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Rūpnīcas VEF lampu radiouztvērēju un radiolu 
ražošana (1944.-1969.) preses skatījumā 

 

I daļa – uztvērēji un radiola ar oktālajām lampām 
(1944.-1954.) 

 

Preses izdevumi laikposmā no 1945. gada līdz 1969. gadam 
skatīti ar mērķi precīzāk datēt sadzīves radioaparatūras izlaidi un 
to ražošanas tehnoloģiju rūpnīcā VEF.  

Galvenokārt skatīta rūpnīcas VEF avīze Vefietis no 1945. līdz 
1962. gadam, to reāli pārskatot un skenējot, laikraksti Cīņa un 
Padomju Jaunatne, arī vairāki reģionāli laikraksti, tajā skaitā 
Rīgas Balss. No žurnāliem izmantots žurnāls Radio krievu valodā, 
Zinātne un Tehnika, Zvaigzne, Liesma. 

Sākotnēji svarīgākais avots ir rūpnīcas VEF avīze Vefietis. Tā 
iznāk dažādā apjomā, formātā un ar dažādu periodiskumu no 1945. gada 7. jūnija līdz 1996. gadam. 
Pirms tam iznāk kā laikraksta „Sovetskaja Latvija” pielikums „Sovetskaja Latvija na VEFe” 15 numuri. 

Avīze sākuma periodā iznāk 
krievu valodā ar tulkojumu 
latviski, vēlāk iznāk krievu un 
latviešu valodās. Kā visiem 
padomju laika periodiskiem 
uzdevumiem tās augstākais 
mērķis ir veicināt vispasaules 
revolūciju un viņas moto ir: 
„Visu zemju proletārieši 
savienojieties!”.  

Avīze veidota kā VEF rūpnīcas partbiroja, 
strādnieku komitejas un direkcijas orgāns. 
Sākot no 1949. gada beigām, laikraksts ir 
rūpnīcas VEF partijas komitejas, 
arodorganizācijas komitejas, komjaunatnes 
komitejas un administrācijas orgāns. 

Dažāds ir iznākšanas periodiskums. Laikā 
līdz 1960. gadam iznākušie numuri apkopoti 
tabulā: 

Gads Iznākušie Nr. 
1945 15 
1946 22 
1947 19 
1948 30 
1949 32 
1950 38 
1951 70 
1952 82 
1953 102 
1954 102 
1955 104 
1956 104 
1957 103 
1958 101 
1958 100 
1960 53 



Iznākšanas periodiskums līdz 1950. gadam ir mazāk par vienu reizi nedēļā, iznāk parasti 
sestdienās. Sākot no 1953. gada, iznāk divas reizes nedēļā parasti trešdienās un sestdienās. 
Sākumā laikraksts iznāk A3 formātā uz vienas lapas. Vēlāk uz divām lapām (4 lappuses). Jāatzīmē 
tā laika poligrāfijas un papīra sliktā kvalitāte. Īpaši tas attiecas uz fotogrāfijām. Latvijas Valsts 
bibliotēkā laikraksti ir iesieti sējumos pa gadiem un atsevišķus sējumus ir praktiski neiespējami 
kvalitatīvi noskenēt, ievērojot iesienmalas nelielo platumu. Lai arī laikraksti glabāti piemērotos 
apstākļos, papīrs atsevišķiem eksemplāriem jau ir uz sairšanas robežas un nepieciešams strādāt 
ļoti uzmanīgi, lai to nesabojātu. 

Laikraksts ir uzmanīgi (gan tīri fiziski, gan pēc satura) pārskatīts, atsevišķi raksti un fotogrāfijas 
noskanētas ar speciāli šim nolūkam iegādātu A3 formāta skeneri. 

Sastopami arī speciālie izlaidumi, kuros par rūpnīcas darbību nav nekādu rakstu. Ja līdz 1950. 
gadam tie ir atsevišķi izlaidumi, tad sākot, no 1950. gada, speciālizlaidumi aizņem būtisku apjomu. 
Tā piemēram 1948. gada 11. jūnija speciālizlaidums veltīts komjaunatnei, 1949. gada 21. decembra 
numurs - Staļina 70.dzimšanas dienai. 

