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Rūpnīcas VEF lampu radiouztvērēju un radiolu 

ražošana (1944.-1969.) preses skatījumā 
 

II daļa – uztvērēji un radiolas ar pirkstlampām  
(1955.-1969.) 

 
Pārnēsājamais lampu uztvērējs „Tūrists” jau pašā sākumā 
bija iecerēts kā pagaidu variants, lai lampas vēlāk aizvietotu 
ar tranzistoriem un izmantotu iespiestās shēmas plates. 
Rūpnīca VEF dažādā skaitā ražojusi trīs mazgabarīta 
pārnēsājamā bateriju uztvērēja Tūrists modeļus –  

Tūrists PMP 55, Tūrists PMP 56 koka korpusā, Tūrists PMP 56 plastmasas korpusā.  

   
 

 

 

(Zvaigzne, 1955. Nr.17) 
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Pirmās ziņas par uztvērēju rūpnīcas 
avīzē Vefietis atrodamas 1955. gada 3. 
augustā. 
Šī ir informācija par pirmo Tūrista 
modeli PMP 55 (PMP – saīsinājums no 
krievu valodas - mazgabarīta 
pārnēsājamais uztvērējs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Līdzīga ziņa ar līdzīgu foto publicēta žurnālā Radio. 
 

(Радио 1955.Nr.11) 

 

 

(Vefietis 1956. 01.04.) 
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Iespiesto shēmplati Tūrists tā arī 
neieguva, bet līdz galam 
neizveidots nokļuva kā dāvana 
Maskavā. 
 

(Vefietis 1955.12.03.) 

 

Par Tūrista likteni interesējās arī 
latviešu ārzemju prese. 
 

(Tehnikas Apskats 1956.01.01.) 

 
 

1956. gadā no 14. līdz 25. februārim Maskavā notika 
PSKP 20. kongress, kura slēgtajā sēdē PSKP CK 
ģenerālsekretārs Ņ.Hruščovs nolasīja referātu “Par 
personības kultu un tā sekām”.   
Kongresa delegātiem sūtīja dāvanas no visām 
padomjzemes malām, arī no VEF. Tūrista shēma bija 
pārveidota, bet nebija vēl preses plastmasas korpusu 
spiedliešanai, tāpēc korpusus izgatavoja no 
saplākšņa. Kā ziņots laikraksta Vefietis 1956. gada 
11. februāra numurā, izlaista pirmā partija uztvērēju 
Tūrists (komplektā ar grezna iesējuma lietošanas 
instrukciju AB) kā dāvana kongresam.  1956. gada 
februāris uzskatāms par sākumu nebeidzamajai 
portatīvo uztvērēju dāvanu straumei, kura plūda uz 
Maskavas un Ļeņingradas vajadzīgo priekšnieku 
kabinetiem līdz pat bijušās PSRS sabrukumam. 

 
 

Eksperimentālajai uztvērēju partijai vajadzēja būt stimulam tālākajā masveida 
ražošanā, bet tā nenotika. Laikraksts Vefietis 1956. gada 15. augusta numurā ar lielu 
virsrakstu ziņo par organizatoriskām grūtībām un termiņā neuzsākto sērijveida 
ražošanu. 
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Pēc mēneša rūpnīcas laikraksta virsraksts ir 
dubults un vēl lielāks, ražošanas organizācijas 
neizdarību apraksts aizņem jau visu laikraksta 
lappusi. 
 

(Vefietis 1956.09.05.)  
 

 

 

 
 
 
Par vēl sērijveidā 
neražoto uztvērēju 
ziņo žurnāls Radio 
un arī bijušās 
PSRS centrālā 
prese. 
 
(Радио1956.Nr.08) 

 

 
 

(Известия 1956.08.26.) 

 

 
 

(Радио 1956. Nr.12) 
 

No rūpnīcas laikraksta decembra vidus 
numura raksta “Augstākus 
radioprodukcijas izlaides tempus” 
uzzinām, ka Tūrista masveida izlaide ir 
sākusies ar lielu kavējumu, bet kad tieši 
tas noticis nav nosakāms. Atkal kritizēta 
darba organizācija un nesaskaņas starp 
cehiem, aprīkojuma trūkums normālai 
darba organizācijai. 
 

(Vefietis 1956.12.15.) 
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Stāvoklis ražošanā gan mazliet uzlabojies gada beigās. 
 

(Vefietis 1956.12.22.) 

 

Laikraksts Vefietis 1956. 
gada gājumu noslēdz ar 
karikatūru par Tūrista 
zemo kvalitāti. Par kvalitāti 
un bateriju iegādes 
problēmām ir regulāras 
sūdzības. 
Ļoti asu kritiku ražotāji 
saņēma no radio remonta 
darbnīcām. 

 

 
 

(Ригас Балсс 1957.12.12.) 

 

 
 

( Vefietis 1957.01.16.)  
(Vefietis 1959.04.15.) 

Par «Tūristu» nebūtu ko runāt. Katrs, kas to pircis, velti izmeklējies baterijas, kuras grūti dabūt, spaidījis un ļodzījis 
lampiņas, kas neturas pamatos, klabinājis skalu, kas krīt nost, un, attaisījis kārbu, pētījis sīkos vadiņus, kas tur kā matu 
cirtas iekšpusē plivinās, zina, kāds ir «Tūrists». Pircēji vienprātīgi atzīst, ka konstruktoram, kas šo skaisto «rokas somiņu» 
izdomājis, vajadzēja vairāk savu rīcību pārdomāt, bet rūpnīcas vadībai vērīgāk sekot, kādus aparātu paraugus tā pieņem 
ražošanai.  
 

E. Ketners, Valkas rajona rūpniecības kombināta radio remonta darbnīcas vadītājs 
 

(Cīņa 1959.07.16.) 
 

Atgriezies no 1956. gada Milānas starptautiskās 
izstādes, atklāts savos spriedumos ir arī VEF 
galvenais inženieris G. Hubajevs. 
 

(Cīņa 1956.08.15.) 

