaimniecības problēmu institūta līdzstrādnieks profesors Ēriks Miķītis. 1959. gadā Ē. Miķītis, J. Āboliņš, K. Upmanis, V. Jukna un P. Semjonovs saņēma Valsts prēmiju zinātnē, tehnikā un ražošanā «Par kokmateriālu un augu zaļās masas ātržāvēšanas paņēmienu izstrādi un

- Vai mūsu mēbeļu rūpniecībā paredzēti arī jauni attīstības virzieni?
Zināmā mērā, jā. Liels darbs būs jāveic pārvaldes projektēšanas un
konstruktoru birojam – jāizstrādā kokmateriālu imitācija, jāuzlabo
mazgabarīta mēbeļu konstrukcija.
Kopā ar citām projektēšanas organizācijām un celtniekiem jāizstrādā
iebūvēto mēbeļu projekti, lai jau turpmākajos gados pēc tipveida projektiem celto dzīvojamo māju sienās būtu iebūvētas mēbeles.
Izpildīt PSRS Ministru Padomes uzlikto uzdevumu tikai pašu spēkiem
mēs, protams, nevaram. Tādēļ mēbeļu rūpniecības uzņēmumu kolektīvi aicina pārējo rūpniecības nozaru uzņēmumus palīdzēt uzlabot
iedzīvotāju apgādi ar mēbelēm, apgādājot mūs, pirmkārt, ar mēbeļu
ražošanai nepieciešamajiem materiāliem.
• Mēs aicinām Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas uzņēmumu darbiniekus (ministrs b. Zanders) uzlabot mūsu apgādi ar labas kvalitātes kokmateriāliem, tanī skaitā ar liesmaino bērzu, kas varētu
aizstāt ievedamo riekstkoka finieri. Jāpalīdz arī radīt mēbeļu rūpniecības uzņēmumos PSRS MP lēmumā paredzētie obligātie zāģmateriālu
krājumi vismaz četriem mēnešiem.
• Mēs aicinām Celtniecības ministrijas (ministrs b. Bezelis) darbiniekus šogad nodot ekspluatācijā mēbeļu cehu 1. kokapstrādāšanas
kombinātā, kā arī ļoti nepieciešamo kopmītni šī kombināta jaunajiem
strādniekiem.
• Aicinām tekstilrūpniecības uzņēmumus apgādāt mūs ar labas
kvalitātes mēbeļu audumiem, bet metālapstrādāšanas uzņēmumus
izgatavot jaunu mēbeļu ražošanas iekārtu.
(«Rīgas Balss», 1958. gada 18. aprīlī)

ieviešanu ražošanā». Ražotājus šajā «komandā» pārstāvēja 4. mēbeļu
fabrikas direktors Pāvels Semjonovs. Vēlāk jaunas žāvētavas būvēja visos Latvijas kokapstrādes uzņēmumos. Šo modernizāciju turpināja arī
60. gados, kad žāvēšanas kameras apvienoja blokos un uzņēmumos
tika radītas jaudīgas centralizētas žāvētavu saimniecības, kurās sekmīgi
atrisināja arī žāvēšanas procesu automatizēto kontroli un vadību. Atliek tikai nožēlot, ka straujo pārmaiņu laikā 80. un 90. gadu mijā no šajos gados sasniegtā augstā žāvētavu saimniecību līmeņa gandrīz neko
nesaglabāja.
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Radikālas pārmaiņas skāra finierēšanu. Galdnieku (glutīna) līmes pakāpeniski nomainīja ar karstās un aukstās cietēšanas sintētisko sveķu
līmēm. Agrāko blokspiežu vietā uzstādīja hidrauliskās daudzstāvu preses, bet vairogu malu finierēšanai «uzrīvēšanas» vietā – mehāniskās vai
pneimatiskās ar elektrību apsildāmās visdažādāko konstrukciju ierīces
(vaimas), kuras bija konstruētas un izgatavotas uzņēmumos.
1954.–1956. gadā 4. mēbeļu fabrikā, bet sākot ar 1958. gadu 1. mēbeļu
kombinātā un citos uzņēmumos šellakas politūras vietā sāka apgūt
apdari ar nitrocelulozes laku. Lakas uzklāšanai lietoja smidzināšanas
un iegremdēšanas metodes, žāvēšanai – dažādu konstrukciju žāvētavas, vēlāk – apdares konveijerus. Viens no pirmajiem ne tikvien Latvijā, bet arī visā Padomju Savienībā pašu speciālistu radītajiem konveijeriem ar infrasarkano staru žāvētavām tika nodots ekspluatācijā
1960. gadā Rīgas 1. mēbeļu kombinātā. Pirmo reizi Latvijas PSR tika
veikti eksperimenti poliestera lakas izstrādē radiokastu un mēbeļu
apdarei. Eksperimenti vainagojās ar panākumiem – Latvijā nelielā apjomā sāka ražot poliestera laku (HKL-1). Vispirms to ieviesa VEFā radiokastu apdarē, vēlāk arī mēbeļu fasāžu apdarē. 1960. gadā G. Bērziņš,
G. Hubajevs, J. Kalniņš, A. Lieģis un D. Ošjuma saņēma Valsts prēmiju
«Par sintētiskās poliestera lakas HKL-1 izstrādāšanu un ieviešanu».
Šajā laika posmā koksnes mehāniskajā apstrādē parādījās jaunas konstrukcijas darbmašīnas, kuras nodrošināja lielāku darba ražību un labāku apstrādes kvalitāti. Te jāmin daudzzāģu darbmašīnas ar mehānisko
padevi zāģmateriālu garenzāģēšanai, četrpusīgās garenfrēzmašīnas,
virsfrēzes un dažādas tapojamās frēzmašīnas. Tajos gados PSRS ražotām darbmašīnām nebija kvalitatīvam darbam nepieciešamās precizitātes, tāpēc tās pēc piegādes bija jāpilnveido drošākas darbības un
precizitātes nodrošināšanai. Daļa darbmašīnu bija ievestas no ārvalstīm, galvenokārt no Austrumvācijas un Čehoslovākijas.
Būtiskas izmaiņas korpusa mēbeļu ražošanā ieviesa kokskaidu plātņu
lietošana (50. gadu otrajā pusē). Sākumā šīs plātnes ieveda no Rumānijas, bet vēlāk no Klaipēdas, kur uzcēla pirmo šo plātņu ražošanas
rūpnīcu Baltijā.
Ar skaidu plātņu ražošanas jautājumiem šajā laikā nodarbojās arī
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Mežsaimniecības problēmu un koksnes ķīmijas institūta zinātnieki. Tur izstrādāja vienkārtaino un trīskārtaino plātņu ražošanas metodi. Pirmie eksperimenti tika veikti 1956. gadā finieru fabrikas «Furnieris» radiokastu cehā, ražojot radiokastu detaļas. Vienkārtainās plātnes ar vienlaicīgu aplīmēšanu ar lobskaidu no finieru ražošanas atlikumiem uzsāka ražot finieru fabrikā «Lignums», bet
speciālas iekārtas trīskārtaino skaidu plātņu ražošanai no zāģētavu ga-
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balveida atlikumiem uzstādīja Rīgas Kokapstrādes kombinātā, un tika
uzsākta neaplīmēto skaidu plātņu ražošana. Šādu ražotni izveidoja arī
Valmieras Mēbeļu fabrikā. Kā saistviela plātņu ražošanā tika izmantoti
sojas rauši, kā piedeva parafīna vietā – petrolātums (minerāleļļas atvasinājums). Eksperimentēja arī ar sapropeļa (organogēni ezera nogulumi) lietošanu. Tomēr mūsu uzņēmumos ražotās skaidu plātnes bija
zemas kvalitātes un nespēja konkurēt ar Klaipēdas rūpnīcā ražotajām,
nemaz nerunājot par importētajām no Rumānijas. Tām bija arī augsta
ražošanas pašizmaksa un darbietilpība. Šo iemeslu dēļ 1962.–1963. gadā šādu plātņu ražošanu Latvijā pārtrauca.
Laika posmā no 1950. līdz 1960. gadam lielas izmaiņas mēbeļu sortimenta struktūrā notika divreiz. Vispirms 50. gadu sākumā pēc Padomju Savienības valdības lēmuma Rīgas 1. mēbeļu kombinātam un Rīgas
3. mēbeļu kombinātam tika uzdots specializēties augstas kvalitātes
mēbeļu ražošanā. Realizējot šo lēmumu, 1. mēbeļu kombināts sāka
ražot augstvērtīgas ēdamistabu garnitūras, bet 3. mēbeļu kombināts –
augstākās klases guļamistabu garnitūras. Lai panāktu nepieciešamo
ražošanas līmeni, abos kombinātos veica tehnoloģisko specializāciju,
ņemot vērā uzņēmumu daudzo ražotņu specifiku. Jāatzīmē, ka šis lēmums veicināja Latvijas mēbeļnieku tradicionāli augstvērtīgo amatniecisko mēbeļu konstrukciju (ar labu apdari, kurā plaši izmantoti kokgriezumi un intarsijas) pielāgošanu rūpnieciskās ražošanas metodēm.
Tas radīja nepieciešamību rūpēties par augsti kvalificētu speciālistu
nepārtrauktu sagatavošanu.
Pilnīgi pretējā virzienā mēbeļniekus aizveda 1958. gada lēmumi – PSKP
CK un PSRS Ministru Padomes lēmums «Par dzīvokļu celtniecības attīstīšanu Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā» un PSRS Ministru
Padomes lēmums «Par mēbeļu ražošanas paplašināšanu pārdošanai
iedzīvotājiem 1958.–1965. gadā un to kvalitātes uzlabošanu».
Ar šo brīdi sākās Latvijas mēbeļu rūpniecības pārkārtošana uz mazgabarīta, kombinējamo un transformējamo mēbeļu ražošanu un diemžēl
arī uz formu un konstrukciju vienkāršošanu. Tā kā šo uzdevumu īstenoja visi mūsu mēbeļu ražošanas uzņēmumi, šī pāreja iezīmēja mēbeļu
rūpniecībā strādājošo profesionālās kvalifikācijas un iemaņu krišanās
aizsākumu, ražojumu kvalitātes pazemināšanos, nevis uzlabošanos. Tātad sasniegts tika pretējs efekts lēmumā paredzētajam. Kā redzams arī
intervijā ar J. Vimbu, nepārvarama tā laika problēma bija materiālu trūkums. Vēlākos gados situāciju nedaudz izdevās uzlabot galvenajiem
inženieriem E. Merginam 1. mēbeļu kombinātā un K. Lazdovskim «Teikā», taču aizsākušies procesi Latvijas mēbeļu rūpniecību neapturami
vilka uz leju, īpaši amatnieciskuma un mēbeļu kvalitātes ziņā.

Mūsdienās interesanta šķiet koka izstrādājumu daudzveidība, ko ražoja
Latvijas uzņēmumi 1955/56. gadā. Bez tradicionālajiem kokrūpniecības
izstrādājumiem – mēbelēm, zāģmateriāliem, saplākšņiem, nažotā finiera
un būvizstrādājumiem ražoja arī:
• parketu un standartmājas (7. mēbeļu kombināts);
• siltumnīcu rāmjus un automašīnu kravas kastes (2. kokapstrādes
kombināts);
• šujmašīnu galdiņus (2. mēbeļu fabrika);
• skolnieku rasējamos galdus, spalvaskātus, galdnieku leņķus, strīpvilces
(reismusus), sagataves papēžiem un koka zolēm, furnitūru un spoguļus
(4. mēbeļu kombināts);
• motorlaivas, skuterus, glābšanas laivas, akadēmiskās laivas, smailītes
(sporta laivu rūpnīca «Dzintars»);
• radiokastes un to detaļas (finieru fabrika «Furniers» un 1. un 7. mēbeļu
kombināts);
• slēpes, ragaviņas un hokeja nūjas (sporta piederumu rūpnīca
«Dinamo»);
• ragavas, ratus, riteņus, zārkus, krustus, apbedīšanas piederumus,
spoguļus, mucas («Latmetdrevsojuz» arteļi);
• kabineta flīģeļus «Rīga» un pianīno «Rīga» (Mūzikas instrumentu
kombināts);
• vienkārtainās ar lobskaidu aplīmētās skaidu plātnes (finieru fabrika
«Lignums»);
• neaplīmētās kokskaidu plātnes (Valmieras Mēbeļu fabrika un Rīgas
Kokapstrādes kombināts).
Kuldīgas «Vulkānā» šajā laikā paplašināja un modernizēja galdnieku plātņu
ražotni, tāpēc 1956. gadā zāģētavā uzstādīja jaunu gateri R2D–75, mehanizēja baļķu padevi un zāģmateriālu šķirošanu, bet 1957. gadā uzstādīja
Austrumvācijā ražotu līstīšu komplektēšanas līniju, daudzripu zāģmašīnu
un divpusīgās frēzmašīnas ar mehānisko padevi. Šie pasākumi ļāva palielināt galdnieku plātņu ražošanas apjomu no 3400 m³ 1950. gadā līdz
14 400 m³ – 1957. gadā.
Liepājā 1953. gadā apvienoja uzņēmuma «Liepājas Koks» zāģētavas ar
Liepājas mucu fabriku, izveidojot Liepājas kokapstrādes kombinātu nr. 3.
Vēl viena būtiska reorganizācija bija Liepājas sērkociņu fabrikas «Baltija» un
Liepājas kokapstrādes kombināta nr. 3 apvienošana 1957. gadā, kā rezultātā izveidoja Liepājas kokapstrādes kombinātu «Baltija». Savukārt Rīgas
mucu fabriku no Sevastopoles ielas, kurā strādāja ap 20 strādnieku, pārcēla uz Vecmīlgrāvi, kur šim nolūkam bija uzceltas jaunas ēkas un uzstādītas
mūsdienīgas iekārtas, kas ļāva ražot līdz 1200 mucu dienā. Jaunajā fabrikā
nodarbināja 400 cilvēku. Šāda lielu uzņēmumu izveide iezīmēja jaunās
desmitgades tendences – Latvijas kokrūpniecības industrializāciju.
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Kokrūpniecības koncentrēšanas
un industrializētas ražošanas
desmitgade (1960–1970)
Šajā desmitgadē mēbeļu rūpniecība no ražošanas nelielos darbnīcas tipa uzņēmumos un cehos veidojās par rūpniecības nozari ar noteiktu, plānveidīgu struktūru, optimālu uzņēmumu koncentrācijas līmeni un pieņemamu izstrādājumu klāstu. Izmaiņas
ražošanas tehnoloģijā un apgūtie jaunie materiāli nodrošināja rūpnieciskās ražošanas
pamatprasības. Taču vēl joprojām nemitējās arī uzņēmumu pārstrukturizēšana un jaunu uzņēmumu veidošana, proti:
• 1960. gadā uz Valmieras rajona rūpkombināta kokapstrādes ceha bāzes nodibināja Valmieras Mēbeļu fabriku, kuras sastāvā vēlāk iekļāva vēl 13 nelielus Ziemeļvidzemes cehus, kuri ražoja mēbeles, taru, zāģmateriālus, ratus, ragavas u.c.;
• 1960. gada jūnijā uz 1. kokapstrādes kombināta un Rīgas Mucu fabrikas bāzes
izveidoja kokapstrādes kombinātu «Mīlgrāvis»;
1963. gadā kokapstrādes kombinātā «Ventspils koks» tika
uzbūvēts kokskaidu plātņu ražošanas cehs (vācu firmas
«Bison» iekārta) ar ražīgumu 25 tūkstoši m3 plātņu gadā.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

• Kuldīgas finieru fabrikai «Vulkāns» pievienoja Tukuma rūpniecības kombināta mēbeļu cehu un fabriku «Saldus amatnieks», tādā veidā izveidojot kokapstrādes kombinātu «Vulkāns»;
• 1960. gadā Rīgas 1. mēbeļu kombinātam pievienoja 2. mēbeļu fabriku, bet
1963. gadā – arī 3. mēbeļu kombinātu;
• 1961. gadā nodibināja Rēzeknes Kokapstrādes kombinātu, bet 1966. gadā –
Krāslavas Kokapstrādes rūpnīcu;
• 1963. gadā, apvienojot kokapstrādes rūpnīcu «Asociācija» ar 5. un 7. mēbeļu
kombinātu, 6. mēbeļu fabriku un kokapstrādes kombināta «Mīlgrāvis» mīksto mēbeļu
cehu, nodibināja mēbeļu firmu «Rīga» – lielāko mēbeļu ražošanas uzņēmumu Latvijā;
• 1964. gadā tika nodots ekspluatācijā jaunuzceltās Daugavpils mēbeļu fabrikas «Sarkanais mēbeļnieks» cehs, bet 1967. gadā tika izveidots Daugavpils Mēbeļu
kombināts.

Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Lai realizētu jaunu tehnoloģiju izmantošanu, tika izstrādāts, piemēram, interesants firmas «Rīga» 3. filiāles rekonstrukcijas projekts ar liela, abus ražošanas cehus savienojoša
korpusa celtniecību, kurā bija paredzēts uzstādīt Ungārijā ražotu līniju krēslu apdarei elektrostatiskā laukā. Līdzekļu trūkuma dēļ šo projektu nerealizēja. Lielus līdzekļus
ieguldīja Bolderājas Koksnes kompleksās pārstrādes kombināta (KKPK) izveidošanā.
Grandiozo ieceri pilnībā nerealizēja, daudzas aizsāktās būves vēlāk iekonservēja. Taču
kā nozīmīgs tā laika ieguvums jāatzīmē 1964. gadā ekspluatācijā nodotais kokšķiedru
plātņu cehs ar ražošanas jaudu astoņi miljoni m² plātņu gadā. Savukārt 1963. gadā
kokapstrādes kombinātā «Ventspils koks» atvēra kokskaidu plātņu cehu ar ražošanas
jaudu 25 tūkstoši m³ plātņu gadā, kas pēc modernizācijas sasniedza 65 tūkstošus m³
apjomu gadā.

Bolderājas KKPK pirmais 1969. gadā ekspluatācijā nodotais cehs – kokšķiedru plātņu ražotne. Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Pirmās mēbeles PSRS, kas tiek ražotas un tirgotas izjauktā veidā uz āķa savilcēm.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Svarīgi priekšnoteikumi mēbeļu produkcijas apjoma palielināšanai
un principiāli jaunu izstrādājumu ražošanai bija radīti arī ar liekti
līmēto detaļu ceha uzbūvēšanu kombinātā «Vulkāns» un atsperu bloku ražošanas uzsākšanu rūpnīcā «Metāltehnika». Pašos pamatos mainījās mēbeļu ražošanas tehnoloģija. 1961. gadā Rīgas
1. mēbeļu kombināts kā pirmais uzņēmums ne tikai Latvijā, bet
visā Padomju Savienībā pārgāja uz korpusa mēbeļu ražošanu izjauktā veidā bez iepriekšējas montāžas. Ar šīm izmaiņām mēbeļu
montāžas iecirkņi zaudēja agrāko nozīmi un kļuva par atsevišķu
mēbeļu mezglu montāžas, mēbeļu furnitūras iestrādāšanas un
izstrādājumu komplektēšanas iecirkņiem. Toties pieauga otrreizējās mehāniskās apstrādes iecirkņu nozīme, nodrošinot augstu
apstrādes un urbšanas operāciju precizitāti. Apdares cehi pilnībā
pārgāja uz mehanizētu atsevišķu izstrādājumu detaļu apdari. Radās iespēja mehanizēt arī transporta, iekraušanas un izkraušanas
operācijas. Ievērojami samazinājās noliktavām nepieciešamās
platības un iesaiņojamo materiālu patēriņš. Ekonomiskā izdevīguma dēļ šī mēbeļu ražošanas metode ātri tika ieviesta citos uzņēmumos. 1962.–1963. gadā uz šādu metodi pārgāja firmas «Rīga»
uzņēmumi, bet desmitgades beigās pēc šīs metodes strādāja jau
četri Latvijas mēbeļu ražošanas uzņēmumi. Par metodes ieviešanu
1. mēbeļu kombināts un tā darbinieki saņēma padomju valdības
apbalvojumus – šablongaldnieks P. Āboliņš saņēma Sociālistiskā
Darba Varoņa nosaukumu, bet uzņēmums – Darba Sarkanā Karoga ordeni.
Šajā periodā mēbeļu ražošanas nozare pilnībā pārgāja uz sintētisko līmju lietošanu, 5. mēbeļu kombinātā apguva mēbeļu vairogu
virsmu karsto gruntēšanu ar sintētiskajiem sveķiem. 60. gadu vidū
firmas «Rīga» 2. filiālē (Tvaika ielā 4) realizēja drosmīgu eksperimentu – guļamistabas mēbeļu komplekta «Līva» apdari ar baltu
(gaišu) poliestera emalju. Emalju sagatavoja Rīgas Laku un krāsu
rūpnīca. Tika izgatavoti vairāki simti šādu komplektu. Diemžēl dažu
tehnisku nepilnību (atsevišķas emalju partijas atšķīrās pēc toņa) un
konjunktūras apsvērumu dēļ eksperiments tika pārtraukts. Taču
pat šodien šādi apdarītas guļamistabu mēbeles ir modernas un
aktuālas.

Vienveltņu pulēšanas iekārta ar poliestera laku apdarītu vairogu pulēšanai.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Latvijas mēbeļu rūpniecībā plašumā vērtās produkcijas specializācija. Piemēram, Rīgas Mēbeļu kombināts specializējās finierētu
ēdamistabas mēbeļu komplektu ražošanā. Kokapstrādes kombināta «Vulkāns» Tukuma cehs – virtuves mēbeļu ražošanā, bet Daugavpils Mēbeļu fabrika (vēlāk kombināts) – guļamistabas mēbeļu
komplektu un atsevišķu skapju ražošanā. Specializācija pilnveidojās
arī firmas «Rīga» filiālēs: galvenais uzņēmums specializējās sekcijas
mēbeļu un tualetes skapīšu izgatavošanā; 1. filiāle – rakstāmgaldu
un kantora mēbeļu ražošanā; 2. filiāle – guļamistabas iekārtu un
drēbju skapju ražošanā; 3. filiāle – kantora krēslu un sadzīves krēslu
ražošanā; 4. filiāle – matraču un atpūtas mēbeļu izgatavošanā.

Pēc 1965. gada 1. jūnija datiem republikas mēbeļu ražošanas uzņēmumos strādāja 8,9 tūkstoši
strādnieku. No tiem 2249 strādāja firmā «Rīga» , 1068 – Rīgas Mēbeļu kombinātā, 834 – Skolas un
bērnu mēbeļu kombinātā, 797 – Daugavpils Mēbeļu fabrikā «Sarkanais mēbeļnieks», 777 – Valmieras Mēbeļu fabrikā, 641 – 4. mēbeļu fabrikā.
1965. gadā saskaņā ar PSKP CK septembra plēnuma «Par rūpniecības plānošanas un pārvaldes uzlabošanu mūsu zemē» lēmumiem likvidēja Tautsaimniecības padomes, to vietā izveidojot Vissavienības un Republiku ministrijas. Latvijas PSR Celulozes, papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas
(no 1968. gada – Latvijas PSR Kokapstrādes ministrija) sastāvā ietilpa 16 kokapstrādes uzņēmumi,
no tiem seši specializētie mēbeļu ražošanas uzņēmumi. Vēlāk Skolas un bērnu mēbeļu kombināts
un mēbeļu fabrikas «Sarkanais mēbeļnieks» Krāslavas un Līvānu cehi nodoti Vietējās rūpniecības
ministrijas pakļautībā.
1970. gadā mūsu republikas Kokapstrādes un papīra rūpniecības ministrijas uzņēmumi pirmie
PSRS sāka eksportēt mēbeles. Pirmās mēbeles eksportēja galvenokārt uz sociālistiskās ekonomiskās savienības (SEPP) valstīm. Pirmajā gadā eksportēja produkciju par 510 tūkstošiem rubļu, t.i., 0,8%
no kopējā mēbeļu ražošanas apjoma. Radās iespēja eksportēt Latvijā ražotās mēbeles arī uz Rietumu tirgus ekonomikas valstīm, no kurām pirmās bija Vācijas Federatīvā Republika un Lielbritānija.
Šajā periodā Padomju Savienībā uzsāka mēbeļu atestāciju, kura mūsu mēbeļu ražošanas uzņēmumos aizsākās 1967. gadā. Atestācija parādīja, ka 79,3% mēbeļu izstrādājumu atbilst PSRS labāko
paraugu līmenim. 1970. gadā atestēja jau 94% mēbeļu produkcijas.
19. tabula. Mēbeļu ražošana Latvijā 1970. gadā

Resori un uzņēmumi

Mēbeļu ražošana
(tk rbļ.)

Īpatsvars (%)
Republikas kopējā
mēbeļu ražošanā

Ražošana atsevišķos
resoru uzņēmumos

56 247

73,3

100

21 227

27,7

37,8

Rīgas Mēbeļu kombināts

9676

12,6

17,2

Mēbeļu fabrika «Teika»

4829

6,3

8,6

Daugavpils Mēbeļu kombināts

8506

11,1

15,1

Valmieras Mēbeļu fabrika

6840

8,9

12,2

Kokapstrādes kombināts «Vulkāns»

3168

4,1

5,6

Kokapstrādes kombināts «Ventspils koks»

1868

2,4

3,3

Finieru fabrika «Furniers»

133

0,2

0,2

5975

7,8

100

Skolas un bērnu mēbeļu kombināts

4475

5,8

74,8

Krāslavas Kokapstrādes rūpnīca

1282

1,7

21,5

Citi uzņēmumi

221

0,3

3,7

Sadzīves pakalpojumu ministrija

4965

6,5

-

Citi resori

9479

12,4

-

76 666

100

-

LPSR Kokapstrādes rūpniecības ministrija
Mēbeļu firma «Rīga»

Vietējās rūpniecības ministrija

KOPĀ

No firmā «Rīga» strādājošiem 128 inženieriem 72 (46%) bija augstākā vai nepabeigta augstākā
izglītība.

111

Jaunā gada «sagaidīšana» padomju sistēmas tradicionālās plāna «šturmēšanas»
apstākļos firmas «Rīga» galvenajā uzņēmumā šī notikuma līdzdalībnieka Jura Andrēna
skatījumā. Visas karikatūrā redzamās personas ir reāli uzņēmumā tajā laikā strādājoši
darbinieki, kuri attēloti tiem ierastajās darba vietās un raksturīgajās pozās.
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Lielas pārmaiņas tehniskajā jomā notika finierrūpniecībā. Fabrikās uzstādīja jaunas lobmašīnas LU 17-4, skaidas kaltes SUR-4, daudzstāvu līmēšanas
hidrauliskās preses P714 B ar mehanizētu skaidu saklāšanu, iekraušanu un saplākšņu izkraušanu. Uzsāka tvaika kalšu pārbūvi par gāzes kaltēm. Tā
rezultātā pieauga saplākšņu ražošanas apjoms un eksporta produkcijas īpatsvars.
Kā jau minēts, turpinājās uzņēmumu apvienošana. 1960. gadā apvienošanas ceļā izveidotajam kokapstrādes kombinātam «Mīlgrāvis» gada nogalē
piebūvēja jaunu cehu, bet 1963. gadā šim kombinātam vēl pievienoja 2. kokapstrādes kombinātu un 2. dzelzsbetona rūpnīcas kokapstrādes cehu,
tādā veidā izveidojot plaša profila kombinātu, kurā 1965. gadā strādāja vairāk nekā 1500 strādnieku. Tas ražoja zāģmateriālus (192 tūkstošus m³), skaidu plātnes, mucas un kastes, koka veidņus lauksaimniecības mašīnbūves vajadzībām un piekaramos ledusskapjus ar koka korpusu «Sarma» (vēlāk
«Līga»). Citos lielajos uzņēmumos vērienīgus līdzekļus turpināja ieguldīt rekonstrukcijā un paplašināšanās darbos. Liepājā kokapstrādes kombinātā
«Baltija» rekonstruēja mucu ražotni, bet Kuldīgas «Vulkānā» uzbūvēja jaunu kokzāģētavu.
20. tabula. Produkcijas pieauguma dinamika kokapstrādes rūpniecībā (1960–1970)

Produkcijas veids

1960

1970

Zāģmateriāli, tk m³

1245

1352

Saplāksnis, tk m³

120

139

Kokskaidu plātnes, tk m³

1,3

34

Kokšķiedru plātnes, tk m²

-

5348

Sērkociņi, tk standartkastu

774

870

Galdi, tk gab.

92,5

300,4

Krēsli un atpūtas krēsli, tk gab.

356,5

1253,7

Dīvāni, tahtas, tk gab.

41*

28,9*

Skapji, tk gab.

88,5

144,3

*Nav pieskaitītas dīvāngultas un krēslgultas

1970. gads saplākšņu un sērkociņu ražošanā bija ražošanas apjoma rekorda gads. Zāģmateriālus vairāk saražoja vienīgi 1971. gadā –
1,55 miljonus m³. Vēlākajos gados produkcijas apjoms šajās kokapstrādes nozarēs ievērojami samazinājās, jo bija jau sasniegta ražošanas jaudas robeža kokapstrādes uzņēmumos, turklāt trūka izejvielu, jo apaļkoku piegāde tika nodrošināta tikai 75–85% apjomā.
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Tehniskās pārkārtošanās laiks (1970–1980)
Nodaļas virsraksts raksturo kokapstrādes rūpniecības virzību šajā desmitgadē, kad spilgti parādījās nozares pēckara attīstības tendences.
Jau minēts, ka 1970.–1971. gadā nozare sasniedza kokzāģēšanas, saplākšņu un sērkociņu rūpniecības produkcijas padomju perioda maksimumu.
Kokzāģēšanā šis lielais produkcijas apjoms saistīts ar 1967. un 1969. gada Latvijas mežiem ārkārtīgi postošo vētru seku likvidēšanu, arī uz šo vētru
rēķina palielināto mežu izciršanu, kad (pēc tā laika vērtējuma) cirsmas izstrādāja 10–15 gadus uz priekšu.
Šajā laika posmā lielākās kokzāģētavas bija mēbeļu r/a «Rīga» (Mīlgrāvī, Voleros un Daugavas cehā), Daugavpils un Valmieras Mēbeļu kombinātā,
kokapstrādes kombinātā «Baltija», «Vulkāns» un «Ventspils koks», Celtniecības ministrijas kokapstrādes kombinātā ar centru Tvaika ielā 4, Jelgavas
Būvmateriālu kombinātā, kā arī Remontu un celtniecības pārvaldes Dubultu zāģētavā. Gateri bija gandrīz katrā kolhozā vai padomju saimniecībā,
kā arī daudzās celtniecības organizācijās. Diemžēl kokzāģētavu cehi atradās pārsvarā vecās un modernai ražošanai nepiemērotās telpās, turklāt
56% iekārtu bija ekspluatētas vairāk nekā desmit gadus, tātad – novecojušas. Šī iemesla dēļ tautsaimniecības attīstības tendencēm atbilstošs bija
projekts, kas paredzēja uzbūvēt Bolderājas kokapstrādes kombinātā modernu lieljaudas kokzāģētavu, taču līdzekļu trūkuma dēļ tās celtniecība palika
pusceļā. Pie tā vainojama arī Latvijas zāģmateriālu eksporta samazināšanās, līdz beidzot tas tika pārtraukts. 1970. gadā eksportam saražoja apmēram
110 tūkstošus m³ zāģmateriālu, bet jau 1978. gadā to eksports pilnīgi apsīka. Galvenie zāģmateriālu eksportētāji – kokapstrādes kombināti «Mīlgrāvis» un «Ventspils koks» (tajā strādāja divi gateri, kas bija uzstādīti pēc pagaidu shēmas) – savas kokzāģētavas līdz tam nebija radikāli modernizējuši.
Arī finierrūpniecības uzņēmumu tehniskais stāvoklis nebija apmierinošs. Latvijas Finieru ražošanas apvienības izveides brīdī iekārtu skaits, kuras ekspluatētas vairāk nekā desmit gadus, bija 81%, iekārtas ar rokas padevi – 30% un tikai 4,5% iekārtu bija automatizētas. Tas liecināja, ka bija nepieciešama plaša uzņēmumu rekonstrukcija, taču šim nolūkam trūka līdzekļu. Vistuvāk problēmas risinājumam bija fabrika «Lignums», kuras rekonstrukcijas
projekts paredzēja izveidot lielformāta saplākšņu ražotni, taču rekonstrukcijas pirmo kārtu pabeidza tikai 1989. gadā. Turklāt saplākšņu ražošanai
regulāri trūka izejvielu un darbaspēka.
Iepriekšējā desmitgadē veiktie pārkārtojumi (optimāla ražošanas koncentrācija, mēbeļu ražošana un tirdzniecība izjauktā veidā, apgūtie jaunie materiāli un jauni mēbeļu izstrādājumi ar taisnstūra formas detaļām) radīja priekšnoteikumus, pat nepieciešamību ieviest jaunu ražošanas tehniku Latvijas
mēbeļu rūpniecībā.
Pilnīgi tika pārveidota firmas «Rīga» 1. filiāle, kurā uzstādīja un 1973. gadā nodeva ekspluatācijā rietumvācu firmas «Bizon» komplektētās skaidu plātņu
kalibrēšanas, plakņu finierēšanas, apzāģēšanas un malu finierēšanas iekārtas, urbšanas un dībeļu ielīmēšanas pusautomātisko darbgaldu, kā arī firmas «Hindebrand» špaktelēšanas, tekstūras drukāšanas un plakņu poliestera apdares līnijas ar projektēto ražošanas jaudu līdz miljonam m² apdarīto
virsmu gadā.

Importa daudzvārpstu urbšanas iekārta
Valmieras Mēbeļu kombinātā.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Importētas līnijas plakņu finierēšanai, precīzai apzāģēšanai, malu finierēšanai un urbšanas
iekārtas 1972.–1973. gadā tika uzstādītas arī Rīgas Mēbeļu kombinātā un mēbeļu fabrikā
«Teika». Abi šie uzņēmumi un firmas «Rīga» galvenais uzņēmums šajā laikā saņēma importa iekārtas drāztā finiera precīzai piegriešanai un sagatavju savilkšanai. Valmieras Mēbeļu
kombināts no šī centralizēti organizētā importa iekārtu iepirkuma saņēma tikai firmas
«Nottmeier» urbšanas un dībeļu iestrādāšanas iekārtu. «Teika» vēl saņēma visu iekārtu
komplektu griezējinstrumentu asināšanai un slīplentu sagatavošanai. 1976.–1979. gadā
Daugavpils Mēbeļu kombinātā uzstādīja pēc importa iekārtu parauga Padomju Savienībā
ražotas līnijas finierēšanai un apstrādei (MFP-I, MFK-I, MOK-I), kā arī apdares līnijas (MLT-I,
MLN-I).
Firmas «Rīga» galvenajā uzņēmumā 1974. gadā uzstādīja firmas «Hildebrand» ar poliestera laku apdarītu plakņu slīpēšanas un pulēšanas līniju, kuru vietas trūkuma dēļ nevarēja
uzstādīt 1. filiālē. Vēlāk (1976.–1979. gadā) te uzstādīja PSRS ražotās iekārtas plakņu un
maliņu finierēšanai, apstrādei un beicēšanai. Padomju Savienībā ražotās līnijas uzstādīja arī
Rīgas Mēbeļu kombinātā, fabrikā «Teika» un citos uzņēmumos. Desmitgades beigās gandrīz visi mēbeļu uzņēmumi saņēma Polijā ražotās kokapstrādes iekārtas maliņu apstrādei
(«Jaroma», DZOJA), plakņu slīpēšanai (DLSA, DZZA-200), pulēšanai (DAPA, DZONA). Latvijā visas importa ražošanas iekārtas tika izvietotas vecās telpās, kuras nebija piemērotas
moderno iekārtu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasībām. Citās PSRS republikās šādām
vajadzībām būvēja jaunus ražošanas korpusus. Tā rīkojās arī Lietuvas ražošanas apvienībā
«Vilnius», ar visas republikas atbalstu uzbūvējot uzņēmuma otro kārtu, kur paralēli izvietoja trīs importa līnijas.
Importa iekārtu apgūšanā galvenās grūtības sagādāja lietojamo materiālu neatbilstība
iekārtu augstajām prasībām, savukārt PSRS ražotajām iekārtām daudzus mezglus vajadzēja pārtaisīt, lai tās darbotos. Šajā laika periodā arvien plašāk izvērsās nestandarta iekārtu projektēšana un izgatavošana, atzīstamā līmenī tika ražotas daudzurbju kombinētās
darbmašīnas, kuras uzņēmumi izgatavoja ievērojamā daudzumā. Oficiālā statistika liecina,
ka desmitgades beigās mēbeļu nozares uzņēmumos darbojās 42 mehanizētās plūsmas
līnijas un 40 pusautomātiskās līnijas. 68 ražošanas iecirkņi, 14 cehi un viens uzņēmums
(r/a «Rīga» 1. filiāle) bija kompleksi mehanizēti un daļēji automatizēti. Ražotņu tehniskā
pārkārtošana paaugstināja darba ražīgumu par 25%. Laika posmā no 1971. līdz 1979. gadam mēbeļu ražošanas apjoms Kokapstrādes ministrijas uzņēmumos pieauga par 25,7%.
1972. gadā Padomju Savienībā sāka pievērt īpašu uzmanību produkcijas kvalitātei, atbilstošai produkcijai piešķirot Valsts kvalitātes zīmi, preču vērtības apliecinājumu. 1972. gadā
mēbeļu nozarē kvalitātes piecstūri piešķīra 18 izstrādājumiem, bet 1976. gadā septiņiem
procentiem no kopējās mēbeļu produkcijas jeb 47 izstrādājumiem. Sākot ar 1977. gadu
visām mūsu Kokapstrādes ministrijas uzņēmumos ražotajām mēbelēm bija piešķirta augstākā vai pirmā kvalitātes kategorija. Viens no apliecinājumiem Latvijas mēbeļu kvalitātes
augstajam novērtējumam Padomju Savienības mērogā bija Valmieras un Rīgas Mēbeļu
kombināta viesnīcu mēbeļu pasūtījums 1980. gada vasaras olimpisko spēļu objektiem
Maskavā.
Desmitgades sākumā strauji pieauga eksports uz Rietumu valstīm (sk. 21. tabulu), un
70. gadu beigās eksportēja 8,24% no Latvijas Kokapstrādes rūpniecības ministrijas pakļautībā esošo uzņēmumu produkcijas. Tomēr jāņem vērā, ka galvenās Latvijas mēbeļu importētājas bija PSRS politiskajā ietekmē esošās Eiropas sociālistiskās valstis.
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Vairogveida detaļu apdares līnija Rīgas Mēbeļu kombinātā. Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

21. tabula. Mēbeļu eksporta dinamika, 1970–1973

Valsts

Piegādes apjoms pa gadiem (tk rbļ.)
1970

1971

1972

1973

Polijas TR

158,2

896,5

109,0

714,9

Vācijas DR

139,1

19,4

-

146,3

Čehoslovākija

168,9

986,7

1346,5

2345,4

Vācijas FR

4,8

9,0

17,9

113,0

Lielbritānija

2,3

14,6

44,2

31,9

Austrija

-

-

46,6

82,1

Nīderlande

-

27,1

-

-

Francija

-

-

-

70,7

Itālija

-

-

-

28,9

Speciālie pasūtījumi

37,7

134,1

22,4

117,8

KOPĀ

510,0

2090,0

1590,0

3651,0

t.sk. sociālistiskās valstis

466,2

1902,6

1455,5

3651,0

kapitālistiskās valstis

7,1

49,7

108,7

326,6

Eksporta apjoms saražoto mēbeļu
kopapjomā (%)

0,8

3,3

2,3

4,9
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Laminēto kokskaidu plātņu ražošanas
iekārta Bolderājas KKPK.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Iekārta laminēto kokskaidu plātņu piegriešanai mēbeļu detaļās Bolderājas KKPK.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Kā negatīvu tendenci var minēt turpmāko ražošanas koncentrāciju un uzņēmumu apvienošanu, kas vairākumā
gadījumu raksturojama kā gigantomānija. Tā 1974. gadā
mēbeļu firmai «Rīga» pievienoja kokapstrādes kombināta «Vulkāns» Saldus mēbeļu cehu, bet 1978. gadā kokapstrādes kombinātu «Mīlgrāvis» un Daugavpils Mēbeļu
kombinātu. Tādā veidā izveidoja Latvijas mēbeļu rūpniecības gigantu – mēbeļu ražošanas apvienību «Rīga».
1977. gadā, apvienojot Centrālo projektu, konstruktoru un
tehnoloģijas biroju, rūpnīcu «Metāltehnika», kokapstrādes
kombinātu «Vulkāns», Tukuma mēbeļu cehu un mēbeļu
salonu «Imanta», izveidoja Latvijas Zinātnes un ražošanas
apvienību (LZRA) «Gauja». 1978. gadā apvienoja Rīgas Mēbeļu kombinātu un mēbeļu fabriku «Teika». Šajā gadā izveidoja nesaprotamu dažādu nozaru uzņēmumu konglomerātu – ražošanas apvienību «Baltija», kurā iekļāva sērkociņu
fabriku «Komēta», Kuldīgas Kokapstrādes kombinātu «Vulkāns» un kokapstrādes kombinātu «Baltija». Vienīgais šajā
periodā radītais lieluzņēmums, kuram var rast racionālu
pamatojumu, bija 1978. gadā izveidotā Latvijas Finieru
ražošanas apvienība, kurā apvienoja pēc ražošanas profila
līdzvērtīgus un ģeogrāfiski kompakti izvietotus uzņēmumus – finieru fabrikas «Furnieris», «Lignums» un «Latvijas bērzs». Ražošanas koncentrācijas līmenis sasniedza
18 miljonus rubļu gadā uz vienu uzņēmumu. Norisinājās
arī tālāka produkcijas sortimenta specializācija dažādām
ministrijām pakļauto uzņēmumu starpā.