1950. gadā ir 12 speciālizlaidumi. Piemēram: 
9. februāra numurs veltīts aģitatoriem uz PSRS AP vēlēšanām, 
23. februāra - armijas dienai, 
21.aprīļa – liela daļa materiālu veltīta Ļeņinam, 
3. maija speciālizlaidums bez numura „ZIBENS” aicina atbalstīt PSRS tautas saimniecības 
atjaunošanas un attīstības piekto valsts aizņēmumu un iegādāties tā obligācijas, 
24. maija un 08. jūnija numuri ar nosaukumu „Vefietis šefības rajonā”. Laikraksta Vefietis 
speciālizlaidums šefības kolhozos Abrenes rajonā u.c. 

1951. gadā palielinās laikraksta fiziskais formāts un tas vairāk tiecas kļūt par sabiedriski politisku 
izdevumu. Arī speciālizlaidumi saglabājas: 
Nr. (nav) Staļina saruna ar Pravdas korespondentu. 
Nr. 42.Vispasaules miera padomes Aicinājums par Miera pakta noslēgšanu. 
Nr.54.Padomju patriotisko dziesmu teksti sākot ar PSRS un LPSR himnām un beidzot ar Katjuša, 
Traktoristu maršs, A. Brodeles “Skaista zeme mūsu dzimtā”. 
Nr.57.L.Berijas ziņojums Maskavas padomes svinīgajā sēdē, veltītai LOSR 34. gadadienai. 
62.Rīgai 750 gadi. 

Daži no 1952. gada speciālizlaidumiem: 
19.Par valsts mazumtirdzniecības cenu jaunu pazeminājumu pārtikas precēm. 
24. Padomju dziesmu teksti 2 lapas. 
26.Parakstīšanās uz PSRS tautas saimniecības attīstības jauno aizņēmumu latv. un krievu val. 
61.PSKP 19.kongresa materiāli. 
66.PSKP CK aicinājumi LOSR 35. gadadienā. 
67.Padomju dziesmu teksti 2 lapas. 
81.Plašāk izvērst cīņu par produkcijas teicamu kvalitāti. 

1953. gada speciālizlaidumu piemēri: 
19.Staļina nāve. 
20.PSKP CK un PSRS MP lēmumi. Nr.19 un Nr.20 - divi speciālizlaidumi iznāk vienā dienā. 
21.Staļina bēres. 
60.PSKP 50 gadi. 
74./75.Par PSRS lauksaimniecības tālākas attīstības pasākumiem. 
79.Rīgas atbrīvošana. 

Pēc Staļina nāves speciālizlaidumu skaits samazinās un sasniedz tikai 2- 3 gadā.  
Arī parastajos laikraksta numuros būtisku vietu aizņem politiskie jautājumi. Piemēram, laikraksts 

vēsta, ka 1955. gada 25. janvārī (gandrīz 10 gadus pēc kara beigām!) PSRS Augstākās Padomes 
Prezidijs ar speciālu dekrētu paziņo, ka izbeigts karastāvoklis starp PSRS un abām vācu valstīm. 
Avīzes 1953. gada 16. janvāra numurā ir plašs raksts par ārstiem kaitniekiem „Neģēlīgi spiegi un 
slepkavas zem profesoru un ārstu maskas”. 

Jau sākumā minēju, ka laikraksts skatīts ar mērķi datēt sadzīves radioaparatūras izlaidi un to 
ražošanas tehnoloģiju rūpnīcā. Šajā ziņā informācija ir epizodiska un neaptver visus VEF ražojumus. 
No rakstiem un attēliem tikai daļēji iespējams gūt priekšstatu par uztvērēju ražošanas tehnoloģiju. 



Galvenā vērība veltīta ražošanas plāna izpildei, cīņai par ražojumu kvalitāti, ritmiska darba 
nodrošinājumam radiomontāžas cehos, sociālistiskās sacensības organizāciju, sarkano stūrīšu 
ierīkošanu cehos, palīdzību šefības kolhoziem bijušajā Abrenes rajonā. 