 
 



 
6 

 
Vainīgs pircējs 

Raiņa bulvārī, radio veikalā, divi draugi nopirka radiouztvērēju «Tūrists», 
ar kuru pārraides var noklausīties gan pludmalē, gan mežā, gan uz ielas. Draugi 
tūliņ gribēja pirkumu izmēģināt, bet atklājās, ka «Tūristam» nav baterijas... 
 — Kā tad tā? Pārdod nesakomplektētu produkciju? Tā ir nelikumība! Iesim 
uz veikalu.  

Pārdevējs, kuru pircēji ņēma priekšā, noplātīja tikai rokas:  
— Esmu mazs cilvēciņš. Man liek pārdot — un es pārdodu. Ejiet pie 

priekšniecības.  
…Rīgas pilsētas 1. rūpniecības preču tirdzniecības uzņēmumā viņus 

sagaidīja tirdzniecības nodaļas vadītāja vietniece Šiliņa.  
— Viss ir pareizi, biedri, viss ir likumīgi. Lūdzu, te būs — PSRS 

tirdzniecības ministra šā gada 20 jūlija pavēle numur 157/ C, piektais pielikuma — cenrādis numur 84/98... Lasiet: 
«Anodbaterijas un kvēles elementi uztvērēja komplektā neietilpst». Vai skaidrs? Tātad varam pārdod bez baterijām.  

— Bet kur tad lai tās iegādājas?  
— Viss atkarīgs no kultūras preču tirdzniecības uzņēmuma bāzes. Parunājiet ar bāzes vadītāju biedru 

Tichomirovu.  
Šis biedrs izrādījās vēl nepieejamāks.  
— Baterijas? Ar tām mums nav nekāda sakara. Baterijas jādod rūpnīcai kopā ar uztvērēju. Lūk, radiouztvērēja 

«Tūrists» techniskie noteikumi. Otrajā nodaļā, ceturtajā punktā teikts: bateriju komplekts — viens.» Vai skaidrs? Baterijas 
jādod ir VEF, tur arī griezieties...  

Rūpnīcā draugus nosūtīja pie techniskās kontroles nodaļas vadītāja Zabobaņina.  
— Un tāda nieka dēļ jūs braucāt pie mums? Veltīgi, gluži veltīgi... Būtu labāk ieskatījušies instrukcijā, kas 

pievienota jūsu uztvērējam. Trešajā lappusē melns uz balta rakstīts: «Piezīme. Ar baterijām uztvērēju nokomplektē 
tirdzniecības tīkls.» Ievērojiet — tirdzniecības tīkls, bet nevis mēs...  

Sašutuma pilnas bija draugu sirdis, kad viņi otrreiz iegāja Tichomirova kabinetā.  
— Jūs esat mūs piekrāpis! Instrukcijā teikts...  
— Zinu, zinu... Jā, tur ir rakstīts: «Bateriju komplektā ieliek tirdzniecības tīkls...» Man nav nekādu iebildumu: lai 

rūpnīca dod baterijas, tad veikals tās ieliks uztvērējā...  
Noguruši, zaudējuši jebkuras cerības, draugi atgriezās mājās un bēdīgi raudzījās uz glīto, maigā salātu krāsā 

mirdzošo «Tūristu», kas viņiem bija sagādājis tik daudz raižu un licis nodarboties ar neauglīgu «tūrismu» pa maršrutu: 
veikals — rūpniecības preču tirdzniecības uzņēmums —kultūras preču tirdzniecības uzņēmums — VEF…  

— Vai tu esi kaut ko sapratis no šās instrukcijas, cenrāžu un technisko noteikumu jezgas? — draugi jautāja viens 
otram un paši sev atbildēja:  

— Skaidrs ir tikai viens: aiz šiem paragrāfiem un punktiem tirdzniecības činavnieki dzīvo zaļu dienu tikpat kā aiz 
akmens mūra.  

— Un vainīgo nav...  
— Nē, ir. Vainīgi esam mēs: kāpēc pirkām.  

(Cīņa 1956.12.28.) 
 

 

 
 
Kritika veltīta arī 
Vissavienības 
rūpniecības izstādes 
Maskavā Latvijas PSR 
paviljonam. 
 
(Vefietis 1958.09.10.) 

 

Žurnālā Radio ievietots uztvērēja 
apraksts un shēma, sniegti tehniskie 
dati.  
 

(Радио 1957.Nr.09) 
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1957.11.13. izlaists 100000 uztvērējs 
Tūrists. 

 
(Ригас Балсс 1957.11.14.) 

 
 
 
 

(Vefietis 
1958.11.05.) 

 

Attēli no ražošanas. 

A.Bračs, vecākais inženieris, radiouztvērēja 
Tūrists izstrādes grupas vadītājs. 

 

(Vefietis 1955.12.03.) 

 

 

(Vefietis 1956.02.11.) 

 

(Vefietis 1957.03.09.) 
(Vefietis 1957.10.23.) 
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(Vefietis 1957.11.23.) (Liesma 1958. Nr.01) 
 

(Vefietis 1958.07.19.) 
(Vefietis 1958.08.27.) 

 
 

(Ригас Балсс 1958.02.15.) 

 

Viena no pēdējām publikācijām 
presē par tehniskām un 
organizatoriskām lietām ir žurnālā 
Radio rubrikā “Pieredzes 
apmaiņa” par maiņstrāvas fona 
novēršanu uztvērējā. 
 

(Радио 1963. Nr.06) 
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Ražošanas noslēgumā Tūrista korpuss kļuva 
daudzkrāsains. 

 

(Cīņa 1956.08.15.) 
 

Ar uztvērēja Tūrists ražošanu saistīti jautājumi atspoguļoti arī laikraksta Vefietis 1955.11.05., 
1956.02.11., 1956.02.26., 1957.05.08., 1957.06.15.,1957.12.04., 1958.05.07., 1958.05.14., 
1958.08.13., 1959.01.28., 1959.06.06. numuros. 
 

1956.–1959. gados saražoti 314823 uztvērēji Tūrists. 
 

(Ločmelis J. VEF – mans liktenis, Rīga, 2005., 43.lpp.) 
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1956. gada eksperimentālie modeļi 
 

(Amūra, Angāra, Dvina, Latvija 1956 (jaunveidots nosaukums), Melodija, Simfonija, Tereka, 
Koncerts, Kremlis, Lukss, Rossija, Lukss 2) 

 

Par VEF darbu 1. un 2. klases radiolu un 3. klases radiouztvērēju paraugu izstrādē ziņo laikraksts 
Vefietis 1955.12.03. 