1978. gadā tika noslēgts ilgstošas sadarbības līgums starp Dienvidslāvijas firmu «Simpo», mēbeļu ražošanas apvienību «Rīga» un LZRA
«Gauja» par kopīgu mēbeļu projektēšanu un ražošanu uz starptautiskās kooperācijas pamata. Sākās regulāras delegāciju apmaiņas, kā
arī darbs pie atpūtas mēbeļu komplekta «Sabīne» un korpusa mēbeļu
komplekta «Renāte» ražošanas sagataves. Kopīgi tika strādāts arī pie
viesnīcas mēbeļu programmas, lai apmēbelētu Maskavas viesnīcas
«Rossija» un «Ukraina», bet 1979. gadā Rīgas Sporta manēžā kopīgi tika
rīkota viesnīcu mēbeļu izstāde.
Šajā laikā periodā tika izstrādāta arī kompleksā programma «Latvijas
PSR mežu resursi, to kompleksā izmantošana un atjaunošana», kuras
idejiskais tēvs un kvēls virzītājs bija Z. Baltpurviņš. Toreiz programma
tika realizēta ar ļoti lielām grūtībām un tikai daļēji, bet tās pamatidejas
uzskatāmas par aktuālām gan šobrīd, gan jebkad nākotnē.

Mēbeļu ražošanas nodrošināšanai ar pamatmateriāliem 1976. gadā
Bolderājas Koksnes kompleksās pārstrādes uzņēmumā nodeva ekspluatācijā kokskaidu plātņu cehu ar somu firmas «Rauma Repola»
tehnoloģiskajām iekārtām. Ceha ražošanas jauda bija 110 tūkstoši m³
plātņu gadā. 1978. gadā turpat ekspluatācijā nodeva kokskaidu plātņu
laminēšanas cehu ar jaudu divi miljoni m² laminēto plātņu gadā. Pie šī
ceha 1979. gadā darbu sāka arī centralizētais laminēto detaļu piegriešanas un maliņu finierēšanas iecirknis.
Paplašinājās liekti un plakani līmēto sagatavju ražošana Latvijas Finieru ražošanas apvienības uzņēmumos un kokapstrādes kombinātā
«Vulkāns». Jāatzīmē kokapstrādes kombinātā «Mīlgrāvis» sāktā centralizētā brusveida detaļu ražošana savas apvienības un Rīgas Mēbeļu
kombināta vajadzībām.

22. tabula. Mēbeļu ražošanas īpatsvars Latvijā dažādos resoros 1980. gadā

Resori

Mēbeļu ražošana (mlj rbļ.)

Īpatsvars (%)

LPSR Kokapstrādes rūpniecības ministrija

94,0

75, 29

LPSR Iekšlietu ministrija

13,7

10,97

LPSR Vietējās rūpniecības ministrija

9,96

7,98

Sadzīves pakalpojumu ministrija

5,1

4,08

LPSR Tirdzniecības ministrija

2,1

1,68

124,86

100

produkcija ar Valsts kvalitātes zīmi

45,1

36,08

mēbeļu eksports uz kapitālistiskajām valstīm

2,96

2,37

KOPĀ
t.sk.

23. tabula. Padomju Latvijas kokapstrādes rūpniecības dinamika (1945–1980)

Produkcijas veids

1945

1950

1960

1965

1970

1975

1980

Zāģmateriāli, tk m³

297

1008

1245

1205

1352

1000

803

Saplāksnis, tk m³

18

72

120

116

139

134

106

Kokskaidu plātnes, tk m³

-

-

1,3

19,5

34

70

140

Kokšķiedru plātnes, tk m²

-

-

-

-

5348

9031

7895

Sērkociņi, tk standartkastu

61

550

774

687

870

765

375

8,3

22

51

73,3

99,5

124,9

3

175

171

-

-

-

618

3067

Mēbeles, mlj rbļ.
Slēpes, tk pāru
Pianīno un koncertflīģeļi, gab.

Nav precīzu datu
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Mēbeļu firmas «Rīga» izveidošanās shēma
P. Antona «Būvniecība un mēbeļu
rūpniecība» Duntes ielā 11



Rūpnīcas «Būvgaldnieks»
2. uzņēmums

PSRS Naftas rūpn. min. Celtniecības
pārvaldes uzņēmums

A/s «Parket» Tvaika ielā 4



Rīgas parketa fabrika

J. Potempa f. f. Tvaika ielā 4/6



FRF Nr. 1

A/s «Eksportwood» Ganību dambī 30a



A/s «Bērzs» (L. Behrman, London)



Kokzāģētavas «Aktīvists»
cehs

Galdniecības darbnīcas: Staraja Rusas 18/20, Baložu ielā 9, Krāsotāju ielā 26, Krāslavas
ielā 26, M. Kandavas ielā 1, Aizsargu ielā 47, Ropažu ielā 35, Čiekurkalna 2. līnijā 49,
Matīsa ielā 97, Brīvības 246, Ģertrūdes ielā 14, 24, 60







Artelis «Asociācija»



Artelis «Centība»



2. mēbeļu fabrika



6. kombināts






A. Kristjansena kokzāģētava Ganību
dambī 21



Rīgas rajona kokzāģētavas
cehs



J. Miķelsons un biedrs «Vīnes krēslu
ražošana» Ganību dambī 21b



Rīgas krēslu fabrika



Finieru fabrika «Progress» Ganību
dambī 21c



FRF Nr. 14



Ņinas Jēkabsones kokzāģētava
Katrīndambī 23/25



Kokzāģētavas «Proletariāts»
cehs



J. Gerliņa finieru fabrika
Ganību dambī 11



FRF Nr. 6



J. Lukstiņa kokzāģētava
Maskavas ielā 188/192



Kokzāģētava «Spars»



Kokzāģētava «Spars»



Taras fabrika «Standarts»
Oskara ielā 1a



Taras fabrika «Standarts»



Taras fabrika





Kokapstrādes kombināts nr. 1





PSRS Jūras kara spēku
kokzāģētava



Sabiedrības «Gaisma» kokapstrādes darbnīca



Artelis «Saldus amatnieks»



Spoguļu darbnīca Vidus ielā 28
Kokapstrādes darbnīca Jelgavas ielā 1






Mēbeļu darbnīca Gejokā



Artelis «Sarkanais
mēbeļnieks»

A/s «Latvijas Koks» kokzāģētava «Mīlgrāvis» Meldru ielā 14
A/s «Voleri» Voleros 11a

uz 1.01.1940
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Āgenskalna kokrūpniecība

1941

1945

7. mēbeļu kombināts
(1955)



5. mēbeļu kombināts
(1950)



Kokapstrādes rūpnīca
«Asociācija» (1956)



6. mēbeļu kombināts
(1956)



Kokapstrādes kombināts
nr. 2 (1955)




Kokapstrādes kombināts
«Mīlgrāvis» (1960)



Kokapstrādes kombināts
«Voleri» (1950)



«Saldus amatnieks»

Daugavpils Mēbeļu fabrika
«Sarkanais mēbeļnieks»

1950–1960

Mēbeļu firma «Rīga»
(1963)



Kokapstrādes kombināts
«Mīlgrāvis»



1978



Kokapstrādes kombināta
«Vulkāns» Saldus mēb. cehs



1974



Daugavpils mēbeļu
kombināts (1967)



1978

1960–1970

Mēbeļu ražošanas apvienība
(Rīga) (1978)

1970–1980
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Padomju sistēmas pēdējā desmitgade Latvijā (1980–1990)
Sākoties šai desmitgadei, nozarei kārtējo reizi tika izvirzīts uzdevums
palielināt ražošanas apjomu, vienlaikus uzlabojot izstrādājumu kvalitāti, samazinot materiālietilpību un izgatavošanas darba ietilpību. Lai
pareizi novērtētu šo uzdevumu sarežģītību, nepieciešams vēlreiz atgādināt galvenās tā laika mēbeļu rūpniecības tendences.
Jau 60. gados Latvijas mēbeļnieki veica divus lielus pārkārtojumus. Pirmais – pāreja uz mēbeļu ražošanu un tirgošanu izjauktā veidā, kas vērtējama kā progresīvs uzlabojums. To nevar apgalvot par otru pārkārtojumu – pāreja uz tikai taisnstūrveida vairogu lietošanu visās mēbelēs.
Tas gan nodrošināja augstražīgo importa iekārtu efektīvu izmantošanu,
taču noveda pie izstrādājumu formas un funkciju vienādošanas. Šādu
rīcību veicināja arī obligātās nozares unifikācijas sistēmas un vienotā
Vissavienības mēbeļu cenrāža ieviešana. Līdz desmitgades sākumam
šie pasākumi visā PSRS mērogā sevi attaisnoja, taču jau tās pirmajos
gados konjunktūras izpētes dati liecina par gaidāmu pieprasījuma samazināšanos pēc šādām izteikti funkcionālām mēbelēm. 1983. gadā
to apstiprināja arī 4. Vissavienības sadzīves mēbeļu konkursa norise un
rezultāti. Šī 15–20 gadu perioda intensīvā mēbeļu rūpniecības attīstība
izsmēla visas rezerves. Jāatzīmē, ka šajā laikā citās PSRS republikās mēbeļu rūpniecība attīstījās pārsvarā kvantitatīvi, nevis kvalitatīvi.
Lai tomēr izpildītu kārtējai piecgadei noteiktos uzdevumus, nozares
un uzņēmumu vadība izvēlējās visai apšaubāmus risinājumus:
1) Izmantojot Vissavienības cenrāža mēbeļu cenu aprēķināšanas
metodes, «izspiest» iespējami augstas atsevišķu izstrādājumu un
mēbeļu komplektu cenas;
2) Izmantot visus iespējamos labumus arī no cita jaunieveduma –
indeksa «H» («jaunums») piešķiršanas sistēmas, kura paredzēja visiem
jaunajiem izstrādājumiem līdz 20% piemaksas pie cenas, ņemot vērā
ārējo izskatu un funkcijas;
3) Panākt iespējami augstāku cenu izstrādājumiem, kuru ražošana
uzsākta sadarbībā ar Dienvidslāvijas mēbeļniekiem.
Visu desmitgadi turpinājās materiālu ekonomēšanas akcijas. Pēc pirmās piecgades tika secināts, ka kopējais izlietoto meža materiālu daudzums samazināts par 15%, kas naudas izteiksmē pielīdzināms vienam
miljonam rubļu. Mēbeļu apjoma saražošanai izmantotais zāģmateriālu
daudzums samazināts par 47%, bet saplākšņu lietojums pat par 58%.
No mēbelēm pilnīgi bija izskaustas ekonomiski izdevīgās liekti līmētās, no lobītā finiera gatavotās atvilktnes, ar kuru ražošanu Latvijas uz-
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ņēmumi bija slaveni visā Padomju Savienībā. Tās aizstāja no 16 mm
biezām skaidu plātnēm gatavotās atvilktnes, kuras bija ļoti smagas un
dārgas.
Zāģmateriālu ekonomēšana noveda ne vien pie izstrādājumu faktiskās
vērtības samazināšanās, bet arī pie uzņēmumu žāvēšanas saimniecību
un mehāniskās apstrādes iecirkņu atstāšanas novārtā.
No 1980. līdz 1985. gadam lieli ieguldījumi tika veikti nozares iekārtu
atjaunošanā. Importa iekārtu iepirkšanai vien izlietoja 17,2 miljonus
rubļu, taču tās nespēja ievērojami uzlabot ražošanas tehnoloģijas. Faktisko stāvokli raksturoja 1984. gadā veiktā mēbeļu ražošanas uzņēmumu vai atsevišķo iecirkņu tehnoloģisko procesu atestācija pēc PSRS
pieņemtās metodikas. Atestācijas rezultāti parādīja, ka vairākos uzņēmumos tehnoloģisko procesu līmenis atbilst vidējai, t.i., 1. kategorijai,
taču trijos uzņēmumos – zemākajai, t.i., 2. kategorijai, bet uzņēmumu
ar augstākās kategorijas tehnoloģisko procesu novērtējumu vispār
nebija. No 120 korpusa mēbeļu ražošanas iecirkņiem septiņi iecirkņi
jeb 5,8% bija novērtēti atbilstoši augstākajai kategorijai, bet 52 iecirkņi
(43,3%) – zemākajai, krēslu ražošanā – 11 iecirkņi (30%), bet mīksto
mēbeļu ražošanā 32% atbilda zemākajai kategorijai. Kopumā atestācija pierādīja, ka pēc PSRS standartiem augstākajai kategorijai atbilst
tikai finierējamo materiālu sagatavošanas iecirkņi, bet pašu zemāko
novērtējumu ieguvuši visa veida apdares iecirkņi. Diemžēl, neskatoties
uz dažādiem padomju valdības lēmumiem, situācija nebija uzlabojusies arī desmitgades beigās.
1990. gada 1. janvārī mēbeļu ražošanas nozarē vairāk nekā trešā daļa
(35,7%) iekārtu pamatražošanā bija nokalpojušas ilgāk nekā desmit
gadus. Iekārtas ar rokas padevi bija 37,2%, bet ar automātisko un pusautomātisko padevi tikai nepilni 17%.
Mēbeļu ražošanas apvienības «Rīga» 3., 4. un 5. uzņēmumam bija
nepieciešama rekonstrukcija, bet Kuldīgas uzņēmumu «Vulkāns»
draudēja slēgt pavisam. Daudz tehnoloģisko uzlabojumu bija nepieciešami arī Valmieras Mēbeļu kombinātam, Daugavpils Mēbeļu kombinātam un Rīgas Mēbeļu kombināta Salacgrīvas un Daugavas cehā.
Aktuāls bija arī inženiertehniskā personāla trūkums. Sakarā ar Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Mežtehnikas fakultātes pārcelšanu uz
Jelgavu 1957. gadā kopš 1962. gada strauji samazinājās jauno inženieru
pieplūdums Rīgas uzņēmumos. Kritisks stāvoklis izveidojās r/a «Rīga»,

arī LZRA «Gauja», kā arī finieru fabrikās. Bija izsmeltas visas iespējas darbaspēka ievešanai no Baltkrievijas, tāpēc uzņēmumi ķērās pie tolaik Padomju Savienībā populārās Vjetnamas viesstrādnieku pieaicināšanas.
Finieru fabrikas 1987. gadā noslēdza līgumu uz pieciem gadiem par
vjetnamiešu viesstrādnieku izmantošanu. Efekts bija īslaicīgs, un, pakāpeniski iedzīvojoties Latvijas apstākļos, vjetnamieši sagādāja papildu
sociālās problēmas. Intensīvajā kooperatīvu veidošanās periodā saasinājās arī strādājošo trūkums lielajos mēbeļu ražošanas uzņēmumos.
Šajā desmitgadē (1980–1990) sāka parādīties kļūdaino un nepārdomāto ražošanas koncentrācijas lēmumu sekas, atkal bija nepieciešama lieluzņēmumu reorganizācija. 1981.–1984. gadā izjuka ražošanas
apvienība «Baltija», no kuras atdalījās sērkociņu fabrika «Komēta», vēlāk – Kuldīgas «Vulkāns». 1987. gadā no LZRA «Gauja» atdalīja eksperimentālo rūpnīcu «Tukums» un pievienoja kokapstrādes kombinātam
«Vulkāns», bet 1989. gadā «Tukums» kļuva par patstāvīgu mēbeļu fabriku. Šajā gadā kokapstrādes kombināts «Mīlgrāvis» atdalījās no Mēbeļu ražošanas apvienības (MRA) «Rīga» un tika nodibināts Latvijas un
Vācijas kopuzņēmums. Pārveidojot LZRA «Gauja», Jāzeps Kairišs nodi-

bināja kopuzņēmumu «Latvijas–Šveices serviss». 1990. gadā no MRA
«Rīga» atdalījās Daugavpils kombināts. 1991. gadā visi pārējie apvienībā iekļautie uzņēmumi atkal kļuva par firmas «Rīga» filiālēm, bet kopš
1992. gada – par patstāvīgiem uzņēmumiem.
1988. gadā sakarā ar Valsts rūpniecības komitejas dibināšanu tika likvidēta Latvijas Kokapstrādes rūpniecības ministrija. Dažādās komitejas struktūrvienībās palika strādāt daļa bijušās ministrijas darbinieku.
Taču 1990. gadā tika likvidēta Valsts rūpniecības komiteja un nodibināta Latvijas Rūpniecības ministrija, kurā nebija struktūrvienības, kas
nodarbotos ar kokapstrādi (palika tikai viens kokapstrādes speciālists
A. Burģelis).
Lai glābtu nozares vienotību, 1989.–1990. gada mijā vairākums agrāko
Kokapstrādes rūpniecības ministrijas un Vietējās rūpniecības ministrijas kokapstrādes uzņēmumu nodibināja savu organizāciju – Valsts
kokapstrādes apvienību un uzņēmumu saimniecisko asociāciju «Latvijas koks».

Valsts kokapstrādes apvienību un uzņēmumu
saimnieciskā asociācija «Latvijas koks»
Asociācija «Latvijas koks» dibināta 1990. gada 1. martā ar Latvijas PSR Rūpniecības ministrijas pavēli. Dibināšanas pamatā bija 1989. gada
16. augusta dibināšanas sapulces protokols Nr. 1 un Latvijas PSR Ministru Padomes 1990. gada 28. februāra lēmums Nr. 45 «Par Latvijas PSR rūpniecības pārvaldes sistēmu».
1989. gada 16. augusta dibināšanas sapulcē kā dibinātāji piedalījās 13 uzņēmumu un uzņēmumu apvienību vadītāji vai galvenie inženieri, kā arī
novērotāji no LPSR valdības. Sapulce nolēma dibināt saimniecisko asociāciju «Latvijas koks», un par tās prezidentu ievēlēja Latvijas Finieru apvienības ģenerāldirektoru Juri Biķi.
Asociācijā iestājās visi dibinātājuzņēmumi, izņemot Valsts kokapstrādes kombinātu «Ventspils koks». Saimnieciskās asociācijas augstākais vadības
orgāns bija biedru kopsapulce, kas bija jāsasauc ne retāk kā vienu reizi gadā. Kopsapulču starplaikā asociāciju vadīja Padome, kas sastāvēja no uzņēmumu un apvienību vadītājiem, prezidenta, ražošanas direktora, tehniskā direktora, prezidenta palīga. Ar asociācijas Padomes lēmumu ievēlēja
arī trīs viceprezidentus: Juri Čakstiņu (Valsts Bolderājas Koksnes kompleksās pārstrādes kombināta direktors), Romānu Kumerovu (Latvijas Zinātniski
tehniskās apvienības «Gauja» ģenerāldirektors) un Jāni Kivlenieku (Valsts Rīgas Mēbeļu kombināta ģenerāldirektors).
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Saimnieciskā asociācija «Latvijas koks» bija viena no pirmajām trim nevalstisko organizāciju rūpniecības nozaru asociācijām Latvijā. Tā kā Latvijai
vēl nebija savas likumdošanas, asociācijas darbojās saskaņā ar PSRS likumiem «Par valsts uzņēmumu (apvienību)» un «Par kooperāciju». Kaut arī
asociācija bija nevalstiska organizācija, tā pārmantoja vairākas valstiskas funkcijas, un visu tās pastāvēšanas laiku (līdz 1991. gada 9. septembrim) bija
augstākstāvošā organizācija uzņēmumiem, kas bija asociācijas biedri. Uzņēmumu vadītājiem darba algu noteica asociācijas Padome, bet atbrīvošanu no darba un jauna direktora iecelšanu veica asociācijas prezidents. Asociācijas darbinieku algu samaksai Rūpniecības ministrija iedalīja samaksu
fondu, kura ietvaros patstāvīgi varēja rīkoties asociācijas vadība.
Asociācijas Padomes galvenie uzdevumi bija nozares ekonomiskās, sociālās un tehniskās attīstības virzienu noteikšana, valsts pasūtījumu, lielo
investīciju un ārējās ekonomiskās darbības koordinācija. Šo uzdevumu veikšanai asociācijai vajadzēja risināt šādus nozares attīstības vispārīgos
jautājumus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izstrādāt ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvos plānus;
nodrošināt asociācijas un tās uzņēmumu piedalīšanos vissavienības, republikānisko un starptautisko programmu izstrādē;
noteikt nozares zinātniski tehniskās attīstības politikas pamatvirzienus (šajā ziņā gan nekas netika paveikts);
atbilstoši resursiem sadalīt valsts pasūtījumus;
nodrošināt racionālu ražošanas izvietošanu un uzņēmumu specializācijas padziļināšanu;
izstrādāt kapitālās celtniecības plānus;
izstrādāt pasākumus uzņēmumu finansiālā stāvokļa nostiprināšanai;
radīt nosacījumus uzņēmumu stabilai materiāli tehniskajai apgādei;
koordinēt personāla politiku un kvalifikācijas paaugstināšanu;
organizēt uzņēmumu ārējo ekonomisko darbību.

Minētos uzdevumus risināja asociācijas štata darbinieki, kas atbilstoši funkcijām strādāja ražošanas, tehniskajā un ekonomiskajā darbības virzienā.
Valsts kokapstrādes uzņēmumu un apvienību saimnieciskās asociācijas «Latvijas koks» vadībā darbojās:
•
•
•
•
•

Prezidents un Padomes priekšsēdētājs Juris Biķis;
Viceprezidenti un Padomes locekļi Juris Čakstiņš, Jānis Kivlenieks, Romāns Kumerovs;
Ražošanas direktors un Padomes loceklis Moisejs Levenšteins;
Tehniskais direktors un Padomes loceklis Andris Plezers;
Prezidenta palīgs un Padomes sekretārs Teodors Heniņš.

Jāatzīmē arī vairāki pozitīvi vērtējami notikumi, kas pamatā saistīti ar
mēbeļu rūpniecības tehnoloģisko iekārtu pilnveidošanu.
1983. gadā 4. Vissavienības sadzīves mēbeļu konkursā Latvijas mēbeļnieki guva necerēti labus panākumus – septiņi mēbeļu komplekti ieguva prēmijas, bet vēl seši – medaļas Tautsaimniecības sasniegumu izstādē Maskavā. Augstu speciālistu novērtējumu ieguva arī 1984. gadā
ekspluatācijā nodotās viesnīcas «Rīdzene» interjeri un mēbeles, kurus
galvenokārt veidoja LZRA «Gauja» sadarbībā ar Dienvidslāvijas mēbeļniekiem. Valmieras Mēbeļu kombināta ražotās un Latvijā projektētās
mēbeles stabili ieņēma vietu Maskavas un citu PSRS pilsētu labāko
viesnīcu numuros.
Rīgas Mēbeļu kombinātā 80. gados notika ražotnes Deglava ielā 50
rekonstrukcija un paplašināšana. Vispirms 1983. gadā šeit veica tehnis-
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ku pārkārtošanu eksporta mēbeļu ceha izveidošanai, bet 1987. gadā
ekspluatācijā nodeva jaunu, mūsdienīgu četru stāvu korpusu. Ik gadu
šajā ražotnē uzstādīja augstražīgas importa iekārtas mēbeļu ražošanai.
1987.–1988. gadā Rīgas Mēbeļu kombinātā tika apgūtas mēbeļu detaļu apdares līnijas (ražotas uzņēmumos «Dürr» un «Teamwood International») un iekārtu komplekts profilētu detaļu ražošanai. Arī kokapstrādes kombinātā «Baltija» 1983. gadā izveidoja mūsdienīgu saliekamo
krēslu ražotni, kas strādāja eksportam.
1984. gadā nozare ieguva savu mēbeļu salonveikalu «Gauja» Smiltēna
ielā 1.
1985. gadā Rīgas mēbeļu kombināts Slokas ielā 52a nodeva ekspluatācijā 17. mēbeļu galdnieku arodvidusskolas jauno korpusu.

Putupoliuretāna mīksto elementu izgatavošanas konveijers Bolderājas KKPK. Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Sekmīgi tehnoloģijas pilnveidošanas pasākumi norisinājās arī citos
uzņēmumos.
Piemēram, Bolderājas Koksnes kompeksās pārstrādes kombinātā (KKPK) tika ieviesta elastīgā putupoliuretāna ražošana formās.
1985. gadā saražoto izstrādājumu apjoms bija 125 tonnas, bet desmitgades noslēgumā tuvojās 200 tonnām gadā.
1985. gadā tika pabeigta KK «Ventspils koks» rekonstrukcija, uzstādot
Rietumvācijas firmas «Bizon» skaidu plātņu ražošanas līniju ar projektēto jaudu 110 tūkstoši m³ plātņu gadā.
1983.–1985. gadā pārbūvēja kokšķiedru plātņu ražošanas līniju Bolderājas KKPK, kas paredzēja izlaist 11 miljonus m² kokšķiedru plātņu gadā.
1986. gadā kokskaidu plātņu līnija tika pārveidota, lai par 30 tūkstošiem m³ gadā palielinātu ražošanas jaudu.
1987.–1988. gadā finieru fabrikā «Lignums» ekspluatācijā tika nodots
iekārtu komplekts lielformāta saplākšņu ražošanai.
Šajā desmitgadē abās sērkociņu fabrikās – «Baltija» un «Komēta» – tika
uzstādītas zviedru firmas «Arenco» iekārtas sērkociņu ražošanai.

Visos mēbeļu ražošanas uzņēmumos izstrādājumu un detaļu saiņošanai izmantoja vācu firmas «Signode» saiņošanas iekārtas, bet 1989.–
1990. gadā LZRA «Gauja» rūpnīcā «Metāltehnika» uzstādīja iekārtu
polipropilēna saiņojamās lentes ražošanai.
KK «Vulkāns» desmitgades pirmajā gadā ražošanā ieviesa vācu firmas
«Babcok-BSH» iekārtas liekti līmēto detaļu ražošanai, bet desmitgades
beigās firmas «Torwegge» iekārtas galdnieku plātņu un masīvkoka
plātņu ražošanai.
Desmitgades mēbeļu apjoma pieaugumu raksturo šādi dati:
1980. gadā saražoto mēbeļu kopapjoms bija 126,9 miljonu rubļu vērtībā, 1985. gadā – 161 miljona rubļu, bet 1989. gadā jau sasniedza 193,6
miljonus rubļu jeb 72,27 rubļus uz vienu Latvijas iedzīvotāju.
Latvijas mēbeļu ražojumu struktūra bija šāda:
•
•
•

korpusa mēbeles – 66,3%;
mīkstās mēbeles – 26,7%;
krēsli – 7%.

1989. gadā mēbeles ražoja desmit uzņēmumi, no kuriem pieci specializētie uzņēmumi ražoja 87,2% mēbeļu kopapjoma, bet pārējo –
pieci uzņēmumu mēbeļu cehi.
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12. IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE
Profesionālā izglītība
Profesionālo izglītību gadsimtiem ilgi ieguva pie sava amata meistara, strādājot viņa vadībā un uzraudzībā. Interesantas liecības
ir saglabājušās par to, kā amatu apguvuši lauku jaunieši. 1860. gada 29. februārī Pēteris Žvīgurs nodeva savu dēlu Jāni apmācībai
ratiņu dreimaņa amatā pie paša pagasta meistara Pētera Kļaviņa «uz četriem vienu pēc otra nākamiem gadiem». Golgovskas
pagasta tiesas protokolu grāmatā var iepazīties ar apmācības līguma nosacījumiem: «Māceklim amata mācības laikā [vajag]
savas drēbes, tik maize un kāju apģērbs oder apavs tiek no Pēter Klaving Jān Žīguram dots. Tāpat arī katrā gadā tiek no Pēter
Klaving Jān Žīguram pieci rubļi sudraba par labu, bet no kā tad Žvīguram pašam tad uz viņu krizdama galvas nauda maksājama.
Pēc beigtiem amata gadiem dabū Jān Žīgurs piederīgus dreimaņa rīkus no Pēter Klaving bez kādas atlīdzības. Arī piemināms, ka
Jān Žvīguram pienākas visās vietās savam meistaram pie visa darba uzticīgam un paklausīgam būt, kā to no viena laba cilvēka
var prasīt.»
Atstāt pagastu, ejot darbā vai amatā citviet, varēja tikai ar pagasta tiesas atļauju. Šī noteikuma pārkāpēji tika sodīti. Tā Golgovskas pagasta tiesas 1850. gada protokolā lasām, ka pagasts bija atlaidis Jākobu Zuti uz trim gadiem amatā pie ratiņu dreimaņa
Gusta Boldora Lizuma pagastā. Noteiktais termiņš beidzās, bet Zutis neatgriezās savā pagastā. Tā kā Zutis nav klausījis tiesas
spriedumam, tiesa piespriedusi it kā spaidu darbus uz vienu gadu, bet par pretošanos un rupjību – 20 sitienus ar spieķi. Kad
19. gadsimta 60. gados Golgovskas pagasta skolotājs Pēteris Biezais gribēja nodot savu brāli Kārli apmācībā pie galdnieka Rīgā,
viņš lūdza atļauju tiesai. Tiesa atļāva Kārlim Biezajam iet mācīties amatu, bet viņa mātes brālim Baložu saimniekam Jānim Asarim
bija jāgalvo, ka Kārļa Biezā pagasta nodokļu maksājumi mācību laikā tiks nokārtoti.
Pilsētās kokapstrādes speciālistus pārsvarā sagatavoja amatniecības un rūpniecības uzņēmumos. Par organizētas profesionālās
izglītības pirmsākumu var uzskatīt 1872. gadā dibināto Rīgas Vācu amatniecības biedrības Amatniecības skolu (Gewerbeschule des Rigaes Gewerbe-Vereins), kurā apguva namdaru, mēbeļu galdnieku, kalēju un citus amatus. Šo skolu absolvējuši gan
latviešu galdnieku meistari J. Volksons, R. Beķeris, V. Briedis, A. Tidriks, gan pazīstami latviešu mākslinieki Ā. Alksnis, J. Rozentāls,
J. Kuga, J. Lakše-Laksmanis. 1906. gadā skolā jau mācījās 708 audzēkņi un mācības notika vakaros un svētdienās. Bez profesionālās izglītības skola deva arī vispārējās zināšanas elementārskolas apjomā. 1912. gadā skolu savā pārziņā pārņēma Rīgas Pilsēta
un to pārveidoja par Rīgas pilsētas amatniecības skolu. Mācību iestāde darbojās speciāli celtā ēkā Suzdaļas ielā 3 (tagad Gaiziņa
iela). 1914./15. mācību gadā skolā mācījās 1560 skolēnu un tajā strādāja 60 skolotāji, bet mācību process noritēja krievu valodā.
No skolas direktoriem īpaši pieminams arhitekts Makss Šverinskis (1859–1909), kurš vadīja šo mācību iestādi kopš 1888. gada. M.
Šverinskis ir viens no arhitektiem, kurš projektējis 1901. gada Rīgas jubilejas izstādes būves.
Pieminēšanas vērta ir arī 1879. gadā dibinātā E. Jungas-Štilingas privātā zīmēšanas skola, kas aizsāka mākslas amatniecības izglītības iestāžu tradīcijas. 1920. gadā tā kļuva par Mākslas amatniecības skolu, kurā bija koka mākslinieciskās apstrādes nodaļa.
1933. gadā uz šīs skolas bāzes nodibināja Rīgas Valsts mākslas amatniecības skolu, kuru 1937. gadā pārdēvēja par Rīgas Valsts
daiļamatniecības skolu. Padomju varas gados šīs skolas tradīcijas turpināja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola. 1899. gadā Krievu
amatniecības artelis atvēra amatniecības skolu, kurā mācīja galdnieka, atslēdznieka un kalēja amatus. 1900. gadā šajā skolā mācījās 102 audzēkņi, to skaitā aptuveni 80 latvieši.
Plašāk profesionālās izglītības apguvē arodskolu sistēmu sāka izmantot pirmās Latvijas Republikas gados. Pēc Latvijas Amatniecības kameras (LAK) datiem laikā no 1927./28. mācību gada līdz 1936./37. mācību gadam ar galdnieka specialitāti arodskolas
bija absolvējuši 426 audzēkņi, tomēr amata apguve arodskolās, pēc speciālistu atzinuma, nedeva vēlamos rezultātus. Latvijas
Amatniecības kameras ģenerālsekretārs E. Bisenieks 1939. gadā žurnālā «Amatnieks» rakstīja: «Pagaidām arodskolas beigušie
meklē nodarbošanos valsts iestādēs, uzņēmumos vai arī aizplūst kā kvalificēts darba spēks rūpniecībā. Arodskolas absolvents,
kas jaunībā pēc arodskolas beigšanas nav centies kļūt patstāvīgs, bet aizgājis darbā fabrikā, amatniecībai ir zudis.» («Amatnieks»,
1939 – Nr. 19 – 575. lpp.) Amatu izglītības problēma tika saskatīta arodskolu audzēkņu praktisko iemaņu trūkumā, turpretim
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mācekļiem amatniecības uzņēmumos bija vājas teorētiskās zināšanas. Tādēļ pēc LAK izveidošanas īpašu uzmanību pievērsa arodskolu programmu pieskaņošanai kameras mācekļu apmācības programmām. Savukārt, lai veicinātu amatniecības uzņēmumu
mācekļu teorētisko izglītību, Amatniecības kamera izveidoja 21 amatu papildskolu, kurās mācekļi pirms zeļļu grāda eksāmeniem
apguva amata teoriju un dažus vispārizglītojošos priekšmetus. Pēc arodskolas beigšanas amata zeļļa diplomu uzreiz iegūt nevarēja,
bija zināms laiks jānostrādā amatniecības uzņēmumā, kuros mācekļus varēja apmācīt tikai speciālisti, kas ieguvuši attiecīgu atļauju.
Pēc Otrā pasaules kara strādniekus vispirms sāka sagatavot fabriku un rūpnīcu apmācības (FRA) skolās ar sešu mēnešu apmācību periodu. 1947./48. mācību gadā izveidoja pirmās arodskolas, kas deva arī vispārējo pamatizglītību (toreiz septiņgadīgo), bet
vēlāk – kopš 50. gadiem – arī vidējo izglītību.
Kokapstrādes nozarē pirmo arodskolu dibināja 1945. gadā. Tā bija Rīgas Arhitektūras mākslas arodskola, kura sagatavoja ēku mākslinieciskās apdares speciālistus, tostarp galdniekus. 1949. gadā tā pārveidota par Mākslas arodvidusskolu, vēlāk vairākkārt mainījusi
nosaukumu – Mēbeļu mākslinieciskās apdares galdnieku arodvidusskola, 17. galdniecības mākslas arodvidusskola, tagad Rīgas
Galdniecības arodvidusskola –, tomēr palikusi vadošā Latvijas mēbeļu galdnieku mācību iestāde. Šī skola un Cēsu 4. arodvidusskola
padomju varas gados bija specializētas kvalificētu kokapstrādes strādnieku mācību iestādes. Vēlāk ar galdnieku un būvgaldnieku
sagatavošanu Rīgā sāka nodarboties 12., 13., 19. arodvidusskola, VEF arodvidusskola un Būvniecības arodvidusskola, kā arī līdzīga
līmeņa mācību iestādes Liepājā, Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos, Rēzeknē, Daugavpilī, Aizkrauklē (agrāk Stučka) un Ogrē.