Lasot laikrakstu mūsdienās, liekas, vispār neiespējama normāla ražošana pēc sociālistiskiem 
darba organizācijas principiem. Liekas, neiespējami, ka kāds no izgatavotajiem uztvērējiem varētu 
ilglaicīgi kvalitatīvi darboties. 

Šajā laika periodā iezīmējas arī vietējo kadru apzināta nomaiņa ar „brālīgo PSRS republiku” 
speciālistiem. Nomaiņas shēma bija ļoti vienkārša – laikrakstā publicēts kritisks raksts par kādu 
vidējā posma vadošo darbinieku, un nākošajos numuros rubrikā „Pa mūsu materiālu pēdām” lasām 
par darbinieka nomaiņu. Turklāt iemesli kritikai atsevišķos gadījumos bija sadomāti, vai vienkārši 
absurdi. Piemēram, lai gan cehs regulāri izpilda plānu, ceha priekšniekam tiek pārmests par 
nepietiekamu sociālistiskās sacensības organizēšanu kolektīvā. Cita ceha meistaram tiek pārmesta 
sarkanā stūrīša neesamība cehā, bet pēc tā iekārtošanas kritiķu norādītajā vietā un laikā, tas 
pasniegts kā sabotāža ražošanas procesam un sociālisma celtniecībai no tiem pašiem kritizētājiem. 
Amats tiek zaudēts jebkurā gadījumā. 

Rūpnīca kara beigās bija izpostīta un izlaupīta. 1945.-1949. gados laikraksts ziņo par daudziem 
darbmašīnu sūtījumiem no brālīgajām republikām. Faktiski liela daļa no šiem sūtījumiem bija kara 
reparācijas no Vācijas. Bija gadījumi, kad no Vācijas un tās sabiedroto valstu teritorijām tika 
atgrieztas kara beigās no rūpnīcas izvestās darbmašīnas. Katrā ziņā pirmos pēckara gadus rūpnīcas 
tehniskais nodrošinājums būtiski atpalika no pirmskara līmeņa. 

Darba apstākļi pirmajos pēckara gados rūpnīcā bija ļoti smagi. 1944./45. un 1945./46. gada 
ziemās rūpnīcas cehos faktiski nebija apkures. Siltums tika nodrošināts tikai tehnoloģiskajām 
vajadzībām. Laikā līdz 1948. gadam, aukstajā gadalaikā uzņemtajos fotoattēlos redzam strādniekus 
un strādnieces pie darba galdiem siltā apģērbā un ar siltām galvassegām. Spriežot pēc attēliem, 
šajā laikā netika pielietoti pat visvienkāršākie darba aizsardzības palīglīdzekļi (aizsargbrilles un 
uzroči pie rotācijas darbgaldiem, elementāras sejas aizsargmaskas vai respiratori krāsošanas 
iecirknī u.c.). Pēc veco VEF strādnieku atmiņām, nelaimes gadījumi darba procesā notika bieži, bet 
laikrakstā neizdevās atrast nevienu pieminētu nelaimes gadījumu ražošanā.  

Šajā laikā rodas pastāsti par VEFa vecstrādnieku, kas ar asarām acīs jautā meistaram, kas tas 
plāns ir par visuvarenu valdnieku, ja viņa dēļ jāražo apzināts brāķis. 

Pēc rīdziniekiem nesaprotamās ražošanas plāna visvarenības parādās viņiem tikpat grūti 
saprotama parādība – alkohola lietošana darba vietā un darba laikā. Dzeršana un atrašanās 
alkohola reibumā darba vietā laikrakstā aprakstīta vairākkārt, bet jūtama iecietīga un gandrīz 
humoristiski līdzcietīga attieksme pret šo parādību. 