 

 

Daļa no izstrādāto paraugu attēliem ievietota laikrakstā Vefietis 1955.12.31. 

 
 

 

     Žurnāls Zvaigzne 1956. gada 2. numurā rakstā “Padomju radioklausītājiem” ziņo par VEFiešu 
uzdevumiem: 
     “VEF konstruktoru un ražotāju kolektīvs pērngada beigās saņēma PSRS Radiotechniskās rūpniecības ministrijas 
uzdevumu: izstrādāt un izgatavot 15 jaunu pirmās, otrās un trešās klases radiouztvērēju un radiolu paraugus. PSRS 
Radiotechniskās rūpniecības ministra b. Kalmikova pavēlē bija norādīts, ka jaunajiem radiouztvērēju un radiolu modeļiem 
augstvērtīgi jāuztver radiopārraides stacijas garo, vidējo, īso un ultraīsviļņu diapazonos. Tajos jāizmanto unificēti skaņu 
plašu atskaņotāji ar pjezokeramiskiem adapteriem, moderni, augstas kvalitātes skaļruņi, selena un kristāliskie taisngrieži, 
ferita serdeņi, magneta antenas un vēlāk — iespiestās schemas.  
     Lai gan paraugu izstrādei un izgatavošanai bija dots loti īss termiņš, vefieši godam izpildīja uzdevumu. Ministrijas 
kolēģija augstu novērtēja izgatavotos paraugus.  
     Salīdzinot ar radiouztvērējiem un radiolām, kurus pašlaik izgatavo mūsu radiotechniskā rūpniecība, jaunie, 1956. 
gada modeli ir daudz pārāki. Ievērojami samazināts svars un gabarīti, uzlabota kvalitāte un ārējā apdare. Daudzas 
detaļas unificētas; tas dos iespēju automatizēt to ražošanu specializētās rūpnīcās. Atšķirībā no vecajiem tipiem, 
jaunajiem radiouztvērējiem un radiolām ir papildu ultraīsviļņu diapazons. Visu klašu uztvērējiem ir taustiņu diapazonu 
pārslēdzējs, normalizēts ultraīsviļņu bloks, starpfrekvences transformatori, kontūrspoles ar ferita serdeņiem, ferita 
antenas un citi mezgli. Pirmās un otrās klases uztvērējos ir četri skaļruņi, trešās klases uztvērējos — divi. Tas ievērojami 
uzlabo akustiskos datus, dod tīru un skaidru skaņu. Samazināts radiouztvērēju un radiolu svars. Piemēram, 1. klases 
radiola ir par 16 kilogramiem vieglāka nekā tās pašas klases radiola «Miers». Tas pats panākts arī otrās un trešās klases 
radiouztvērējiem un radiolām. Samazināts elektroenerģijas patēriņš — pirmās klases radiouztvērējiem un radiolām — 
par 40 vatiem, otrās un trešās — par 25 vatiem…  
  …Pēc paraugu apstiprināšanas eksperimentālais cechs sācis izgatavot pirmo izmēģinājumu partiju. 
  …Lielākā dala trešās klases radiouztvērēju mezglu unificēti ar pirmās un otrās klases radiouztvērēju un radiolu detaļām 
un mezgliem. Radiouztvērējam ir pieci viļņu diapazoni, iekšējais ultraīsviļņu dipols, taustiņu diapazonu pārslēdzējs, 
automātiski regulējams pastiprinājums, dalīta un vienlaidus augstfrekvenču un zemfrekvenču tembra regulēšana un 
divkāršotas konstrukcijas skaļruņi, kas nodrošina tīru un skaidru skaņu. Uz glīti noformētas skalas — pilsētu nosaukumi.  
     Taustiņu diapazonu pārslēdzējs, darbināšanas slēdžu izvietojums un frikcijas-skalas iekārtas konstrukcija Ir ļoti 
parocīga lietošanai.  
     Otrās klases radiouztvērējos un radiolās atšķirībā no trešās klases, ir 7 spuldzes. Iekšēja, pagriežama ferita antena. 
Pirmās klases uztvērējos un radiolās ir 11 spuldzes.” 

 



 
11 

 

     Līdzīga satura informācija arī laikrakstā Cīņa 1956.01.01. rakstā “15 jaunas konstrukcijas 
radiouztvērēji”: 
     “…VEF konstruktoriem un strādniekiem ne vienreiz vien nācies atrisināt lielus un sarežģītus uzdevumus, radot jaunus 
sakaru technikas paraugus, tai skaitā radiouztvērējus un radiolas. Taču kad pērnā gada novembrī uzņēmuma kolektīvs 
saņēma PSRS Radiotechniskās rūpniecības ministrijas uzdevumu mēneša laikā izstrādāt un izgatavot 15 pirmās, otrās 
un trešās klases radiouztvērēju un radiolu paraugus, lai tos pēc tam masveidā varētu ražot mūsu zemes radiorūpnīcas, 
pat pieredzes bagātie speciālisti raustīja plecus: vai tik īsā laikā iespējams atrisināt tādu lielu un atbildīgu uzdevumu.  
     Jārada bija aparāti, kas atbilstu iedzīvotāju ievērojami pieaugošajām prasībām. Jauno radioaparātu konstrukcijās bija 
jāizmanto zinātnes un technikas jaunākie sasniegumi, bija jāizgatavo viegli, apdarē skaisti, maza gabarīta un lēti 
uztvērēji. Katru no visu triju klašu radiouztvērējiem un radiolām vajadzēja izgatavot ne mazāk kā piecos ārējā izveidojuma 
variantos, turklāt dažas pirmās un otrās radiolas – konsolā izpildījumā… 
   … Lai skaņa būtu tīra un skaidra, pirmās un otrās klases radiouztvērējos uzstādīti četri skaļruņi, bet trešās klases — 
divi skaļruņi. Līdz šim ražotajos pirmās klases uztvērējos ir tikai divi skaļruņi, bet otrās un trešās klases — pa vienam. 
Jaunie radiouztvērēji patērē daudz mazāk elektroenerģijas. Piemēram, VEF ražotais pirmās klases radiouztvērējs 
«Miers» prasa 130 vatu lielu jaudu. Jaunie šās klases radiouztvērēji un radiolas prasa tikai 90 vatus. Otrās un trešās 
klases — 40 vatu līdzšinējo 65 vatu vietā.  
     Daudzas detaļas un mezgli jaunajos paraugos unificēti, kas dos iespēju ražot tās specializētajās rūpnīcās, maksimāli 
automatizēt ražošanu un daudzkārt samazināt pašizmaksu…  
   …PSRS Radiotechniskās rūpniecības ministrijas kolēģija, kas nesen izskatīja jaunos paraugus, tos augsti novērtēja. 
Jaunajā gadi VEF un citi Padomju Savienības radiotechniskās rūpniecības uzņēmumi sāks masveidā ražot šos glītos, 
augstvērtīgos un lētos radiouztvērējus.” 