Vidējā tehniskā izglītība
Kokapstrādes tehniķus-tehnologus Latvijā sagatavoja Rīgas Valsts tehnikumā. Tehnikuma pirmsākumi datējami jau ar 1919. gadu,
kad ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu izveidoja šo mācību iestādi, un pirmais tehnikuma direktors bija Jānis Ozoliņš.
Tehnikumā darbojās būvniecības, kultūrtehnikas, ķīmijas un mehānikas nodaļa. No 1931. līdz 1944. gadam tehnikuma direktors bija
Ādolfs Vickopfs, kurš 1919.–1922. gadā kā Izglītības ministrijas Arodskolu nodaļas vadītājs sekmēja Latvijas arodskolu tīkla izveidi. Ā.
Vickopfs sarakstījis arī pirmo nopietno mācību grāmatu par kokapstrādi «Koks un tā apstrādāšana».
Mēbeļu ražošanas nodaļu tehnikumā atvēra 1952. gadā. Tās «dvēsele» ilgus gadus bija Indulis Zeltiņš, kurš bija beidzis tehnikuma
Ķīmijas nodaļu un pirms iesaistīšanās tehnikuma pasniedzēja darbā strādājis finieru fabrikā «Latvijas bērzs». Viņš strādāja arī par
pasniedzēju LLA Mežtehnikas fakultātē un līdz fakultātes pārcelšanai uz Jelgavu lasīja vairākus kursus – «Mēbeļu ražošanas tehnoloģija», «Finierrūpniecība», «Līmes un līmēšanas tehnoloģija», «Apdare». I. Zeltiņš ir autors arī vienīgajām pēc kara latviešu valodā
sarakstītajām mēbeļu tehnoloģijas mācību grāmatām – «Mēbeļu ražošanas tehnoloģija» (1958), «Mēbeļu konstrukcijas un veidi»
(1960) un kopā ar Gunardu Bērziņu «Kokapstrāde būvdetaļu un mēbeļu ražošanā» (1962).
Straujais mēbeļu rūpniecības nozīmes pieaugums radīja pieprasījumu arī pēc tehnikuma absolventiem. Daudzi tehnikuma audzēkņi sekmīgi turpināja izglītību LLA Mežtehnikas fakultātē, daļa iesaistījās ražošanā, bet citi darbojās kā tehnologi. Jāatzīmē arī
uzņēmumu iesaistīšanās tehnikuma darbā. Tas izpaudās ne tikai ražošanas prakšu organizēšanā, bet arī pedagoģiskajā darbā. Ilggadējs tehnikuma Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs bija Rīgas Mēbeļu kombināta galvenais inženieris E. Mergins, vēlāk arī
Andris Plezers.

Augstākā izglītība un zinātne
1804. gada 27. maijā Aleksandrs I apstiprināja Rīgas Meža skolas dibināšanu. Tā darbojās līdz 1810. gadam, kad to pievienoja grāfa
Orlova praktiski teorētiskajam Meža institūtam, kas izveidots par grāfa personīgajiem līdzekļiem. Institūta vadītājs bija Kurzemes
muižnieks fon Šteins, kurš vairāk nekā 30 gadus bija pārvaldījis savu muižu un guvis labus panākumus mežkopībā un mežu izmantošanā. Vēlāk šo augstskolu pārdēvēja par Pēterburgas Meža institūtu.
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A. Kalniņš, P. Galenieks, P. Lejiņš,
A. Teikmanis, M. Eglītis, R. Markus, P. Neilands.
Foto: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs

1835. gadā Jelgavas augstskolas tipa ģimnāzijā nodibināja divas meža
klases, kur mācības notika pēc speciālas mežsaimniecības programmas. Vēsturnieks profesors H. Strods šo apmācību uzskatīja par augstākās mežsaimniecības izglītības aizsākumu Latvijā. 1843. gadā Jelgavas
ģimnāzijas meža klases pārveidoja par Meža nodaļu. Programmā bez
specifiskiem «mežu priekšmetiem» pasniedza arī arhitektūru. Ievērojamākais no ģimnāzijas skolotājiem bija krievu ķeizariskais mežkopības
virsskolotājs, Pēterburgas Meža institūta profesors Ādolfs Bode (1806–
1861). Meža nodaļa ģimnāzijā darbojās līdz 1868. gadam.
1862. gadā Rīgā tika dibināta Baltijas Politehniskā skola, kur 1868. gadā
Lauksaimniecības nodaļas studentiem sāka lasīt mežkopības kursu.
Sākot ar 1878. gadu šīm zinībām pievērsa īpašu uzmanību, jo darbu
skolā uzsāka mežkopis Eižens Ostvalds (1851–1932), ievērojamā ķīmiķa V. Ostvalda brālis. 1896. gadā politehnisko skolu pārveidoja par Rīgas Politehnisko institūtu, kurā tika saglabāta Meža nodaļa. 1909. gadā
parādījās pirmās ziņas par latviešu izcelsmes mežzinātnieku K. Melderi,
kurš tajā laikā studēja Pēterburgas Mežu institūtā.
1920. gadā Latvijas Augstskolas (no1922./1923. mācību gada – Latvijas Universitāte, LU) Lauksaimniecības fakultātē tika nodibināta Mežsaimniecības nodaļa. Mācību plānus nodaļai sastādīja Arvīds Kalniņš
kopā ar mežsaimniecības speciālistu Eiženu Ostvaldu. No 1922. gada
Arvīds Kalniņš vadīja Mežu tehnoloģijas katedru, viņu ievēlēja par štata
docentu, bet kopš 1931. gada viņš kļuva par LU, vēlāk Lauksaimniecības akadēmijas profesoru. Ar 1939. gada 1. jūliju LU Lauksaimniecības
fakultāti pārveidoja par Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju (JLA) ar
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Lauksaimniecības un Mežsaimniecības fakultāti. Arvīdu Kalniņu iecēla
par JLA mācību un zinātnes prorektoru. Profesora Arvīda Kalniņa kolēģi akadēmijā bija profesors P. Galenieks un docents P. Rizga.
Otrā pasaules kara laikā, 1944. gada vasarā, izdega Jelgavas pils, kurā
atradās JLA telpas. Augstskolas darbība atsākās 1944. gada 15. oktobrī
jau ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) nosaukumu, un atkal
Arvīdu Kalniņu iecēla par prorektoru, sākās telpu iekārtošana augstskolas vajadzībām Rīgā, Ausekļa ielā. Mežsaimniecības fakultātē par
pasniedzējiem strādāja J. Jansons (Mērniecības katedrā), P. Mūrnieks
(asistents Mežsaimniecības organizācijas katedrā), Meža tehnikas katedras vadītājs Arvīds Kalniņš un vecākais laborants Nikolajs Jansons.
1949. gadā tika pieņemts lēmums par Mežtehnikas fakultātes dibināšanu LLA ietvaros, lai sagatavotu nākamos mežizstrādes inženierus un
kokapstrādes inženierus-tehnologus. No šī brīža pastāv Mežsaimniecības un Mežtehnikas fakultāte, kura 1957. gadā no Rīgas tika pārcelta
uz Jelgavu, tagadējo ēku Akadēmijas ielā 11 un mācību darbnīcām
Dobeles ielā 41. Mežizstrādes un jo īpaši kokapstrādes speciālisti bija
pateicīgi dekānam profesoram Jānim Biķim, kokapstrādes rūpniecības
ministram Jānim Vimbam un akadēmiķim Arvīdam Kalniņam par to,
ka bija iespējams iegūt labu augstāko inženiertehnisko izglītību dzimtajā valodā un sabalansēt Latvijas kokapstrādes uzņēmumu vadošo
un inženiertehnisko darbinieku sastāvu par labu vietējiem speciālistiem. Nedaudz vēlāk bija iespēja šajā jautājumā palīdzēt pat ziemeļu
kaimiņiem – igauņiem. 80. gados darbnīcu ēkai Dobeles ielā piebūvēja mācību korpusu kokapstrādes specialitātes vajadzībām. No 1957.
līdz 1984. gadam kokapstrādes specialitāti varēja apgūt neklātienes

studijās. 1957.–1969. gadā kokapstrādes specialitātē bija noorganizētas igauņu studentu grupas, kurās mācības noritēja krievu valodā. Igauņi bija ieguvuši augstāko mežsaimniecības izglītību Igaunijā un divu gadu laikā apguva specializāciju kokapstrādes tehnoloģijā. Savukārt
mūsu topošajiem kokapstrādes speciālistiem vērtīgas mācību prakses organizēja ar modernās
kokapstrādes iekārtām apgādātajos Arhangeļskas, Maskavas, Ļeņingradas, Bratskas kokzāģēšanas, finieru rūpniecības un mēbeļu ražošanas uzņēmumos un zinātniski pētnieciskajos institūtos. Fakultātes bāzes ražošanas uzņēmumi bija Jelgavas Mežrūpniecības saimniecība, Rīgas
Mēbeļu kombināts un Bolderājas Koksnes kompleksās pārstrādes kombināts. 1991. gadā Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti pārdēvēja par Meža fakultāti. Fakultātes darbības gados
tās dekāna amata pienākumus pildījuši: prof. Rūdolfs Markus (1939–1944), doc. Andrejs Rozēns
(1944–1946), prof. Jānis Biķis (1946–1950), doc. Pauls Mūrnieks (1950–1964), doc. Verners Banders (1964–1968), prof. Alfons Grīnfelds (1968–1993) un prof. L. Līpiņš (1993–2003).

Jānis Biķis

No fakultātes dekāniem īpaši pieminams profesors Jānis Biķis, kura laikā tika nodibināta Mežtehnikas fakultāte un veikts viss nepieciešamais darbu komplekss, lai realizētu kokapstrādes
speciālistu sagatavošanu, kā arī docents Pauls Mūrnieks, uz kura pleciem gūlās sarežģītā
Mežsaimniecības un Mežtehnikas fakultātes pārcelšana no Rīgas uz Jelgavu, augstskolas vajadzībām līdz galam nepabeigtās ēkas pielāgošana fakultāšu mācību procesa vajadzībām un
mācību darbnīcas ierīkošana Dobeles ielā. P. Mūrniekam vajadzēja risināt arī sarežģītos sadzīves jautājumus, kur viens no grūtākajiem bija studentu iekļaušanās Jelgavas sabiedrībā. Arī
šo jautājumu dekāns P. Mūrnieks veica spīdoši, studentiem būdams kā tēvs un aizstāvis, īpaši
fakultātes audzēkņiem naidīgās Jelgavas milicijas priekšā. Viņš neatkāpās no aizstāvja pozīcijām
pat tad, kad pastāvošo likumu priekšā taisnība nebija studentu pusē. Jāatzīst, ka studenti tajā
laikā dekānam sagādāja daudz nepatikšanu, no kurām vairākas saistītas ar politiskas nokrāsas
skandāliem, proti, dažādas studentu izdarības pie Ļeņina pieminekļa, bet vairākums – konflikti
ar vietējiem jauniešiem. Viens no skaļākajiem skandāliem bija 1959. gada Ziemassvētku svinēšana restorānā «Lielupe», kad studenti pilnībā «okupēja» restorānu, ne sevišķi laipni palūdzot
jelgavniekus atbrīvot telpas. Viesu vidū bijis arī pilsētas partijas komitejas sekretārs. Dekāns pat
vissmagākajos gadījumos panāca vieglāko sodu – mācību pārtraukšanu uz vienu gadu ar iespēju pēc gada turpināt studijas.

Pauls Mūrnieks

Dekāna Paula Mūrnieka laikā sākās sarežģītais igauņu studentu mācību grupu organizatoriskais
darbs. Viņš daudz darīja arī mežsaimniecības un kokapstrādes specialitāšu, to pasniedzēju un
studentu vienotības labā. Pēc P. Mūrnieka dekāna amata pildīšanas laika beigām, it sevišķi līdz
ar Kokapstrādes katedras pārcelšanu uz Dobeles ielu, šī plaisa atkal palielinājās.
Verners Banders

Kokapstrādes speciālistu sagatavošanā fakultātē vadošā loma ir Kokapstrādes tehnoloģijas katedrai. Sākotnēji šīs katedras nosaukums bija – Mežu ekspluatācijas un tehnoloģijas katedra, un
tās vadītājs bija akadēmiķis Arvīds Kalniņš. Vēlākajos gados katedras vadītāja amatu ieņēma Pēteris Zaķis (Mežsaimniecības fakultātes 1950. gada absolvents), Voldemārs Kozuliņš (1957. gada
Mežtehnikas fakultātes mežizstrādes specialitātes absolvents), Henns Tuherms (1963. gada
Mežtehnikas fakultātes absolvents igauņu grupā), Andrejs Domkins (1980. gada Mežtehnikas
fakultātes absolvents) un atkārtoti H. Tuherms. Sākumposmā par pasniedzējiem strādāja galvenokārt Mežsaimniecības problēmu institūta zinātniskie līdzstrādnieki (Ēriks Miķītis un Kārlis
Upmanis) vai kokapstrādes nozares praktiķi (Indulis Zeltiņš un Jānis Svarāns). Papildus mācību
procesa vadīšanai šo speciālistu uzdevums bija arī mācību tehniskās literatūras nodrošināšana,
jo, izņemot Arvīda Kalniņa un A. Vickopfa grāmatas, šādas literatūras latviešu valodā nebija.
Tā radās J. Svarāna grāmatas «Zāģbaļķu pareiza uzglabāšana un pārstrādāšana zāģmateriālos»
(1956), «Zāģbaļķu uzglabāšana» (1963), «Zāģbaļķu un zāģmateriālu brāķēšana» (1958), Ē. Miķīša

Andrejs Rozēns
Foto: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs
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un K. Upmaņa kopdarbi «Zāģmateriālu mākslīgā žāvēšana» (1959), «Koksnes žāvēšana» (1971), J. Cīruļa,
J. Svarāna, H. Tuherma «Kokzāģēšanas tehnoloģija un ekonomika» (1968), un I. Zeltiņa darbi (sk. apakšnodaļu «Vidējā tehniskā izglītība»).
Vēlāk katedras mācībspēku sastāvu veidoja pašu sagatavotā pasniedzēju paaudze: Tenis Dārziņš
(1951. gada Mežsaimniecības fakultātes absolvents), kurš karjeras sākumā vadīja kokapstrādes darbnīcas,
Leons Kokins (1957. gadā beidzis Mežtehnikas fakultāti), Voldemārs Kozuliņš, Jānis Vītoliņš (1958. gada
Mežtehnikas fakultātes absolvents).
Nākamo paaudzi aizsāk Henns Tuherms, Laimonis Kūliņš (1968. gada Mežtehnikas fakultātes absolvents);
viņiem pedagoģiskajā darbā pievienojās Vilnis Kazāks (1972. gada Mežtehnikas fakultātes absolvents),
Andrejs Domkins (1980. gada Mežtehnikas fakultātes absolvents), Dainis Žvigulis un Anda Būmane
(1983. gada izlaidums). Runājot par šo paaudzi, jāatzīmē H. Tuherma ātrā un veiksmīgā iekļaušanās katedras
darbā, kā arī produktivitāte mācību literatūras sagatavošanā. Bez jau minētā 1968. gadā izdotā kopdarba,
H. Turherms kopā ar V. Kozuliņu sarakstījis grāmatu «Kokzāģēšanas produkcijas kvalitāte un tās uzlabošana», bet 1983. gadā iznācis katedras vadītāja darbs «Kokapstrādes instrumenti».
Kokapstrādes katedras mācībspēki devuši ieguldījumu arī nozares zinātniski pētnieciskajā darbā. Ē. Miķīša
un K. Upmaņa zinātniskā darbība saistīta ar viņu pamatdarbu Mežsaimniecības problēmu institūtā. Katedrā savu zinātnisko darbību sāka Tenis Dārziņš, akadēmiķa Arvīda Kalniņa vadībā pētot amonjaka ietekmi
uz lapkoku koksni, aizsākot pētījumu sēriju koksnes plastificēšanas jomā. Šīs sadarbības rezultātā T. Dārziņš
1967. gadā pārgāja darbā uz Koksnes ķīmijas institūtu direktora vietnieka amatā (1967–1973), vēlāk strādāja par zinātnisko līdzstrādnieku. Koksnes plastificēšanas jomā darbojies arī docents Voldemārs Skrupskis,
kurš līdz pārnākšanai darbā katedrā strādāja par galveno inženieri 1970. gadā Bolderājā izveidotajā Koksnes
modificēšanas speciālajā konstruēšanas un tehnoloģijas birojā, bet pirms tam par mēbeļu uzņēmuma
«Rīga» galvenā tehnologa vietnieku.
Atzīmējami docenta Voldemāra Kozuliņa pētījumi par mīksto lapkoku koksnes izmantošanu un profesora
Henna Tuherma pētījumi par kokapstrādes iekārtām un instrumentiem, kā arī kokzāģēšanas tehnoloģiju.
Pētījumus par kokzāģēšanu veicis arī katedras docents Jānis Svarāns. Docents Leons Kokins veicis pētījumus finieru ražošanas un koksnes žāvēšanas jautājumos, ar mēbeļu apdares tehnoloģijas problēmām
strādājis docents Jānis Vītoliņš. Meža taksācijas katedras docents, studentu biedrības «Šalkone» seniors
Jānis Cīrulis, doc. J. Šmits un doc. J. Staprāns ir pētījuši kokrūpniecības ekonomiskos jautājumus un lasījuši
lekcijas kokapstrādes studentiem.
Zinātniskā pētniecība koksnes zinātnē, koksnes ķīmijā un kokapstrādē Latvijā saistīta ar Arvīda Kalniņa
iekļaušanos augstākās izglītības sistēmas darbā, ar pētniecības darbu viņa dibinātajās laboratorijās Latvijas
Universitātē un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā.
Pēc Otrā pasaules kara Arvīds Kalniņš uzsāka aktīvu darbību, lai dibinātu atsevišķu zinātnisku institūciju.
1946. gadā līdz ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izveidi pie tās ar tiešu profesora iniciatīvu nodibināja
Mežsaimniecības problēmu institūtu, par tā direktoru kļuva nu jau Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis
Arvīds Kalniņš. 1964. gadā veiktās reorganizācijas rezultātā LPSR Zinātņu akadēmijas Mežsaimniecības
problēmu un koksnes ķīmijas institūts tika sadalīts divās atsevišķās pētniecības iestādēs, izveidojot Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības institūtu (direktors tehnisko zinātņu kandidāts I. Ieviņš,
vēlāk doktors un profesors) un Koksnes ķīmijas institūtu (direktors A. Kalniņš). 1964. gadā Koksnes ķīmijas
institūts pārcēlās uz jaunuzcelto administrācijas un laboratoriju ēku. Pie institūta darbojās speciāls konstruktoru birojs, mehāniskās darbnīcas un eksperimentāla pusrūpniecisko iekārtu bāze. Koksnes un tās
komponentu ķīmijas jautājumos mūsu institūts bija līderpozīcijās bijušajā Padomju Savienībā.

130

Akadēmiķis Arvīds Kalniņš un dekāns
doc. Pauls Mūrnieks.
Foto: žurnāla «Baltijas Koks» arhīvs

Akadēmiķis Arvīds Kalniņš (1894–1981)
Par 20. gadsimta nozīmīgāko personību Latvijas kokzinātnē un kokapstrādes inženierzinātņu augstākajā izglītībā
viennozīmīgi tiek uzskatīts akadēmiķis Arvīds Kalniņš.
Akadēmiķis Jānis Stradiņš ir teicis: «Arvīds Kalniņš neapšaubāmi bija personība ar sarežģītu un bagātu mūžu, savdabīgu raksturu, kurā izpaudās gan daudzu laikmetu iezīmes, gan paša profesora individualitāte. Latvijas zinātņu
vēsturē paliks viņa mūžs, viņa darbs un viņa mudinājumi darboties citiem.»
Viņa kolēģis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā profesors Jānis Āboliņš devis pilnīgāku raksturojumu: «Profesora
raksturojums varētu būt šāds: vispusīgs, dziļi izglītots, inteliģents, darbīgs, ražīgs, disciplinēts, kārtīgs, noteikts, laipns,
savu specialitāti zinošs, izpalīdzīgs, idejām bagāts un labs organizators, plaša vēriena Cilvēks un Personība, kas
strādāja, nerēķinoties ar savu veselību, un vienmēr bija ar skaidru skatu nākotnē.»
Arvīds Kalniņš dzimis 1894. gada 18. augustā Bebru pagastā. Mācījies Kokneses muižas skolā, 1905.–1912. gadā
Rīgas pilsētas reālskolā, kuru absolvējot 1912. gadā iestājās Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas nodaļā. 1915. gadā,
kad RPI evakuējās uz Maskavu, turp devās arī topošais speciālists un 1916. gadā beidza studijas ar izcilību. Vēl
jaunais inženieris pabeidza Aleksandra kara skolu kā sapieris jaunākā virsnieka pakāpē. Pirmo pasaules karu viņš
noslēdza Žitomirā, kur vēlāk strādāja dažādos darbos, tostarp par Mežu nodaļas vadītāju Volīnijas guberņas tautas
saimniecības padomē un lasīja lekcijas Žitomiras Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultātē.
1920. gadā Arvīds Kalniņš ar ģimeni atgriezās Latvijā un sāka strādāt par inženieri Rūpniecības departamenta
tehniskajā nodaļā, nedaudz vēlāk Lauksaimniecības ministrijas Mežu departamentā. Kad 1920. gadā pieņēma lēmumu par Mežsaimniecības nodaļas dibināšanu Latvijas augstskolas Lauksaimniecības fakultātē, Arvīds Kalniņš
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kopā ar Eiženu Ostvaldu izstrādāja mācību plānus un kļuva par pasniedzēju jaunizveidotajā nodaļā, bet
1922. gadā viņu ievēlēja par docentu un Mežu tehnoloģijas katedras vadītāju. Arvīds Kalniņš bija ievēlēts
arī Latvijas Republikas 1. Saeimā (1922–1925) no Demokrātiskā centra un bezpartejisko sabiedrisko darbinieku saraksta, un 1922. gadā Zigfrīda Meierovica valdībā ieņēma zemkopības ministra amatu, nomainot
Voldemāru Zāmuelu, kura pienākumus pildīja līdz 1923. gada janvārim. Neskatoties uz īso šajā amatā
pavadīto laiku, Arvīds Kalniņš veicināja kokapstrādes attīstību, bija sagatavojis priekšlikumu par modernu
zviedru gateru, ripzāģmašīnu un ēvelmašīnu iegādi caur Norvēģiju, taču šis projekts finanšu trūkuma
dēļ netika realizēts. No 1925. gada marta līdz decembrim Arvīds Kalniņš bijis arī izglītības ministrs Hugo
Celmiņa valdībā.
Pētījumus koksnes zinātnē Arvīds Kalniņš veica 1924. gadā LU izveidotajā Mežu tehnoloģijas laboratorijā. Tā rezultātā viņš 1929. gadā Stokholmā nolasīja ziņojumu, bet 1930. gadā aizstāvēja disertāciju
«Latvijas priedes tehniskās īpašības», iegūstot zinātņu doktora grādu. 1931. gadā viņu apstiprināja par
LU profesoru.
1935.–1939. gadā paralēli zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai koksnes zinātnes jautājumos profesors
Arvīds Kalniņš aktīvi līdzdarbojās LU Lauksaimniecības fakultātes pārveidošanā par patstāvīgu augstskolu –
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju. Viņš izstrādāja jaunās augstskolas statūtu projektu. Pēc JLA atvēršanas Arvīds Kalniņš 1940. gadā tika iecelts augstskolas mācību prorektora amatā.
Pēc vācu okupācijas Arvīdu Kalniņu kā vadošu akadēmijas darbinieku apcietināja, un līdz pat 1942. gada maijam viņš bija ieslodzīts Centrālcietumā. Pēc atbrīvošanas no darba atstādinātais profesors strādāja
tēvam piederošajā dārzniecībā, apkopojot agrāk izpētītos materiālus un uzrakstot grāmatas «Medniecība» (1943), «Ķīmiskā mežu tehnoloģija» (1944), kā arī sagatavoja materiālus trešajai grāmatai «Finierrūpniecība, kokzāģētavas un ar tām saistītās kokrūpniecības nozares», ko izdeva 1946. gadā.
1944.–1946. gadā Arvīds Kalniņš atkal bija Lauksaimniecības akadēmijas prorektora amatā un organizēja
augstskolas izvietošanu Rīgā, Ausekļa ielā. Laika posmā no 1945. līdz 1957. gadam profesors vadīja Latvijas
universitātē izveidoto Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas katedru. Šajā laikā tika sagatavoti 204 koksnes ķīmiskās tehnoloģijas speciālisti darbam celulozes un papīra rūpniecībā, Zinātņu akadēmijā u.c.
Kad 1946. gadā apstiprināja LPSR Zinātņu akadēmijas izveidošanu, tās statūtus un struktūru, pirmo
13 akadēmiķu vidū bija arī Arvīds Kalniņš, nedaudz vēlāk viņu ievēlēja par Mežsaimniecības problēmu
institūta direktoru. Jau organizējot Mežsaimniecības problēmu institūtu, Arvīds Kalniņš paredzēja, ka nākotnē izveidosies divi institūti. 1963. gadā, izveidojoties ZA Koksnes ķīmijas institūtam, tas pārgāja uz
jaunuzcelto korpusu Akadēmijas ielā 27, un tādējādi īstenojās akadēmiķa iecere. Arvīda Kalniņa skolnieka
I. Ieviņa vadībā darbu turpināja ZA Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības institūts.
Arvīda Kalniņa vadībā Koksnes ķīmijas institūts kļuva par nozares ietekmīgāko zinātnisko iestādi PSRS.
1966. gadā PSRS ZA Prezidijs nozīmēja mūsu Koksnes ķīmijas institūtu par koksnes un tās galveno komponentu ķīmijas pētniecības jautājumu koordinatoru. 1970. gadā, kad PSRS ZA izveidoja Zinātnisko padomi
«Koksnes un tās pamatkomponentu ķīmija», par tās priekšsēdētāju iecēla akadēmiķi Arvīdu Kalniņu, un
viņš to vadīja līdz mūža galam. 1974. gadā Arvīda Kalniņa redakcijā sāka izdot žurnālu «Химия древесины»
(«Koksnes ķīmija») – pirmo šādu specializēto žurnālu Padomju Savienībā un vienu no četriem pasaulē.
Viens no Arvīda Kalniņa izcilo organizatorisko spēju apliecinājumiem ir 1949. gadā Maskavā panāktā atļauja dibināt LLA Mežtehnikas fakultāti. 1954.–1961. gadā Arvīds Kalniņš vadīja LLA Mežu ekspluatācijas un tehnoloģijas katedru, bet līdz 1978. gadam – kokapstrādes specialitātes Valsts eksaminācijas
komisiju.
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A. Kalniņš un Čehoslovākijas
Mašīnbūves tehnoloģijas un ekonomikas
zinātniski pētnieciskā institūta direktora
vietnieks K. Kaprals paraksta līgumu
par sadarbību plastificētās koksnes
ieviešanā ražošanā. No kreisās: stāv
E. Mergins, G. Bērziņš, V. Skrupskis,
M. Kocmans, M. Hellers, A. Staričevs,
K. Stareks, V. Kepermans, V. Mužics,
A. Jukna, E. Siliņa un T. Dārziņš (1971).
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Pieminēšanas vērti ir arī akadēmiķa nopelni dabas aizsardzībā. 1947.–1948. gadā Arvīds Kalniņš, darbojoties
kopā ar medicīnas profesoru Paulu Stradiņu Zinātņu akadēmijas komisijā, izstrādāja LPSR valdībai atzinumus
par Rīgas Jūrmalas rajonēšanu, kas paredzēja teritoriju no Buļļiem līdz Slokai izveidot galvenokārt par iedzīvotāju atpūtas vietu, nevis atdot militārajam resoram. Komisijas sagatavotajos dokumentos sīki detalizēta Jūrmalas rajonēšana, priekšlikumi par transporta organizēšanu, atpūtas namu un sanatoriju, sportam paredzēto vietu
ierīkošanu, atsevišķu iecirkņu apmežošanu, Babītes ezera tālāko izmantošanu. Šajā darbā parādās iedīgļi tālākai
Rīgas Jūrmalas dabas savdabības saglabāšanai – kāpu joslas, mežu, ūdeņu un zivju aizsardzībai. Svarīgs bija
izteiktais atzinums, ka Jūrmalā nedrīkst dot tiesības dažādām organizācijām veidot norobežotas, iedzīvotājiem
nepieejamas teritorijas, lai tur ierīkotu atpūtas namus vai sanatorijas. Šādas bīstamas tendences sāka parādīties,
īpaši veidojot militārā resora atpūtas namus un sanatorijas. Jāatceras arī, ka Arvīds Kalniņš bija viens no galvenajiem cīnītājiem par Rīgas superfosfāta rūpnīcas slēgšanu, kura ar ķīmisko piesārņojumu apdraudēja gan
Rīgas līča ūdeņus, gan Mežaparka floru un faunu. 60. gadu sākumā akadēmiķis iestājās par Slokas celulozes un
papīra kombināta rekonstrukciju, tostarp modernu attīrīšanas iekārtu izveidošanu, kas nepieļautu mazattīrītu
notekūdeņu ievadīšanu jūrā. Arvīda Kalniņa pēdējā dzīves gadā šādas iekārtas nodeva ekspluatācijā.
Arvīda Kalniņa uzskatos par alkohola lietošanu saskatāma zināma līdzība ar Augustu Dombrovski. Arvīds
Kalniņš bija pārliecināts atturībnieks un jau 1926. gadā viņš LU studentiem nolasīja lekciju «Kādēļ nelietoju
alkoholiskos dzērienus un nesmēķēju?». Arī savu mednieka veiksmi viņš saistīja ar alkohola nelietošanu.
Arvīds Kalniņš jaunībā bijis arī izcils šahists. Šo spēli, kurai nepieciešams gan prāts, gan sportiskais azarts, viņš
apguvis jau Brakos, bet studiju laikā RPI 1914. gadā bijis «Šaha spēles mīļotāju pulciņa» vadītājs. Jau būdams
pazīstams zinātnieks, viņš kopā ar šahistiem nodibināja šaha senioru klubu un bija pirmā Latvijas šaha meistara
Hermaņa Matisona treneris un padomdevējs. 1927.–1928. un 1938.–1940. gadā Arvīds Kalniņš pildīja Latvijas
Šaha savienības priekšsēdētāja amata pienākumus. Arī pie šaha galdiņa gūti panākumi – 1921. gadā simultānspēlē uzveikts A. Alehins, bet 1932. gadā – E. Laskers. 1930. gadā draudzības mačā ar H. Matisonu viņš zaudējis
tikai ar 2,5:3,5. 1938. gada Latvijas šahistu klasifikācijā Arvīds Kalniņš ieņēma 10. vietu. Viņš ir arī līdzautors
grāmatām un publikācijām par šahu, Arvīds Kalniņš aizrāvās ar šaha kompozīciju, viņam ir nozīmīgi nopelni
latviešu gambīta izpētē un popularizēšanā. Pēc Otrā pasaules kara Arvīds Kalniņš beidza aktīvo darbību «lielajā» šahā, tomēr šaha galdiņš akadēmiķim vienmēr bija goda vietā.
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Lūk, ieskats zinātniskajās tēmās, pie kurām strādājis akadēmiķis Arvīds Kalniņš.
• Ar savu darbu «Latvijas priedes (Pinus Silvestris L) tehniskās īpašības» viņš apgāza līdz tam laikam valdošo uzskatu, ka Latvijā augošo priežu koksnes tehniskās īpašības ir par 20% sliktākas nekā Ziemeļos augošajām priedēm.
• 20. gadu sākumā Arvīds Kalniņš bija atsveķošanas un sveķu pārstrādes pionieris Latvijā. Ar pētījumiem šajā
jomā viņa vārds kļuva pazīstams Eiropā. Darbs pie šīs tēmas turpinājās visu turpmāko mūžu, un Arvīds Kalniņš
ieguva piecus patentus, publicēja vairāk nekā 100 rakstu vietējos un ārzemju žurnālos. Latvijas Valsts universitātes
studenti 40. gadu beigās, lai atšķirtu Arvīdu Kalniņu no LVU ķīmijas profesora Paula Kalniņa, koksnes ķīmijas profesoru sāka dēvēt par «sveķu Kalniņu».
• 30. gados profesors uzsāka pētījumus par Latvijas kokzāģētavu darba efektivitātes uzlabošanu. Koksnes mehāniskās tehnoloģijas laboratorijā tika veikts plašs un daudzpusīgs pētnieciskais darbs par kokzāģēšanas tehnoloģiskajiem procesiem. Darbu 50. gados pabeidza Ēriks Miķītis, kad PSRS Valsts celtniecības komitejā Mežsaimniecības
problēmu institūta izstrādāto projektu apstiprināja kā tipveida projektu. Saskaņā ar šo projektu uzbūvēja paraugzāģētavu Dubultos.
• 30. gados Arvīds Kalniņš sāka pētniecisko darbu koksnes žāvēšanas jautājumos un kļuva slavens ar paātrinātās
koksnes žāvēšanas tehnoloģijas atmosfēras apstākļos izstrādi. Kad šo metodi ieviesa Vācijā, to apzīmēja ar «nach
Kalnins». Viņa vadībā darbi turpinājās arī 50. gados, kad zinātnieki J. Āboliņš, Ē. Miķītis, K. Upmanis, A. Jukna, K. Tiltiņš
izstrādāja un ieviesa praksē jaunu zāģmateriālu žāvēšanas paņēmienu un tam piemērotas konstrukcijas žāvētavas.
Tās ieviesa gan Latvijā, gan citās PSRS republikās.
• 30. gados Meža departaments ar Arvīda Kalniņa līdzdalību koku transportēšanas darbos sāka izmantot gāzģeneratora automašīnas. Īpaši plaši šādas automašīnas izmantoja vācu okupācijas laikā (1941–1945). Pēc Otrā pasaules kara pie šīs tēmas strādāja J. Āboliņš, bet Arvīds Kalniņš Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības
institūta (MPI) pakļautībā Bolderājā izveidoja gāzģeneratoru laboratoriju. Pēc 1953. gada sakarā ar šķidrās degvielas
pārpilnību un plašo izmantošanu iesāktos pētījumus pārtrauca.
• Jau 1938. gadā Arvīda Kalniņa vadībā tika veikti pirmie izmēģinājumi skaidu plātņu izgatavošanā. Kā zinātniskā
darba tēma «Koksnes racionāla izmantošana un dažāda blīvuma skaidu plātņu ražošana» tie daudz plašāk turpinājās MPI pēc 1950. gada. Pie šīs tēmas, proti, skaidu plātņu ražošanas tehnoloģijas izstrādāšanas un iegūto plātņu
īpašību izpētes akadēmiķa vadībā strādāja zinātniskie līdzstrādnieki A. Jukna un A. Ozoliņš. Pētījumu rezultātā Rīgas
2. kokapstrādes kombinātā un Valmieras Mēbeļu fabrikā izveidoja pirmās skaidu plātņu ražotnes Latvijā. Veica arī
eksperimentus ar finierrūpniecības atkritumu un zāģu skaidu izmantošanu šīs produkcijas ražošanā. 1967. gadā
Arvīdam Kalniņam piešķīra autorapliecību «Sasmalcinātu koksni, arī zāģskaidas izdevīgi izmantot, lai iegūtu koksnes plastikas» (zāģskaidas pirms presēšanas apstrādāja ar ķimikālijām). Kuldīgas Mežrūpniecības saimniecībā izveidoja ražotni šādu plastiku ražošanai.
• Pēc atsevišķa ZA Koksnes ķīmijas institūta izveides viens no svarīgākajiem darba virzieniem bija ķīmiski modificētas koksnes iegūšanas tehnoloģijas un iekārtu izstrādāšana. Tēmu izstrādāja, balstoties uz Arvīda Kalniņa un
T. Dārziņa pētījumiem par amonjaka ietekmi uz koksni. Bolderājā izveidoja eksperimentālo bāzi šo pētniecisko
darbu veikšanai (direktors G. Bērziņš). Eksperimentus veica arī ražošanā, Rīgas 1. mēbeļu kombinātā Elmāra Mergina
vadībā, kur no alkšņa koksnes izgatavoja krēslus un servējamos galdiņus. Arī uzņēmumā «Rīga» izveidoja eksperimentālo iecirkni Ziedoņa Baltpurviņa vadībā, šeit izmēģināja lobskaidas un drāztā finiera plastificēšanu. Pēc Arvīda
Kalniņa iniciatīvas Koksnes ķīmijas institūts 1969. gadā noslēdza sadarbības līgumu ar Čehoslovākijas Mašīnbūves
tehnoloģijas un ekonomikas zinātniski pētniecisko institūtu. Tā rezultātā Daļjekedušnikos izveidoja modificētas
koksnes ražotni, turklāt Čehoslovākijā izgatavoja arī iekārtas modificētas koksnes ražošanai. Šīs sadarbības praktisko
pusi vadīja Gunards Bērziņš, diemžēl pēc akadēmiķa nāves Latvijā darbi šajā virzienā apsīka, bet Čehijā turpinājās.
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Zinātnes saikne ar ražošanu
Lai veicinātu jauno materiālu un zinātnisko izstrādņu ieviešanu ražošanā, Padomju Savienībā izveidoja nozaru un starpnozaru konstruktoru vai tehnoloģiskos birojus, kuru uzdevums bija nodrošināt saikni starp zinātni un ražošanu. Kokapstrādes nozarē šāda starpposma loma tika deleģēta
1954. gadā pie tresta «Latvijas mēbeles» izveidotajam Centrālajam konstruktoru birojam (CKB),
bet 1972. gadā tas pārtapa par Centrālo projektu, konstrukciju un tehnoloģisko biroju (CPKTB).
1977. gadā to pārveidoja par Latvijas PSR Zinātnisko un ražošanas apvienību «Gauja», kuras sastāvā bija divas eksperimentālās ražotnes – rūpnīca «Metāltehnika» un eksperimentālā kokapstrādes
rūpnīca «Tukums», kā arī mēbeļu salons «Gauja». Ieceri pamatā var vērtēt pozitīvi – eksperimentālajai rūpnīcai «Metāltehnika» vajadzēja nozari nodrošināt ar mēbeļu furnitūru, atsperu blokiem
un nestandarta iekārtām, bet rūpnīcai «Tukums» – jauno projektēto mēbeļu pirmo rūpniecisko
paraugpartiju izgatavošanu. Taču šī iecere netika īstenota, jo šaurās ražošanas intereses abās rūpnīcās ņēma virsroku pār biroja un visas nozares interesēm. Rūpnīcu plāni bija jāizpilda par katru cenu,
tādēļ turpmāk abas rūpnīcas gan nepalīdzēja birojam pildīt nozares intereses, bet CPKTB kļuva par
«ātro palīdzību» rūpnīcām plāna izpildes nodrošināšanā. 1987. gadā ar eksperimentālās rūpnīcas
«Tukums» atdalīšanos sākās apvienības sadalīšanās process. 1990. gadā atdalījās eksperimentālā
rūpnīca «Metāltehnika» un tika likvidētas daudzas nodaļas.
Savā pastāvēšanas laikā CPKTB, ko finansēja no ministrijas līdzekļiem, veica šādus uzdevumus:
• Centralizēta jaunu mēbeļu izstrādājumu projektēšana nozares, Vietējās rūpniecības un
Iekšlietu ministrijas uzņēmumu vajadzībām, pirmo paraugu izgatavošana un visas rūpnieciskās
dokumentācijas izstrādāšana un saskaņošana ar nepieciešamajām ministrijām, tostarp Vissavienības līmenī.
• Mākslinieciskās padomes, izstāžu un gadatirgu organizēšana un vadība.
• Nozares perspektīvās attīstības prognozēšana un plānošana, tostarp piecgadu plānu projektu
izstrāde, jaunu materiālu, tehnoloģijas iekārtu ieviešanas tehnisko un ekonomisko pamatojumu
izstrādāšana.
• Nestandarta iekārtu, mēbeļu furnitūras projektēšana un izgatavošana.
• Tehnoloģisko, celtniecības un rekonstrukcijas projektu izstrādāšana celtniecības un montāžas
darbiem apjomā līdz miljonam rubļu.
• Vides piesārņojuma analīžu veikšana.
• Reklāmas materiālu izstrādāšana un to izdošanas organizēšana.
• Tehniskās informācijas vākšana, apkopošana, autortiesību aizsardzības organizēšana un materiālu noformēšana.
• Latvijas kokapstrādes standartizācijas jautājumu risināšana.
• Mēbeļu projektēšana speciāliem objektiem Latvijā, Maskavā u.c.
• Apdares un saistvielu laboratorijai bija nepārvērtējama loma tehnoloģisko procesu, režīmu
un jauno materiālu ieviešanā. Laboratorijas darbi bija zināmi visās PSRS kokapstrādes rūpnīcās.
Laboratoriju sākumā vadīja Dagnija Ozoliņa – nozarē pirmā sieviete, tehnisko zinātņu kandidāte
un docente; vēlāk – tehnisko zinātņu kandidāts Jānis Šmits.
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13. LATVIEŠU MĒBELES
Latviešu mēbeļu māksla un tās pamatlicēji
Jānis Asaris izdevumā «Mākslas amatniecība» (1904) rakstīja: «Tikai pēdējos gados mākslas amatniecība nākusi pie mums atkal uz dienas
kārtības, un te ir divi mākslinieki, ar kuru vārdiem viņa saistās: Madernieks un Zariņš… Ja gribētu pēc salīdzinājumiem, tad vistuvāk stila
ziņā Madernieks nāktu franču un beļģu māksliniekiem. Raksturīga viņam ir bagātīga ornamentika, spēcīgi līniju uzgreznojumi un labi
stilizējumi pēc augu, īstu šejienes augu formām. Citādi Madernieks ir internacionāls un tas ir jāsaka, jo vairāk tad, kad viņa darbiem blakus
grib nostādīt R. Zariņa mākslas amatniecības centienus. Jo Zariņš ar stingru nolūku grib būt nacionāls, latvisks: rādījis viņš vēl nekā nav,
bet viņš strādā kā propagandists savai idejai un kā tās ceļa sataisītājs. Viņa domas ir, ka latviešu mākslas amatniecības stilam jāattīstās no
senlaiku tautas stila, kā tas redzams pie veciem tautas audumiem, izšuvumiem, kalēju un galdnieku darbiem un izkrāsojumiem.»
Latviešu mēbeļu mākslas pamati meklējami tautas daiļamata meistaru darinājumos, kuriem piemīt izcili laba materiāla izjūta. Mēbeļu
konstrukcija, forma un rotājums atbilst koka dabiskajām īpašībām. Formas veidošanā daudz kas patapināts no tā laika tautas celtniecības
elementiem. Te, pirmkārt, jāmin celtniecībā plaši izmantotie stabu veidojumi ar plastiski rotātu vidusdaļu, kur dominē bumbas forma. Šo
stabu ciltstēva gods piešķirams Gaides (tagadējā Valmieras rajonā) saiešanas nama stabiem (darināti 1765. gadā), kuri balsta saiešanas
telpas griestus.
1769. gadā darinātajam Mežuļu saiešanas nama stabam ir līdzīga forma, tikai vidusdaļā bumbas vietā ir kubs. Tāda paša rakstura stabus
sastop arī Vidzemes dzīvojamās rijās. Vēlāk izgatavoti, taču formu variācijām bagātāki ir Latgales celtnēs sastopamie stabu veidojumi.
Mēbelēm pēc stabu formas tika veidotas galdu kājas, krēslu muguras un skapju stūra elementi. Raksturīgi, ka analoģijas šīm stabu formām sastopamas arī citos tautas amatniecības izstrādājumos – griestu lukturos, sprēslīcās, svečturos u.c.
Otrkārt, jāmin tautas celtniecībā sastopamie rotājumi, kur kā pamatelementi izceļas ripas un lodes formas. Mēbelēs tie redzami dažādos
sēdekļos, gultas galu, šūpuļu un skapju augšdaļu dekorējumos.
Latviešu arhitekti vēsturiskos, tautiskos elementus izmantoja 20. gadsimta sākumā līdz ar nacionālā romantisma izpausmi arhitektūrā, ko pārstāvēja jauno latviešu arhitektu plejāde: Konstantīns Pēkšēns (1859–1928), Jānis Alksnis (1869–1939), K. Pēkšēna skolnieki –
Aleksandrs Vanags (1873–1919) un Eižens Laube (1880–1967), kā arī lietišķajā mākslā Jūlijs Madernieks (1870–1955) un viņa skolnieks
Ansis Cīrulis (1883–1942).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. no Kauguru Gaides saiešanas nama; 2. no Plāņu Mežuļu saiešanas nama; 3. no Zaļmuižas Saukaviešu klēts (salikts no diviem stabiem); 4. no Engures; 5. no Jaunpiebalgas;
6. no Kaunātes; 7. etnogrāfiska galda kājas vidusdaļa; 8.–9. krēslu muguras balsti (no J. Bīnes «Kā un kur lietot latvisko rakstu» – Labietis, 1936, Nr. 6).
Attēls: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Jūlijs Madernieks
Jūlija Madernieka darbība interjeru jomā sākās 20. gadsimta sākumā.
1900. gadā viņš piedalījās rūpnieka Kristapa Berga izvērstajā celtniecības
projektā pie telpu interjera izveides. Šajā laikā Madernieks bija aizrāvies ar
dizaina pamatlicēja H. van de Veldes idejām. 1901. gadā Madernieks strādāja
pie K. Berga znota advokāta F. Alberta dzīvokļa interjera izveides un iekārtošanas. Veicot šo darbu, viņš rūpīgi iepazinās ar tā laika Rīgas mēbeļu galdniecības sasniegumiem un mēbeļu konstrukcijas veidoja atbilstoši priekšmetu
funkcijām un jaunām paša veidotām formām. Madernieka pirmais interjera
projekts (zīmējumi, fotogrāfijas un atsevišķas istablietas) tika izstādīts Rīgas
mākslas salona lietišķās mākslas skatē 1903. gadā, kur guva visai atzinīgu
kritikas vērtējumu.
No 1902. līdz 1905. gadam J. Madernieks projektēja interjerus arī advokāta
F. Grosvalda, ārsta K. Mengeļa un paša K. Berga dzīvokļiem. Viņa veidotie interjeri diezgan ievērojami atšķīrās no tā laika baltvācu arhitektu un mākslinieku
projektētajiem interjeriem. Interjera projektēšanā Madernieks centās iesaistīt
arī jaunos un topošos māksliniekus. Piemēram, Ansis Cīrulis izpildīja projektu
vienkāršākos metus, pārzīmēja un sagatavoja iespiešanai «Mājas Viesa Mēnešrakstā» (1904) dažas Madernieka interjera iekārtas priekšmetu skices.
Laika posmā līdz 1915. gadam Madernieks projektēja interjerus advokāta
Lazdiņa un rūpnieka Rudzīša dzīvokļiem, kā arī sagatavoja projektus Ata
Ķeniņa reālskolas aula izveidei, Talsu Sadraudzības biedrības, Vidzemes kredītbiedrības iekštelpu noformējumam. Šajā laika posmā Madernieks atteicās
no jūgendstila interjeru veidošanas un sāka meklējumus nacionālās interjermākslas jomā. Viņš uzskatīja, ka dekoratīvi lietišķajā mākslā un dizainā nacionālā stila meklējumi jāsaista ciešā kontekstā ar laikmetīgo arhitektūru. Bet arī
tā laika latviešu arhitektiem A. Vanagam, K. Pēkšēnam, E. Laubem savi latviskā stila meklējumi arhitektūrā bija jāpakļauj Rīgas jaunbagātnieku gaumei.