Forsēti pieaugot ražošanas tempiem, palielinājās arī nepieciešamība pēc strādniekiem. Vietējie 
darbaspēka resursi ātri vien tika izsmelti. Latvijas PSR tālaika likumdošana noteica, ka bez pieraksta 
Rīgā darbā iekārtoties nevarēja, bet bez darba Rīgā nevarēja saņemt pierakstu. Minētā kārtība 
attiecās uz Latvijas iedzīvotājiem, bet ne uz iebraucējiem no “brālīgajām” bijušās PSRS republikām.  

Protams, tūlīt aktualizējās dzīvokļu jautājums. 
To risināja divos agrāk Latvijā nepraktizētos 
veidos – sablīvējot iedzīvotājus komunālajos 
dzīvokļos un izveidojot strādnieku kopmītnes. 
Perspektīvā abām šīm strādnieku kategorijām 
tika piešķirtas priekšrocības dzīvokļu 
saņemšanai. Rezultātā tika radīta sistēma, pēc 
kuras noteikumiem Rīgas pamatiedzīvotājiem 
nākotnē savus dzīvokļu apstākļus rindas kārtībā 
uzlabot bija praktiski neiespējami. Saprotama ir 
vienkāršo cilvēku vēlme, glābjoties no pēckara 
postažas un bada ierasties Latvijā, lai ar 
godprātīgu darbu nopelnītu sev maizi un cilvēka 
cienīgu dzīvi. Bet šāda politika jau no paša 
sākuma radīja nākotnes pretrunas – sociālo un 
nacionālo spriedzi, kuras risinām vēl šodien.   

Attēlā redzams zvanu pogu sablīvējums pie 
komunālā dzīvokļa durvīm.  



Rīgā un daudzās citās Latvijas pilsētās strādniekiem konkurenci sastādīja arī PSRS armijas 
aktīvajā dienestā esošie un atvaļinātie virsnieki, kuri bija jāizmitina relatīvi labākos apstākļos. Šajā 
gadījumā, piemēram, manā pilsētā – Liepājā, ar vietējās izpildkomitejas lēmumiem virsniekiem 
piešķīra ne vien atsevišķus dzīvokļus un mājas, bet pat veselus kvartālus pilsētas centrā, protams, 
iepriekš atbrīvojot šos namus no esošajiem iemītniekiem. 

Ļoti sarežģīts un daudzšķautņains visā sociālisma laika periodā bija rūpnīcu apgādes jautājums. 
Zinot pēckara apgādes prioritātes gan pēc kvantitātes, gan kvalitātes (atomieroču izstrāde, 
kosmoss, aizsardzība un tikai tad civilā ražošana) nodrošināt rūpnīcas ritmisku darbu bija praktiski 
neiespējami. Laikrakstā „Vefietis” apgādes jautājumi pieminēti nepārtraukti, bet vainoti tiek 
galvenokārt apgādes daļas darbinieki. 

Latvijas abas radiorūpnīcas bija relatīvi privileģētākā stāvoklī, jo spēja ražot oficiālus un 
neoficiālus kvalitatīvus speciālos pasūtījumus. Arī sērijveida produkcija bija pietiekami kvalitatīva un 
deficīta, lai iekārdinātu PSRS valsts plāna komitejas neskaitāmo kabinetu iemītniekus. Šāda 
sagādes jautājumu kārtošana bija ļoti „smaga” nodarbe laikā, kad rūpnīca ražoja „Latvijas”, „Baltikas” 
un „Mierus”. Daudz „vieglāk” kļuva tiešā un pārnestā nozīmē „Tūristu” un „Spīdolu” laikmetā. 

Maskavas un Ļeņingradas vajadzīgo priekšnieku apgādei ar bezmaksas VEF produkciju bija 
izstrādātas vairākas sistēmas. Nevarēja taču smagos uztvērējus gaišā dienas laikā, visiem redzot, 
stiept uz vajadzīgo priekšnieku kabinetiem. Viens no veidiem bija rūpnīcas dalība PSRS TSSI un 
tematiskajās izstādēs. Uz izstādēm tika nogādāti dažreiz pat vairāki desmiti viena eksponāta 
eksemplāri. Tā kā izstādītais eksemplārs bieži „bojājās” tad viņš tika nomainīts un tālākais ceļš pie 
vajadzīgā cilvēka jau bija tehnikas jautājums. 