 

  
(Радио 1956.Nr.11) 

 

Kaut gan rūpnīcai bija uzdots izveidot 15 radiolu un uztvērēju paraugus, presē atrodamas ziņas tikai 
par 11 no tiem. 
“Lūk, (3. klases) uztvērējs «Amūra» — ļoti glīts, maza 
izmēra, labi uztver jebkuru raidstaciju. Šim 
radiouztvērējam, tāpat kā pārējiem trešās klases 
aparātiem, ir 6 spuldzes. Tas izstrādāts, pamatojoties uz 
jaunajām pirkstveida radiospuldzēm, mazgabarīta detaļām 
un jaunizstrādātajiem unificētajiem mezgliem, kuri 
paredzēti normalizācijai.”  
 

Teksts (Zvaigzne 1956.Nr.2) 
Attēls (Vefietis 1955.12.31.) 
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3. klases radiola Angāra 
 

(Vefietis 1955.12.31.) 

 

3. klases radiouztvērējs Dvina 
 

(Радио 1956.Nr.11) 

 

1. klases radiola Latvija 1955 
(jaunveidots nosaukums “Latvija 1955”) 

 
(Радио 1956.Nr.11) 

 

2. klases radiouztvērējs Melodija 
 

(Радио 1956.Nr.11) 

 

2. klases radiouztvērējs Simfonija 
 

(Радио 1956.Nr.11) 
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3. klases radiouztvērējs Tereka 
 

(Радио 1956.Nr.11) 
 

 
 
 
 
Uztvērēju un radiolu Rossija, Lukss, Latvija, 
Koncerts, Melodija un Tūrists sagatavošana 
nosūtīšanai uz rūpniecības izstādi Kabulā. 
 

(Vefietis 1956.05.26.) 

 
 

2. klases radiola Koncerts (RK/PK 256) 
  
“Arī radiolas «Akords» rūpnīcā nedzīvos ilgāk par 
šī gada beigām — to vietā nāks jauns modelis 
«Koncerts».”  
 

(Zvaigzne., 1956.Nr.22) 
(N.Baranova foto no VEF vēstures muzeja) 

 

(Cīņa 1956.08.15.) 
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2. klases radiola Kremlis 
 
10 radiolas Kremlis izgatavotas rūpnīcā kā velte 
PSKP 20. kongresam. 
 

(Vefietis 1956.02.04.) 
 

Attēls - Радио 1956.Nr.11 

 
 
No jaunveidotajiem aparātiem ir vairāki, kurus rūpnīca attīstīja un izveidoja tālāk, izstrādājot ražošanas 
dokumentāciju un/vai tehnoloģiju un/vai nododot tos citām rūpnīcām, vai ražoja uz vietas rūpnīcā.  
Rūpnīcā VEF sērijveidā ražoja radiolu Lukss, tās modernizēto variantu Lukss 2 un konsolo radiolu 
Rossija. 
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Augstākās klases radiola Lukss (RK 156) 
 
 
 

     Vienas no pirmajām ziņām par uztvērēju ar ultraīsviļņu diapazonu sastopamas rakstā “Apspriež 
ultraīsviļņu radiouztvērēja projektu”. 
     “VEF techniskā padome palīdz uzņēmuma vadībai atrisināt svarīgākos ražošanas technikas, technoloģijas un darba 
organizācijas jautājumus. Padomē ietilpst inženieri konstruktori, techniķi, technologi, strādnieki novatori… 
     Šajās dienās … Techniskā padome izskatīja arī projekta skici radiouztvērējam, kam līdzās parastajiem būs arī ultraīso 
viļņu diapazons. Uztverot ultraīsviļņu radiostaciju pārraides, skaņa ir pilnīgi tīra.”  

(Cīņa 1954.06.16.) 
 

 

Laikraksta Vefietis 1955. gada pēdējā numura 
pēdējā lappusē rakstā „1956. gada modeļi” 
redzams radiolas „Lukss” eksperimentālā modeļa 
attēls. 
Sākotnēji tā klasificēta kā pirmās, vēlāk kā 
augstākās klases radiola. 
 

(Vefietis 1955.12.31.) 

 
1956. gada februārī laikraksts vēsta, ka vefieši 
gādā dāvanas PSKP 20.kongresam, tajā skaitā 
arī 30 radiolas „Lukss”. Domājams, ka šāda 
darbība negatīvi ietekmēja sērijveida ražošanas 
uzsākšanu. 

(Vefietis 1956.02.04.) 
 

 

 

Rakstā “Jauni radiouztvērēju mezgli” VEF radiobiroja grupas 
vadītājs R.Fridrihsons ziņo par jaunizveidotiem ultraīsviļņu, 
augstfrekvences, viļņu pārslēgu, maiņkondensatoru, tīkla un izejas 
transformatoru mezgliem, kuri tiks pielietoti arī radiolā Lukss.  
 
Šajā pašā numurā laikraksts informē par Jaroslavļas rūpnīcā 
izstrādāto universālo skaņu plašu atskaņotāju EPU-3, kuru 
iemontēs radiolā.  
 

(Vefietis 1956.05.05.) 
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Par radiolu ziņo arī 
vissavienības 
laikraksts. 
 
(Известия 1956.08.26.) 

 

 

 

 

(Cīņa 1956.08.15.) 

 

1956. gada 8. septembra rakstā analizētas nebūšanas radiolas ieviešanā sērijveida 
ražošanā un nosprausts uzdevums sākt ražošanu septembrī. 