Krēsls, ko Madernieks zīmējis 20. gadsimta 20. gados
Daugavgrīvas artilērijas pulka virsnieku klubam.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

137

Krēsli (1927), kas izgatavoti J. Skultāna darbnīcā pēc J. Madernieka meta. Attēls: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Atsakoties no tiešajiem jūgendstila paraugiem, Madernieks turpināja
eksperimentēt interjeru jomā (mēbeles, mēbeļu audumi, aizkari, tapetes). Viņš centās apvienot kokamatniecības tipisko funkcionālismu
un formu lakonismu, atturīgu ornamentu ar nacionālo romantismu
un moderno Rīgas vertikālismu tā laika arhitektūrā. Kopš 1909. gada
Madernieks sadarbojās ar arhitektu A. Malvesu, un šī sadarbība atstāja
ietekmi uz lietišķās mākslas meistara veidotajiem interjeriem un mēbelēm 20. un 30. gados. Šā posma mēbelēm raksturīga formu ģeometrizācija un vertikālo līniju akcentējums (īpaši krēslu atzveltnēs).
Diemžēl mēbeles, ko Madernieks projektējis 20. gadsimta pirmajā
gadu desmitā, līdz mūsdienām nav saglabājušās.
Viens no pirmajiem ievērojamākajiem darbiem neatkarīgās Latvijas
gados bija J. Madernieka projektētā Siguldas Rakstnieku pils iekārta.
Projektējot radošajai atmosfērai atbilstošu vidi, mēbeles viņš veidoja

138

ļoti lakoniskas, pārsvarā gludas, ar taisnām līnijām, balti tonētas ar pasteļtoņu rūtotu audumu. Vēl vienā nozīmīgā objektā – Latvijas Ārlietu
ministrijā – iekštelpu griestu un sienu gleznojumus mākslinieks papildināja ar atturīgi oficiālu telpu iekārtu. 20. gados Madernieka interjeros
daudz izmantots tā sauktais balto mēbeļu tonējums pretstatā interjera
tekstiliju paspilgtinātajam kolorītam. Mēbeles viņš veidojis vairākos variantos. 30. gados Madernieks savu daiļradi vairāk saistīja ar nacionāli
tautisko stilistiku, kas izpaudās izstādēm «Kā veidojas latviešu māja»
veidotajās vienistabas dzīvokļa un dzīvojamās telpas mēbeļu iekārtās. Šajā laikā Madernieks sadarbojās ar J. Skultāna mēbeļu darbnīcu, kurš bez minētajiem mēbeļu komplektiem gatavojis arī kabineta
iekārtu mākslinieku biedrības «Sudrabs» 6. izstādei, interjera iekārtu
1937. gada 1. Vispārējai Latvijas daiļamatniecības izstādei Rīgā un paša
Madernieka dzīvokļa mēbeles.

Bufete, kas izgatavota 1905. gadā pēc J. Madernieka meta. Attēls: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Ansis Cīrulis
Ansis Cīrulis ir Jūlija Madernieka skolnieks. 1904. gadā viņš mācījies Madernieka mākslas studijā, savas darbības sākumā piedalījies kā izpildītājs
J. Madernieka interjeru veidošanā. Arī A. Cīruļa darbības spektrs ir plašs, taču tieši koka apstrādes lietišķajā mākslā un it sevišķi mēbeļu mākslā viņš
pārspēja savu skolotāju.
Nav tādu no koka izgatavotu «sīkumu», kuriem A. Cīrulis nebūtu pievērsis uzmanību. Rokas un kabatas spogulīši, lādītes rokdarbu piederumiem un
rotaslietām ar grieztu vai iededzinātu ornamentējumu, kā arī rotaslietas, koka kausi ar krāšņiem kalumiem, saldumu, augļu šķīvīši, bļodas un biķerīši,
karotes gan grebuma, gan virpojuma tehnikā, tintnīcas, preses, attēlu statīvi, papīrnaži un citas sīklietas – tas vēl nav pilnīgs šī mākslinieka darbības
jomu uzskaitījums. Izcilu vietu lietišķās mākslas meistara daiļradē ieņem dekoratīvie sienas šķīvji, darināti gan intarsijas, gan kokgriezuma, gan iededzinātā rotājuma tehnikā.
Lielāku uzmanību tomēr izpelnījušies A. Cīruļa interjeru un mēbeļu risinājumi. 20 gadu laikā A. Cīrulis radījis vairākus desmitus mēbeļu komplektu – sākot no kombinētām mēbelēm mazgabarīta dzīvokļiem, kas paredzētas masveida ražošanai, līdz reprezentablām mēbeļu garnitūrām, kuras
iegājušas Latvijas mēbeļu mākslas vēsturē. Neapšaubāmi, izcilākais no tiem ir Anša Cīruļa darbs Rīgas pils reprezentācijas zāles interjera izveidē.
1923. gadā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes kanceleja izsludināja konkursu bijušās sūtņu akreditācijas zāles iekārtošanai. Anša Cīruļa projekts «Atdzimšana» uzvarēja šajā konkursā. Projektā bija izstrādāts viss līdz pēdējam sīkumam. Līdzekļu trūkuma dēļ darbi ieilga no 1926. līdz 1929. gadam, un
diemžēl netika izgatavotas projektā paredzētās kokgriezumiem rotātās durvis, logu vitrāžas, krāsnis. Mēbeles zālei izgatavoja Galdnieku un krēslinieku
sabiedrības «Asociācija» amata meistaru Kārļa Zundes (1926), Roberta Bekera (1928) un Mārtiņa Pagasta (1929) meistardarbnīcās. A. Cīrulis guvis arī
starptautisku atzinību, 1938. gada starptautiskajā mākslas izstādē Berlīnē saņemot zelta medaļu par istabas iekārtu. Viņa mēbelēm raksturīga šķiedras
toņu un tekstūras akcentēšana, arī plaši izmantotās intarsijas un kokgriezumi. Cīrulis daudz izmantoja krāšņu toņu un bagātīgi šķiedrotas koku šķirnes (ozolu, Karēlijas bērzu, bumbierkoku, riekstkoku), taču neatteicās izmantot arī pie mums augošās koku šķirnes (bērzu, kļavu, priedi). Mākslinieks
mēbeļu ornamentos bieži izmantoja latviskās rakstu zīmes – saulītes, Austras koka, skujiņas un citus motīvus, veidojot desmitiem variantu. Viņa
latviskajā risinājumā labi iekļāvās augu motīvi – miežu vārpas, liepas un vītola lapas u.c. Skapju fasādēs dekoratīvā pilastra veidā A. Cīrulis veiksmīgi
iekļāvis sauļoto stabu. Līdztekus plastiskajam, grieztajam ornamentam attīstījās A. Cīruļa intarsiju prasme, kas īpaši priecēja skapju un bufešu pildiņos
vai galda virsmas rotājumā. Intarsijās viņš uzsvēra taisnu ģeometrisku formu, plaši izmantojot tautas mākslas tradīcijas: ar salmiem aplīmētas kastītes,

Ar Zelta medaļu apbalvotā ēdamistabas garnitūra
(Berlīne, 1938). Autors A. Cīrulis, mēbeles izgatavotas
1. Galdnieku un krēslinieku sabiedrībā «Asociācija».
Foto: A. Cīrulis «Saules pagalmos»

Intarsija Latvijas zālē Tautu savienības pilī Ženēvā
(ANO mītne). Izgatavojis G. Kūnarts.
Foto: A. Cīrulis «Saules pagalmos»
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rakstaini adījumi, jostas un izšuvumi, kā arī Bārtas un Rucavas dekoratīvi akcentējami motīvi –
auseklīši un saulītes. Cīrulis bieži izmantoja
senu paņēmienu, kad ornamentu reizē izgriež
no divām dažādām koka plāksnēm, kas novietotas viena virs otras, bet pēc tam izgrieztās detaļas savieno vienā sagatavē, iegūstot
divus identiskus, bet krāsā atšķirīgus rakstus.
A. Cīrulis ar intarsijas palīdzību bieži akcentēja konstruktīvās detaļas – krēsla vai dīvāna
atzveltnes. Berlīnes starptautiskajā mākslas
amatniecības izstādē A. Cīrulis izstādīja greznumu skapīti ar pildiņos iekombinētām latviešu kāzu ainām un apaļu galdiņu ar tautumeitu
kā intarsijas ornamentu. A. Cīrulis zīmējis arī
slaveno intarsiju Latvijas zālei Tautu Savienības
pilī Ženēvā. Viņa intarsijām nav raksturīgs lēts
naturālisms, tās ir harmoniski sabalansētas,
nav saraibinātas.

Lauksaimniecības kameras reprezentācijas telpu viesistabas iekārta. Autors Ansis Cīrulis, izgatavotājs «Asociācija».
Foto: A. Cīrulis «Saules pagalmos»

Rīgas pils reprezentācijas zāle, kas iekārtota pēc Anša Cīruļa projekta. Foto: A. Cīrulis «Saules pagalmos»
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Rīgas pils
reprezentācijas zāles
žurnālu galdiņš
(autors A. Cīrulis).
Foto: A. Cīrulis «Saules
pagalmos»
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Rīgas pils reprezentācijas zāles dīvāns (autors A. Cīrulis). Foto: A. Cīrulis «Saules pagalmos»
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Rīgas pils
reprezentācijas zāles
krēsls (autors A. Cīrulis).
Foto: A. Cīrulis «Saules
pagalmos»
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Lauksaimniecības kameras priekšsēdētāja kabineta mēbeles. Autors Ansis Cīrulis,
izgatavotājs – «Asociācija». Foto: A. Cīrulis «Saules pagalmos»

Mēbeles Amatniecības kamerai. Autors Ansis Cīrulis, izgatavotājs – «Asociācija».
Foto: A. Cīrulis «Saules pagalmos»

Plašam patēriņam domātu guļamistabas mēbeļu skices. Foto: A. Cīrulis «Saules pagalmos»

Madarojumi ornamentālajās formās ir daudz brīvāki, vijīgāki. Audums
pieskaņots mēbelei gan pēc raksta, gan pēc krāsas. Daudzi autori uzskata, ka vislielāko popularitāti A. Cīrulis iemantojis kā latviskā auduma,
tostarp mēbeļu auduma, meistars.
A. Cīruļa darbos pēc 1934. gada dominē nacionālā romantisma stils –
tāpat kā visā latviešu lietišķajā mākslā. Šajā posmā darbi ir atturīgi, bet

atbilstoši laikmeta mākslas izpratnei monumentāli, ar izkoptiem plastiskā rotājuma elementiem, kur etnogrāfiskie ornamenti savienojas
ar augu motīviem. Tie apskatāmi pazīstamākajos Anša Cīruļa mēbeļu
mākslas paraugos – Valsts prezidenta reprezentācijas telpās Rīgas pilī,
Latvijas Amatniecības un Lauksaimniecības kameras mēbeļu komplektos, Latvijas 1. daiļamatniecības izstādes eksponātos.

145

Pirmskara mēbeles
20. gadsimta 20. gadu sākumā nopietnu darbību latvisko formu izpētē
veica vēsturnieks Ernests Brastiņš. Viņš analizēja vēsturiskās hronikas,
Augusta Bīlenšteina un citu etnogrāfu pētījumus, kur pieminētas vai
fiksētas mēbeles. Savu pētījumu rezultātā viņš piedāvāja trīskāju krēslu ar vienu rokas balstu, galdu ar celmveida balstiem, kas atgādināja
izvērstas saknes.
Ar latviešu rakstu zīmju pētniecību un to lietošanu latviskās mēbelēs
nodarbojās mākslinieks Jēkabs Bīne. Viņš latviešu zīmes veiksmīgi izmantojis savās kompozīcijās. J. Bīne veidojis arī metus mēbelēm, kuras
visbiežāk izgatavojis Valkas galdniekmeistars Pēteris Prūsis.
J. Bīne savās lekcijās Kaucmindes mājturības seminārā teicis: «Tālāk, lai
ielūkojamies savās istabās – vai tur redzamās istablietas pieskaitāmas
tādām, kas uzskatāmas par latviskā stila mēbelēm. Šīm istablietām nebūtu jābūt diez kādām dārgām, bet tām būtu jāatspoguļo mūsu rotāšanas tradīcijas. Ir taču mums daudz labu piemēru gan mūsu etnogrāfiskā
daļā, gan mūsu tagadnes lietišķajā mākslā. Katrai pilnvērtīgai tautai ir
mēbeļu stils – to māca mūsu kultūras vēsture.»

Rakstnieku pils dzīvojamā istaba Siguldā. Autors arhitekts A. Birkhāns.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Skapis un naktsskapītis, kas izgatavots P. Prūša
darbnīcā Valkā pēc J. Bīnes zīmējumiem.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Galds un krēsls (izgatavoti pēc arh. P. Kundziņa meta).
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Priekšsēža krēsls Senāta sēžu zālē Tiesu pilī (izgatavots
J. Prikuļa uzņēmumā pēc arh. Fr. Skujiņa projekta)

Senāta sēžu zāles krēsls Tiesu pilī (izgatavots
J. Prikuļa uzņēmumā pēc arh. Fr. Skujiņa projekta)

Priekšsēža krēsls Lavijas Lauksaimniecības
kameras sēžu zālē Jelgavā (izgatavots pēc
arh. V. Zēbauera projekta)

Krēsls (E. Benjamiņas īpašums) izgatavots s-bā «Asociācija» pēc
arh. E. Laubes meta

Sēžu dalībnieku krēsls Lavijas Lauksaimniecības kameras sēžu zālē (izgatavots pēc
arh. V. Zēbauera projekta)

Valsts un Ministru prezidenta K. Ulmaņa goda krēsls
Rīgas Latviešu biedrībā. 1938. gads. Eižena Laubes
projekts. Foto: Latvijas Valsts vēstures muzejs

Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Kaucmindes mājturības skolotājs M. Ķeņģis un arhitekte A. Dunga
1934. gadā konceptuāli centās noformulēt latvisko stila virzienu. Viņuprāt,
stilistisko formu noteica šādi kritēriji:
• kādai priekšmeta kopējai formai dota priekšroka;
• kā veidoti balsti – galda, krēsla, gultas kājas – un cik lielā mērā tajos
atspoguļojas celtniecības tradīcijas;
• kā rotāti četrstūri un apaļās formas (kā paraugi noder vecās tīnes,
pūra lāžu vāki, saktas utt.);
• kādi latviskā ornamenta elementi sastopami latvisko istablietu rotājumos un kādās tehnikās rotāti koka izstrādājumi.

Zāles mēbeles, kas izgatavotas Rīgas Galdnieku un krēslinieku sabiedrībā «Asociācija».
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Minētie autori aicināja pievērsties Latvijā augošo kokmateriālu plašākai
izmantošanai. Konstrukciju ziņā etnogrāfisko priekšmetu pamatforma ir
bijusi zema, plata un kvadrātveida, rotājumi atturīgi, lai nenomāktu konstruktīvās detaļas.

Guļamistabas iekārta, kas izgatavota sabiedrībā «Rosme».
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Latvijas Sabiedriskā kluba karšu zāles mēbeles. Autors Eižens Laube.
Foto: «Latvijas Arhitektūra» 1938. g. gadagājums

Ministra kabineta galds un krēsli Tiesu pilī. Autors arhitekts Fricis Skujiņš.
Mēbeles izgatavotas Jāņa Prikuļa darbnīcā.
Foto: «Latvijas Arhitektūra» 1938. g. gadagājums
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Starp lietišķās mākslas meistariem, kuri izmantoja etnogrāfisko mēbeļu formas un konstrukcijas (bez Jēkaba
Bīnes) vēl minami J. Sudmalis un arhitekts P. Arendts,
bet kā viņu ideju realizētājs jau minētais Valkas galdniekmeistars P. Prūsis, kurš izgatavojis 16 mēbeļu komplektus
pēc latviskā stila autoru metiem.
Mēbeļu veidolu un māksliniecisko noformējumu šajā
laikā veidoja slaveni latviešu mākslinieki un arhitekti. To
ietekmēja tā saucamā latviski nacionālā arhitektūra, jo
parasti nozīmīgas sabiedriskās ēkas arhitekts veica arī mēbeļu skiču sagatavošanu. Piemēram, arhitekts F. Skujiņš
projektēja mēbeles Tiesu pilij, A. Birznieks – Latvijas zāles interjeru Tautu Savienības pilī, R. Legzdiņš – mēbeles Daugavpils Vienības namam, V. Zēbauers, Ž. Tauriņš,
P. Tums – mēbeles Latvijas Lauksaimniecības akadēmijai
un Lauksaimniecības kamerai Jelgavas pilī. Izcilu ieguldījumu mēbeļu stila veidošanā devuši arhitekti Eižens
Laube un Pauls Kundziņš, lietišķās mākslas dižgari Jūlijs
Madernieks un Ansis Cīrulis. Prof. E. Laube strādājis pie
Rīgas Latviešu biedrības nama, Rīgas un Jelgavas pils
pārbūves projektiem, viņam pieder mēbeļu projekti
Benjamiņu īpašumiem un daudzām sabiedriskām celtnēm. Prof. P. Kundziņa mūža darbs ir Brīvdabas muzeja
ierīkošana un etnogrāfijas pētījumi, kas atspoguļojas
viņa kā arhitekta un mēbeļu projektētāja darbos. J. Madernieka un A. Cīruļa ieguldījums mēbeļu mākslā izpaudies tautas vēsturisko bagātību atdzīvināšanā, sevišķi
20.–30. gadu celtniecībā, interjeros un mēbelēs.
1939. gada maijā Latvijas Sieviešu nacionālā līga rīkoja
izstādi ar nosaukumu «Kā veidojās latviešu māja». Sniedzot pārskatu par šo izstādi, arhitekts A. Birzenieks raksturo un izvērtē 30. gadu mēbeles:

Skices mēbelēm Latvijas zālē Tautu savienības pilī Ženēvā. Autors arhitekts A. Birzenieks.
Attēli: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Ķemeru sanatorijas «lielā» apartamenta mēbeļu skices. Autors Eižens Laube. Attēli: J. Emsiņa personīgais arhīvs

«Kas attiecas uz istablietām, tad tās, salīdzinot ar iepriekšējām skatēm, it kā zaudējušas savu intīmo raksturu un tuvojas reprezentācijas mēbelēm. Atturīgi kodinātais
ozolkoks, kam līdz šim mūsu mēbeļu mākslā bija noteicošais vārds, izstādē mazāk
redzams. Tagad pirmajā vietā izvirzījies zeltainais liesmotu šķiedru bērzs. Liesmotā
bērza mēbeles prasa stingri ietverošas formas loģisku tektonisku uzbūvi un skopu
ornamentāciju. Izstādītajiem priekšmetiem ne vienmēr šīs prasības bija ievērotas. Tas
it sevišķi sakāms par galdiem un krēsliem. Starp istablietām tieši krēsls ir viskaprīzākais,
un radīt tiešām labu krēslu ir viens no mēbeļu mākslas grūtākajiem uzdevumiem. Tāpēc nav jābrīnās, ka tieši attiecībā uz krēsliem pie mums daudz kas darāms.
Teiktais nav attiecināms uz visām izstādē redzamajām sēdmēbelēm. Proporcijās novērtētas un ļoti pārdomātas ir Rīgas Latviešu biedrības telpu mēbeles, bet it sevišķi
atpūtas istabas stūrīša krēsli, gatavoti pēc profesora E. Laubes zīmējumiem.

Mēbeļu skices Ķemeru sanatorijas «saimnieka
kambarim». Autors Eižens Laube.
Attēli: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Istablietu virsmu apstrādāšanas tehnika ir kļuvusi bagātāka un daudzpusīgāka. Blakus kodinātām un pulētām mēbelēm, kas daiļotas koktēlnieciskiem darinājumiem,
krāsainiem ielikuma darbiem un marketērijām, redzamas arī vēl etnogrāfiskā gaumē
patīkami otētas (ar otu izkrāsotas) mēbeles.»

Latvijas mēbeles pēc
Otrā pasaules kara
Pirmās pēckara mēbeles
Pirmās pēckara mēbeles neapšaubāmi radās pirmskara ražojumu un tradīciju, pat atsevišķu mēbeļu uzņēmumu tradīciju ietekmē. Pamatā tās bija
greznas mēbeles, kuras vai nu izgatavoja pēc pasūtījuma, vai nedaudz
vienkāršotos variantos ražoja nelielās sērijās. Visbiežāk ražoja stilistiski
un funkcionāli vienotas, izteiktas guļamistabu, ēdamistabu un kabinetu garnitūras. Lielāka izmēra izstrādājumus (drēbju un grāmatu skapjus,
ēdamgaldus) ražoja izjaucamus, bet pārējās mēbeles bija neizjaucamas
konstrukcijas.
Galvenie konstrukciju materiāli bija masīvkoksne un galdnieku plātne.
Garnitūru priekšmeti tika finierēti ar cēlkoka drāzto finieri, to maznozīmīgākās virsmas – ar cieto lapkoku finieri. Finierēšana tika veikta divās kārtās – lai kompensētu galdnieku plātnes virsmas negludumus un novērstu
detaļu iespējamo samešanos ekspluatācijas laikā. Zem virsējā – dekoratīvā – finierējuma līmēja mīkstas koka sugas drāzto finieri vai marli – veica
tā saukto papelēšanu. Mēbeļu virsmu finierēšanai izmantoja oša, bumbiera, ābeles, riekstkoka, karagača, citronkoka, rožkoka, Karēlijas bērza, viļņotā (māzerainā) bērza, putnacs kļavas un citu koku drāztos finierus. Plaši
tika lietoti dažādi mākslinieciski drāzto finieru salikumi – intarsijas, kas ir
tradicionāls Latvijas mēbeļnieku izstrādājumu bagātināšanas paņēmiens.
Turklāt intarsijas labi pakļaujas apdarei un neapgrūtina mēbeles ekspluatāciju. Visplašāk lietotie intarsiju varianti bija vīnogu un ķiršu ķekari, rozes,
retāk etnogrāfiska stila zīmējumi. Intarsiju gaišos toņus veidoja no bērza,
kļavas, gaišā bumbiera, citronkoka un citu gaišu koku sugu drāztajiem finieriem, tumšos toņus – no riekstkoka, karagača, sarkankoka finieriem.
Tradicionāli plaši tika lietoti arī kokgriezumi – gan kā griezti konstrukciju
elementi (izstrādājumu kājas, pamatnes), gan kā rotājumi. Korpusa mēbeļu stūri, galdu kājas, horizontālās vairogu malas parasti bija noapaļoti.
Ēdamgaldi visbiežāk bija apaļi, dažreiz ovāli, bieži ovālus gatavoja arī spoguļu rāmjus. Izstrādājumos sastopamas gan stiklotas durvis, gan bīdāmie
stikli, bieži ar dekoratīviem slīpējumiem. Grāmatu skapjiem bija raksturīgi, ka četras piektdaļas no vidējā durvju laukuma bija stiklotas. Augstākās klases ēdamistabu garnitūru īpaši greznoja slīpētie un liektie bufetes
stikli. Izstrādājumu redzamās virsmas bija pulētas ar šellakas politūru, no
50. gadu vidus – ar nitrocelulozes politūru. Iekšējās virsmas – lakotas ar
nitrocelulozes laku. Lietoja arī spirta lakas un citus apdares materiālus.

Bufete ar liektiem, slīpētiem stikliem un pulētām koka daļām.
Foto: J. Krieviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Pirmās pēc kara projektētās mēbeles ar intarsiju un kokgriezumu izmantošanu sāka ražot 1948.–1949. gadā gan kokapstrādes rūpniecības uzņēmumos, gan Rūpnieciskās kooperācijas padomes uzņēmumos – arteļos
un to sastāvā esošajās darbnīcās. Arteļu darbnīcu produkcija izcēlās ar
labu kvalitāti un bagātīgām materiālu iespējām, tie bieži vien bija saglabāti no pirmskara laika.

151

Pēckara mēbeles nosacīti var iedalīt trīs grupās.
Pirmkārt, mēbeļu garnitūras, kā arī atsevišķi priekšmeti:
• ēdamistabas garnitūras, kuras ražoja Rīgas 1. mēbeļu kombināts un 4. mēbeļu fabrika;
• guļamistabas garnitūras, kuras ražoja 3. mēbeļu kombināts,
kā arī arteļi «Asociācija» un «Centība»;
• kabinetu mēbeļu garnitūras, kuras ražoja 1. mēbeļu kombināts un artelis «Asociācija» ;
• atsevišķi priekšmeti, kurus ražoja ražošanas kooperācijas
arteļi.

Ēdamistabas mēbeļu garnitūra. Foto: Mēbeļu katalogs Rīga, 1956

Viskrāšņākā un pēc mēbeļu skaita visbagātākā bija ēdamistabas
garnitūra (sk. augšējo attēlu), kas finierēta ar cēlkoku drāzto finieri, spoži pulēta ar uzliekamiem dekoratīviem kokgriezumiem.
Tai pēc konstrukcijas un sastāva atbilda garnitūra, kas bija finierēta ar cieto lapkoku drāzto finieri, bez intarsijām, bet ar sarežģītu dekoratīvu finieru salikumu izstrādājumu fasādēs.
Guļamistabas garnitūras ārējo virsmu finierēšanai izmantoja
tikai cēlkoku drāzto finieri, visbiežāk riekstkoka. Kā tapsējamais
audums soliņiem, krēsliem un pufiem galvenokārt tika lietots
zīds. Visas ārējās virsmas apdarīja ar šellakas politūru un spoži
pulēja. Vairogu konstrukciju priekšmeti bija veidoti ar pusapaļiem stūriem. Pamatnes figurāli izgrieztas, dzegas profilētas, kājas virpotas un grieztas.

Guļamistabas mēbeļu garnitūra. Foto: Mēbeļu katalogs Rīga, 1956

Kabineta mēbeļu garnitūra. Foto: Mēbeļu katalogs Rīga, 1956
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Atsevišķi jāatzīmē guļamistabas garnitūra (sk. vidējo attēlu),
kuru izgatavoja pēc speciāliem pasūtījumiem. Garnitūras korpusa priekšmetu durvis un gultu gali bija rotāti ar uzliekamiem
kokgriezumiem. Trīsdurvju drēbju skapja vidējās durvis – ar ovālu spoguli. Arī tualete bija ar ovālu spoguli profilētā rāmī. Spogulis grozāms pa horizontālo asi. Kā ārējās, tā iekšējās virsmas
finierētas ar cēlkoku drāzto finieri. Ārējās virsmas spoži pulētas,
iekšējās lakotas. Mīkstās mēbeles apvilktas ar zīdu vai plīšu. Visu
priekšmetu kājas virpotas un grieztas. Interesanti bija durvju rokturi piekariņu veidā, kas kombinēti no metāla un galalīta. Šos
rokturus izgatavoja 3. mēbeļu kombinātā. Guļamistabas garnitūras cena – 22 tūkstoši rubļu.

Artelis «Asociācija» arī varēja lepoties ar augstākās klases guļamistabas mēbeļu garnitūrām (četrdurvju skapis, divguļamā
gulta, pufs, naktsskapīši un tualetes galds ar lielu spoguli).
Visi izstrādājumi bija izgatavoti ar grezniem liektiem stūriem,
skapju durvīm un gultu galiem, kuru izgatavošanai attiecīgā profila galdnieku plati izgatavoja uzņēmumā, papelēja ar
marli, bet finierēja ar rožkoka, citronkoka, mirtes vai putnacu
kļavas drāzto finieri. Šīs sērijas guļamistabas garnitūra ar nelielām izmaiņām (platāku gultu, lielāku spoguli) un speciālu
furnitūru tika izgatavota dziedātājai Zārai Doluhanovai. Tās
cena bija aptuveni 40 tūkstoši rubļu. Artelis «Asociācija» bija
slavens arī ar kabinetu garnitūrām, kurās īpaši izcēlās ar dabisko ādu tapsēti klubkrēsli.
Augstākās klases kabineta garnitūru ražoja 1. mēbeļu kombinātā pēc speciāla pasūtījuma. Tā bija rotāta ar intarsijām
un kokgriezumiem. Tā sastāvēja no trīsdurvju vai četrdurvju
grāmatu skapja, rakstāmgalda, pieliekamā galdiņa, rakstāmgalda krēsla, diviem atpūtas krēsliem, apaļa žurnālu galda,
sēžu galda un 12 pusmīkstiem krēsliem. Sērijveidā ražoja šīs
kabineta iekārtas vienkāršotu variantu, kurš atšķīrās pēc finierējuma, apdares un komplektācijas.

1. grupas atpūtas mēbeļu komplekts. Foto: Mēbeļu katalogs Rīga, 1956

Sēžu galds ar krēsliem.
Foto: Mēbeļu katalogs
Rīga, 1956

Arteļos ražotās 1. grupas atpūtas mēbeles.
Foto: Mēbeļu katalogs Rīga, 1956
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Tipiski «otrās grupas» mēbeļu izstrādājumi, kurus
pārsvarā ražoja ražošanas kooperācijas arteļi.
Attēls: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Otrajai mēbeļu grupai pieskaitāmi pēc izpildījuma un konstrukcijas vienkāršāki izstrādājumi. Šīs mēbeles izgatavoja no galdnieku plātnes ar masīvas
koksnes pamatnēm un stūreņiem, kuras bija finierētas ar cieto lapkoku un
cēlkoku drāztajiem finieriem. Finieru salikums – taisns, skujiņā vai rombveidā.
Izstrādājumu vairogu lielās virsmas finierētas ar cieto lapkoku finieri, beicētas
un lakotas, bet vairogu malas (atsevišķos gadījumos arī daļa vertikālo vairogu)
un pamatnes finierētas ar cēlkoka finieri, beicētas un pulētas.
Šādi izstrādājumi veidoja 40. un 50. gadu sortimenta lielāko daļu.
Nabadzīgs bija mīksto mēbeļu sortiments, sevišķi kokapstrādes rūpniecības
uzņēmumos.