Lai risinātu saņemto komplektējošo detaļu kvalitātes jautājumu, abas Latvijas rūpnīcas centās 
pēc iespējas vairāk uztvērēju sastāvdaļu ražot uz vietas rūpnīcās. Izņēmums bija radio lampas. 
Ieviešot saņemto lampu pirmspārbaudi, brāķa procents izrādījās neiedomājami augsts. Bet 
komplektējošās detaļas tika saņemtas praktiski bez vai ar dažu procentu rezervi. Saņemot 
pretenzijas, lampu ražotāji sacēla milzīgu brēku – kā kaut kādas nožēlojamas 
provinces rūpnīciņas iedrošinās apšaubīt viņu ražojumus. Tomēr pēc LKP CK 
un LPSR MP augsta ranga amatpersonu iejaukšanās abas Rīgas 
radiorūpnīcas saņēma līdz tam nedzirdētu privilēģiju – atļauju veikt 
radiolampu ienākošo kvalitātes kontroli. Tas kopumā būtiski paaugstināja 
rūpnīcu produkcijas kvalitāti un, galvenais, būtiski palielināja kalpošanas 
laiku. Bija iespējams pagarināt rūpnīcu garantijas termiņus. Kā atmiņas no 
tiem laikiem varam sastapt oktālās lampas ar abu rūpnīcu spiedogiem uz 
lampu cokola atslēgas.   

 
Tālāk sniegti uz preses materiāliem balstīti VEF radiotehnisko ražojumu tapšanas apraksti. 

Sākumā ievietots izstrādājuma mūsdienās uzņemts fotoattēls. Fotogrāfijas pārsvarā ir raksta autora 
un Latvijas radiotehnikas kolekcionāru un pētnieku Nikolaja Baranova un Raimonda Austera 
uzņemtas. Izmantoti arī VEF vēstures muzeja materiāli un foto no interneta. 

 
 



Radiouztvērējs Vefsuper M557 
  

 

Uztvērējs sākts ražot 1944. gada decembrī, 
šajā mēnesī saražoti 66 eksemplāri.  
 

(Vefietis 1954.10.13.) 
 

 
1945. gada 13. aprīlī atjaunots ražošanas konveijers (slīdlente), kas vācu okupācijas laikā bija 
iznīcināts (slīdlente sagriezta).  
 

(Vefietis 1947.03.08.) 
Raksta “3000. radio aparāts” fragmenti 

… 
    29. oktobrī plkst. 12.00 iezvanījās «VEF» partorga b. Priverta vietējais tālrunis. No radio 
montāžas nodaļas, kuru vada b. Jakovičs, paziņoja, ka uz lentes uzlikts 3000. radio uztvērējs. Šo 
ziņu nodeva radio montāžas nodaļas aktīvists brigadieris b. Zemzars.  
Nodaļā uz lentes lēni slīd 3000. radio aparāts. Pie tā plakāts, kur attēlots radio uztvērējs un 
sarkans skaitlis — 3000. Plakātu rotā sarkani karodziņi. Nodaļas strādnieki ar lepnumu noraugās 
3000. aparātā.  
… 
    Aparāts ceļo vēl metrus divpadsmit un beidzot nonāk pie b. Natālijas Larionovas, kura jau 
noskaņo starpfrekvenci.  
    Tālāk aparāts iet jau iemontēšanai kastē un galīgai noskanēšanai, tad techniskai kontrolei un 
pēc tam noliktavā.  
… 

(Cīņa 1945.10.31.) 
 



1946.04.13.- izgatavots 10000 
eksemplārs.  
 

(Vefietis 1946.04.20.) 

 

1946.11.25.- izgatavots 25000 
eksemplārs.  
 

(Vefietis 1946.11.27.) 
 

 



1947.03.27.- izgatavots 35000 
eksemplārs.  
 

(Vefietis 1947.03.29.) 
 

 

1948. gada augustā sastādīts plāns 
par uztvērēja pilnveidi.  
 

(Vefietis 1948.08.23.) 