 
 

 

Nesaskaņotība radiolas ražošanas apgūšanā 
ieilgst. Šo rakstu vajadzētu ievietot sociālistiskās 
plānveida ekonomikas darba organizācijas 
vēstures hrestomātijā, lai ilustrētu slikto darba 
organizāciju. 
 

(Vefietis 1956.09.19.) 
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1956. gada oktobris varētu būt radiolas „Lukss” 
sērijveida ražošanas sākums, jo nākamais 
galvenā tehnologa nodaļas darbinieka raksts jau 
rakstīts pagātnes formā. 
 

(Vefietis 1956.11.24.) 
 

 
 

 

Tomēr ražošanas plāna izpilde sastopas ar 
nopietnām grūtībām. Decembra vidū sākas 
„sturmēšana”… 
 

(Vefietis 1956.12.15.) 
 

… ap Ziemassvētku laiku sturmēšana 
pastiprinās… 
 

(Vefietis 1956.12.22.) 
 
… pēc gaviļu neesamības laikraksta publikācijās 
1957. gada sākumā varam secināt par gada 
plāna neizpildi. 
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Labāk ražotājiem veicas nākamajā gadā. 
1957. gada 3. aprīļa laikraksta Vefietis 
numurā lasām par sekmīgu marta plāna 
izpildi. 
 
Īpaši interesanta ir raksta pēdējā teikuma 
otrā daļa: „… bez tam 400 samontētas 
„Luksa” šasijas nosūtītas Minskas 
radiorūpnīcai”. 1957. gada beigās 
Minskas radiorūpnīcā ražošanā apgūst 
līdzīga dizaina identiskas elektriskās 
shēmas un tehnoloģiskās konstrukcijas 
radiolu „Družba”. Tajā pašā gadā 
Vissavienības rūpniecības izstādē 
Minskas V.I.Ļeņina vārdā nosauktās 
radiorūpnīcas 1. klases radiola „Družba” 
iegūst augstu novērtējumu, bet rūpnīcas 
kolektīvu apbalvo ar diplomu „Par 
sevišķiem sasniegumiem jaunās 
tehnikas apguvē”. 1958. gadā Briseles 
Vispasaules izstādē radiolu Družba 
apbalvo ar zelta medaļu un pirmās 
pakāpes diplomu. Sociālistiskās 
plānošanas ceļi ir neparedzami! 

 

 

Laikrakstā ir regulāri kritiski 
raksti par kvalitātes 
jautājumiem. 1958. gada 5. 
februāra rakstā „Atjaunosim 
bijušo slavu” gan vainoti 
radiolas kastu piegādātāji. 
 
1959. gada 15.aprīļa raksts 
„Pamatotas pretenzijas” tapis 
pēc reida pa Rīgas tirdzniecības 
vietām. 
 

 

 
 

(Радио 1957.Nr.02) 

 
 

(Радио 1957.Nr.04) 
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Attēli no radiolas ražošanas procesa. 

 
(Tukuma Ziņotājs 1956.12.07.)  

(Vefietis 1957.05.08.) 

 
 

(Vefietis 1957.07.24.)  
(Vefietis 1957.09.18.) 

 

 
(Liesma 1958.Nr.01) 

 
(Vefietis 1958.02.18.) 
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(Vefietis 1958.04.09.) 

 
 

(Vefietis 1957.05.08.) 
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Augstākās klases radiola Lukss 2 (RK 158, RN 158) 

 
   Rūpnīcas laikraksts ziņo par 1957. gada vidū sāktajiem darbiem pie radiolas „Lukss” modernizācijas. 
Darbi turpinājās arī 1958. gadā. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Vefietis 1957.12.31.) 
(Vefietis 1957.05.08.) 

 

 

 

 

(Vefietis 1957.05.08.) 
 

 

Radiolas „Lukss 2” sērijveida ražošana uzsākta 1958. 
gada pēdējās dienās. 

(Vefietis 1958.12.31.) 
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Informācija žurnālā Radio. 
 

(Радио 1958.Nr.12) 

 

Attēli no radiolas Lukss 2 ražošanas procesa. 

(Vefietis 1959.07.29.) 

 (Vefietis 1959.10.07.) (Padomju Jaunatne 1959.01.21.) 
 
Sākot no 50 – to gadu otrās puses rūpnīcā VEF bieži bija ciemiņi no bijušās PSRS republikām, kā arī 
no ārvalstīm. Rūpnīcā ciemojušies vairāki PSRS un sociālistisko valstu vadītāji. Tā kā mūsu stāsts ir 
par radiolu „Lukss 2”, tad attēli ir no rūpnīcas laikraksta 1959. gada 13. jūnija numura. No Ņ.Hruščova 
vizītes toreizējā Latvijas PSR un rūpnīcā VEF, kura ļoti negatīvi ietekmēja Latvijas tālāko attīstību. 
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Par radiolas Lukss 2 ražošanas nobeigumu un ražošanas apjomu ziņas presē nav atrastas. 
  



 
24 

 

Konsolā radiola Rossija (RK 156) 

 

 

Pirmoreiz radiola minēta pie 1956. gada 
modeļiem rūpnīcas laikraksta 1955. gada pēdējā 
numurā. Turpat minēts, ka radiola ievietota 
rūpnīcas tehniskajā kabinetā.  
 

(Vefietis 1955.12.31.) 
 

 
30 radiolu eksperimentālā partija nosūtīta kā velte PSKP 20. kongresam.  (Vefietis 1956.02.04.) 
 
Radiolas attēls ievietots PSRS Radiotehniskās rūpniecības ministra V. Kalmikova rakstā 
“Radiotehniskā rūpniecība 6. piecgadē” žurnālā Radio.  (Радио 1956. Nr.07) 
 

 

1957. gada radio dienas numurā laikraksts 
Vefietis ziņo par plāniem ražot radiolu 1957. gada 
3. ceturksnī. 

 
(Vefietis 1957.05.08.) 

 

 

 

(Cīņa 1956.08.15.) 

 

1957. gada novembrī uzsāk radiolas sērijveida 
ražošanu. 