Martas Staņas projektēts atpūtas krēsls un galdiņš. Foto: J. Emsiņš
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Viena no pirmajiem pēckara mēbeļu projektētājiem ir bijusi leģendām apvītā
arhitekte Marta Staņa (Latvijā gan vairāk pazīstama kā Dailes teātra ēkas autore). 1949. gadā viņa strādājusi artelī «Asociācija». Diemžēl no Martas Staņas
tā laika veikuma mēbeļu projektēšanā nekādas liecības nav saglabājušās, izņemot ziņu, ka viņas projektēto mēbeļu komplekts 1950. gadā guvis atzinību Vissavienības mēbeļu izstādē. Lietišķās mākslas un dizaina muzejā ir 50.
gados Martas Staņas projektēts atpūtas krēsls un galdiņš, dažas fotogrāfijas
no viņas 60. gados projektētajiem mēbeļu komplektiem, kam raksturīgi tam

laikam neparasti mazformāta, vieglas konstrukcijas priekšmeti, kas piemēroti nelielu platību dzīvojamām telpām. Līdzīgus izstrādājumus pēc arhitekta Harija Tālberga projekta
1959. gadā sāka ražot kokapstrādes rūpnīca «Asociācija».
1953. gadā Marta Staņa sākusi strādāt par kompozīcijas
pasniedzēju Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā. Par šo laiku
arhitekts Bruno Artmanis zināja stāstīt, ka viņa lielu uzmanību veltījusi (līdzīgi kā savā laikā Jūlijs Madernieks) vienotu
mēbeļu komplektu un telpu interjeru izveidei, panākot, ka
skolas dažādu nodaļu (koka, metāla, keramikas un tekstila)
izstrādājumi izstādēs veidojuši vienotu ansambli. Līdzīgs
veikums bija viņas projektētā Zvejniekciema kolhoza kultūras nama interjera iekārtošanā. 1958. gadā Marta Staņa
bijusi viena no iniciatorēm interjera nodaļas izveidošanā
Latvijas Mākslas akadēmijā, kur strādājusi līdz 1971. gadam.
Var piekrist uzskatam, ka Marta Staņa ir mūsdienu interjera
dizaina pamatlicēja. Marta Staņa arī vairākkārt piedalījusies
dažādu komisiju darbā, kas veidotas, lai izvērtētu mēbeļu
projektēšanas un ražošanas stāvokli, tādā veidā veicinot
mūsdienīgāku mēbeļu ražošanu tā laika Latvijā.

Latviskā garā veidota guļamistabas garnitūra, A. Aivara darbs.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

50. gadu otrajā pusē parādījās A. Krieviņa, T. Ieviņas un
A. Aivara projektētie guļamistabu komplekti un atsevišķi
priekšmeti, kuros saglabājās vispārējās šīs grupas iezīmes,
tomēr ir arī daudz tehnoloģiskāki izstrādājumu konstruktīvie risinājumi.
Trešo mēbeļu grupu pārstāvēja jauna virziena mēbeles.
Orientācija uz mazgabarīta, sekciju un transformējamām
mēbelēm ir viens no 50. gadu otrās puses aktuālākajiem
jautājumiem mēbeļu projektēšanā un ražošanā. 1955. gadā
Kokapstrādes centrālais konstruktoru birojs (CKB) izstrādāja
pirmo sekciju mēbeļu projektu vienas personas apdzīvotai
istabai vai vienistabas dzīvoklim, un to ražošanu apguva
4. mēbeļu fabrikā.

CKB izstrādātais vienistabas mēbeļu komplekts (R-2500), kas atbilda 1958. gada lēmumiem.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Pēc 1958. gada PSRS valdības lēmumiem par mazgabarīta
dzīvokļu celtniecību un to apgādāšanu ar atbilstošām mēbelēm radikāli tika mainīta gan mēbeļu konstrukcija, gan to
ārējais izskats, kā arī pārkārtota ražošanas organizācija, kas
tika orientēta uz apjoma pieaugumu. Jaunajām prasībām
vislabāk atbilda H. Tālberga «Asociācijā» projektētās mēbeles, kuras uzņēmums sāka ražot 1959. gada beigās. Tām bija
atvieglota konstrukcija, un tās bija piemērotas rūpnieciskai
sērijveida ražošanai ar tam laikam augstām tehnoloģiskā
procesa mehanizācijas iespējām. Izstrādājumi bija vienkārši, viegli, finierēti ar oša vai ozola drāzto finieri, līdz ar to tos
varēja piedāvāt par salīdzinoši zemu cenu.
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60. gadu mēbeles
60. gados valdības lēmumu spiediena ietekmē un sakarā ar arteļu likvidāciju 1957. gadā un mēbeļu ražošanas
pakāpenisku industrializāciju izzuda darbnīcām raksturīgais mēbeļu sortiments un līdz ar to arī iepriekšējā
apakšnodaļā aprakstītās pirmās grupas mēbeles.
Līdz 60. gadu vidum turpinājās otrās grupas mēbeļu izgatavošana, taču šo mēbeļu ārējais izskats un konstrukcija tika vēl vairāk vienkāršoti.

H. Tālberga rūpnīcai «Asociācija» projektētās jaunām prasībām atbilstošās sekciju mēbeles.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

60. gadu otrajā pusē mūsu mēbeļu rūpniecībā izzuda
arī šīs grupas mēbeles, un līdz ar tām arī tādi izstrādājumi kā klasiskās gultas, grāmatu skapji, tualetes, kušetes,
apaļi galdi.

Desmitgades sākumā mēbeles izgatavoja ar caurejošiem vertikāliem vairogiem, un kopš 1965. gada tām pārsvarā bija izjaucama konstrukcija. Konstrukcijās ļoti plaši izmantoja bīdāmos stiklus un durvis, kas pārvietojas pa masīvas koksnes vadotnēm. Pamatnes risinājumā izmantoja masīvas koksnes rāmi un kājas ar nošķeltas piramīdas formu, arī virpotas. Vēlāk, desmitgades beigās, pamatnes reducēja uz rāmi, kurš veidots no skaidu plātņu
detaļām.
Mēbeļu izgatavošanā arvien plašāk izmantoja 22 mm, 19 mm un 16 mm biezas skaidu plātnes, kuras desmitgades beigās kļuva par galveno konstrukcijas materiālu, gandrīz pilnīgi nomainot galdnieku plātnes. Par mīksto mēbeļu galveno konstrukcijas elementu kļuva rūpnieciski ražots atsperu
bloks, bet polsterējumu veidoja no porolona un vatelīna – skaidu un jūraszāļu vietā.
60. gadu otrās puses mēbelēs dekoratīvu elementu ir maz, nesalīdzināmi mazāk nekā 50. gadu beigu mēbelēs. Visbiežāk sastopamais rotāšanas veids
ir fasādes finierējums ar cēlkoka drāzto finieri pretstatā cietajam ar lapkoku finierētajam mēbeles korpusam. Lietoja arī atšķirīgu plaknes un maliņas
finierējumu. Izmantoja arī atšķirīgu apdari – piemēram, pulētas fasādes, bet korpusi vienkārši lakoti. Sāka parādīties arī mēbeles, kurās daļa vai visas
redzamās virsmas apdarītas ar poliestera laku un spoži pulētas.

Komplekta K-4 apakšējās sekcijas. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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60. gados turpinājās iepriekšējā desmitgadē aizsāktā virzība uz formu un konstrukciju tālāku vienkāršošanu. Šis process bija raksturīgs arī kokapstrādes
rūpnīcai «Asociācija», kurā apskatāmās desmitgades sākumā ražoja H. Tālberga mēbeles. To korpusu vairogiem bija precīza taisnstūra forma, bet īpatnējs
efekts panākts ar slīpiem atvilktņu priekšgaliem vai fasādes elementu finierējumu ar cēlkoka drāzto finieri. Šīs mēbeles 1963.–1964. gadā jau nomainīja izstrādājumi ar pilnīgu kastveida formu. Tās bija divdaļīgas divu dziļumu sekciju
mēbeles, kuru apakšējās sekcijās bija skapīši ar bīdāmām durvīm vai skapītis
gultasveļai, bet augšējās – sekretārs, grāmatplaukts, vitrīna.
Sarežģīti noritēja 1. mēbeļu kombināta pārejas process no tur ražotajām augstākās klases garnitūrām uz šā laika posma prasībām atbilstošām mēbelēm. Tas
sākās ar 1. Vissavienības konkursā godalgotās ēdamistabas garnitūras ražošanu. Tam sekoja mēbeļu komplekts, kurā korpusa mēbeļu sānu vairogiem bija
trapeces forma. Šo mēbeļu augstums nepārsniedza cilvēka augumu. Vertikālo vairogu stūri veidoti noapaļoti, šaurās malas finierētas ar cēlkoka finieri un
spoži pulētas. Meklējumi turpinājās ar diviem guļamistabas komplektiem un
administratīvā kabineta mēbeļu komplekta izstrādi. Visu šo mēbeļu komplektu
autors ir mākslinieks J. Staško.

1. RMK mēbeļu komplekts. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

1. mēbeļu kombināta sarežģītais meklējumu ceļš raksturo vispārējo situāciju
nozarē 60. gados – lielo sortimenta dažādību. Mēbeļu komplekti un atsevišķi izstrādājumi tika mainīti ik pēc 2–3 gadiem. To apliecina arī mēbeļu firmas
«Rīga» galvenā uzņēmuma attīstības gaita. Līdz 1962. gadam te tika ražotas
H. Tālberga projektētās un 1959. gadā apgūtās mēbeles. Turpmāk divreiz mainījās divdaļīgās divu dziļumu sekciju mēbeles. Turklāt tika ražots tualetes galdiņš ar spoguli, žurnālu galdiņš un skolēnu rakstāmgalds. Šā galda izjaucamais
variants tika ražots eksportam uz Čehoslovākiju. Šajā pašā laika posmā uzņēmumā apguva arī H. Tālberga racionālās konstrukcijas brīvi veidojamu sekciju
mēbeļu komplektu. Jāatzīst gan, ka ne ražotāji, ne pircēji īsti nebija sagatavojušies tik universālam un savdabīgam izstrādājumam, tāpēc tas tika ražots neilgi.
1967. gadā tika apgūta sekcija «Rīga-I» (autors J. Rozentāls), kas bija pirmā universālā sekcija bez dublējošiem sānu vairogiem. 1969. gadā šo sekciju nomainīja ar universālu sekciju mēbeļu komplektu uz rāmjveida plātņu pamatnēm.
Šie izstrādājumi galvenajā uzņēmumā aizsāka mēbeļu ražošanu un tirgošanu
izjauktā veidā.
Ievērību pelnījusi skapju sērija ar antresoliem ar bīdāmām durvīm, ko apguva
mēbeļu firmas «Rīga» 2. filiāle. Skapji bija izteikti funkcionāli, ērti lietojami mazgabarīta dzīvokļos. Kopā ar tādas pašas konstrukcijas skapīšiem, kurus ražoja
galvenajā uzņēmumā, un gultām tika veidoti guļamistabu mēbeļu komplekti.
Šie skapji deva ierosmi arī pirmajam eksporta piedāvājumam uz Vācijas Federatīvo Republiku. Eksportam bija paredzēti skapji ne vien ar oškoka finierējumu,
bet arī ar bērza finieri, taču PSRS un VFR politisko domstarpību dēļ šis darījums
netika realizēts.
Firmas «Rīga» 3. filiāle šajā periodā specializējās krēslu ražošanā. Tika apgūta
viena no labākajām galdnieku krēslu sērijām. Diemžēl tika izbeigta slaveno
Vīnes krēslu ražošana.

1. RMK ražotās mēbeles, ar kurām sākās izjaucamo mēbeļu ražošanas ēra.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Sastatņu tipa mēbeļu komplekts MK-37 (autors A. Rozentāls, ražoja KK «Vulkāns»).
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Pilnīgi jauns mēbeļu veids, ko Latvijā diemžēl ražoja tikai desmit gadus, bija sastatņu mēbeles.
Tās ražoja kokapstrādes kombināts «Vulkāns» un kokapstrādes rūpnīca «Ventspils koks». Sekcijas
balstījās uz vertikāliem masīva koka rāmjiem – sastatnēm, kurās iestrādāta urbuma rinda skapīšu
un plauktu stiprināšanai ar bultskrūvēm jebkurā augstumā. Sekcijas plaukti un skapīši bija izgatavoti no galdnieku plātnes, finierēti ar cieto lapkoku finieri, lakoti. Sastatnes apdarītas sedzošas
apdares tehnoloģijā.
Pieminēšanas vērta ir vēl viena mēbeļu grupa, kas vēlāk izzuda no nozares mēbeļu sortimenta.
Tās bija metāla mēbeles, kuras ražoja virkne mēbeļu uzņēmumu:
•
•
•
•
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6. mēbeļu kombināts – krēslus (art. 113/465, 113/358);
2. kokapstrādes kombināts – atpūtas krēslus (art. 113/358) un dīvānus (art. 113/356);
finieru rūpnīca «Lignums» – galdiņus (art. 113/78; MT – 312, ME – 313);
mēbeļu firmas «Rīga» 4. filiāle – atpūtas krēslus «Gliemežvāks» (art. 113/918, art. 113/671).

Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Savukārt Valmieras Mēbeļu fabrika uzsāka priekšnama mēbeļu komplekta Nr. 2 ražošanu. Kombināts ražoja arī guļamistabas mēbeļu komplektu (MK-21) un dīvāngultas
(art. 113/1008 un art. 113/1009).
Desmitgades mēbeļu formu un konstrukciju attīstības virzienus būtiski ietekmēja arī
2. Vissavienības dzīvojamo telpu un sabiedrisko ēku mēbeļu konkurss. Otro prēmiju
ieguvušo autoru V. Ņikitenko un J. Staško administratīvo telpu mēbeļu sēriju (vienskapīšu, divskapīšu rakstāmgaldi; mašīnrakstītājas, stenogrāfistes un sanāksmju galdi;
sekcijas) 60. gados sekmīgi ražoja mēbeļu firmas «Rīga» 1. filiāle. Pārējās konkursā
prēmētās mēbeles ražošanā netika apgūtas. Galvenais 60. gadu devums vēsturei un
tālākajai nozares attīstībai bija mēbeļu konstruktīvie risinājumi, kuri ļāva ražot, transportēt un tirgot korpusa mēbeles izjauktā veidā, kā arī ražot stalažu tipa un universālas
mēbeles, ko bez sevišķām grūtībām montēt mājas apstākļos. Diemžēl vēlāk interesantajām stalažu tipa mēbelēm nebija pēctecības.
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70. gadu un vēlāka laika posma mēbeles
70. gadu korpusa mēbelēm visumā saglabājās 60. gadu otrās puses
tendences – racionalitāte un vienkāršība.
Tās ir vairogveida mēbeles ar izjaucamu konstrukciju un unificētām
detaļām. Vairogi finierēti ar cieto lapkoku vai cēlkoku finieri. Vēl vērojams, taču daudz retāk nekā iepriekš, cieto lapkoku un cēlkoku finierējums vienas mēbeles dažādās detaļās. 70. gadu beigās parādījās
skapji un sekcijas mēbeles ar antresoliem, mēbeļu kāju rāmi nomainīja
kastveida pamatne. Joprojām sastopamas bīdāmās durvis. Daudzām
mēbelēm raksturīgi bīdāmie stikli, taču tagad tie pārvietojami pa sintētiska materiāla vadotnēm. Greznākajās mēbelēs dominēja vairogu
virsmas finierējums ar sarkankoka finieri. Mēbeļu redzamās virsmas
bija spoži apdarītas.
Blakus racionālajam un vienkāršajam nozares sortimentā sāka parādīties arī pēc formas un funkcionālā ziņā bagātīgāki mēbeļu komplekti,
interesantākas mīkstās mēbeles. Šis pavērsiens izskaidrojams ar vairākiem faktoriem:
• tādējādi izpaudās nozares labāko uzņēmumu vadītāju ieinteresētība sava uzņēmuma produkcijas prestiža celšanā;
• 60. gadu otrajā pusē radās zināmas problēmas ar atsevišķu mēbeļu izstrādājumu realizāciju;
• mēbeļu projektētāju saimi papildināja jauni speciālisti.

Bāzes komplekts «Teika». Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

160

Pirmo soli sava uzņēmuma produkcijas prestiža celšanā veica 4. mēbeļu fabrika, 1969. gadā izsludinot konkursu uzņēmuma bāzes mēbeļu
komplekta izstrādāšanai. Komplekts radās, cieši sadarbojoties autoram
V. Vladovam ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem. Komplekta ražošanu uzsāka jau 1970. gadā un turpināja līdz 1979. gadam.
Bāzes komplekts «Teika» izcēlās ar bagātīgu dažāda augstuma un platuma divdaļīgu priekšmetu klāstu, kas ļāva veidot visdažādākos komplektācijas variantus. Interesants bija galda virsmu un izstrādājumu
fasāžu risinājums ar kontrastējošas krāsas intarsijas rāmīti un speciāli
šim komplektam projektētu un izgatavotu fasādes furnitūru. Izstrādājumus balstīja virpotas profilētas mēbeļu kājas.
No kolēģiem centās neatpalikt Rīgas 1. mēbeļu kombināts, kas, sadarbojoties ar J. Staško, 1973.–1974. gadā izstrādāja savu bāzes mēbeļu komplektu «Austra». Izstrādājumi izcēlās ar durvju un atvilktņu
priekšgabalu plaknēs iestrādātu, oriģinālu virpotu koka furnitūru, virpotām un profilētām koka (kombinācijā ar metālu) kājām. Oriģinālas
konstrukcijas bija servējamam un žurnālu galdam. Vēlāk izstrādājumu
augstums tika palielināts līdz 1560 mm, taču samazināts to skaits. Ar
šādām izmaiņām bāzes komplektu ar nosaukumu «Ausma» ražoja līdz
1979. gadam, to papildināja atpūtas mēbeļu komplekts «Anita».

Mēbeļu komplekts «Austra».
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Mēbeļu komplekts «Ausma».
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Atpūtas mēbeļu komplekts «Anita».
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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3. Vissavienības konkursa un sekojošu lēmumu rezultātā par sekciju
mēbeļu komplektu «Tija» pārstrādātais komplekts «Teika».
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Lēmumi, kas sekoja pēc 3. Vissavienības mēbeļu konkursa, tostarp obligātās mēbeļu
unifikācijas sistēmas ieviešana, kārtējo reizi izraisīja vēlāk grūti labojamas korekcijas stabilajā nozares mēbeļu sortimentā:
• tika izskausti visi atsevišķi stāvošie mēbeļu izstrādājumi uz kājiņām. To vietā radās
bloķējamās sekcijas ar antresoliem, kuras balstīja uz kastveida plātņu pamatnēm;
• izstrādājumi un to elementi tika maksimāli unificēti;
• plātņu materiālu biezums izstrādājumos tika samazināts līdz kritiskai robežai;
• no izstrādājumiem praktiski tika izskausta masīvkoksne.
Šo uzspiesto pasākumu bēdīgās sekas neizdevās pārvarēt līdz pat 90. gadu sākumam,
bet tajos gados, t.i., sākot ar 1979. gadu, mēbeļu kombinātā «Teika» veiksmīgais mēbeļu
komplekts «Teika» tika nomainīts ar sekciju mēbeļu komplektu «Tija», bet Rīgas Mēbeļu
kombinātā «Ausma» – ar mēbeļu komplektu «Aina».
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Atpūtas mēbeļu komplekts «Benita». Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

No 4. Vissavienības sadzīves mēbeļu konkursā parādītajiem mēbeļu komplektiem Rīgas Mēbeļu kombinātā ražošanā tika apgūts atpūtas mēbeļu bāzes komplekts «Benita» (autors J. Staško). Komplektam bija iespējamas vairākas variācijas:
•
•
•
•
•

divu veidu dīvāngultas;
krēslgulta;
atpūtas krēsli;
stūra sekcija;
trīs veidu žurnālu galdi.

Šāds sastāvs ļāva veidot 12 dažādus komplektācijas variantus, tomēr mēbeļu
kombināts būtībā ražoja tikai vienu.
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70. gadu sākumā savu darbību nozarē veiksmīgi uzsāka arhitekte
Maija Pumpura, kura, smeļoties iedvesmu latviešu tautas mākslā,
pētot mēbeles Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, radījusi virkni latvisku mēbeļu komplektu. Pirmais no tiem bija priekšnama mēbeļu
komplekts «Vasara» 1972. gadā. Šajā pašā gadā tas tika izstādīts Baltijas mēbeļu izstādē Viļņā, kur ieguva 1. pakāpes diplomu, bet gadu
vēlāk Briselē – dalībnieka apliecību. Komplekta fotogrāfiju 1973. gadā publicēja žurnāls «Domus», uzsverot risinājuma oriģinalitāti.
Valmieras Mēbeļu fabrika 1973. gadā sāka šī komplekta ražošanu.
Nākamais darbs – «Piebalga» – bija izteikti etnogrāfiskā garā veidota latviska ēdamistaba. 1973. gadā Tautsaimniecības sasniegumu
izstādē Rīgā šis darbs ieguva 1. pakāpes diplomu, taču izgatavošanas sarežģītības dēļ ražošanā netika apgūts. Savukārt priedes kokā
Vasarnīcu mēbeļu iekārta «Vasara».
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Zelta medaļu Plovdivā 1975. gadā ieguvušais mēbeļu komplekts «Saulīte». Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Divvietīga viesnīcas numura mēbeļu komplekts «Abava» (autors M. Pumpura).
Zelta medaļa Plovdivas gadatirgū 1981. gadā.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

veidoto komplektu «Saulīte», kas 1975. gadā Plovdivas gadatirgū
ieguva zelta medaļu, 1976. gadā sāka ražot mēbeļu fabrikā «Teika».
Tas tika arī veiksmīgi eksportēts uz daudzām pasaules valstīm, arī par
konvertējamu valūtu. 1976. gadā tapa etnogrāfisks oškoka komplekts
«Vija», kas 1978. gadā Tautsaimniecības sasniegumu izstādē Maskavā ieguva sudraba medaļu, un arī to apguva mēbeļu fabrika «Teika».
Šos komplektus 1981. gadā ražošanā nomainīja komplekts «Kristīne».
1980. gadā M. Pumpura izstrādāja viesnīcas mēbeļu komplektu «Abava», kas ieguva zelta medaļu 1981. gadā Plovdivas gadatirgū. Šo komplektu veiksmīgi ražoja Valmieras Mēbeļu kombināts
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Atpūtas mēbeļu komplekts «Vija».
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Pēc trīs gadu priekšdarbiem 1978. gadā Valmieras Mēbeļu kombināts
uzsāka nozarē pilnīgi jaunas produkcijas – viesnīcas mēbeļu sērijas –
ražošanu.
60. gados veiktā uzņēmumu apvienošana 70. gados ieviesa lielas izmaiņas mēbeļu sortimentā, diemžēl to jūtami sašaurinot. Specializācijas rezultātā guļamistabas mēbeļu komplektus beidza ražot Valmieras
un Rīgas 1. mēbeļu kombināts. Tos turpināja ražot Daugavpils Mēbeļu
kombinātā, kur no 1969. gada līdz 1981. gadam tika ražots guļamistabas mēbeļu komplekts «Māra» ar nelielām izmaiņām. Būtiski mainījās

finierējums – drāztā finiera vietā sāka lietot imitācijas papīru. Mēbeļu firmas «Rīga» 2. filiālē no 1971. gada līdz 1986. gadam ražoja divus
J. Staško guļamistabas mēbeļu komplektus – «Līga» un tā modernizēto variantu «Līva».
Ar komplektu «Līga» saistās drosmīgs 70. gadu apdares eksperiments –
gaišu toņu poliestera emaljas lietojums. Žēl, ka ne ražotāji, ne tirgotāji
tobrīd nebija gatavi šādam progresīvam solim un dažu tehnisku un
konjunktūras grūtību dēļ šo eksperimentu pārtrauca. Jāatzīmē, ka vēl
90. gadu sākumā šāda apdare visā pasaulē tika augstu vērtēta.

Komplekts «Līga» apdares variantā ar
poliestera emalju, kas ražota Rīgas LKR.
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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No lobītā finiera līmētās mēbeles 70. gados papildināja:
• liekti līmēto krēslu sērija apvienībā «Rīga»;
• saliekamais krēsls Daugavpils Mēbeļu kombinātā;
• saliekamais galds apvienībā «Rīga»;
• skolēnu rakstāmgalds Tukuma Eksperimentālajā
rūpnīcā.
Jāatzīmē saliekamā krēsla (no 1974. gada) un skolēnu rakstāmgalda (no 1978. gada) ilggadība mēbeļu eksportā (tos
ražoja vēl 90. gadu sākumā).
Veiksmīgs ir arī V. Ņikitenko Valmieras Mēbeļu kombinātam izstrādātais bāzes atpūtas mēbeļu komplekts «Ellen».
Komplekta centrālais izstrādājums bija stūra dīvāngulta,
kuras konstrukcija ļāva pircējam mājas apstākļos bez grūtībām veidot labo vai kreiso stūra variantu. Turklāt vienkāršā
transformācijas sistēma ļāva dīvānu ērti pārvērst 1400 mm
platā gultā. Dīvānam bija apjomīga tilpne gultasveļai.

Liekti līmēto krēslu sērija. Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

No 80. gadu sākumā ražošanā apgūtām korpusa mēbelēm
īpaši pieminams korpusa mēbeļu komplekts «Renāte», kas
no 1981. gada tika izgatavots ražošanas apvienībā «Rīga».
Komplekta pamatā bija dienvidslāvu firmas «Simpo» modelis, un tas tika izgatavots, lietojot importētus fasāžu
elementus. Šim mēbeļu komplektam regulāri tika mainīti
dienvidslāvu fasāžu materiālu varianti.
Mēbeļu komplekts «Agnese» (autors V. Ņikitenko) tika ražots ražošanas apvienībā «Rīga» kopš 1982. gada. Tam bija
izjaucama vairogveida konstrukcija, veidota no unificētām
detaļām. Pēc uzbūves tas bija analogs komplekta «Renāte»
karkasam. Tam bija funkcionāli daudzveidīga sekcija, kuras
karkass izgatavots no laminētas skaidu plātnes. Fasādes
apdare – caurspīdīga, spoža vai matēta. Kā dekoratīvs elements tika izmantotas profilētas masīvas koksnes līstītes
un virpoti rokturi.
Mēbeļu komplekts «Astrīda» (aut. B. Artmanis) tika ražots
laikā posmā no 1983. gada līdz 1987. gadam Rīgas Mēbeļu
fabrikā «Teika». Korpusa mēbelēm bija izjaucama vairogveida konstrukcija ar caurejošiem vertikālajiem vairogiem.
Jauna pieeja fasādes risinājumam – kā dekoratīvs elements izmantots finieru salikums skujiņā un masīvas koksnes profilētas līstītes. Finierēšanai izmantots cēlkoku un
cieto lapkoku drāztais finieris. Komplekts Tautsaimniecības
sasniegumu izstādē Maskavā ieguva goda rakstu, bet autors – zelta medaļu.

Skolēnu rakstāmgalds un saliekamais krēsls «Daugava», ko ražoja eksportam no 1976. gada līdz
1990. gadam. Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Korpusa mēbeļu komplekts «Renāte» un atpūtas mēbeļu komplekts «Sabīne». Ražoti apvienībā
«Rīga» sadarbībā ar dienvidslāvu firmu «Simpo»). Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Mēbeļu komplektu «Daina» (aut. B. Artmanis) no 1984.
līdz 1989. gadam ražoja Rīgas Mēbeļu kombinātā. Sekcijām bija izjaucama vairogveida konstrukcija, caurejoši
vertikāli vairogi un antresoli. Finierējumā izmantots cēlkoku un cieto lapkoku drāztais finieris. Fasādes finierējums skujiņā. Kā dekoratīvs elements izmantotas profilētas masīvas koksnes līstītes. Fasādes noformējumā
izmantoti arī figurāli vairogveida elementi.
80. gadu otrajā pusē apgūtie mēbeļu izstrādājumi ievadīja kārtējo atmodu mēbeļu rūpniecībā.

Mēbeļu komplekts «Daina» ar atpūtas mēbeļu komplektu «Benita».
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Guļamistabas mēbeļu komplekts «Terēze». Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

1986. gadā apvienībā «Rīga» tika uzsākta jaunas guļamistabas iekārtas «Terēze» un atpūtas komplekta «Vera»
ražošana. Ar šiem jaunajiem komplektiem mēbeļu ražošanā tika sperts solis uz priekšu – uz izstrādājumu augstāku estētisko un funkcionālo vērtību. Guļamistabas
iekārta «Terēze» un atpūtas mēbeļu komplekts «Vera» ir
tipiski jaunā virziena pārstāvji. «Terēze» izceļas ar ietilpīgu
un ērtu galvgaļa bloku, kur visi vertikālie nesošie vairogi
ir ar noapaļotiem galiem, naktsskapīšiem ir ieliektas formas dekoratīvais plauktiņš. Pabiezināts gultas kājgalis –
ar noapaļotiem galiem. Matrači – uz elastīgām pamatnēm, gultas apakšai brīva pieeja. Komplektā izmantots
netipisks, bet ļoti interesants drāztā finiera dekoratīvais
salikums, ko labi papildina oriģinālie masīvkoka rokturi.
Atpūtas mēbeļu komplekts «Vera» būvēts uz vieglas
konstrukcijas nesošajiem sānu elementiem, kuru izveidošanā sekmīgi izmantota divām kārtām salīmēta skaidu plātne ar noapaļotiem galiem. Projektā paredzēts, ka
komplektā var būt pat divi taisnstūra vai kvadrātveida
žurnālu galdiņi, no kuriem viens – paaugstināts stūra galdiņš. Dīvāngultas konstrukcijā ieviestas papildu
izmaiņas, palielinot komfortu – izvērstā veidā tās platums ir 1200 mm. Dīvāna pamatnē ierīkota ietilpīga
kaste gultasveļai. Abu komplektu autori ir J. Staško un
D. Vecumniece. Šo autoru veikums ir arī vadītāja kabineta mēbeļu bāzes komplekts «Andrejs», kas projektēts
stingrā, lietišķā garā. Visu galdu vairogi veidoti no dubultām laminētām skaidu plātnēm. Galda virsmu garās
malas sedz noapaļota masīvkoka līste, kura tāpat kā
masīvkoka rokturi veidota sedzošā apdarē. Sēžu galdus,
krēslus un sekcijas pēc skaita iespējams komplektēt atbilstoši telpas lielumam.
1987. gadā Rīgas Mēbeļu kombinātā sāka ražot vadītāja mēbeļu komplektu, kas sastāvēja no vadītāja kabineta mēbeļu komplekta «Raimonds» un sēžu galda

Atpūtas mēbeļu komplekts «Vera». Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

168

Virtuves mēbeļu komplekts «Gunta».
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

komplekta «Globuss». Viss komplekts bija veidots no kokskaidu plātnes, kas apdarīta ar lapkoku drāzto finieri, izmantoti masīvkoka dekoratīvie elementi. Arī krēslu un atpūtas grupas mēbeļu izgatavošanā
izmantota masīva koksne. Vadītāja darba vietu veido ērts rakstāmgalds
ar telefonu galdu un pieliekamo galdu apmeklētājiem. Sekciju veido
slēgti, vaļēji un stikloti apjomi ar vietu seifam, virsdrēbēm, dokumentu
mapēm un dekoratīviem priekšmetiem. Komplekss Tautsaimniecības
sasniegumu izstādē Maskavā ieguva 2. pakāpes diplomu, bet autori –
B. Artmanis un V. Neimane – sudraba medaļu.
Mēbeļu ražošanas apvienībā «Rīga» tika apgūts atpūtas mēbeļu komplekts sabiedrisko telpu iekārtošanai «Simona» (autore M. Pumpura).
Šis komplekts sabiedrisko telpu mēbeļu skatē Tautsaimniecības sasniegumu izstādē Maskavā ieguva 1. pakāpes diplomu un autore – zelta
medaļu. «Simona» sastāv no viena veida taisniem elementiem un triju
veidu stūra elementiem un žurnālu galda. Elementi ir ērti sēdēšanai,
viegli sadalāmi pa sekcijām, no tiem ērti veidojamas jebkuras konfigurācijas atpūtas grupas. Tapsējums ar mākslīgo ādu ir ērts ekspluatācijā
sabiedriskajās telpās.
Virtuves mēbeles pēdējos gados bija nozares sāpju bērns. Komplekts
«Lauma» ar nebūtiskām izmaiņām tika ražots kopš 1975. gada. Veidojot jauno komplektu «Gunta», autorei M. Pumpurai izdevās atrast
kompromisu starp komplekta ārējo izskatu un atsevišķo izstrādājumu

funkcionālo lietojumu, radot veselu izstrādājumu gammu ar 200 mm,
400 mm, 600 mm un 800 mm «soliem», stūru elementiem, atklātiem
nelieliem plauktiņiem, funkcionāli labi izmantojamām un reizē arī dekoratīvām izvelkamām kastītēm. Bija paredzēta arī vieta darba virsmu
izgaismošanai domātu gaismas ķermeņu izvietošanai. Lai atvieglotu
darbu 119. sērijas dzīvokļu virtuvēs, tika radīta speciāla, gar logu novietojama darba vieta – lete.
Komplekts «Junga», kas domāts pusaudžiem, ir autores R. Kovaļenko
darbs. Komplekts guvis augstāko atzinību – zelta medaļu – gadatirgū Plovdivā. Komplektam «Junga» ir interesants, krāsains ārējais noformējums, kā arī oriģināls konstruktīvais un funkcionālais risinājums.
Komplekta pamatvariants domāts diviem pusaudžiem. Guļamvietas
veido starp diviem skapjiem un divām sastatnēm iekārti, divos stāvos
izvietoti atsperu matrači. Zem apakšējās guļamvietas ir ietilpīga izvelkama kaste gultasveļai. Uz trim skapīšiem nostiprinātas divas darba
vietas ar trīs augstumos regulējamām galda virsmām, kuras darbam
var izmantot no abām pusēm. Darba vietas var viegli novākt, izbrīvējot
vietu telpā citām nodarbēm. Sastatnes, skapjus un plauktus var izvietot
dažādos augstumos. Paredzēts variants arī komplektam, kas domāts
vienam cilvēkam. Tādā variācijā guļvietai paredzēta tahta ar izvelkamu
veļas kasti. Abos gadījumos izvelkamās kastes vāks ir izmantojams papildu guļvietas veidošanai. Komplekts «Junga» Krāslavas Kokapstrādes
rūpnīcā nomainīja bērnu mēbeļu komplektu «Rīts».
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Mēbeļu komplekts «Liepa».
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

1987. gadā jaunums bija arī sastatņu sekciju mēbeles «Liepa» (autore D. Vecumniece),
kuru ražošanu uzsāka kokapstrādes kombināts «Baltija». Šīs mēbeles veidotas kā vienkāršu izstrādājumu – skapīšu, plauktu un plauktiņu – sērija, ar kurām ērti apmēbelēt jebkura
lieluma un nozīmes telpu, piemēram, pusaudžu vai jauniešu istabu, mājas bibliotēku vai
kabinetu. Skapīši un plaukti var būt vaļēji, ar režģoti stiklotām durvīm, atvilktnēm, masīvām durvīm. Skapītis ar virs tā uzliktu plauktu veido sekciju. Sekcijas var novietot cieši
blakus vai savstarpēji savienot ar plauktiņiem. Visa veida plaukti ir piekarināmi pie sienām. Vienkārši veidota arī darba vieta. Galda virsmu veidojošais vairogs var būt balstīts uz
diviem skapīšiem vai sekcijā iestiprinātu plauktiņu un skapīti. Telpas atbrīvošanai darba
vieta ir viegli novācama. Izstrādājumu pamatmateriāls – vientoņa vai oša koka tekstūru
imitējoša laminētā skaidu plātne. Atvilktņu fasādes daļas un režģotās durvis izgatavotas
no masīvas skujkoku koksnes. Ir varianti arī ar laminētās skaidu plātnes fasādēm.
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Korpusa mēbeļu komplekts
«Imanta» komplektā ar atpūtas
mēbeļu komplektu «Benita».
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa
personīgais arhīvs

Savdabīgs ir mēbeļu komplekts «Imanta» (autors B. Artmanis). Šo komplektu ražoja Rīgas Mēbeļu kombināta
fabrikā «Teika». Korpusa mēbelēm ir izjaucama vairogveida konstrukcija. Sekcijas balstās uz kastveida pamatnēm.
Sekcijām ir dinamisks siluets, fasādes elementiem arkveidīgs risinājums – tie ir jaunumi korpusmēbeļu arhitektoniskajā risinājumā.
1987. gadā ražošanā tika apgūti pirmie izstrādājumi no
jaunajām galdnieku krēslu sērijām. Apvienībā «Rīga» sāka
ražot bāzes izstrādājumus no J. Staško radītās jaunās sērijas. Šīs sērijas krēsli izceļas ar vieglumu un eleganci. Ar
šiem krēsliem tiek komplektēti ēdamistabu mēbeļu komplekti «Agnese» un Rīgas Mēbeļu kombināta komplekts
«Imanta». Krēsli ir pārdošanā arī kā atsevišķi priekšmeti.
1986. gadā KK «Vulkāns» uzsāka bērnu mēbeļu (galdiņš
un krēsliņš) ražošanu. Šie izstrādājumi izcēlās ar labu dizainu un beidzot bija universāli – derīgi bērniem no trīs
līdz deviņu gadu vecumam. Izstrādājumu funkcionalitāti
nodrošināja ērti regulējama sēdīte un atzveltne krēsliņam,
kā arī galda virsma. Autore R. Kovaļenko izstrādājusi interesantus krāsu salikuma variantus.

R. Kovaļenko izstrādātais Kuldīgā ražotais bērnu mēbeļu komplekts.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Sadarbībā ar firmu «Simpo» ražotais guļamistabas mēbeļu komplekts «Brigita». Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

1986. gadā Daugavpils Mēbeļu kombināts apguva jaunu guļamistabas mēbeļu bāzes komplektu «Brigita» (aut. D. Vecumniece), kas radās
sadarbībā ar Dienvidslāvijas mēbeļniekiem. Komplekta savdabīgumu veidoja skapji bez antresoliem, starp kuriem veiksmīgi izvietota
darba vieta, kā arī fasāžu risinājumu daudzveidīgums. Īpaši izcēlās
fasādes ar elegantu baltās emaljas apdari, ko izgatavoja dienvidslāvu
firma «Simpo».
1989. gadā Rīgas Mēbeļu kombinātā sāka ražot bāzes mēbeļu komplektu «Sigulda» (aut. B. Artmanis). Korpusa mēbeles padarīja interesantas divu veidu sekcijas centrālās stiklotās daļas risinājums. Krēslu
priekšējās kājas un galdu kājas bija virpotas. Kopš 1991. gada sāka ražot šī komplekta modifikāciju – «Krimulda».
Mēbeļu ražošanas apvienībā «Rīga» 1989. gadā apgūst mēbeļu komplektu «Dina» (aut. D. Vecumniece), kas izceļas ar izteikti noapaļotām
sānu, muguras elementu un spilvenu formām. Atpūtas krēsli veidoti
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divos variantos – ar augstām un zemām mugurām, bet žurnālu galdiņš, paceļot divus sānu vairogus, transformējams no 690 mm līdz
1410 mm garumam.
80.–90. gadu mija mēbeļu projektēšanā ienāk ar radikālām pārmaiņām.
Pirmkārt, zaudē spēku agrākie «no augšas» diktētie ierobežojumi un
vadošie norādījumi. Otrkārt, strauji izmainījusies ekonomiskā situācija
liek atteikties no agrāk viennozīmīgi pieprasītā sarkankoka lietojuma
un pievērsties vietējiem materiāliem – galvenokārt bērzam un priedei.
Treškārt, sarežģītajos ražošanas un tirgus apstākļos jāprojektē un jāražo
iespējami ekoloģiski tīras, Rietumu tirgū konkurētspējīgas mēbeles.
Šis laikposms ieiet vēsturē ar pāreju uz neierastām, pilnīgi jaunām ražošanas attiecībām. Mēbeļu ražošanas nozarē valda formu, materiālu,
apdares variantu daudzveidība, izpildījuma līmeņu dažādība, bieži
vien ar visai haotisku raksturu. Taču tas ir saprotami laikā ar tik radikālām izmaiņām ne tikvien mēbeļu ražošanā, bet visās dzīves jomās.