 

Rakstā “Dosim valstij augstvērtīgus 
uztvērējus“ laikrakstā Vefietis 
nosauktas galvenās uztvērēja 
ražošanas problēmas. 
 

(Vefietis 1948.01.07.) 

 

 

 

Daļa no problēmām novērsta - no 
1948. gada augusta uztvērēja 
montāžā pielieto jaunas 
konstrukcijas pieskaņošanas 
kondensatorus.  
 

(Vefietis 1948.08.23.) 

 



1948.10.05.- izgatavots 100000 
eksemplārs.  
 

(Vefietis 1948.10.06.) 
 

 

1949. gada aprīlī radiomontāžas 
cehā uzstādīts jauns konveijers  
 

(Cīņa 1949.04.29.) 

 

Attēli no ražošanas procesa.  
 

(Vefietis 1945.09.29.) 

 



(Vefietis 1946.03.09.) 

 

(Vefietis 1945.10.06.) 

 

(Vefietis 1946.10.07.) 

 



 
(Vefietis 1947.10.31.) 

(Vefietis 1948.03.05.) 

 

(Vefietis 1945.11.07.) 

 



 

(Vefietis 1945.10.13.) 

 

(Vefietis 1945.11.17.) 

 

Žurnālā Radio publicēts informatīvi 
analītisks raksts, ieskaitot 
raksturlielumus, transformatoru 
tīšanas datus, elektriskā slēguma 
shēmu un detaļu izvietojumu uz 
šasijas. 
 

(Радио 1946. Nr.5-6) 

 
1944.-1949. gados saražoti 167665 eksemplāri.  

(Ločmelis J."VEF mans liktenis, mana dzīve" 51.lpp.) 



Radiouztvērējs Vefluxus M1357 

 
 

 
Uztvērējs konstruēts un apstiprināts 1945. gada septembrī, bet tā ražošana visticamāk sākta 
1946. gada jūnijā. 

(Izkopējums no uztvērēja shēmas) 

Maz informācijas presē ir par 
pirmo VEF pēckara 
lielsuperu “VEF Luxus M 
1357”. Uztvērējs tika veidots, 
lai demonstrētu VEF 
varēšanu rūpnīcas jaunajiem 
saimniekiem un bijušās 
PSRS partijas un padomju 
nomenklatūrai. 
Laikrakstā Vefietis nav 
neviena publikācija par šo 
uztvērēju. 
 

Laikrakstā 
(Cīņa 1945.11.07.) 

ievietotā raksta fragments. 

DĀVANA OKTOBRA REVOLŪCIJAS SVĒTKOS 
    «VEF Luxus M 1357», saucas jaunkonstruētais 14 spuldžu radio 
uztvērējs, ko «VEF» radio inženieri un konstruktori izgatavojuši uz 
Oktobra revolūcijas svētkiem.  
    Šī paaugstinātās kvalitātes uztvērēja būves pamatā ir 
pārveidota «VEF» 1941. g. 14 spuldžu uztvērēja konstrukcija, — 
paskaidro viens no jaunā aparāta veidotājiem konstruktors b. 
Krastiņš. Jaunā aparāta īpašības, salīdzinot ar parasto uztvērēju 
557, ko izgatavo «VEF», ir ievērojami paaugstinātas. Vispirms trīs 
viļņu diapazonu (viļņu garumu) vietā izveidoti pieci: garie viļņi no 
150—450 kHz, vidējie no 520—1550 kHz, viens stiepto viļņu 
diapazons no 15—15, 4 MHz un divi īso viļņu diapazoni. Parastam 
aparātam īso viļņu noskaņošana ir daudz grūtāka, kamēr «Luxus 
M 1357» stiepto viļņu diapazons dod iespēju abonentam uztvert 
īsos viļņus tikpat viegli kā garos un vidējos.  
    «Luxus M 1357» konstrukcijā izmantots viens no jaunākiem 
radiotechnikas sasniegumiem — raidītāja automātiskā 
pieskaņošana. Ja raidītājā jūtama frekvenču svārstība, tad 
uztvērējs automātiski pieskaņojas šīm svārstībām. «Luxus M 
1357» zemfrekvences daļa, salīdzinot ar parasto aparātu, dod 
jūtami labāku atskaņojumu. Uzlabotā kontrasta automātika dod 
iespēju skaļuma maiņas pielāgot dabiskiem apstākļiem. Parasti 
uztvērējs nevar izsekot visām runas un sevišķi mūzikas skaļuma 
maiņām, bet jaunais aparāts to spēj jau stipri precīzi. Protams, 
jaunajam uztvērējam ir arī lielāka jutība, kas dod lielākas 
uztveršanas spējas. Aparāta ārējais izveidojums glīts, izstrādāts ar 
labu gaumi. Arī apkalpošana vienkārša. «VEF» eksperimentālā 
nodaļa patlaban izgatavo «M 1357» pirmo paraugu sēriju, pēc kam 
to nodos masu produkcijai.  