 
(Padomju Jaunatne 1957.11.13.) 
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Rīgas pirmā mēbeļu kombināta kolektīvs 
izgatavo korpusus radiolām «Lukss» un 
«Rossija», kurus apdarina ar riekstkoka 
finierējumu. 

 
(Rīgas Balss 1957.11.27.) 

 

 
Konsolo radiolu ražoja no 1957. gada novembra līdz 1959. gadam, kad uzsāka radiolas Latvija RN59 
ražošanu. Par ražošanas apjomu ziņu nav. Sākotnēji tā klasificēta kā pirmās klases, vēlāk - kā 
augstākās klases radiola. 
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1958. gada eksperimentālie modeļi 
 

(Akvamarīns, Almazs, Ametists, Yantar, Kristāls, Kristāls stereo, Kristāls demo (jaunveidots 
nosaukums), Latvija 1957 (jaunveidots nosaukums), Latvija 2, Rubīns, Safīrs, Topāzs) 

 
   Par VEF jaunizstrādēm ziņo žurnāls Radio rakstā “Vispasaules izstāde” par gatavošanos Briseles 
vispasaules izstādei. Rakstā ievietoti radiolu Almazs, Ametists, Safīrs attēli.  

(Радио 1958.Nr.01) 
 

   “Bez tam rūpnīcas VEF konstruktoru birojā izstrādāti 28 dažādu veidu augstākās klases radiouztvērēju un radiolu modeļu, 
kuru ražošanas apgūšana paredzēta tuvākajos divos gados. Šo modeļu ražošanu apgūs ne tikai Latvijā, bet arī citās 
Padomju Savienības republikās. Pašlaik lielākā daļa no jaunajiem modeļiem, tāpat kā radiouztvērējs «Festivāls», tiek 
demonstrēti starptautiskajā izstādē Briselē. Lielākajai daļai no rūpnīcas VEF jaunajiem modeļiem izmantotas 15 
radiolampas un 4—5 skaļruņi. Visur tiek pielietota automātiskā noskaņošana ar motoru palīdzību, daudziem modeļiem ir 
tālās vadīšanas iekārtas. Paraugu izgatavošanai bija izmantoti jauni tehnoloģijas veidi. Visi jaunie radioaparāti izceļas ar 
glītu ārējo apdari.  
   Jauno, daudz pilnīgāko radiouztvērēju un radiolu konstruēšana un izgatavošana ir liels mūsu republikas radiorūpniecības 
panākums.” 

(Brīvā Venta 06.05.1958.05.06.) 
 

No 28 pieteiktajiem jaunizveidotajiem uztvērējiem un radiolām, presē ziņas atrodamas par 10 no tiem. 
Vēl par divien atrasta atsevišķa informācija iespieddarbos. 

 
 

 

 

 

Laikrakstā Vefietis ir plašāka 
reportāža par jaunveidotiem 
radiouztvērējiem. 

 

(Vefietis 1958.02.01.) 
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Par jaunveidotiem aparātiem ir informācija arī par 
gatavošanos Ņujorkas izstādei.  
 

(Vefietis 1959.04.18.) 
 

Radiouztvērējs Akvamarīns (PV 58AD) 
 

(N.Baranova foto no VEF vēstures muzeja) 

 

Magnetoradiola Almazs (RV 58AD-B) 
 

(Atsevišķa fotogrāfija, identiska kā Vefietis 
1958.02.01.) 
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Radiouztvērējs Ametists (PV 58AD) 
 

(Attēls no 1958. gada Briseles Vispasaules 
izstādes bijušās PSRS paviljona reklāmas 

bukleta) 

 

2. klases radiouztvērējs Yantar 
(Янтарь, Jantar, Dzintars) 

 
(Attēls no uztvērēja lietošanas instrukcijas vāka) 

 
Uztvērējs domāts tikai eksportam. 

 

 

Ap 1961. gada augustu izgatavota uztvērēju 
Yantar eksperimentālā partija. Nav ziņu 

periodikā par ražošanas apjomu un beigām. 
 

(Zinātne un Tehnika 1961.Nr.09) 

 

 
 
 

(Vefietis 1962.02.14.) 
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Augstākās klases radiola Kristāls  
(RV 58AD-M) 

 
(Attēls Vefietis 1959.04.18.) 

 

 
 
 

(Vefietis 1957.05.08.) 
 

Fragments no raksta “Radiouztvērēju 
automātiska noskaņošana”. 

 
(Vefietis 1958.05.07.) 

 

No publikācijas saprotam, ka radiola sērijveida 
ražošanā nav nokļuvusi. 

 
(Vefietis 1960.05.04.) 
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Augstākās klases radiola Kristāls stereo 
(RKS 61) 

Radiola ar atsevišķu papildus akustisko sistēmu. 
 

 
 

(Vefietis 1959.04.08.)  
(Vefietis 1959.04.18.) 

Radiouztvērējs Kristāls demo 
(jaunveidots nosaukums) 

 
Radiouztvērējs caurspīdīgā korpusā uz rotējoša 
stenda. Speciāli veidots vienā eksemplārā 
Briseles Vispasaules izstādei. 
Bijis izstādīts arī LPSR Tautas saimniecības 
sasniegumu izstādē Mežaparkā un izstādē 
Ņujorkā 1959. gadā. 

 
(Cīņa1960.07.24.) 

  
 
 
 
 

(Vefietis 
1959.04.18.) 

(Vefietis 1959.07.18.) 

 

Radiola Latvija 1957 (RN 157) 
(jaunveidots nosaukums) 

 
(Vefietis 1958.02.01.) 
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Radiola Latvija 2 
ar atsevišķu akustisko 
sistēmu 
 

(Vefietis 1959.04.18.) 

 
Radiola Rubīns (RV 58AD-S) 

ar skaņu plašu nomaiņas automātu 
 

 
 

(Vefietis 1959.04.18.)  
 
 

 
 
 
 

Radiola 
Safīrs (RV 
58AD-M) 

ar 
distances 

vadību 
 

(Vefietis 

1958.02.01.) 
 

(Vefietis 1958.05.21.) 
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Radiola Topāzs (RV-58AD-S) 
 

(Attēls no 1958. gada Briseles Vispasaules 
izstādes bijušās PSRS paviljona reklāmas 

bukleta) 

 
 

 
VEF eksponāti pirms nosūtīšanas uz Briseles Vispasaules izstādi. 