Centrālais projektu, konstruktoru un tehnoloģiju birojs
un tā ieguldījums mēbeļu projektēšanā
Par centralizētās mēbeļu projektēšanas sākumu Latvijā uzskatāms
1951.–1952. gads, kad ražošanas kooperācijas pārvaldes sistēmā tiek
veikti pirmie pasākumi mēbeļu projektēšanas darbu centralizācijai. Bijušajās galdniekmeistara V. Heniņa darbnīcās Laboratorijas ielā 26 tika
organizēta neliela projektētāju konstruktoru un galdnieku grupa (dažādos gados tā piederēja dažādiem arteļiem – «Rosība», «Galdnieks»,
«Asociācija»), kuras uzdevums bija izstrādāt jaunos mēbeļu paraugus
un dokumentāciju to ražošanai kooperācijas arteļu vajadzībām. Uz šīs
grupas pamata 1955. gada 2. februārī ar Latvijas PSR Ministru Padomes Ražošanas kooperācijas pārvaldes 1955. gada 27. janvāra lēmumu
Nr. 180 pie pārvaldes Projektu konstruktoru kantora tika radīta Eksperimentālā mēbeļu izpētes laboratorija, bet 1957. gadā uz šīs bāzes izveidoja Tautsaimniecības Padomes Centrālo konstruktoru tehnoloģisko
biroju (TSP CKTB), kurā tika sapulcināti spēcīgākie tā laika mēbeļu projektētāji un konstruktori – arhitekti A. Nikolajevs un V. Dombrāns, konstruktori A. Zīle-Zīlīte un D. Havkins. Viņi veica liela apjoma darbu gan
jaunu mēbeļu izstrādāšanā, gan ražošanas tehnoloģijas un konstruktoru dokumentācijas noformēšanā. Jāatzīmē arī spēcīgā kooperācijas
sistēmas informatīvā bāze un dziļā ieinteresētība jautājumu kvalitatīvā risināšanā. Ar to arī izskaidrojams fakts, ka šī biroja darbiniekam
A. Nikolajevam tika radīta iespēja sešus mēnešus praktizēties Vācijas
Demokrātiskās Republikas mēbeļu ražošanas un projektēšanas organizācijās (turpmāk nevienam mēbeļu konstruēšanas nodaļas darbiniekam šāda iespēja vairs nav bijusi). Vērtējot tā laika dokumentus, rodas
pārliecība, ka TSP CKTB kokapstrādes nodaļa 50. gadu beigās ir bijusi
spēcīgākā mēbeļu projektēšanas organizācija Latvijā.

mēbeļu paraugus pēc biroja izstrādātajiem projektiem. Šī darbnīca
atradās 3. mēbeļu kombināta 3. ceha telpās Valmieras ielā 5, un tajā
strādāja pieci galdnieki un viens tapsētājs. Pie mēbeļu projektēšanas
strādāja A. Krieviņš un T. Ieviņa. 1956. gadā darbā tika pieņemts mākslinieks Jānis Staško, kurš vēlāk kļuva par nozares galveno projektētāju
un palika uzticīgs šim darbam līdz sirmam vecumam. Turpmākajos gados CKB mēbeļu projektiem tika veikti arī materiālu aprēķini. Šo darbu
veikšanai tika nodibināta tehnoloģiskā nodaļa. Palielinājās arī kvalificētu galdnieku skaits biroja eksperimentālajā darbnīcā, tāpēc mēbeļu
projektēšanas nodaļa un eksperimentālā darbnīca tika pārvietoti uz
plašākām telpām 7. mēbeļu kombinātā (Duntes ielā 11).

Vissavienības standartizācijas un unifikācijas jautājumu attīstība radīja
nepieciešamību pēc vienotas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas
un ieviešanas praksē arī mēbeļu rūpniecības sistēmā. Lai to realizētu,
Savienībā tika radīti specializēti centri šādas dokumentācijas izstrādāšanai. Arī Latvijā ar toreizējā PSRS mežu un kokapstrādes rūpniecības
ministra Georgija Orlova pavēli 1954. gada 25. februārī pie tresta «Latvijas mēbeles» tika noorganizēts Centrālais konstruktoru birojs (CKB)
ar 18 štata vietām. Pēc sākotnējās Vissavienības ministrijas ieceres šis
birojs tika radīts, lai izstrādātu tehnisko dokumentāciju mežstrādnieku
pārvietojamiem apdzīvojamiem vagoniņiem. Šādu projektu bija pasūtījusi Vissavienības ministrija. Līdztekus minētajam projektam birojs uzsāka centralizētu mēbeļu projektu un tehnisko rasējumu izstrādāšanu
tresta «Latvijas mēbeles» pakļautajiem mēbeļu uzņēmumiem. Centrālā konstruktoru biroja vadītājs skaitījās tresta pārvaldnieks K. Bēmanis,
taču būtībā visus biroja darbus vadīja Aleksandrs Krieviņš, kurš sākumā
bija noformēts par biroja priekšnieku, tad galveno inženieri. Birojs atradās E. Birznieka-Upīša ielā 17. Nākamajā gadā pēc biroja dibināšanas
tā sastāvā tika noorganizēta eksperimentālā darbnīca, kur izgatavoja

Lai salīdzinātu mēbeļu kvalitāti, atsevišķos paviljona nodalījumos bija
izstādītas mēbeles, ko toreiz ražoja Savienības mēbeļu uzņēmumi, kā
arī importa mēbeles no Francijas, ASV, VFR un citām Rietumvalstīm.

50. gadu otrajā pusē viens no aktuālākajiem jautājumiem mēbeļu
projektēšanā un ražošanā bija pārorientācija uz mazgabarīta, sekciju
un transformējamām mēbelēm. Šo jautājumu sāka risināt arī nozares
CKB speciālisti. 1955. gadā birojā tika izstrādāts pirmais sekciju mēbeļu
projekts vienas personas apdzīvotai istabai vai vienistabas dzīvoklim.
1956. gadā šo komplektu izgatavoja Centrālā konstruktoru biroja eksperimentālajā darbnīcā.
Tajā pašā gadā vienā no Maskavas Gorkija Kultūras un atpūtas parka
paviljoniem tika organizēta mēbeļu skate. Šajā izstādē ar perspektīvo
mēbeļu paraugiem piedalījās divas Maskavas mēbeļu projektēšanas
organizācijas, Ļeņingradas CKB, Muhinas skola no Ļeņingradas, Ļeņingradas mēbeļu fabrika «Intūrists», Latvijas CKB, kā arī attiecīgie biroji no
Igaunijas un Lietuvas.

Latvijas CKB piedalījās skatē ar diviem mēbeļu komplektiem – dzīvojamās istabas sekciju mēbeļu komplektu (autors A. Krieviņš) un guļamistabas mēbeļu iekārtu (autore T. Ieviņa).
Šī skate nebija konkurss un nekādas godalgotās vietas netika piešķirtas, taču apmeklējuma laikā toreizējais Politbiroja loceklis un PSRS
tirdzniecības ministrs Anastass Mikojans ieteica apbalvot ar prēmiju
Latvijas CKB izstrādāto dzīvojamās istabas sekciju mēbeļu komplekta
autoru. Nedaudz vēlāk tas arī tika izdarīts. Pēc šī pasākuma minētais
komplekts tika ieviests ražošanā 4. mēbeļu fabrikā.
1957. gadā Maskavā notika mēbeļu izstāde-konkurss tieši dzīvojamo
namu jaunajos dzīvokļos Novije Čerjomuški masīvā. Tajā bija plaši
pārstāvēti Maskavas, Ļeņingradas, Rīgas, Tallinas, Viļņas projektētāji,
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kā arī Ukrainas, Baltkrievijas un Gruzijas mēbeļnieki. Latviju pārstāvēja
A. Krieviņa, J. Staško un H. Vasiļevska projektētās mēbeles. Konkursa
godalgu saņēma A. Krieviņa projektētā ēdamistabas iekārta. Šī iekārta
bija projektēta tradicionālā stilā ar transformējamu dīvānu-gultu. Novitāte šajā iekārtā bija tā, ka pirmo reizi mēbeļu ražošanas praksē bija
izmantota riekstkoka imitācija uz bērza finiera. Tas bija svarīgs faktors
godalgotās vietas piešķiršanā.
Ēdamistabas iekārta šādā izpildījumā nenonāca sērijveida ražošanā. To
kavēja darbietilpīgais klišeju (imitācijas ruļļu) izgatavošanas process un
dabiskās ādas (no kuras tika izgatavotas klišejas) deficīts. Klišejas tika
izgatavotas CKB eksperimentālajā darbnīcā. Tās ādas materiālā izgrieza
kokgriezēji Ošiņš, Tiltiņš, Pērders. Imitācija tomēr tika ieviesta ražošanā. Ar imitācijas metodi 6. mēbeļu kombinātā tika apdarītas galdnieku
krēslu muguriņas, un 7. mēbeļu kombinātā trīsdurvju skapju vidējās
durvis tika apdarītas ar riekstkoka imitāciju.
Pēc 1. Vissavienības sadzīves mēbeļu konkursa 1958. gadā tika pieņemts PSKP CK un PSRS Ministru Padomes kopīgais lēmums «Par
dzīvokļu celtniecības attīstīšanu Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā» un Ministru Padomes lēmums «Par mēbeļu ražošanas paplašināšanu pārdošanai iedzīvotājiem 1958.–1965. gadā un to kvalitātes
uzlabošanu». Ar šiem lēmumiem tiek dota zaļā gaisma mazgabarīta
dzīvokļu celtniecībai un tiem atbilstošu mēbeļu projektēšanai un radīšanai. Tika prasīts liels mēbeļu ražošanas apjoma pieaugums. Izrādījās, ka mūsu mēbeļu rūpniecība un nozares CKB tam nebija gatavi.
Kā liecina 1959. gada vasarā rīkotā reida materiāli, nozarē tobrīd nav
atrisināti sortimenta struktūras un specializācijas jautājumi. Nozares
Centrālais konstruktoru birojs nespēj uzņēmumus apgādāt ar mazgabarīta, vienkāršotas konstrukcijas, rūpnieciskai ražošanai piemērotu
jaunu mēbeļu izstrādājumu projektiem.
Reida materiāli bija pietiekami nopietni, jo sekoja 1959. gada 9. septembra Tautsaimniecības padomes lēmums Nr. 322 «Par papīra un
kokapstrādes rūpniecības Pārvaldes projektu un konstruktoru tehnoloģiskā biroja (PKTB) nodibināšanu». Esošajiem nozares CKB tika
pievienota TSP Centrālā konstruktoru biroja kokapstrādes un mēbeļu
nodaļa 14 cilvēku sastāvā.
1960. gadā PKTB darbojās septiņas nodaļas ar 127 strādājošiem, notika arī vadības maiņa – K. Bēmaņa vietā par biroja priekšnieku iecēla
ministra vietnieku A. Beļajevu, kurš vadīja biroju līdz aiziešanai pensijā
1966. gadā.
1963. gadā ar LPSR Tautsaimniecības Padomes lēmumu Nr. 167
(1963. gada 11. jūnijā) «Par papīra un kokapstrādes rūpniecības centrālā konstruktoru biroja izveidošanu» tiek nolemts:
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1) Izbeigt nozares Projektu, konstrukciju un tehnoloģijas biroja (PKTB)
darbību un ar 1963. gada 1. oktobri izveidot papīra un kokapstrādes
rūpniecības Centrālo konstruktoru biroju (CKB).
2) Ar 1963. gada 1. oktobri nodot CKB rīcībā ražošanas bāzi – eksperimentālo rūpnīcu «Metāltehnika» ar 263 strādājošiem kā patstāvīgu
saimniecisku vienību ar patstāvīgu bilanci. Pārdēvēt rūpnīcu «Metāltehnika» par Centrālā konstruktoru biroja eksperimentālo rūpnīcu.
3) Nodot CKB rīcībā rūpnīcas «Metāltehnika» speciālo automatizācijas
konstruktoru biroju 28 cilvēku sastāvā, izbeidzot rūpnīcas CKB darbību.
4) Nodot CKB rīcībā skolas un bērnu mēbeļu kombināta konstruktoru biroju astoņu cilvēku sastāvā, vienlaicīgi izbeidzot šī konstruktoru
biroja darbību.
5) Nodibināt eksperimentālo pētniecības laboratoriju mēbeļu apdares
un līmēšanas problēmu risināšanai. (Par laboratorijas vadītāju tiek iecelta Dagnija Ozoliņa, kura šajā darbā nostrādā līdz mūža galam.)
6) Noteikt CKB limitu – 231 strādājošais.
Ar TSP rīkojumu Nr. 1506-p par CKB priekšnieku tiek iecelts Aleksejs
Beļajevs, par galveno inženieri – Vladimirs Vasiļjevs. Vienlaicīgi ar šī
biroja reorganizāciju turpinājās arī Latvijas mēbeļu projektētāju koncentrēšana vienā birojā, kā arī papildu spēku iesaistīšana. 1960. gadā
no kokapstrādes rūpnīcas «Asociācija» uz biroju tika pārcelts jau pieredzējušais projektētājs H. Tālbergs, 1962. gadā darbā tika pieņemts
tikko Ļeņingradas V. Muhinas Augstāko mākslinieciski tehnisko skolu
absolvējušais mākslinieks Vasīlijs Ņikitenko. No 1964. līdz 1966. gadam
šeit strādāja arī arhitekts Ivars Bumbieris. Šajā periodā ievērojami pieauga CKB projektēto un izgatavoto mēbeļu apjoms, kur galvenokārt
dominēja vieglas konstrukcijas, mazgabarīta, sekciju un transformējamās mēbeles. Šie pasākumi nodrošināja mazgabarīta mēbeļu ražošanas pieaugumu nozarē no 19% 1958. gadā no kopējā saražoto mēbeļu
apjoma līdz 51% 1965. gadā.
1960. gadā PSRS Valsts Celtniecības lietu komiteja izziņoja 2. Vissavienības dzīvojamo telpu un sabiedrisko ēku mēbeļu konkursu. Latvijas mēbeļnieki tajā piedalījās ar mēbelēm, kuras bija izgatavotas
pēc arhitektu V. Dombrāna, A. Nikolajeva, H. Tālberga un mākslinieku
J. Staško un V. Ņikitenko projektiem. Iesūtītie darbi tika eksponēti PSRS
Tautsaimniecības sasniegumu izstādē 1965. gadā, kur arī tika apkopoti
konkursa rezultāti:
1. prēmiju ieguva – mazbērnu novietnes-bērnudārza mēbeļu komplekts (autors H. Tālbergs).

Mazbērnu novietnes mēbeļu
komplekts (autors H. Tālbergs) –
1. prēmija 2. Vissavienības
konkursā 1963. gadā.
Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

2. prēmiju ieguva:
• skolu-internātu guļamistabas mēbeļu komplekts (autors
V. Dombrāns);
• administratīvo telpu mēbeļu sērija – viena skapīša, divu skapīšu
rakstāmgaldi, mašīnrakstītājas, stenogrāfistes un sanāksmju galdi,
sekcijas (kopā 13 izstrādājumi, autori V. Ņikitenko un J. Staško).
• pludmales mēbeles (autors A. Nikolajevs).
Administratīvo telpu mēbeļu sēriju 60. gados sekmīgi ražoja mēbeļu
firmas «Rīga» 1. filiāle.
1965. gadā Maskavā Tautsaimniecības sasniegumu izstādē tika izstādītas labākās Padomju Savienībā ražotās mēbeles. Par sekmīgu piedalīšanos šajā skatē CKB tiek apbalvots ar 1. pakāpes diplomu, bet
trīs komplektu autori un izgatavotāji – ar izstādes medaļām. Medaļu
birums tika saņemts arī par 1962., 1964. un 1967. gadā Maskavā izstādītajām mēbelēm.
1968.–1970. gadā birojā atkal pienāca pārmaiņu laiks. Pirmkārt,
1968. gadā ar kokapstrādes rūpniecības ministra pavēli Nr. 258 CKB rīcībā tika nodoti zemes gabali Nr. 58, 59, 60a un finieru rūpnīcas «Latvijas bērzs» ēkas Rūpniecības ielā 52, ko agrāk aizņēma šīs rūpnīcas cehs
Nr. 2. Uz jaunajām telpām biroja nodaļas un vadība sāka pārcelties jau

1968. gadā. Pārcelšanos 1970. gadā noslēdza mēbeļu konstruktoru
nodaļa, apdares laboratorija un eksperimentālā darbnīca no telpām
Duntes ielā 11. Jaunās eksperimentālās darbnīcas telpas un iekārtas
bija sagatavotas R. Lapiņa vadībā, kuram no šī brīža tika uzticēta arī
darbnīcas vadība. Īsā laikā darbnīcā strādājošo skaits tika papildināts
līdz 30–35 cilvēkiem, pieauga arī darba apjoms.
Eksperimentālajai darbnīcai bija jānodrošina visu jauno, birojā projektēto mēbeļu maketu un paraugu izgatavošana. Šo darbu vadīja Viesturs Neilands, kurš darba gaitas uzsāka Duntes ielā 11 un šajā
darbā nostrādāja līdz aiziešanai pensijā (1988). Jaunajās telpās eksperimentālajai darbnīcai nāca klāt arī jauni uzdevumi – ministrijas pasūtījumu izpilde Latvijas un PSRS valdības iestādēm un citiem svarīgiem
objektiem.
Otrkārt, birojā šajā laikā sākās paaudžu maiņa, jo aprāvās V. Dombrāna (1969) un A. Nikolajeva (1970) dzīves un darba mūžs. 1970. gadā
no darba birojā aizgāja H. Tālbergs, jau 1965. gadā no biroja aizgāja
A. Krieviņš, bet 1966. gadā – I. Bumbieris.
1970. gadā konstruktoru nodaļas vadību uzņēmās bijušais firmas
«Rīga» galvenais inženieris Andrejs Baltiņš, bet galvenā arhitekta pienākumus – Atis Rozentāls. Turpmākajos gados mēbeļu projektētāju

175

rindas papildināja arhitekte Maija Pumpura (1970), dizainere Vita
Neimane (1971), arhitekte Dzidra Vecumniece (1974), arhitekts
Bruno Artmanis (1973), kurš neilgu laiku (1973–1976) vadīja konstruktoru nodaļu, bet pēc tam turpināja darbu kā projektu galvenais konstruktors un viens no labākajiem mēbeļu projektētājiem
republikā. No 1974. gada līdz 1982. gadam par biroja galveno arhitektu strādāja Artūrs Zoldners, bet no 1976. gada līdz 1979. gadam
konstruktoru nodaļu vadīja Andris Ošiņš; 1973. gadā A. Baltiņš tika
pārcelts citā amatā – par direktora vietnieku zinātniskajā darbā. (Šis
amats birojā tika ieviests 1970. gadā, un pirmais to ieņēma Elmārs
Slāģis.) 1973. gadā mēbeļu eksporta, specpasūtījumu izgatavošanas
organizēšanai un konjunktūras pētīšanai birojā tika radīta Eksporta,
speciālo mēbeļu un konjunktūras nodaļa (vadītāja Ārija Brutāne).

Individuālās dzīvojamās istabas mēbeļu komplekts «Students».
2. prēmija 3. Vissavienības mēbeļu konkursā 1975. gadā.
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Viens no pirmajiem lielajiem darbiem gan mēbeļu projektētājiem,
gan darbnīcai jaunajās telpās bija gatavošanās 3. Vissavienības sadzīves mēbeļu konkursam Maskavā. Birojs tajā piedalījās ar desmit
darbiem. 1975. gada janvārī, kad tika apkopoti konkursa rezultāti,
CPKTB guvums bija viena 2. pakāpes prēmija un trīs 3. pakāpes
prēmijas.
Kopējo dzīvojamo istabu korpusa mēbeļu grupā 3. pakāpes prēmiju
ieguva J. Staško projektētais mēbeļu komplekts MK-78, 2. pakāpes
prēmiju ieguva M. Pumpuras komplekts «Students» tematiskajā
grupā «Korpusa mēbeles vienam – diviem cilvēkiem domātā istabā». Šajā grupā 3. pakāpes prēmiju ieguva otrs J. Staško mēbeļu
komplekts MK-80. 3. pakāpes prēmiju ieguva arī J. Staško krēslu
sērija.
1975. gadā CPKTB piedalījās arī starptautiskās izstādēs. Ar zelta
medaļu vainagojās piedalīšanās Plovdivas 1975. gada gadatirgū,
ko ieguva etnogrāfiskā stila mēbeļu komplekts «Saulīte» (autore
M. Pumpura).
Radošā ziņā interesanta bija piedalīšanās starptautiskajā izstādē
«Interorgtehnika – 1975» Maskavā. CPKTB tajā piedalījās ar četriem
darbiem:

Pusaudžu istabas mēbeļu komplekts (MK-80) «Jānītis» (aut. J. Staško)
3. prēmija 3. Vissavienības mēbeļu konkursā 1975. gadā.
Foto: V. Ezeriņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

•
•
•
•

vadītāja darba vietas mēbelēm;
ministrijas mēbeļu komplektu;
informācijas centra mēbeļu komplektu;
mēbeļu komplektu mašīnrakstīšanas birojam.

Sevišķi liels darbs pie šo izstrādņu sagatavošanas izstādei tika ieguldīts darba krēslu paraugu radīšanā, kā arī sabiezinātu vieglas konstrukcijas korpusa mēbeļu izgatavošanā. No labākās puses šajā
darbā sevi parādīja jaundibinātās mēbeļu furnitūras projektēšanas
nodaļas speciālisti. Par sekmīgu piedalīšanos šajā izstādē CPKTB tika
apbalvots ar PSRS Tirdzniecības – rūpniecības palātas goda diplomu.
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Mēbeles viesnīcai «Rossija».
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Bāra interjers viesnīcā «Rīdzene».
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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70. gadu otrajā pusē CPKTB strādāja pie interesantas mēbeļu programmas, kurā bija paredzēti trīs no
lobītā finiera līmēto elementu izveides un lietošanas virzieni:
•
•
•

mēbeles no palielināta biezuma (līdz 60 mm), bet šauriem (20–28 mm) elementiem,
mēbeles no tradicionāli plānajiem (26 mm) elementiem,
korpusa mēbeles ar plakanlīmētiem nesošajiem elementiem.

Pirmā virziena risinājums deva interesantas, stabilas un stipras krēslu un atpūtas mēbeļu karkasu
konstrukcijas (krēsli; sērijas «Ziedonis», «Sever» un atpūtas mēbeles «Lita»), kādas līdz šim Savienībā
netika ražotas. Vienlaicīgi tika atrisināts arī šo izstrādājumu izjaucamais variants, kam bija liela nozīme mēbeļu eksportēšanā. Trešais virziens deva interesantas kombinētas mēbeles (galdi «Lomo»,
«Domo», «Sandra» u.c.), kuras uzreiz guva stabilu noietu ārzemju tirgos. Jāatzīmē skolēnu rakstāmgalda ilggadība eksporta produkcijas klāstā. Šo galdu sāka ražot 1976. gadā un, mainot finierējumu
un apdares veidus, ražoja vēl 1990. gadā. Šo izstrādājumu ilggadībā pārspēja tikai atvāžamais krēsls
«Daugava».
Turpmākajos gados birojā intensīvi tika strādāts pie jaunas tēmas – viesnīcu mēbelēm. Šī darba mērķis – radīt ārzemēs ražoto viesnīcu mēbelēm konkurētspējīgus paraugus un apgūt to ražošanu. Šajā
darbā tika iesaistīti visi mēbeļu projektētāji. Tika projektēta un izgatavota mēbeļu komplektu sērija,
kura 1978. gadā bija izstādīta Jūrmalā. Ekspozīcija tika atzinīgi novērtēta Vissavienības mākslinieciskās padomes izbraukuma sēdē. Rezultātā mūsu CPKTB kļuva par galveno projektēšanas organizāciju Savienībā viesnīcu mēbeļu jomā un sīvā konkurencē ar ārzemju mēbeļniekiem ieguva tiesības
apmēbelēt viesnīcu «Rossija» Maskavā. Sadarbība šīs tēmas ietvaros paplašinājās, strādājot kopā ar
Dienvidslāvijas mēbeļniekiem. 1979. gadā Rīgā Sporta manēžā, tika izstādīta kopīgi veidota viesnīcu
mēbeļu ekspozīcija.
Latvijas mēbeļnieku sadarbība ar Dienvidslāvijas mēbeļniekiem sākās 1978. gadā. Šī pasākuma iniciators un galvenais vadītājs bija kokapstrādes rūpniecības ministra pirmais vietnieks J. Kairišs. Ņemot
vērā, ka šāds pasākums Padomju Savienībā tika organizēts pirmo reizi, neviena no pusēm īsti nezināja, kā šāda sadarbība organizējama. Meklējumos un formalitāšu kārtošanā pagāja trīs gadi, līdz 1981.
gadā veikalos parādījās pirmie divi kopīgi ražotie mēbeļu komplekti – «Renāte» un «Sabīne». Sadarbība paplašinājās, un parādījās komplekti «Stils» un «Aija-6», kopīgiem spēkiem tika projektētas arvien
jaunas mēbeles. 1988. gadā Daugavpils Mēbeļu kombinātā tika apgūts kopēji radītais guļamistabas
mēbeļu komplekts «Brigita» ar modernu ārējo izskatu un progresīvu risinājumu. Pēc šīm mēbelēm
bija liels pieprasījums. Tas liecina, ka šī sadarbība ar dienvidslāvu kolēģiem bija sevi attaisnojusi.
Sadarbībā ar dienvidslāvu firmas «Simpo» mēbeļniekiem ir tapušas mēbeles un interjeri tādiem nozīmīgiem objektiem kā viesnīca «Rīdzene» Rīgā un viesnīca «Rossija» Maskavā. Turpmāk uz šīs sadarbības bāzes tika apmēbelēta viesnīca «Ukraina» Maskavā, tika īstenoti pasākumi kopīgai mēbeļu
ražošanai eksportam un kopīgu objektu projektēšanai un iekārtošanai ārzemēs.
Pārceļoties uz jaunajām telpām Rūpniecības ielā 52, radās iespēja veikt projektēto mēbeļu pārbaudes
laboratorijā. Šim nolūkam 1972. gadā tika izveidota mēbeļu pārbaudes laboratorija (pārbaudēm tika
izmantoti trīs stendi). Ar 1978. gada Vissavienības Meža, papīra un kokrūpniecības ministrijas pavēli
Nr. 229 laboratorija kļuva par bāzes laboratoriju valsts pārbaudēm noteiktiem produkcijas veidiem un
apkalpes zonai. 1978. gada 21. decembrī ar PSRS Valsts standarta Latvijas republikāniskās pārvaldes
un Latvijas PSR Kokapstrādes rūpniecības ministrijas kopīgo lēmumu Nr. 52/83 tā kļuva par Mēbeļu
un mēbeļu furnitūras republikānisko pārbaudes centru, kurš atsevišķos gadījumos veica pārbaudes
arī igauņu mēbelēm.
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Mēbeļu pārbaužu laboratorija. Foto: J. Emsiņa personīgais arhīvs

Centrā bija šādas pārbaudes iekārtas:
•
•
•
•
•
•
•
•

korpusa mēbeļu pārbaudes stends;
ēdamgaldu pārbaudes stends;
mīksto elementu kalpošanas ilguma pārbaudes stends;
universālais stends;
gultu rāmju pārbaudes stends;
koka krēslu pārbaudes stends;
metāla krēslu pārbaudes stends;
atsevišķu elementu pārbaudes stends.

1977. gadā tika izveidota Latvijas Zinātniskā un ražošanas apvienība
(LZRA) «Gauja».
Šajā laikā notika CPKTB personāla izmaiņas – no darba birojā aizgāja direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Baltiņš, bet
1977. gada beigās pensijā bija jādodas galvenajam inženierim
A. Padčinam. Jāatzīmē arī pozitīva pārmaiņa CPKTB struktūrā. 1976. gadā
bijušā konstruktoru biroja direktora I. Kačana (1976. gadā par CPKTB direktoru tiek nozīmēts V. Hrabrovs) vadībā tika radīta Tehnoloģijas nodaļa, kurā izdevās sapulcināt virkni labu darbinieku ar lielu ražošanas
darba pieredzi gan mēbeļrūpniecībā, gan plātņu materiālu ražošanā.
Žēl, ka turpmāk dažādu apsvērumu dēļ darbs iecerētajā tehnoloģiskajā

virzienā netika turpināts un nodaļa pamazām saruka, līdz 1987. gadā
nodaļas paliekas tika pievienotas Mēbeļu konstruēšanas nodaļai.
70. gadu beigās notika vēl dažas izmaiņas apvienības vadībā.
1976. gadā par direktora vietnieku sāka strādāt Romāns Kumerovs.
No 1977. gada līdz 1979. gadam viņš strādāja par apvienības galveno
inženieri, 1979. gadā pēc R. Kumerova pārcelšanas uz Bolderājas Koksnes kompleksās pārstrādes kombinātu par galveno inženieri iecēla
Andri Ošiņu.

179

1981. gadā tika izsludināts 4. Vissavienības sadzīves mēbeļu konkurss. Lai piedalītos
šajā konkursā, 1982.–1983. gadā birojā projektēja un izgatavoja 12 mēbeļu komplektus un trīs krēslu sērijas, aptverot astoņas konkursa tēmas (no desmit izsludinātajām).
Visi konkursam iesūtītie darbi 1983. gadā tika izstādīti Tautsaimniecības sasniegumu
izstādē Maskavā. Saskaņā ar konkursa žūrijas vērtējumu 1. prēmiju ieguva divi darbi:
•
•

guļamistabas mēbeļu komplekts «Violeta» (aut. V. Ņikitenko);
individuālās istabas mēbeļu komplekts «Mono» (aut. J. Staško un D. Vecumniece).

2. prēmiju ieguva trīs darbi:

Atpūtas mēbeļu komplekts «Lita-85».
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

•
•
•

mājas kabineta mēbeļu komplekts «Teika» (aut. B. Artmanis un V. Neimane);
bērnu istabas mēbeļu komplekts «Mārīte» (aut. R. Kovaļenko un V. Krūmiņš);
galdnieku krēslu sērija «66899» (aut. N. Popova un I. Pužule).

3. prēmiju ieguva viens darbs:
•

atpūtas mēbeļu komplekts «Lita-85» (aut. A. Zoldners un M. Pumpura).

Veicināšanas prēmiju saņēma korpusa mēbeļu komplekts «16 = 8 x 2»
(aut. A. Zoldners un I. Rubīns).

Mājas kabineta mēbeļu komplekts «Teika» (autori B. Artmanis un V. Neimane) – 2. godalga 4. Vissavienības sadzīves mēbeļu konkursā 1983. gadā Maskavā. Komplekts izcēlās ar
drāztā finiera salikumu «linu dvieļa rakstā» galdu virsmu vairogu finierējumā un izcili mīkstiem klubkrēsliem. Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Bērnu istabas mēbeļu komplekts «Mārīte» (autori R. Kovaļenko un V. Krūmiņš) – 2. godalga 4. Vissavienības sadzīves
mēbeļu konkursā 1983. gadā Maskavā. Kā izstrādājumu konstrukciju pamatelementi izmantotas no lobītā bērza
finiera liekti līmētas sagataves. Izstrādājumu konstrukcija paredzēta, lai tie varētu «augt» līdzi augošam bērnam,
t.i., ar maināmu augstumu un garumu. Ievērību guva arī oriģinālais rotaļu-vingrošanas stends.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Guļamistabas mēbeļu komplekts «Violeta» (aut. V. Ņikitenko) – 1. godalga 4. Vissavienības
sadzīves mēbeļu konkursā 1983. gadā Maskavā. Darba mēķis bija jauna (PSRS) kokšķiedru
plātņu materiāla (MDF) lietošanas iespējas mēbeļu ražošanā, tāpēc visi komplekta
izstrādājumi izgatavoti no dažāda biezuma MDF plātņu materiāla ar matētu sedzošu
apdari. Arī bīdāmās spoguļdurvis skapī un automātiskais pacelšanas mehānisms gultas
matračiem bija jaunums PSRS.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Vienai personai domātas istabas mēbeļu komplekts «Mono» (autori J. Staško un D. Vecumniece) –
1. godalga 4. Vissavienības sadzīves mēbeļu konkursā 1983. gadā Maskavā. Sastatņu tipa
izstrādājumi izgatavoti no masīva priedes koka vai kombinācijā ar kokskaidu plātņu vairogiem,
kas finierēti ar priedes koka drāzto finieri, kura salikums veidots, lai imitētu masīvkoka vairogus.
Mēbeļu audums – Latvijas tekstilnieku speciāli austs šim komplektam.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Viena cilvēka apdzīvojamās istabas mēbeļu komplekts
«Severīns» (aut. M. Pumpura) – viens no oriģinālākajiem
mēbeļu komplektiem 4. konkursā, kurš guva plašu
publikas un speciālistu ievērību, taču neguva godalgu.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Jāatzīmē, ka šī bija veiksmīgākā piedalīšanās Vissavienības konkursos, taču ne tikai konkursa godalgās mērāma padarītā darba vērtība,
jo katra darba uzdevums bija ne tikvien risināt konkursa noteikumu
prasības, bet arī veikt jaunu materiālu un konstrukciju pārbaudi reālos izstrādājumos. Tādējādi trijos konkursa darbos tika pārbaudīts jauns
plātņu materiāls «Mediapans» – vidēja blīvuma kokšķiedru plātne (biezums 5–50 mm). Savas priekšrocības, salīdzinot ar citiem plātņu materiāliem, šīs plātnes apliecināja komplektos «Violeta» un «Severīns»,
veidojot sarežģītas profila detaļas. Mīkstajās mēbelēs formu veidojošos elementos tika izmēģināts cietais putupoliuretāns «Latāns M»,
ko bija radījuši republikas ķīmiķi. Komplektos «Mārīte» un «Lita-85»
sevi pilnībā attaisnoja jaunās liekti līmētās konstrukcijas un pēc biroja
perspektīvās tehnoloģijas laboratorijā izstrādātas metodes izgatavotie

Pakās kraujami darba krēsli uz liekti līmēto elementu bāzes (aut. J. Staško).
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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liektie kokšķiedru plātņu elementi («Mārīte»). Žēl, ka šī izstrādne (tostarp mēbeļu atvilktnēs) vēlāk netika apgūta ražošanā.
Vienlaicīgi ar konkursa darbu ekspozīciju Tautsaimniecības sasniegumu izstādē Maskavā tika eksponētas arī labākās Savienībā ražošanā
esošās mēbeles. Mūsējās nopelnīja birojam 1. pakāpes diplomu, medaļas ieguva šādi mēbeļu komplekti:
«Astrīda» – zelta, sudraba un divas bronzas medaļas;
«Daina» – sudraba un bronzas medaļa;
«Elen» – sudraba un divas bronzas medaļas;
«Kristīne» – sudraba un divas bronzas medaļas;
«Nora» – trīs bronzas medaļas.