 
(Attēls no interneta, autors nav noskaidrots)  
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1. klases radiola Latvija RN59 
  

 
   Pirmās klases radiolas Latvija RN59 ražošanai rūpnīca VEF bija relatīvi labi sagatavojusies. Radiolas 
dažādie modeļi tika saražoti vairāk par 2 miljoniem, un tā kļuva par VEF lampu radiolu dižpārdokli. Tika 
uzstādīti 4 jauni konveijeri, vairāki desmiti štancēšanas automāti un automātiskās līnijas, ap pustūkstoti 
citu aprīkojuma vienību. 
 

Darbs pie radiolas 
izstrādes sākās 
jau 1958. gadā. 
 

(Vefietis 1958.05.07.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vefietis 
1958.10.25.) 

 

Būs jauna radiola „Latvija„ 
 

   Nākošajā gadā radiolas „Akords“ vietā VEF paredzējusi ieviest ražošanā jaunu radiolu „Latvija“, ko konstruējusi 
konstruktoru grupa b.Onzuļa vadībā. Jaunajā pirmās klases radiolā ieviests jauns konstruktīvi tehnoloģisks princips. 
Šasijas vairs nav, bet viss uztvērējs sastāv no atsevišķiem kopā samontētiem blokiem. Pavisam aparātā ietilpst septiņi 
bloki, kas izveidoti pēc iespiesto shēmu principa. Savienojumiem tādējādi vairs nekalpos līdzšinējie shēmu vadi. Radiolā 
ievietotie četri skaļruņi, kas ne tikai dod telpisko atskaņojumu, bet ievērojami uzlabo arī uztvērēja skaņu kvalitāti.  
   Uztvērējā bez parastajiem viļņu garumiem vēl ietilpst ultraīsviļņu bloka sistēma, kas dod iespēju radio abonentam 
uztvert ultraīsviļņu raidītājus. Vēl aparātā iebūvēts augstfrekvences bloks ar klaviatūras mehānismu un toņa regulatoriem. 
Uztvērēja vienkāršā apkalpošana padara vieglu tā noskaņošanu ikvienam abonentam.  
   Radiolai „Latvija“ būs glīts ārējais noformējums. Patlaban rūpnīcā izgatavots pirmais paraugs. 
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(Padomju Alūksne 1958.12.16.) 

 
(Vefietis 1959.02.21.) 

 

(Vefietis 1959.05.05.) 

Attēlā: (no kreisās) mehāniķis A. 
Jurovskis meistars K. Žarinovs 
un montētājs J. Frīdlenders 
sagatavo radiolas «Latvija» 
nosūtīšanai uz Ņujorkas izstādi. 
 

(Padomju Jaunatne 1959.04.15.) 

 

 

 
REMR kolektīvs radiolai izgatavojis trīs ātrumu 
elektroatskaņotāja paneli EPU 1M. 
 

(Dzimtenes Balss 1959.08.19.) 

 

(Vefietis 1959.09.19.) 

(Vefietis 1959.09.30.) 

 

 
 

(Vefietis 1959.10.24.) 

(Vefietis 1959.11.05.) 
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(Vefietis 1959.11.14.) 

 
 

 

(Zinātne un Tehnika 1960.Nr. 03) 

 
(Vefietis 1960.08.31.) 

 

 

Apraksts, dati, shēma un attēli žurnāla Radio 
atvērumā. 

 
(Радио 1960.Nr.04) 

 

(Vefietis 1960.08.24.) 

Mūžīgā cīņa par kvalitāti ar 
“sociālistiskās sacensības” 
palīdzību acīmredzot 
pakāpeniski deva 
rezultātu, un radiola Latvija 
RN59 bija pirmā bijušajā 
PSRS, kurai no 
1963.09.01. noteikts gadu 
ilgs garantijas laiks. 

(Zinātne un Tehnika 1963.Nr.12) 
 



 
36 

 

VEF tehniskās propagandas 
klubs. Radiolas Latvija RN59 
demo variants. 
 

(Vefietis 1960.12.28.) (Vefietis 1961.07.26.) 

 
 

(Zinātne un Tehnika 
1961.Nr.09) 

 

 

 

Attēli no radiolas Latvija RN59 ražošanas procesa. 

Kastu žāvēšanas konveijers. 
(Vefietis 1960.01.27.) (Vefietis 1960.07.27.) 

(Vefietis 1960.06.22.)  
 

(Vefietis 1960.08.03.) 
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Automātiskā līnija lodalvas viļņa radīšanai ar 
indukcijas sūkni. 

(Vefietis 1960.08.24.) 

 
 

(Vefietis 1960.11.16.) 

 
 

(Vefietis 1961.06.28.) 

(Техника Молодёжи1960.Nr.12) (Vefietis 1961.02.08.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Vefietis 1961.06.07.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Vefietis 
1961.08.09.) 
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Bloku montāžas un 
spoļu tīšanas 
nodaļa. 
 
(Vefietis 
1961.11.22.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Cīņa 1961.11.11.) 

(Vefietis 1961.11.22.) (Vefietis 1961.12.28.) 
 
Radiolas Latvija RN59 ražošana notika paralēli eksportam domātās radiolas Latvija 2 ražošanai, un 
turpinājās līdz radiolas Latvija M ražošanas sākumam 1964. gadā. 
 
Pavisam saražotas 2047546 visu modeļu radiolas Latvija. 
 

(Ločmelis J. VEF mans liktenis, Rīga, 2005.) 
 

1968.02.02. laikrakstā Vefietis minēts 2047232 saražoto radiolu skaits.  
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Radiola Latvija 2 (RE 161) 

 
 

(Vefietis 1960.05.04.) 

 
 

(Vefietis 1960.05.04.) 

 

 
(Vefietis 1961.03.29.) 

 
 

(Vefietis 1961.05.05.) 
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(Vefietis 1961.07.26.) 
 

(Zinātne un Tehnika 1961.Nr.09) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Vefietis 
1962.03.21.) 
 

 

Eksportam paredzētās radiolas Latvija 2 ražošana notika paralēli radiolas Latvija RN59 ražošanai, 
iespējams no 1960. līdz 1963. gadam. Konkrētā modeļa ražošanas apjoms nav noskaidrots. 
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1. klases radiola Latvija M 

 
 

 
 

(Komunists 1964.04.01.) 
 

“Uz Kubu aizceļoja telefonu staciju rezerves daļas, uz Bulgāriju – vairāk nekā tūkstoš 
modernizēto radiolu «Latvija-M», uz Afganistānu — telefonu rezerves daļas, uz Indiju — telefona 
stacija, uz Mongoliju — telefona aparāti.”  

 

(Cīņa, 1964.11.05.) 
 

Radiolas Latvija M ražošana notika no 1964.04. līdz radiolas VEF Radio ražošanas sākumam 1965. 
gada jūlijā. Konkrētā modeļa ražošanas apjoms nav noskaidrots. 
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1. klases radiola VEF Radio 
(sākotnējais nosaukums VEF Radio 65) 

 
 

“Otrās klases radiolas «Latvija» vietu ieņems pirmās klases radiola «VEF Radio-65», kurai būs 
uzlabota akustika un glītāka ārējā apdare.” 
 

(Dzimtenes Balss 1965.02.20.) 
 

   “«VEF - Radio» tā saucas jaunā radiola, kas drīz slīdēs pa VEF radioceha konveijeru. Atšķirībā no 
līdzīgās radiolas «Latvija», ko uzņēmums izlaiž jau vairākus gadus, jaunajam modelim ir konstruktīvas 
priekšrocības: uzlabota shēma, labāki akustiskie dati, teicama ārējā apdare. «VEF - Radio» izgatavos 
divos variantos — kā galda radioaparātu un uz augstām kājām.  
   Vefieši pabeiguši iekārtot speciālu nodaļu, kur uz konveijeru līnijām montēs iespiesto shēmu blokus 
jaunajam radioaparātam. To sāks ražot sērijās uz Padomju Latvijas 25. gadadienu. Paredzēts 
nākamgad saražot 450.000 radiolu «VEF - Radio».” 

 

(Za Pobedu Komuņizma 1965.05.29.) 
 

(Радио 1965. Nr.05) 

 
 

(Dzimtenes Balss 1965.06.22.) 
 

 

  
Apraksts, shēma un dati žurnālā Radio. (Радио 1966.Nr.05) 
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Īsi pirms ražošanas 
beigām saražota miljonā 
radiola VEF Radio. 
 
Rīgas Balss 1968.01.09.) 

 

(Rīgas Balss 1968.01.17.) 

 
Radiola ražota no 1965. gada jūlija līdz 1968. gada 31. janvārim.  
Saražotas 1034404 radiolas VEF Radio. 
 

(Ločmelis J. VEF - mans liktenis, Rīga, 2005.) 
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1. klases radiola VEF Rapsodija 

 
 

 

(Vefietis 1968.01.09.) 

 

(Vefietis 1968.01.26.) 
 

(Vefietis 1968.02.02.) 
 

   No sarunas ar VEF direktoru V. BIRKENFELDU.  
 “Šis gads – piecgades trešais gads kļuvis par daudzu jaunu, modernāku izstrādājumu dzimšanas gadu. Piemēram. «VEF-
Rapsodija ir nomainījusi radiolu «VEF-radio». Starp citu, tā ir pēc skaita sestā. Tajā īstenota pašreizējā tendence radīt 
mājīgumu nelielās telpās. «VEF-Rapsodija» aizņem nelielu platību, bet tās forma vairāk nekā iepriekšējām radiolām atbilst 
dzīvokļa vai darba kabineta mūsdienu interjeram.” 

 (Rīgas Balss 1968.06.13.) 
 

 
 
VEF februāra – otrajā dekādē 
sāka sērijveidā ražot jaunu 
radioaparātu «Rapsodija». Tas 
ir sestais radiolas modelis ar šī 
uzņēmuma marku. Tā ir skaista 
un ar uzlabotām tehniskām 
īpašībām. Attēlā: montētāja 
Irēna Burdakova pārbauda 
jauno radiolu. 

 
(Rīgas Balss 1968.02.28.) 

 
 

 

(Cīņa 1968.08.28.) 
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Radiola „Rapsodija“ 
1954. gadā VEF radioceha kolektīvs izlaida pirmo radiolu “Miers”. 
Turpmākajos gados tika izstrādāti vēl 5 radiolu modeļi. Pavisam 
saražots vairāk nekā 4 miljoni radiolu. Februāra otrajā dekādē sākusies 
radiolu «Rapsodija» sērijveida ražošana. Tas ar Ļeņina ordeni 
apbalvotajā Valsts elektrotehniskajā rūpnīcā VEF ir jau sestais modelis. 
Jaunā radiola izceļas ar elegantu izskatu un labām tehniskajām 
īpašībām. Tā neapšaubāmi iemantos patērētāju simpātijas. 
 

Attēlā: jauniešiem patīk skaistā radiola. 

(Darba Karogs 1968.02.24.) 
 

Ar analogu foto un tekstu, tikai nomainot virsrakstu, par radiolas VEF Rapsodija izlaidi ziņoja daudzi 
toreizējās Latvijas PSR reģionālie laikraksti: 

 
(Komunārs 1968.02.24.) 

 (Komunists 1968.02.21.) 

 (Ļeņina Ceļš 1968.02.20.) 
 (Ļeņina Karogs 1968.02.29.) 

 
(Padomju Venta 1968.03.02.) 

 (Padomju Zeme 1968.02.27.) 
 (Stars 1968.03.02.) 

 

 
 

(Rīgas Balss 1969.02.04.) 
 

J.Ločmelis savā grāmatā “VEF - mans 
liktenis”, Rīga, 2005., 43.lpp. uzrāda 410722 
saražotas radiolas VEF Rapsodija. 

VEF vēstures muzejā atrodas radiola VEF Rapsodija 
ar uzraksta plāksnīti, kura vēsta par lampu 
radioaparatūras ražošanas nobeigumu rūpnīcā. 

 
 

Radiolas VEF Rapsodija ražošana notika no 1968.02. līdz 1969.01.31. 
 

Atvadāmies no rūpnīcas VEF lampu radiouztvērējiem ar nezināmas interneta meitenes skumjo 
nostalģiju par “lampu uztvērēju silto skaņas tembru”. 

 

 