Liekti līmēto krēslu sērija «Sever» (aut. M. Pumpura).
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

Atpūtas mēbeļu komplekts «Simona». Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs

1987. gadā CPKTB Tautsaimniecības sasniegumu izstādē saņēma 1. pakāpes diplomu arī par piedalīšanos
administratīvo mēbeļu skatē Maskavā, bet izstrādājumu autori saņēma vienu zelta, trīs sudraba un deviņas
bronzas medaļas. Augstāko novērtējumu saņēma vestibila atpūtas mēbeļu komplekts «Simona». Medaļu
birums (viena zelta, septiņas sudraba un 14 bronzas medaļas) tika saņemts arī 1986. gadā par piedalīšanos
tematiskajā izstādē «Tautas patēriņa priekšmetu un pakalpojumu programma darbībā» Tautsaimniecības sasniegumu izstādē Maskavā. Šajā izstādē Latvijas mēbeļnieki piedalījās ar deviņiem darbiem: korpusa mēbeļu
komplektu «Agate», atpūtas mēbeļu komplektu «Meta», ēdamistabas mēbeļu komplektu «Irbe», priekšnama
mēbeļu komplektu «Raita», krēsliem «Ziedonis» un «Daugava», vingrošanas stendu no komplekta «Mārīte».
Augstākais novērtējums tika piešķirts komplektam «Draugs». 1983.–1987. gadā gūtie panākumi 1987. gadā
tika novērtēti, piešķirot birojam Tautsaimniecības sasniegumu izstādes goda diplomu un automašīnu «Moskvič». Šos apbalvojumus pelnīti saņēma mākslinieks Vasīlijs Ņikitenko. Savukārt starptautiskā līmenī augstu
tika novērtēts R. Kovaļenko projektētais un Krāslavas Kokapstrādes rūpnīcas izgatavotais pusaudžu mēbeļu
komplekts «Junga». Tas izpelnījās zelta medaļu 1987. gada Plovdivas pavasara gadatirgū. Birojam tā ir trešā
Plovdivā iegūtā zelta medaļa (1975. gadā par komplektu «Saulīte» un 1981. gadā par viesnīcu mēbeļu komplektu «Abava» (autore M. Pumpura)).
Projektētāju jaunradi veicināja 60. gadu beigās iesāktā tradīcija – maija sākumā Latvijas PSR Tautsaimniecības
sasniegumu izstādē Mežaparkā «pusapaļajā» paviljonā rīkot perspektīvo mēbeļu izstrādājumu tematiskās izstādes. Šīs izstādes bija reizē atskaite par aizvadītā gada jaunrades meklējumiem, kā arī potenciālo patērētāju
un sabiedrības vērtējuma pētīšana par aizsāktajiem virzieniem mēbeļu projektēšanā. Izstādes apmeklētāju
atsauksmes tika vāktas, apkopotas un pētītas. Izstādē notika interesantas tikšanās, tostarp kopīgas izstādītās
ekspozīcijas apspriešanas, kurās piedalījās mēbeļu projektētāji un Arhitektu Savienības interjera sekcijas biedri. Rezultātā projektētāji un ražotāji guva ierosmes turpmākam mērķtiecīgam darbam. Tradīcija tika pārtraukta 1984. gadā, kad šim nolūkam kalpojušajam paviljonam bija vajadzīgs kapitālais remonts, un LZRA «Gauja»
ieguva savu jauno salonu Smiltēna ielā 1, kur tika radīta iespēja izstādīt projektētāju jaunos darbus.
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Pusaudžu istabas mēbeļu komplekts «Junga», autors R. Kovaļenko.
Zelta medaļa 1987. gada Plovdivas pavasara gadatirgū. Ražots
Krāslavas Kokapstrādes kombināta Dagdas ražotnē.
Foto: A. Rāviņš, J. Emsiņa personīgais arhīvs
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Ievērojamu vietu CPKTB darbībā jau kopš tā dibināšanas brīža ieņēma sabiedrisko telpu interjeru un mēbeļu projektēšana un bieži vien arī izgatavošana. Pirmie 50. gadu
darbi bija interjers un mēbeles Latvijas PSR paviljonam Lauksaimniecības izstādē
Maskavā, mēbeles M. Lomonosova Maskavas valsts universitātei, viesnīcām «Ukraina»
Maskavā un «Rīga» Rīgā. Viesnīcu tēma turpinājās 35 gadus. Šī darba rezultātā radušās mēbeles viesnīcām «Rossija» un «Maskava» (Maskavā un Ļeņingradā), «Daugava»,
«Tūrists», «Jūrmala», «Latvija» Rīgā un Jūrmalā un jau otro reizi arī viesnīcai «Ukraina»
Maskavā. Visus šos gadus Latvijas mēbeļnieki strādāja arī pie dažādu Maskavas Kremļa
objektu apmēbelēšanas, daudzu Vissavienības ministriju, PSRS Ģenerālprokuratūras,
izdevniecības «Pravda» un citu Maskavas iestāžu iekārtošanas. Var teikt, ka Latvijas PSR
visu vadības kabinetu interjeri (Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja, Ministru
Padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, Rīgas pilsētas Izpildkomitejas priekšsēdētāja, LKP CK u.c.) tapuši CPKTB. Daudz darba tika ieguldīts J. Raiņa Akadēmiskā Dailes
teātra apmēbelēšanā, 80. gadu beigās – Nacionālā teātra un Operas apmēbelējuma
atjaunošanā. Uz biroja rasējamiem dēļiem tapušas mēbeles arī sanatorijām «Rīgas līcis», «Rīgas Jūrmala», «Dzintarkrasts» un Ķemeru sanatorijai. Savdabīgs, bet nepateicīgs bija darbs pie tā dēvētā «objekta Sporta ielā», savrupmājām toreizējā A. Barbisa un
J. Poruka ielā. 70. gadu beigās daudz pūļu prasīja projektēšanas darbi, kas bija saistīti
ar gatavošanos 1980. gada olimpiskajām spēlēm Maskavā. Darbi sākās ar piedalīšanos
Starptautiskās Olimpiskās komitejas vadītāju apartamentu apmēbelēšanas priekšlikumu skatē. Tika izstrādātas mēbeles arī Starptautiskajai jaunatnes olimpiskajai nometnei, viesnīcai-kempingam «Mihailovskoje», tirdzniecības centra viesnīcai. Kā atzinība
par labi padarītu darbu LZRA «Gauja» tika piešķirts XXII Olimpisko spēļu oficiālā piegādātāja diploms, konstruktoram P. Jakušonokam – medaļa «Par darba varonību» (За
трудовую доблесть), bet A. Zoldneram un J. Staško – Orgkomitejas goda raksti.
Viens no veiksmīgākajiem un arī pamācošākajiem projektiem bija darbs pie viesnīcas
«Rīdzene» interjera. Pasūtītāja – Ministru Padomes Lietu pārvaldes –, celtnes autoru,
CPKTB un dienvidslāvu mēbeļnieku ciešas sadarbības rezultātā izdevās (ar nelieliem
izņēmumiem) radīt modernu un praktisku viesnīcu telpu interjeru un mēbeles. Darbs
bija sarežģīts, taču rezultāts bijis ieguldīto pūļu vērts.
80. gadu sākumā pieprasījums, daudzos gadījumos pat «spiediens no augšas», sabiedrisko interjeru projektēšanai bija tik liels, ka sāka negatīvi ietekmēt sadzīves mēbeļu
projektēšanu. Šī iemesla dēļ LZRA «Gauja» 1982. gada 1. martā tika izveidota speciāla
Sabiedrisko interjeru un speciālo pasūtījumu nodaļa. Par jaunās nodaļas vadītāju iecēla galveno arhitektu Artūru Zoldneru, kurš šajā amatā nostrādāja līdz 1990. gadam.
Nodaļa galvenokārt tika komplektēta ar jauniem arhitektiem un māksliniekiem un jau
pieredzējušiem konstruktoriem.
1988. gada jūlijā par apvienības ģenerāldirektoru tika ievēlēts ministra vietnieks
Romāns Kumerovs. 1988. gada nogalē, pēc Kokrūpniecības ministrijas likvidēšanas,
par galveno inženieri apvienībā sāka strādāt Kazimirs Lazdovskis. Tika veiktas ievērojamas izmaiņas biroja struktūrā. Kopš 1991. gada ZRA «Gauja» darbība sašaurinājās.
Gada sākumā tika atbrīvotas telpas Aldaru ielā 12, oktobrī atdalījās rūpnīca «Metāltehnika». Ar 1992. gadu tika likvidēts skaitļošanas centrs, bet ievērojami paplašināta
eksperimentālā ražošana.
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14. PERSONĪBAS PADOMJU LATVIJAS
KOKAPSTRĀDES NOZARĒ
Rīgas Mēbeļu kombināts un tā loma nacionālo
nozares vadošo darbinieku sagatavošanā
Mežtehnikas fakultātei Rīgā galvenais bāzes uzņēmums vienmēr bijis
Rīgas Mēbeļu kombināts.
Tas bija pamatoti, jo kombināts 50.–60. gados bija lielākais un labākais
mēbeļu ražošanas uzņēmums. Jāņem vērā arī kombināta galveno inženieru Gunarda Bērziņa un it īpaši Elmāra Mergina atsaucība, nodrošinot studentus ar mācību procesu papildinošām darba vietām. Tādējādi izveidojās situācija, ka vairākums uzņēmumu un nozares ministrijas
vadošo darbinieku ir bijuši nodarbināti Rīgas Mēbeļu kombinātā vai arī
citādi ar to saistīti. Lai iepazītu šo procesu, noderīgs ir ieskats kombināta veidošanās vēsturē.
Rīgas Mēbeļu kombināts ir slavenākais Latvijas mēbeļu rūpniecības
uzņēmums. Savas pastāvēšanas laikā tas izgājis sarežģītu veidošanās
ceļu no nelielām privātām ražotnēm līdz lielam rūpnieciskam uzņēmumam, kura ražotnes 1990. gadā bija izvietotas astoņās teritorijās. Septiņas no tām atradās Rīgā: Ūdens ielā 11/23, Deglava ielā 50,
A. Čaka ielā 128, Alauksta ielā 7, Konsula ielā 1/5, Daugavgrīvas ielā 13,
Bieķensalas ielā 2. Astotā ražotne atradās Salacgrīvā, Rīgas ielā 14. Uzņēmuma pirmskara vēsture saistīta ar slavenu latviešu mēbeļnieku –
tapsētāja amata meistaru Jāni Prikuli, kuram līdz pat nacionalizācijai
1940. gadā piederēja īpašums Daugavgrīvas ielā 13. Tieši ar šo ražotni
sākās 1. mēbeļu fabrikas, vēlāk 1. mēbeļu kombināta veidošanās.
Jānis Prikulis dzimis 1895. gadā Liepājas apriņķī. 27 gadu vecumā jau
paguvis iegūt amata meistara diplomu. 1922. gadā viņš nodibināja uzņēmumu ar kantori un veikalu Avotu ielā 2, mēbeļu ražotni Rēveles
ielā 59 un vēlāk otru veikalu Aspazijas bulvārī 8. Fabriku Daugavgrīvas
ielā J. Prikulis nopirka 1932. gadā. Pirms tam tur atradusies Rudzīša finieru fabrika. Šajā ražotnē tapušas mēbeles daudziem slaveniem Latvijas objektiem, starp kuriem minama Tiesu pils Senāta sēžu zāle, Rīgas
un Jelgavas pils, Armijas universālveikals u.c. 1937. gadā 1. Latvijas
daiļamatniecības izstādē J. Prikuļa uzņēmums demonstrēja ozolkoka
ēdamistabas mēbeļu iekārtu un iekšlietu ministram V. Gulbim gatavoto lielo rakstāmgaldu, kas tika novērtēts ar zelta medaļu. Sekmīga bija
arī J. Prikuļa piedalīšanās citās izstādēs.
1940. gada augustā J. Prikuļa īpašumi tika nacionalizēti, nodoti Latvijas
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PSR Rūpniecības tautas komisariāta pakļautībā un nosaukti par nacionalizēto uzņēmumu (n/u) «J. Prikulis». Līdz gada beigām Jānis Prikulis
tika atstāts par uzņēmuma vadītāju, bet 1941. gada sākumā viņu izsūtīja uz Sibīriju, kur 50. gados Jānis Prikulis miris. 1940. gada 27. decembrī
(Mežu rūpniecības tautas komisāra pavēle nr. 212) n/u «J. Prikulis» tika
pārdēvēts par 1. Rīgas mēbeļu fabriku. Fabrikā tajā laikā bija 81 strādājošais, un tā skaitījās otrais lielākais mēbeļu ražošanas uzņēmums
Latvijā. Kara laikā uzņēmums bija cietis nenozīmīgus zaudējumus un
jau 1945. gadā pēc Rīgas ieņemšanas atsāka darbu ar 65 strādājošiem.
1946. gadā pēc uzņēmuma «Uzvara» (Ūdens ielā 11/23) pievienošanas
strādājošo skaits palielinājās līdz 95 darbiniekiem. 1948. gadā 1. Rīgas
mēbeļu fabriku pārdēvēja par 1. kombinātu, bet 1950. gadā tam pievienoja fabriku «Darba aktīvs» Konsula ielā 115.
Pēc 2. mēbeļu fabrikas pievienošanas 1960. gadā kombinātā sākas ražotņu specializācija pa izstrādājumu veidiem un ražošanas tehnoloģiskajām īpatnībām, kuras rezultātā ražotne Daugavgrīvas ielā 13 kļuva
par kombināta cehu nr. 1 ar specializāciju ēdamistabas mēbeļu ražošanā «baltā veidā» (līdz apdarei). Ēdamistabas mēbeļu garnitūru ražošana šajā ražotnē nebija jaunums, jo jau 1948. gadā tieši šeit tika uzsākta
augstākās klases ēdamistabas mēbeļu garnitūru ražošana gan no ozolkoka, gan cēlkokiem. Tā laika rūpnieciskās ražošanas virsotnes tika sasniegtas ar augstākās klases ēdamistabas mēbeļu garnitūru, kura tika
bagātīgi rotāta kokgriezumiem, intarsijām un pulēta ar šellakas politūru. Taču 1960. gadā tā laika valdības lēmumi uzņēmumam radīja sarežģītas problēmas – vajadzēja strauji palielināt ražošanas apjomu, bet
to nevarēja realizēt ar šiem mākslinieciski un amatnieciski vērtīgajiem
izstrādājumiem. Bija vajadzīgas gan pēc formas, gan pēc konstrukcijas pilnīgi jaunas mēbeles, bija jāievieš ražošanas procesa, it sevišķi
apdares darbu, mehanizācijas risinājumi. Tādējādi radās doma ražot,
transportēt un tirgot mēbeles izjauktā veidā. Mākslinieka O. Jēkabsona, šablonu meistara P. Āboltiņa un ražošanas meistara J. Dedumeta
kopējās pūles vainagojās panākumiem – 1961. gadā radās gan jaunas mēbeles, gan tehniskais nodrošinājums šādai ražotnei. Pasākumu
veicināja tajā laikā kombināta cehos saglabātais augstais izpildījuma
kvalitātes līmenis. Ar šādu risinājumu kombināts kļuva slavens visā
PSRS un 1966. gadā tika apbalvots ar ordeni, bet šablonu meistars
P. Āboltiņš ieguva prestižo Darba Varoņa goda nosaukumu.

No J. Prikuļa «mantotā» uzņēmuma ražotne
«Zunda» Daugavgrīvas ielā 13.
Foto: J. Krieviņš, E. Mergina privātais arhīvs

Ražošanas apjoma palielināšanas uzdevums ar šiem un virkni citu pasākumu
tika sekmīgi izpildīts, taču uzņēmuma radošie meklējumi turpinājās vēl gandrīz desmit gadus, līdz radās mēbeļu komplekti «Austra», «Ausma», «Anita»
(autors J. Staško).
1961. gadā, lai radītu priekšnoteikumus arī mīksto mēbeļu ražošanas apjoma
palielināšanai, kombinātam tika pievienota mīksto mēbeļu ražotne Maskavas ielā 192, taču, kā vēlāk izrādījās, ne uz ilgu laiku, jo jau 1962. gadā šo cehu
atsavināja un nodeva kokapstrādes kombinātam «Mīlgrāvis» (1963. gada oktobrī, nodibinoties firmai «Rīga», šis cehs kļuva par tās 4. filiāli).
1963. gadā ar Tautsaimniecības padomes lēmumu tika apvienots 1. un 3. mēbeļu kombināts, apvienotajam uzņēmumam atstājot Rīgas 1. mēbeļu kombināta nosaukumu. Jaunajā uzņēmumā strādājošo skaits sasniedza 1300,
bet ražošanas apjoms – 7,5 miljonus rubļu.
1966. gadā pēc jaunā administratīvā korpusa iekārtošanas Ūdens ielā 11/23
ražotne Daugavgrīvas ielā 13 zaudēja kombināta administratīvā centra
statusu, bet saglabāja svarīgākās ražotnes godu, tajā bija koncentrēta visa
plātņu materiālu finierēšana un apstrāde, jo šeit bija uzstādītas atbilstošas
importa iekārtas.
1989. gadā kombināts pabeidza plātņu materiālu apstrādes ražotnes ēkas
būvniecību un iekārtošanu Ūdens ielā 11/23, kas deva iespēju pārtraukt pamatražošanu Daugavgrīvas ielā 13, piešķirot godam nopelnīto «pensiju» šai
vecajai, bet slavenajai ražotnei. Tur tika iekārtota teritorija ražošanu apkalpojošo dienestu saimniecībai.
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Valsts mēbeļu ražošanas uzņēmuma «Zunda»
izveidošanās shēma
A/s «Latvijas koks» kokzāģētava
Salacgrīvā, Rīgas ielā 14



«Latvijas koks» kokzāģētava



«Latmetdrevsojuz» artelis
«Salacgrīva»



E. Rudzīša finieru un izkapšu strīķu
fabrika Brīvības gatvē 53



Rīgas Liestu fabrika



Rīgas Liestu fabrika



E. Rudzīša un J. Apsīša «Mēbeļu
rūpniecība un tirdzniecība»,
A. Deglava 50



Mēbeļu fabrika «Rīgas
komunārs»



Mēbeļu fabrika «Rīgas
komunārs



J. Lapsas darbarīku rūpnīca Lāčplēša
ielā 78



Darbarīku fabrika



Fabrika «Darba rīks»



A/s «Latbrit» fabrika Lāčplēša ielā 81



«Šaja Šanters un biedrs», pakkastu un
koku apstrādes fabrika Biķernieku
ielā 17



Taras rūpnīca «Kastu eksports»



Taras rūpnīca



Fabrika «Darba aktīvs»



Fabrika «Darba aktīvs»



1. Rīgas Mēbeļu fabrika



1. Rīgas Mēbeļu fabrika



Borisa Šmuljāna sīku kokizstrādājumu

fabrika Konsula ielā 1/5
Jāņa Prikuļa galdniecība
E. Rudzīša finieru fabrika

no 1932. g.
Daugavgrīvas ielā 13
A/s «Zunde» Ūdens ielā 11/23



Kastu fabrika «Zunde»



Kokzāģētava «Uzvara»



A/s «Bosfas» kokzāģētava Bieķensalas
ielā 2



Kokzāģētavas «Daugava» cehs



Kokzāģētavas «Daugava»



A. Jansona kokapstrādes fabrika
Marijas ielā 128



«Būvgaldnieks» 1. uzņēmums



«Būvgaldnieks» 1. uzņēmums



J. Birkenfelda galdniecība Alauksta
ielā 7



«Būvgaldnieks» 3. uzņēmums



«Būvgaldnieks» 3. uzņēmums



E. Dimitra «Mēbeļu rūpniecība un
būvdarbi» Zvaigžņu ielā 1/3



N/u «Eduards Dimitrs»



3. mēbeļu fabrika



J. Robiņa galdniecība Senču ielā 2



N/u «Juris Robiņš»



4. mēbeļu fabrika



P. Caunes «koku apstrādes darbnīca –
virpotava» Sparģeļu ielā 10



Fabrika «Sarkanais trijstūris»



Fabrika «Sarkanais trijstūris»



R. Pasternaka «Eksportbox» Valmieras
ielā 5



Fabrika «Eksportbox»



Fabrika «Eksportbox»



uz 1.01.1940.
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1941

1945

Alojas rajona rūpnīcas
Salacgrīvas cehs


1967

4. Rīgas Mēbeļu un
furnitūras fabrika Ļeņina
ielā 146 (1950)

PSRS Metalurģiskās un ķīmiskās
rūpn. celtn. ministrijas Rīgas
Mēbeļu fabrika Slokas ielā 52a

Mēbeļu fabrika «Teika»
(1969)





1978



17. Mākslas
galdnieku
arodvidusskola

2. Rīgas Mēbeļu fabrika




1950



1. Rīgas Mēbeļu kombināts
Daugavgrīvas ielā 13 (1948)



2. kokapstrādes kombināta
ražotne



Rīgas Mēbeļu kombināts

Rīgas Mēbeļu kombināts Ūdens
ielā 11/23

KK «Mīlgrāvis»
ražotne
1964





1990

Valsts mēbeļu
ražošanas
uzņēmums
«Zunda» (1991)




3. Rīgas Mēbeļu kombināts
Suvorova ielā 128 (1949)

Rūpnīca «Metāltehnika»

Skolas un bērnu mēbeļu
kombināts




1948–1950

1960–1970

1975–1992

191

Var teikt, ka 1989. gadā tika pabeigts ilgais un sarežģītais process
uzņēmuma centra pārvietošanai uz teritoriju Ūdens ielā 11/23. Šis
process iesākās 1946. gadā pēc zāģētavas «Uzvara», kura atradās
Ūdens ielā 11/23, iekļaušanas 1. mēbeļu fabrikas sastāvā. Pakāpeniski bija jānojauc visas vecās būves šajā teritorijā, jāuzbūvē un jāiekārto jaunas mēbeļu ražotnes un saimnieciskām vajadzībām domātas
ēkas. Pirmkārt, tika uzbūvēts apdares cehs, kura pirmo kārtu ar pašu
spēkiem projektētu un izgatavotu konveijeru nodeva ekspluatācijā
1960.–1961. gadā.
1964. gadā tika pabeigta apmēram 2000 m² lielas noliktavu saimniecības ēka, kurā bija paredzēta vieta gatavās produkcijas noliktavai un centralizētai materiālu noliktavai. 1965. gadā tika uzbūvēts
arī dzelzceļa pievedceļš, kas daudzējādā ziņā atrisināja transporta
problēmas.
1964.–1965. gadā likvidēja uzņēmuma katlumāju, pieslēdzoties rajona
katlumājai. Atbrīvotās telpas tika pārbūvētas, lai uz tām varētu pārcelt
remonta mehānisko dienestu no Zvaigžņu ielas. Pie šī dienesta tika
izveidota viena no pirmajām nozares mērinstrumentu laboratorijām.
1964. gadā sākās arī žāvēšanas saimniecības koncentrēšana Ūdens
ielā 11/23, un divām jaunām kaltēm tika ierīkota žāvēšanas automatizētā vadības sistēma. Turpinājās apdares ceha būve, līdz 1966. gadā,
neskatoties uz lielo apdares veidu dažādību, šeit varēja centralizēti
veikt visu mēbeļu korpusu apdari. Šajā pašā gadā tika pabeigta arī uzņēmuma administratīvās ēkas būvniecība. 1973. gadā teritorijā Ūdens
ielā 11/23 tika iekārtots eksperimentāli rūpniecisks iecirknis baltā alkšņa sagatavju plastificēšanai. Plastificētā koksne tika lietota krēslu, vēlāk – servējamo galdiņu ražošanai.
1973.–1974. gadā uz šo teritoriju jaunuzbūvētajā korpusā tika pārceltas krēslu un mīksto mēbeļu ražotnes.
Visai raiba ir arī Ūdens ielas 11/23 pirmskara vēsture. Visilgāk šajā teritorijā darbojās 1933. gadā nodibinātā a/s «Zunda», kas ražoja taras dēlīšus un eksportēja tos uz Rietumeiropu. Kara laikā fabrikā ražoja šāviņu
kastes un citu produkciju, bet pēc kara šajā teritorijā tika nodibināta
jau iepriekš minētā zāģētava «Uzvara».
Uzņēmuma «Zunda« otra lielākā ražotne bija mēbeļu fabrika «Teika»
Deglava ielā 50. Pirms kara šajā teritorijā darbojās «Mēbeļu rūpniecības
un tirdzniecības uzņēmums E. Rudzītis un K. Apsītis», kuram pēc nacionalizācijas 1940. gada nogalē tika dots nosaukums «Rīgas komunārs».
Tolaik tas bija lielākais valsts pakļautībā esošais mēbeļu ražošanas uzņēmums Latvijā ar 91 strādājošo. Kara laikā uzņēmums daudz necieta
un 1944. gada nogalē atsāka darbību. 1950. gadā, apvienojot «Rīgas
komunāru», Rīgas Liestu fabriku Ļeņina ielā 246 (bijušo E. Rudzīša finieru un izkapšu strīķu fabriku Brīvības gatvē 53), «Darba rīku» Lāčplēša
ielā 81 (bijušo J. Lapsas darba rīku rūpniecību, «Latbrit» kokrūpniecības
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un tirdzniecības a/s fabriku un kantori) un taras uzņēmumu «Kastu eksports» Biķernieku ielā 17 (bijušo k/s «Šaja Šanters un biedrs» pakkastu
un koku apstrādes fabriku), tika izveidota 4. mēbeļu un furnitūras fabrika ar centru toreizējā Ļeņina ielā 246. Jaunais uzņēmums ražoja mēbeles, saplāksni, galdnieku instrumentus, spoguļus, mēbeļu furnitūru,
kurpnieku liestes un vēl daudzus citus koka izstrādājumus. 1959. gadā spoguļu ražošana tika nodota Rīgas Stiklu un spoguļu rūpnīcai, 1965. gadā kurpnieku liestu ražošana – rūpnīcai «Centība», bet
1969. gadā ražotne Lāčplēša ielā – rūpnīcai «Metāltehnika», un 4. mēbeļu un furnitūras fabrika kļuva par 4. mēbeļu fabriku. 1969. gadā to
pārdēvēja par mēbeļu fabriku «Teika».
Reizē ar jaunā ražošanas korpusa Deglava ielā 50 nodošanu ekspluatācijā un apvienošanos ar Rīgas Mēbeļu kombinātu ražošana tika pārtraukta Brīvības ielā 246 un Biķernieku ielā 17. Šīs teritorijas nodeva
citiem saimniekiem.
Fabrika «Teika» ir ar labām tradīcijām bagāts mēbeļu ražošanas uzņēmums. Mēbeļu komplekts MK-44 «Teika» (tautā dēvēts par «ampīru») 1970. gada starptautiskajā izstādē «Ķīmija-70» apbalvots ar goda
diplomu, bet etnogrāfiskais komplekts «Saulīte» 1975. gada Plovdivas gadatirgū ieguva zelta medaļu un ilgu laiku tika ražots eksportam. Līdz 1963. gadam fabrika ražoja arī šujmašīnu galdiņus, bet līdz
1971. gadam – konstruktoru galdus. Fabrika vienmēr gājusi kopsolī ar
jaunākajām tehnoloģijām. Daudzus tehniskos jaunievedumus raksturo piebilde – apgūts pirmo reizi PSRS. Te jāmin 1953.–1954. gadā uzbūvētā kokmateriālu žāvēšanas kamera ekspluatācijai augstu temperatūru režīmā, 1954.–1955. gadā apgūtā plakņu finierēšana hidrauliskajās
presēs, lietojot sintētisko sveķu līmes, 1955.–1956. gadā – apdare ar
nitrocelulozes lakām u.c. Liels nopelns šajā jomā ir ilggadējam fabrikas galvenajam inženierim K. Lazdovskim, kurš šajā amatā strādāja no
1962. gada līdz apvienošanai ar Rīgas Mēbeļu kombinātu. 1990. gadā
fabrika «Teika» ražoja ozolkoka eksporta produkciju – ēdamgrupas
mēbeles stūra risinājumā «Lingens» un «Illers». Eksportam bija paredzēts arī plaukts «Studio». Vietējām vajadzībām un eksportam uz austrumiem dažādos komplektācijas variantos tika ražots bāzes mēbeļu
komplekts «Imanta». Turklāt fabrikā «Teika» veica skaidu plātņu piegriešanu un finierēšanu visa uzņēmuma vajadzībām.
«Teikai» piederīga bija arī vistālākā uzņēmuma ražotne Salacgrīvā,
Rīgas ielā 14. Pirms kara šī teritorija piederēja a/s «Latvijas koks».
1944. gadā tur izveidojās Rūpnieciskās kooperācijas pārvaldes Latvijas
republikāniskās metāla un kokapstrādes rūpniecisko kooperāciju savienības «Latmetdrevsojuz» artelis «Salacgrīva». Pēc šīs savienības likvidēšanas Salacgrīvā tika izveidots Alojas rajona rūpniecības kombināta
cehs. Kopš 1967. gada tas kļuva par 4. mēbeļu fabrikas «Teika» 3. cehu.
Ražotne specializējās zāģmateriālu zāģēšanā un žāvēšanā, sagatavju
ražošanā visa mēbeļu kombināta vajadzībām.

Ražotnes A. Čaka ielā 128 un Alauksta ielā 7 kļuva par 1963. gadā uzņēmumam pievienotā 3. mēbeļu kombināta cehiem.
3. mēbeļu kombinātu izveidoja 1949. gadā. Tajā tika apvienoti pieci
nelieli patstāvīgi uzņēmumi. Lielākie no šiem uzņēmumiem bija būvdetaļu fabrikas «Būvgaldnieks» cehi Suvorova ielā 128 (pirms kara
«A. Jansona koku apstrādes fabrika» Marijas ielā 128) un Alauksta ielā 7
(pirms kara J. Birkenfelda galdniecība). Kombināta sastāvā iekļāva arī
divas mēbeļu fabrikas – 3. mēbeļu fabriku Zvaigžņu ielā 1/3 (agrāk
šajā teritorijā atradās slavenā galdnieka amata meistara un sabiedriskā
darbinieka E. Dimitra «Mēbeļu rūpniecības un būvdarbu uzņēmums»,
kurš dibināts 1899. gadā un bija visvecākā ražotne, kāda jebkad piederējusi uzņēmumam) un 4. mēbeļu fabriku Senču ielā 2 (agrāk J. Robiņa
galdniecība). Kombinātā vēl tika iekļauta fabrika «Sarkanais trijstūris»
Sparģeļu ielā 10 (pirms kara «P. Caunes koku apstrādes darbnīca – virpotava») un taras ražošanas uzņēmums «Eksportbox» Valmieras ielā 5
(pirms kara R. Pasternaka «Eksportbox» Ģertrūdes ielā 125).
50.–60. gados 3. mēbeļu kombināts specializējās augstākās klases
mēbeļu garnitūru ražošanā. Patiesi izcila bija guļamistabas mēbeļu
garnitūra art. nr. 1661 ar greznu ārējo veidolu, ko bagātināja gaumīgi kokgriezumi, profilētie rāmji, ovālie spoguļi un pašu ražotā mēbeļu
furnitūra. Tikai nedaudz vienkāršākas bija guļamistabas mēbeļu garnitūras art. 1660 un 1650.
Pēc apvienošanās ar 1. mēbeļu kombinātu 1964. gadā ražotne Senču ielā 2 tika pievienota rūpnīcai «Metāltehnika», 1965. gadā ražotnes
Sparģeļu un Valmieras ielā tika nodotas Skolas un bērnu mēbeļu kombināta pakļautībā, bet ražotne Zvaigžņu ielā kļuva par kopuzņēmuma
remontu mehānisko cehu. Ražotne Suvorova ielā 128 kādu laiku saglabāja savu agrāko specializāciju – guļamistabas mēbeļu izgatavošanu
«baltā» (bez apdares) veidā, līdz kļuva par brusveida detaļu un rāmju
izgatavotāju visa uzņēmuma vajadzībām.
Savukārt Alauksta ielas ražotne bija specializējusies centralizētai drāztā
finiera un citu finierējamo materiālu apstrādei un savilkšanai visu cehu
vajadzībām.
Cehs Konsula ielā 1/5 bija īpaša ražotne, kura ar savu produkciju bija
slavena ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām. Visi svarīgākie Latvijā izpildītie valsts, tostarp PSRS, pasūtījumi tapuši tieši šajā ražotnē.
Lielākie objekti, kuros atradās šeit izgatavotās mēbeles, bija viesnīca
«Rīga», «Latvija», «Rīdzene», Dailes teātris, Nacionālais teātris Rīgā, PSRS
valdības iestādes viesnīcas «Ukraina» un «Rosija», Ostankinas televīzijas
centrs, 1980. gada olimpiādes objekti Maskavā, atpūtas nami un sanatorijas Jūrmalā un daudzi citi objekti. Arī Latvijā labākās administratīvo
kabinetu mēbeles ražotas šajā cehā. Ar šīm mēbelēm apmēbelēti daudzu vadošu darbinieku kabineti Latvijā, Krievijā un to sūtniecībās un
tirdzniecības pārstāvniecībās ārzemēs.

Ražotne Konsula ielā 1/5 pirms kara piederēja Borisam Šmuljanam.
1940. gada augustā viņa uzņēmumu nacionalizēja un tā paša gada
decembrī pārdēvēja par fabriku «Darba aktīvs». Pēc kara te ražoja tekstilspoles, spalvaskātus, skaitāmos kauliņus, rotaļlietas un citu virpotu
produkciju. Ar 1950. gada 2. decembra mežu rūpniecības tautas komisāra pavēli tika noteikts, ka plaša patēriņa produkcijas ražošana fabrikā
«Darba aktīvs» jāpārtrauc, iekārta jānodod Rīgas Liestu fabrikai, bet
telpas – 1. mēbeļu kombinātā rīcībā, kurš pāris gadu laikā šo ražotni
pārprofilēja mēbeļu ražošanai.
Pēdējā, 1990. gadā uzņēmumam «Zunda» pievienotā ražotne bija
cehs «Daugava» Bieķensalas ielā 2. Pirms kara šajā teritorijā bija koku
eksporta un tirdzniecības akciju sabiedrības «Bofar» kokzāģētava. Pēc
nacionalizācijas 1941. gadā šī zāģētava tika iekļauta apvienotās kokzāģētavas «Daugava» sastāvā. Pēc kara tā vienīgā no četrām apvienības
zāģētavām bija saglabājusi darbspējas, pēc nelieliem remontdarbiem
darbojusies kā patstāvīgs uzņēmums ar nosaukumu «Daugava», tad
iekļauta 2. kokapstrādes kombināta, vēlāk kokapstrādes kombināta
«Mīlgrāvis» sastāvā. 1989. gadā zāģētava nodega.
1956.–1957. gadā Bieķensalas ielā 2 tika veikti eksperimenti skaidu plātņu ražošanā, 1957. gadā uzsākta pat to ražošana, taču drīz
šo projektu atzina par neveiksmīgu un plātņu ražošanu pārtrauca.
1962. gadā šajā teritorijā tika uzsākta drāztā finiera ražošana. Nepieciešamība nodrošināt uzņēmumu ar savu drāzto finieri bija pamatā lēmumam par šīs ražotnes pievienošanu mēbeļu kombinātam, jo pastāvēja
uzskats, ka uz esošās ražotnes bāzes, to ievērojami paplašinot, varētu
šo uzdevumu izpildīt.
No 1960. līdz 1974. gadam kombinātam piederēja arī teritorija Slokas
ielā 52a, kur pēc kara tika izveidota PSRS Metalurģiskās un ķīmiskās
rūpniecības celtniecības ministrijas Galvenās celtniecības pārvaldes
Rīgas Mēbeļu fabrika, kas ražoja konstruktoru un projektētāju galdus,
kantoru skapjus un citu produkciju savas nozares uzņēmumu vajadzībām. 1957. gadā šo fabriku pārņēma Latvijas Tautas saimniecības padomes Papīra un kokapstrādes rūpniecības pārvalde un pārdēvēja par
2. Rīgas Mēbeļu fabriku, ko 1960. gadā pievienoja 1. mēbeļu kombinātam. Kombināts šo ražotni pārprofilēja par krēslu ražotni ar noslēgtu
ražošanas ciklu.
1974. gadā kombināta ražotni Slokas ielā 52a nodeva 17. mākslas
galdnieku arodvidusskolas rīcībā mācību un ražošanas bāzes izveidošanai. Jāatzīmē, ka 1982. gadā šajā teritorijā kombināts beidza būvēt
un nodeva skolas rīcībā mācību korpusu, tādā veidā sniedzot lielu ieguldījumu darbinieku sagatavošanā Latvijas kokapstrādes un mēbeļu
rūpniecības uzņēmumiem.
Mēbeļu kombinātam visā tā pastāvēšanas laikā bija veicies ar tā struktūrvienību un kopuzņēmuma vadītājiem un galvenajiem inženieriem.
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Pirmais pastāvīgais pēckara 1. mēbeļu fabrikas direktors bija Edgars
Lujāns, kurš šajā darbā stājās 1945. gada 28. novembrī. Viņš šeit nostrādāja līdz 1955. gada 29. jūlijam, kad viņu ievēlēja par kolhoza
«Zaļā zeme» priekšsēdētāju. Nepilnu gadu direktora darbu veica
E. Lujāna vietnieks G. Grīnbergs. Īstenojot pastāvošās iekārtas politiku,
1956. gada 1. jūlijā direktora amatā tika norīkots Nikolajs Žukovs. Viņš
bija tipisks pēckara padomju vadītājs no «direktoru rezerves». Nozares darbinieku vidū klīda teiciens, ka N. Žukova profesija ir direktors,
jo pēc dienesta armijā viņš bija strādājis tikai par direktoru. 1937. gadā viņš absolvēja Maskavas Kokapstrādes tehnikumu. Pirms darba
1. mēbeļu kombinātā viņš strādājis par direktoru mēbeļu fabrikā «Rīgas komunārs», Rīgas pilsētas Maskavas rajona rūpkombinātā, 6. mēbeļu kombinātā. Viņa darbības laiks iezīmējās ar konsekventu krievu
tautības darbinieku izvirzīšanu gan cehu, gan kombināta administrācijas vadošajos amatos. Zināmu līdzsvaru uzņēmumā palīdzēja saglabāt
Elmāra Mergina iecelšana par uzņēmuma galveno inženieri, uz kura
pleciem tika uzliktas rūpes par uzņēmuma ražošanu un tehnisko attīstību. 1973. gadā N. Žukovu pavadīja pensijā un par kombināta direktoru iecēla Elmāru Slāģi – spilgtu personību nozares pēckara vēsturē.
E. Slāģis pēc LLA Mežsaimniecības fakultātes beigšanas 1954. gadā
sāka strādāt Rīgas 1. mēbeļu kombinātā par brāķeri. Līdz 1957. gadam
viņš vēl veica galdniecības meistara, ceha priekšnieka pienākumus. Sekoja norīkojums darbam Rīgas 7. mēbeļu kombināta direktora amatā,
bet kopš 1963. gada oktobra jaundibinātās Mēbeļu firmas «Rīga» direktora amatā. Šajā laikā viņš aizstāvēja arī tehnisko zinātņu kandidāta
disertāciju. E. Slāģis vadīja Rīgas Mēbeļu kombinātu līdz 1978. gadam,
kad tika iecelts par kokapstrādes rūpniecības ministra vietnieku.

1978. gadā Mēbeļu kombināts tika apvienots ar fabriku «Teika», un par
kopuzņēmuma pirmo ģenerāldirektoru tika iecelts uzņēmuma speciālists Jānis Kivlenieks. Pēc arodskolas beigšanas 1955. gadā J. Kivlenieks
sāka strādāt Daugavgrīvas ielā 13 par galdnieku. Vēlāk viņš studējis LLA
Mežtehnikas fakultātē, nepārtraucot darbu uzņēmumā. Pēc sekmīgas
studiju beigšanas 1971. gadā sekoja darbs 5. cehā par meistaru, vēlāk
par 2. ceha priekšnieku. Kad uzņēmumā sāka uzstādīt sarežģītas importa līnijas, J. Kivlenieku iecēla par 1. ceha priekšnieku, viņš palīdzēja
iekārtu uzstādīšanas procesā arī 2. cehā. Nepilnu gadu līdz uzņēmumu
apvienošanai viņš strādāja «Teikas» direktora amatā. Šajā sarežģītajā
periodā J. Kivleniekam daudz palīdzēja pieredzējušais galvenais inženieris Andrejs Baltiņš.

Fabrikas «Teika» aizsākumu – 4. mēbeļu fabrikas veidošanu (no 1949.
gada) un nostiprināšanu – 20 gadus vadīja direktors Pāvels Semjonovs
ar mīlīgu iesauku «Bārdiņa». Pēc P. Semjonova aizvadīšanas pensijā no
1968. gada jūlija līdz 1971. gada septembrim uzņēmumu vadīja Francis Šņuciņš. (Pēc darba Kokapstrādes rūpniecības ministrijā un mēbeļu
ražošanas apvienības «Rīga» galvenā inženiera amatā Francis Šņuciņš
atgriezās «Teikā» un līdz 1991. gada septembrim strādāja par galveno
inženieri.) 1971. gada nogalē par fabrikas «Teika» direktoru tika norīkots
Rīgas Mēbeļu kombinātā «izaugušais» Juris Čakstiņš, kurš pēc studiju
beigšanas strādāja par meistaru 1. cehā, vēlāk par tehniskās kontroles
daļas vadītāju. 1987. gadā Juris Čakstiņš tika iecelts par kokapstrādes
rūpniecības ministra vietnieku. Pēc tam viņš strādāja par Valsts uzņēmuma «Bolderāja» direktoru. Pēc apvienošanās ar Rīgas Mēbeļu kombinātu «Teikā» direktori mainījās bieži, šajā amatā strādājis Aldis Princis,
Mihails Rozentāls, Antons Uzuliņš, Jānis Grigulis, Pēteris Zukulis. Pieredzes bagātākais bija Pēteris Zukulis, kurš pēc Mežtehnikas fakultātes
absolvēšanas 1962. gadā sāka strādāt Daugavpils Mēbeļu kombinātā,
kur drīz vien viņu iecēla galvenā inženiera amatā, vēlāk strādājis arī direktora amatā. Tam sekoja darbs mēbeļu ražošanas apvienībā «Rīga»
galvenā inženiera amatā un pirms apvienības sadalīšanās – ģenerāldirektora amatā.

Kombināta pastāvēšanas laikā galvenā inženiera amatā ir bijušas divas izcilas personības, kuras iegājušas nozares vēsturē ar šim amatam
neparastu ilggadību – Elmārs Mergins Rīgas Mēbeļu kombinātā un
Kazimirs Lazdovskis 4. mēbeļu fabrikā (fabrikā «Teika»). Abu inženieru
galvenie darbības virzieni bija līdzīgi, tāpēc ir daudz kopēju iezīmju.
Abiem vajadzēja «lāpīt» vecās pirmskara laikā būvētās un karā cietušās
ražotnes, tika iecerētas jaunas – mūsdienīgākas. Abiem nācās apgūt
jaunus materiālus un tehniku, celt tolaik jaunās Miķīša žāvētavas un
apgūt žāvēšanu šajās kamerās, lauzīt galvas, kā vecajās ražotnēs ievietot modernas importa līnijas, vadīt to uzstādīšanu un apgūšanu. Abi
veltīja milzīgas pūles, lai izveidotu uzņēmuma cienīgu mēbeļu sortimentu un panāktu iespējami augstu kvalitāti.

Lielajā jaunizveidotajā kopuzņēmumā bija daudz rūpju, īpaši – saistītu
ar celtniecību, kas noveda pie nesaskaņām ar rajona partijas un varas
iestādēm. Tāpēc 1986. gadā J. Kivlenieks aizgāja no darba kopuzņēmumā. Šajā laikā divus gadus (līdz 1988. gada 1. aprīlim) par kombināta
direktoru strādāja Modris Eks.
1989. gads kombinātā sākas neparasti smagi, un kolektīvs aicināja Jāni
Kivlenieku atpakaļ. 1989. gada 6. martā ar pārliecinošu balsu vairākumu viņu ievēlēja par kombināta direktoru. Tik liela bija šī speciālista
autoritāte kolektīvā. Viņa vadībā tika pabeigta fabrikas «Teika» Deglava
ielas filiāles rekonstrukcija, uzbūvēts un 17. arodvidusskolas rīcībā nodots mācību korpuss, Mežtehnikas fakultātei sniegts atbalsts Kokapstrādes tehnoloģijas katedras mācību korpusa celtniecībā, uzbūvētas
divas dzīvojamās mājas uzņēmuma darbiniekiem.

Elmārs Mergins 1955. gadā pabeidza LLA Mežtehnikas fakultāti un
sāka strādāt 4. mēbeļu fabrikā par meistaru, vēlāk ceha priekšnieku.
1958. gadā viņš tika nozīmēts par 1. mēbeļu kombināta galveno inženieri un pildīja šos pienākumus līdz 1978. gadam, uzstādot nozares rekordu darbam šajā amatā – 20,5 gadi! Šajā laikā neklātienē viņš
beidza aspirantūru Koksnes ķīmijas institūtā un aizstāvēja tehnisko
zinātņu kandidāta disertāciju (1976), bija četru izgudrojumu autors,
25 gadus vadīja Valsts atestācijas komisiju Rīgas Valsts tehnikumā.

Attēlā 1. mēbeļu kombināta darbinieku grupa kopā ar ministru J. Vimbu (1960. gada sākuma foto). Pirmajā rindā (no kreisās): galdnieku brigādes vadītājs V. Froktistovs (vēlākais
r/a «Rīga» ģenerāldirektors), kombināta direktors N. Žukovs, ministrs J. Vimba, ceha priekšnieks I. Simonenko, ražošanas daļas priekšnieks, pievienotās 2. mēbeļu fabrikas direktors
I. Haritonovs, galvenais inženieris E. Mergins; otrajā rindā: arodkomitejas priekšsēdētājs P. Palmbahs, galdnieks G. Perveņickis, galdnieks J. Zaščerinskis, speciālo mēbeļu galdnieku
brigādes vadītājs H. Surna (vēlāk ceha priekšnieks), Latvijas mēbeļu rūpniecības «ātrā palīdzība», šablonu galdnieks P. Āboltiņš (vēlākais sociālistiskā Darba Varonis, Augstākās
Padomes deputāts), ceha priekšnieks K. Lazdovskis (vēlākais ilggadējais «Teikas» galvenais inženieris, ministrijas Tehniskās daļas priekšnieks), ceha meistars J. Dedumets, direktora
vietnieks Z. Tremakins, ceha priekšnieks I. Kļindus. Foto: J. Krieviņš, E. Mergina privātais arhīvs

No 1978. līdz 1992. gadam viņš strādājis par direktora vietnieku Rīgas
Mēbeļu kombinātā.

bināta galvenais inženieris bija Gunards Bērziņš, kura vēlākā darbība
saistīta ar ZA Koksnes ķīmijas institūtu.

Kazimirs Lazdovskis pēc studiju beigšanas 1956. gadā sāka strādāt
1. mēbeļu kombinātā par meistaru, tad ceha priekšnieku, bet no
1962. gada līdz 1978. gadam – par 4. mēbeļu fabrikas («Teika») galveno
inženieri. Vēlāk viņš strādājis ministrijā par Tehniskās pārvaldes priekšnieku un LZRA «Gauja» par galveno inženieri.

Jānim Kankaram mēbeļu kombināts bija vienīgā darbavieta kopš LLA
Mežtehnikas fakultātes beigšanas 1970. gadā. Viņš strādājis par meistaru, ceha priekšnieku, ražošanas daļas priekšnieku, ģenerāldirektora
vietnieku.

Par pēdējo apvienotā uzņēmuma galveno inženieri tika iecelts
Aivars Einauss – pats jaunākais no uzņēmuma izvirzītajiem kadriem,
bet speciālists ar lielu darba pieredzi uzņēmumā. Pēc studiju beigšanas
Mežtehnikas fakultātē 1975. gadā A. Einauss sāka strādāt par meistaru, pēc tam par ceha priekšnieka vietnieku. 1978. gadā viņu iecēla par
apvienotā uzņēmuma ražošanas daļas priekšnieku, bet 1986. gadā –
par ģenerāldirektora vietnieku sagādes jautājumos.
Noslēdzot aprakstu par galvenajiem inženieriem, jāatceras Kārlis Salniņš, kurš 1952.–1953. gadā strādāja par 1. mēbeļu kombināta galveno
inženieri, bet no 1953. gada līdz 1962. gadam – par 4. mēbeļu fabrikas
galveno inženieri. No 1954. gada līdz 1957. gadam 1. mēbeļu kom-

Kopš 1957. gada uzņēmumā strādāja galvenais tehnologs Jāzeps
Timulis. No 35 uzņēmumā nostrādātajiem gadiem 29 bija galvenā
tehnologa amatā. 45 gadus ilgs darba stāžs uzņēmumā bija Imantam
Beizīteram, kurš 1947. gadā savas darba gaitas uzsāka kā galdnieks
1. Rīgas mēbeļu fabrikā. Vēlāk neklātienē pabeidzis vidusskolu un Mežtehnikas fakultāti, strādājis par tehniskās kontroles meistaru, ražošanas
daļas priekšnieku un 14 gadus par ceha priekšnieku.
Ievērojams darbinieks bija Hugo Surna, kurš savas darba gaitas sācis
1934. gadā kā māceklis pie paša Prikuļa Daugavgrīvas ielā 13, paspējis iegūt zeļļa un meistara diplomu līdz obligātajam dienestam armijā
1939. gadā. Hugo Surnas darba dzīves aprakstam šīs nodaļas apjoms
būtu par mazu, jo pēckara periods viņa biogrāfijā saistīts ar nepār-
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trauktiem norīkojumiem uz dažādiem Latvijas mēbeļu uzņēmumiem
jaunas produkcijas ražošanas apguvei. Te jāmin 5. mēbeļu kombināts,
Valmieras Mēbeļu kombināts, Tukuma Mēbeļu fabrika, kokapstrādes
kombināts «Mīlgrāvis», un tikai 1971. gadā viņš atgriezās «dzimtajā»
uzņēmumā, lai fabrikā «Teika» apgūtu un vadītu mēbeļu komplekta
«Saulīte» ražošanu eksportam. Līdz 1992. gadam Hugo Surna strādāja
par meistaru cehā, kur viņš pirms 58 gadiem uzsāka savas darba gaitas.
Mēbeļu kombināts bija kā darbinieku kalve citiem kokapstrādes uzņēmumiem un iestādēm. Kokapstrādes rūpniecības ministra vietnieks
Romāns Kumerovs darba gaitas uzsāka un sešus gadus nostrādāja
4. mēbeļu fabrikā. No uzņēmuma viņš startējis uz ministrijas ražošanas daļu, tad strādājis par uzņēmuma «Latvijas bērzs» direktoru, LZRA
«Gauja» galveno inženieri, uzņēmuma «Bolderāja» direktoru un LZRA
«Gauja» ģenerāldirektoru.
Mēbeļu fabrikā «Teika» strādājis arī bijušais ministra vietnieks Zigismunds Mežnieks, kurš vēlāk strādāja par sērkociņu fabrikas «Komēta»
direktoru.
1965. gadā pēc Mežtehnikas fakultātes beigšanas fabrikā «Teika» sāka
strādāt Andris Burģelis, kurš vēlāk līdz pat Kokrūpniecības ministrijas
likvidācijai vadīja Ražošanas daļas mēbeļu nodaļu.
Mēbeļu kombinātā savas darba gaitas uzsāka arī Ārija Brutāne, Mežtehikas fakultātes 1958. gada absolvente, 20. gadsimta otrās puses ievērojamākā sieviete Latvijas kokapstrādes nozarē. Savas darba gaitas
sākusi 4. mēbeļu fabrikā par normētāju, vēlāk – uzņēmuma «Teika»
plānu ekonomikas nodaļas vadītāja. No 1973. gada viņa vadīja CPKTB
Speciālo pasūtījumu un eksporta daļu, bet no 1977. gada bija Kok-

196

rūpniecības ministrijas Ārējo sakaru nodaļas vadītāja. Pārmaiņu laikā,
1992. gadā, Ā. Brutāne kļuva par SIA «Lameko International» direktori.
Sarežģītajos padomju sistēmas apstākļos Ā. Brutāne spēja sekmīgi organizēt Latvijas mēbeļu eksportu, daudzu speciālo pasūtījumu izpildi.
Viņa bija atbildīga par praktisko jautājumu risināšanu, veidojot sadarbību ar Dienvidslāvijas mēbeļniekiem, visu ārvalstu firmu pārstāvju
uzņemšanas organizēšanu un daudzu citu eksporta un importa jautājumu risināšanu.
Rīgas Mēbeļu kombinātā profesionālo izaugsmi uzsāka arī ilggadējais
mēbeļu ražošanas apvienības «Rīga» ģenerāldirektors Vasīlijs Feoktistovs. Arī viņa bijušais vietnieks Dāvids Čerfass un mēbeļu ražošanas
uzņēmuma «Latgale» direktors Vladimirs Pedāns prasmi strādāt un
vadīt apguvuši Rīgas Mēbeļu kombinātā. Fabrikas «Teika» Deglava ielas filiāles ceha priekšnieka Pētera Rizgas profesionalitāti Kokapstrādes
ministrijas vadība ievēroja tieši šajā uzņēmumā, un sākās direktora karjera Daugavpils Mēbeļu kombinātā, Līvānu Mājbūves kombinātā un
citos uzņēmumos.
1961. gadā pēc LLA Mežtehnikas fakultātes beigšanas kombināta laboratorijā sāka strādāt Jānis Šmits, šobrīd pazīstamākais koksnes apdares speciālists, kurš pēc darba kombinātā pārgāja strādāt uz CKB
apdares laboratoriju. Vēlāk aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju, un vēl šīs grāmatas tapšanas laikā lasa lekcijas kokapstrādes
specialitātes studentiem.
1957. gadā 3. mēbeļu kombinātā strādāja Visvaldis Getliņš, kurš vēlāk
bija rūpnīcas «Asociācija» un mēbeļu firmas «Rīga» galvenais inženieris. Ilgus gadus, līdz ministrijas likvidācijai, bijis Vietējās rūpniecības ministrijas galvenais speciālists kokapstrādes jautājumos.

LLA Mežsaimniecības un Mežtehnikas fakultātes absolventi –
speciālisti galvenā inženiera amatā
Par cilvēkiem, kuri dažādos laika posmos ietekmējuši Latvijas kokapstrādes vēstures gaitu, esam stāstījuši iepriekšējās nodaļās. Šo sadaļu
gribētos veltīt tiem cilvēkiem, kuri darbojās 45 sarežģītajos padomju
okupācijas gados. Kā jau iepriekš minēts – 1946. gada Meža rūpniecības Tautas komisariāta atskaites dati liecināja, ka tikai 17% no aptuveni
1500 inženiertehniskajiem darbiniekiem bija ar augstāko vai vidējo
tehnisko izglītību. Pēckara apstākļos PSRS politika nepārprotami bija
vērsta uz krievu tautības speciālistu «iepludināšanu» visās padomju
republikās, arī Latvijā, tāpēc īpaši nozīmīga bija ministra Jāņa Vimbas
stingrā nostāja personāla jautājumos. Pamatojoties uz pārliecību, ka ar
LLA Mežsaimniecības un Mežtehnikas fakultātes un Valsts tehnikuma
Mēbeļu nodaļas palīdzību spēs nodrošināt ar speciālistiem ministrijas
pakļautībā esošos uzņēmumus, ministra stingrā nostāja ļāva līdz minimumam samazināt sveštautiešu darbinieku pieplūdumu nozares
vadošajos amatos.

jās caur smagajām ražošanas «dzirnavām» – vecākais meistars, ceha
priekšnieks, galvenais inženieris, uzņēmuma vadītājs.
Padomju sistēmā uzņēmuma tehniskās politikas noteicējs bija galvenais inženieris. Nelielajos uzņēmumos viņš atbildēja arī par ražošanas
organizāciju. Ar tik lielu atbildību, kas bija pieprasīta no galvenā inženiera, nebija grūti nopelnīt «piezīmju normu» – trīs rājienus, kā rezultātā bija jāmeklē cits darbs. Spējīgākos galvenos inženierus, ja viņi bija
komunistiskās partijas biedri, drīz vien iecēla direktora amatā, kur arī
mainība bija ievērojama.
Šajā nodaļā gribētos atskatīties uz Mežsaimniecības un mežtehnikas
fakultāti absolvējušajiem speciālistiem galvenā inženiera amatā, īpaši
izceļot tās personības, kas ievērojamas ar ilggadību šādā statusā.

1953.–1956. gadā jau varēja runāt par pirmajiem rezultātiem, kad
fakultāti absolvēja pirmā nākamo direktoru un galveno inženieru plejāde. 1953. gadā absolventu vidū ir Elmārs Slāģis un Gunards Bērziņš,
1955. gadā – Ziedonis Baltpurviņš, Elmārs Mergins, Visvaldis Getliņš,
Imants Lūkins, Imants Tilgalis, 1956. gadā – Andrejs Baltiņš, Kazimirs
Lazdovskis, Francis Šņuciņš, Jānis Baņķieris u.c.

Par divām izcilām personībām – Elmāru Merginu (vairāk nekā 20 gadi
Mēbeļu kombināta galvenā inženiera amatā) un Kazimiru Lazdovski
(17 gadi fabrikas «Teika» galvenā inženiera amatā, kopā ar LZRA «Gauja» nostrādāto laiku – vairāk nekā 20 gadi), kā arī Pēteri Zukuli, Romānu
Kumerovu, Andreju Baltiņu, Aivaru Einausu jau stāstīts iepriekš sadaļā
par Rīgas Mēbeļu kombinātu. Šim savulaik pazīstamo speciālistu sarakstam gribētos pievienot arī ievērojamas personības, kas nebija tieši
saistītas ar Mēbeļu kombinātu.

Pirmos ar inženiertehniskajiem speciālistiem nodrošināja Rīgas uzņēmumus. To veicināja divi faktori: pirmkārt, LLA Mežsaimniecības un
mežtehnikas fakultāte līdz 1957. gadam atradās Rīgā, otrkārt, LLA studentu stipendijas bija ievērojami lielākas nekā citās augstskolās, kas
tajos gados potenciālajiem studentiem bija svarīgs, daudziem pat noteicošs faktors. Tas veicināja labi sagatavotu rīdzinieku ievērojamu pieplūdumu jaunajās fakultātes nodaļās. Tā rezultātā visiem 1960. gada izlaiduma absolventiem sadalē nepietika darbvietu Rīgas uzņēmumos.

Ziedonis Baltpurviņš (LLA 1955. gada absolvents) – 5. mēbeļu kombināta galvenais inženieris, pirmais mēbeļu firmas «Rīga» galvenais
inženieris, kurš šajā laikā arī aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju. Vēlāk strādājis Kokapstrādes ministrijas Tehniskās pārvaldes
priekšnieka amatā, bijis uzņēmuma «Furniers» direktors, LZRA «Gauja»
direktora vietnieks zinātniskajā darbā.

Pēc fakultātes beigšanas notika absolventu sadale atbilstoši uzņēmumu pieprasījumam. Šādu sadales principu veicināja noteikumi, ka
jaunajam speciālistam uzņēmumā bija jānostrādā vismaz divus gadus.
Parasti fakultātes absolventi nonāca uzņēmumu ražošanas iecirkņos
maiņas meistara, kontroles meistara vai kontroliera (brāķera) amatos.
Darbs ražošanā bija kā filtrs tālākai jaunā speciālista darbībai. Tiem, kuri
netika galā ar sarežģītām saskarsmes problēmām ar padotajiem vai
kuriem pietrūka nepieciešamo organizatora iemaņu, tālākais darba
ceļš virzījās uz konstruktoru, tehnologu, laborantu un citiem tehnisko
darbinieku amatiem. Vairākumam speciālistu tālākā karjera turpinā-

Jānis Baņķieris (1956. gada absolvents) – Bolderājas KKPK galvenais
inženieris, vēlāk Līvānu Mājbūves kombināta un «Agrokoks» galvenais
inženieris.
Ziedonis Bileskalns (1958. gada absolvents) – KK «Ventspils koks»
galvenais inženieris, pēc tam direktors, vēlāk Bolderājas KKPK galvenais tehnologs, Kokapstrādes ministrijas Tehniskās pārvaldes galvenais
tehnologs, asociācijas «Latvijas koks» galvenais speciālists.
Artūrs Veģis (1958. gada absolvents) – Kuldīgas KK «Vulkāns» galvenais inženieris, vēlāk direktors.
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Inese Zolte (1958. gada absolvente) – sporta laivu fabrikas galvenā
inženiere, PSRS Sporta meistare airēšanā.
Aivars Brunovskis (1959. gada absolvents) – Kuldīgas KK «Vulkāns»
galvenais inženieris, vēlāk direktors. Nozares ministrijas Ražošanas
daļas priekšnieks, Bolderājas KKPK direktors. Diezgan pretrunīga personība, taču, neskatoties uz personīgiem, sadzīviskiem trūkumiem,
viņam ir vērā ņemama nozīme nozares attīstībā.
Rihards Lapiņš (1959. gada absolvents) – Rīgas 6. mēbeļu kombināta
galvenais inženieris, firmas «Rīga» 3. filiāles priekšnieks, LZRA «Gauja»
direktora vietnieks, ministrijas Ražošanas daļas priekšnieks, firmas «Eksportļes» Latvijas nodaļas vadītājs.
Andrejs Ņikuļcevs (1960. gada absolvents) – finieru fabrikas «Latvijas
bērzs» galvenais inženieris 11 gadus, vēlāk fabrikas direktors, Latvijas
Finieru ražošanas apvienības ģenerāldirektora vietnieks.
Jānis Vecvagars (1960. gada absolvents) – kokapstrādes kombināta
«Baltija» galvenais inženieris no 1969. līdz 1983. gadam, pēc tam direktora vietnieks, vēlāk kartonāžas fabrikas «Liepājas papīrs» direktors.
Arnis Līviņš (1960. gada absolvents) – mēbeļu firmas «Rīga» 4. filiāles
galvenais inženieris, vēlāk visas firmas galvenais inženieris.
Aivars Puriņš (1960. gada absolvents) – mēbeļu firmas «Rīga» 2. filiāles galvenais inženieris, vēlāk firmas Tehniskās daļas vadītājs un MRA
«Rīga» galvenais inženieris.
Andris Ošiņš (1960. gada absolvents) – LZRA «Gauja» galvenais inženieris, ģenerāldirektora vietnieks.
Juris Emsiņš (1960. gada absolvents) – mēbeļu firmas «Rīga» 3. filiāles
galvenais inženieris, galvenā uzņēmuma priekšnieks, vēlāk CPKTB nodaļas vadītājs, LZRA «Gauja» direktora vietnieks, izpilddirektors.
Andris Vētra (1961. gada absolvents) – Centrālcietuma mēbeļu ražotnes galvenais inženieris, vēlāk Ieslodzījumu vietu pārvaldes galvenais
speciālists kokapstrādes jautājumos.
Mihails Šveicers (1962. gada absolvents) – mēbeļu firmas «Rīga»
1. filiāles galvenais inženieris, vēlāk uzņēmuma «Brasa» galvenais inženieris. Viens no savdabīgajiem nozares rekordistiem – visu mūžu nostrādājis vienā mēbeļu ražotnē Duntes ielā 11 un gandrīz visu laiku –
galvenā inženiera amatā.
Austris Stūris (1962. gada absolvents) – KK «Ventspils koks» galvenais
inženieris, direktors.
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Juris Biķis (1963. gada absolvents) – finieru fabrikas «Furniers» galvenais inženieris, Finieru ražošanas apvienības galvenais inženieris, vēlāk
ģenerāldirektors.
Kārlis Ruņģis (1964. gada absolvents) – KK «Ventspils koks» galvenais
inženieris, direktora vietnieks, direktors.
Juris Skrabāns (1966. gada absolvents) – Skolas un bērnu mēbeļu kombināta galvenais inženieris, vēlāk kooperatīva «Arta – telpa»
direktors.
Vladislavs Vladavs (1969. gada absolvents) – Daugavpils Mēbeļu
kombināta galvenais inženieris, direktors, finieru fabrikas «Latvijas
bērzs», KK «Mīlgrāvis» galvenais inženieris, «Notsnab» nodaļas vadītājs.
Andris Grāvelsiņš (1973. gada absolvents) – Valmieras Mēbeļu kombināta galvenais inženieris no 1977. gada, kopā 20 gadus – rekordists
liela uzņēmuma galvenā inženiera amatā.
Ivars Ivanovs (1974. gada absolvents) – finieru fabrikas «Latvijas
bērzs» galvenais inženieris, vēlāk direktors.
Andris Plezers – 1970.–1975. gadā Kuldīgas KK «Vulkāns» galvenais
inženieris, tad darbs Daugavpils Mēbeļu kombinātā, no 1977. gada
ražošanas apvienības «Baltija» ģenerāldirektora vietnieks celtniecības
jautājumos. 1981.–1986. gadā darbs Latvijas Finieru ražošanas apvienībā, pēc tam LZRA «Gauja». 1990. gadā sāk darbību asociācijā «Latvijas
koks», kur ieņem tehniskā direktora amatu.
Viktors Milovs – 6. mēbeļu kombināta galvenais inženieris, vēlāk direktors finieru fabrikā «Lignums». Latvijas Finieru ražošanas apvienības
ģenerāldirektors, sērkociņu fabrikas «Komēta» direktors.
Andris Pucens – Latvijas Finieru ražošanas apvienības galvenais
inženieris.
Bez iepriekš minētajiem fakultātes absolventiem, kas strādājuši dažādu
kokapstrādes uzņēmumu vadošajos amatos, minami arī Persijs Hāks
(1957. gada izlaidums), Dainis Tensons (1957), Ilmārs Plūme (1959),
Raimonds Mackēvičs (1960), Juris Mikitāns (1962), Jānis Kotāns (1969),
Andris Ķuzis (1969), Modris Meļķis (1969), Āris Grāmatiņš (1970), Valdis
Selga (1970), Antons Uzoliņš (1973), Leonards Čamanis (1978), Mihails
Rozentāls (1979), Ilze Kozuliņa (1985), Juris Matvejs (1987) u.c.
Lai nodrošinātu normālu uzņēmuma darbību, svarīga loma bija arī ilggadējiem tehnologiem un konstruktoriem. Par 1957. gada fakultātes
absolventa Jāzepa Timuļa ilggadējo darbību Rīgas Mēbeļu kombinātā
jau rakstīts iepriekš. Visu savu darba mūžu Tvaika ielā 4 nostrādājusi arī

Terēze Lankaronska (1963. gada absolvente). Ilgus gadus par tehnologu
Skolas un bērnu mēbeļu kombinātā nostrādāja Anda Pinka (1965. gada izlaidums), bet par tehnologu Daugavpils Mēbeļu kombinātā –
Raimonds Tukišs (1968. gada izlaidums). No uzņēmumu konstruktoriem gribētos pieminēt Jāni Jozepu (1962. gada izlaidums), mēbeļu firmas «Rīga» galveno konstruktoru, vēlāk CPKTB galveno konstruktoru;
Viesturu Ošiņu (1965. gada izlaidums), MRA «Rīga» galveno konstruktoru, kā arī Ivaru Trušeli (1984. gada izlaidums), Rīgas Mēbeļu kombināta konstruktoru.
Kokapstrādes rūpniecības ministra amatā bijuši Jānis Vimba, Ivans
Vorobjovs, Jevgēņijs Laskins, Vsevolods Birkenfelds un Vilis Ošs. No viņiem savulaik slavenākais bija Vsevolods Birkenfelds, kurš iepriekš bija
VEF direktors un saņēmis vienu no augstākajiem Padomju Savienības
apbalvojumiem – Sociālistiskā darba varoņa Zelta zvaigzni. Savukārt
no ministriem kā vienīgais, kurš absolvējis Mežtehnikas fakultāti, minams Vilis Ošs, kurš agrāk bija Valmieras Mēbeļu kombināta direktors.
Taču īpaši gribētos atzīmēt Jāni Vimbu, kurš sarežģītajos pēckara gados spēja pasargāt Latvijas kokrūpniecības nozari pret cittautiešu
speciālistu pieplūdumu. J. Vimba Pirmā pasaules kara gados nokļuvis Krievijā, kur 1932. gadā absolvējis PSRS Rūpniecības akadēmiju.
1940. gadā viņu iecēla par LPSR Mežu rūpniecības Tautas komisāra
vietnieku, 1944. gadā viņš atsāka darbību Latvijā tajā pašā amatā, vēlāk
turpinot darbu kā kokapstrādes rūpniecības ministrs.
21 gadu ministra pirmā vietnieka amatā nostrādāja Jāzeps Kairišs. Viņš
dzimis 1925. gadā, 1959. gadā beidzis Ļeņingradas Mežtehnikas akadēmiju. No 1964. gada strādājis par LPSR Tautsaimniecības Padomes
Papīra un kokapstrādes rūpniecības pārvaldes priekšnieku, bet kopš
1965. gada – LPSR Celulozes, papīra un kokapstrādes rūpniecības

ministra pirmo vietnieku. Pēc ministrijas likvidācijas 1986. gadā nodibināja Latvijas–Šveices kopuzņēmumu. J. Kairišs nozarē bijusi visai
pretrunīga personība, kurai, nenoliedzami, ir ievērojama loma nozares
attīstībā. Galvenais viņa nopelns ir nozares eksporta organizēšana un
starptautisko attiecību veicināšana. J. Kairiša vadībā tika «izcirsts logs»
dzelzs priekškarā sadarbībai starp Dienvidslāviju un Latviju mēbeļu
projektēšanā un ražošanā uz starptautiskās kooperācijas pamatiem,
kas tajā laikā bija pirmais tāda veida pasākums visā PSRS. Šīs sadarbības ietvaros mūsu speciālistiem radās iespēja regulāri braukt uz Dienvidslāviju, strādāt kopā ar viņu projektētājiem, iepazīties ar modernu
ražošanas telmoloģiju, jauniem materiāliem. Varbūt daudzi nepiekritīs,
bet patīkams bija J. Kairiša demokrātisms un drosme, kuras bieži pietrūka daudziem ministrijas darbiniekiem. Dažkārt bija arī problēmas,
kuras radās J. Kairiša pārsteidzīgi nopirktu ārzemju iekārtu vai nepārdomātu lēmumu dēļ. Tomēr viņš «pārdzīvoja» četrus ministrus un bija
galvenā pastāvīgā un stabilā saikne starp ministriju un uzņēmumiem.
Īsāku laiku nozares ministra vietnieka amata pienākumus pildījuši Aleksejs Beļajevs, Konstantīns Ripa-Meļņiks, Elmārs Slāģis, Juris Čakstiņš,
Romāns Kumerovs, Zigismunds Mežnieks.
Šie padomju laika nozares ietekmīgākie ražošanas un administratīvie
darbinieki ar savu darbu raksturo laikmeta iezīmes. Jāņem vērā, ka
padomju periodā, neskatoties uz organizatoriskajām vai profesionālajām spējām, nozares darbiniekus ierobežoja sociālistiskās plānošanas
sistēma. Varbūt citos apstākļos viņu sniegums būtu vērtēts augstāk,
iespējams, viņi to varētu izmantot savas personiskās karjeras interesēs,
nevis «padomju valsts un tautas» labā. Savas spējas viņiem bija jārealizē atbilstoši attiecīgā laikmeta iespējām.
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PĒCVĀRDS
Šajā grāmatā esmu aplūkojis norises kokrūpniecībā laika periodā līdz
1991. gadam.
20 gadi kopš šī laika ir ienesuši radikālas izmaiņas valsts un tās cilvēku
dzīvē, arī kokapstrādes nozarē. Šos procesus nākotnē noteikti pētīs un
izvērtēs speciālisti, kuri bijuši šo procesu tieši dalībnieki. Man ir iespēja
šajos 20 gados paveikto vērtēt tikai vēsturiskā hronoloģijā.
Mežs ir Latvijas lielākā dabas bagātība un šobrīd aizņem 52% tās teritorijas. Valsts pēc tās nodibināšanas centās mežu saglabāt savā pārvaldījumā. Par valsts mežu bagātībām šobrīd sekmīgi rūpējas a/s «Latvijas
valsts meži», bet daļa privāto mežu īpašnieku ir izveidojuši savu Meža
īpašnieku biedrību.
«Meža preces» izsenis Latvijā ir bijušas vienas no galvenajām eksportprecēm un nereti ir glābušas valsti no finansiālām grūtībām. Patīkami
secināt, ka šī tradīcija turpinās arī mūsdienās – ar tendenci, ka ik gadu
palielinās eksportpreču ar lielāku pievienoto vērtību īpatsvars. Pēc CSP
datiem, nozares radītā pievienotā vērtība palielinājusies no 208 miljoniem latu 2000. gadā līdz 601 miljonam latu 2010. gadā. Ik gadu tiek
saražota eksporta produkcija vairāk nekā par miljardu latu, kas veido
22% (2010) no Latvijas kopējā eksporta. Meža nozare šobrīd dod darbu vairāk nekā 50 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju.
Padomju okupācija ātrā laikā iznīcināja latviešu amatniecību. Tikpat
ātri pēc Latvijas neatkarības atgūšanas neveiksmīgas privatizācijas rezultātā tika likvidēta mēbeļu lielrūpniecība. Vai tas bija pareizi vai ne,
nākotnē vēsturniekiem diezgan rūpīgi to vajadzētu izvērtēt, jo Lietuva
savu mēbeļu rūpniecību prata saglabāt.
Veiksmes stāsts noteikti ir a/s «Latvijas Finieris», kur labas komandas pūļu rezultātā ir veiksmīgi pārvarēti privatizācijas līkloči. Šodien
a/s «Latvijas Finieris» ir pasaules mēroga koncerns, bet tā ilggadējs
prezidents (tagad Padomes priekšsēdētājs) Juris Biķis, kurš ir arī Latvijas
Kokrūpniecības federācijas prezidents, ar savu saimniecisko un sabiedrisko darbību, neapšaubāmi, ir 20. un 21. gadsimta mijas ievērojamākā
kokrūpniecības nozares personība.
Mēbeļu ražošana pārsvarā atkal kļuvusi par amatniecisku rūpalu. Vietējo patēriņu ar pasūtījumiem praktiski nodrošina amatnieciskie uzņēmumi. 16 lielākie rūpnieciska rakstura ražotāji, kas saražo ~40% Latvijas mēbeļu kopapjoma, ir apvienojušies biedrībā «Latvijas mēbeles».
Biedrības uzņēmumi pamatā ražo mēbeles eksportam, tās prezidents
ir Aivars Einauss, kas pats vada vienu no lielākajiem eksporta uzņēmumiem. Lielākais mēbeļu ražotājs un eksportētājs Latvijā «Daiļrade koks»,
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kas izveidojās uz agrākās «Daiļrades» bāzes, ir ievērojami paplašinājies
un uztur arī savu firmas veikalu «Čiekurs». Praktiski eksportam strādā
SIA «Eibe» Jelgavā, SIA «Wenden furniture» Jaunpiebalgā, «Erke» Liepājā u.c. Latvijā visiem pazīstams ir zīmols «Nakts mēbeles» ar saviem
veikaliem un Latvijā tapušiem augstas kvalitātes izstrādājumiem, ko
nodrošina Jura Griķa ražotnes. Administratīvo un izglītības iestāžu mēbeļu pieprasījums nodrošina SIA «Bolderāja Serviss», kas specializējas
pamatā laminēto skaidu plātņu mēbeļu ražošanā. Ar pasaulē atzītu
sēdmēbeļu dizainu (autors Aldis Circenis) var lepoties SIA «Rīgas Krēslu Fabrika», bet mīksto mēbeļu patēriņu nodrošina SIA «Elīza K» Rīgā,
SIA «Taps» Pierīgā un SIA «Sencis» Līvānos.
Pirmskara Latvijā logus un durvis ražoja kompleksie un būvdetaļu uzņēmumi, bet padomju laikos Celtniecības ministrijas uzņēmumi, kuru
«kvalitāte» vēl tagad redzama padomju laikā būvētajos namos.
Toties šobrīd Latvijā ir uzņēmumi, kuri sekmīgi būvizstrādājumus ražo
arī eksportam. Lielākie no tiem ir SIA «Staļi» Cēsīs, SIA «Arbo» Ventspilī, SIA «Flora» Jelgavā; vēl «Montāžnieks D» Tukumā, SIA «Sveķis» Aizkrauklē, z/s «Mežmaļi» Rīgā u.c.
Ventspilī vairs neeksistē «Ventspils koka» skaidu plātņu rūpnīcas, taču
ir uzbūvēta pasaulē pirmā vieglo masīvkoka šūnu plātņu rūpnīca
SIA «Dendrolight Latvija», bet kokskaidu plātnes sekmīgi turpina ražot
SIA «Bolderāja» (Kronospan).
Joprojām populāras un pieprasītas ir studiju programmas Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē Jelgavā. Aizvadītajos
gados fakultātes dekāna amatā strādājis profesors Leonards Līpiņš,
kuru tagad ir nomainījis Dagnis Dubrovskis. Savukārt fakultātes Kokapstrādes katedrā, kas ir mūsu nozares kadru kalve, katedras vadītājs
atkārtoti ir bijis profesors Henns Tuherms, kuru tagad ir nomainījis jaunais speciālists Uldis Spulle. Liels atspaids katedras darbā ir Meža un
koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts (MeKA), kuru vada
Andrejs Domkins. Institūta rīcībā ir zinātniskais pētniecības centrs,
koksnes un citu produktu testēšanas laboratorija, kura ir pieejama arī
studentiem, bet darbinieki piedalās mācību procesā. Institūta tālākizglītības centrs piedāvā dažāda līmeņa kursus un seminārus meža nozares speciālistiem.
Rīgas Tehniskajā universitātē šajā laikā atvērta programma specialitātē
«Koka dizains un amatniecības tehnoloģijas», viens no tās izveides iniciatoriem bija Vilnis Kazāks – tagad atjaunotās Amatniecības kameras
goda prezidents.

Kopš 2004. gada ir iedibināta laba tradīcija ik gadu pasniegt nozares
balvu «Par mūža ieguldījumu». Šo balvu saņēmuši bijušie fakultātes
dekāni profesori Alfons Grīnfelds (2008) un Leonards Līpiņš (2009),
katedras vadītājs profesors Henns Tuherms (2005) un katedras docents Valdemārs Kozuliņš (2006), Romāns Kumerovs – tobrīd «Tuko T»
direktors (2006), Andrejs Ņikuļcovs – bijušais a/s «Latvijas Finieris»
komercdirektors (2007), Andris Plezers – biedrības «Latvijas Mēbeles» un asiocācijas «Latvijas Koks» izpilddirektors (2009), Juris Biķis –
a/s «Latvijas Finieris» padomes priekšsēdētājs un Latvijas Kokapstrādes federācijas prezidents (2010).
Priecājoties par sasniegto, gribētos vēlēt nozarei tālāku sekmīgu
izaugsmi! Un cerēt, ka pēc gadiem taps jauns izdevums ar nozares
vēstures izpēti aizvadītajā laikā. Kokrūpniecībai Latvijā ir gan šodiena,
gan nākotne.
Juris Emsiņš
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Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA):
Fonds 224, apraksts 1, lietas 1548, 1551, 1623; apraksts 2, lieta 159
Fonds 1748, apraksts 1, lietas 8 – 161;
Fonds 2942, apraksts 1, lietas 2816, 18316
Latvijas Valsts arhīvs (LVA):
Fonds 326, apraksts 1n, lietas 3 – 13, 85 – 109, 128 – 133;
Fonds 378, apraksts 2a, lietas 1054–1071; apraksts 6, lietas 460 – 462;
Fonds 588, apraksts 5n, lietas 2 -37, apraksts 7, lieta 12;
Fonds 617, apraksts 1, lietas 91 – 103, apraksts 2, lietās 1 – 2, apraksts 4, lietas 1 – 11;
Fonds 669, apraksts 1, lietas 1 – 3, 15 – 17;
Fonds 845, apraksts 3, lietas 118 – 134; apraksts 4, lietas 289 – 668; apraksts 7, lieta 31; apraksts 10, lieta 132, apraksts 11, lieta 209;
Fonds 847, apraksts 1, lieta 185;
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