 
 



Žurnāla Radio 1948. gada 6. 
numurā ievietots plašs apraksts, 
elektriskā shēma, raksturlielumi, 
tīšanas dati. 
 

(Радио 1948. Nr.6) 

 

Foto no ražošanas procesa. 
 

(Avots – atsevišķa fotogrāfija) 

 
Uztvērēja ražošana, iespējams, sākta 1946.06. un beigta līdz ar jaunā modeļa Latvija M137 
ražošanas sākumu 1950.07. Ražoti daži simti uztvērēju (lielākais zināmais uztvērēja šasijas 

Nr.125).  
 
  



Radiouztvērējs Latvija M137 

 

 
Uztvērējs izstrādāts 1946. gadā, un 
tuvākajā laikā bija paredzēts uzsākt tā 
ražošanu. 

 
(Cīņa 1946.06.14.) 

Rūpnīcas laikraksts rakstā “Dosim valstij 
augstvērtīgus uztvērējus” paredz tā 
ražošanu 1948. gadā. 

 
(Vefietis 1948.01.07.) 

 
 

Izstrādātais uztvērēja paraugeksemplārs 
redzams kinožurnāla Padomju Latvija 
1947. gada augusta izlaidumā. 

 
1949. gada 
vidū laikraksta 
numurā rakstā 
“Jauni augstas 
kvalitātes 
uztvērēji” 
apskatāms 
uztvērēja 
attēls. 

 
(Vefietis 1949.06.20.) 

Uztvērēja attēls 
skatāms arī žurnālā 
Radio krievu valodā. 
(Радио 1949.Nr.05) 



Par gatavošanos ražošanai ziņo arī 
bijušās LPSR jaunatnes laikraksts. 
 

(Padomju Jaunatne 1949.07.06.) 
  
1950. gada radio dienai veltītajā rūpnīcas 
laikraksta numurā lasāms, ka uztvērēja 
ražošana atrodas sagatavošanas stadijā. 

(Vefietis 1950.05.09.) 
 

To apliecina arī laikraksts Cīņa rakstā 
“Partijas organizācija rūpnīcā cīņā par 
darba ražīguma celšanu” 
 

(Cīņa 1950.05.16.) 

 
PARTIJAS DZĪVE 

Izraksts 
----- 

Šogad rūpnīca apguvusi labākā otrās klases masu 
radiouztvērēja modeļa „Baltika" ražošanu, izlaidusi 
sēriju jaunu centrāļu, izlaisti telefona aparāta jauna 
objekta paraugi. Līdz Padomju Latvijas 10. 
gadadienai rūpnīca sagatavosies pirmās klases 
radiouztvērēja Latvija, jaunu tālsatiksmes telefona 
centrāļu iekārtu u. c. sērijveida ražošanai. 

 

1950. gada jūnijā pausta apņemšanās 
uz Latvijas PSR 10. gadadienu uzsākt 
uztvērēju sērijveida ražošanu 
 

(Vefietis 1950.06.10.) 

 

Sērijveida ražošana uzsākta 1950. gada 
jūlijā, tātad vairāk nekā gadu vēlāk nekā 
minēts literatūrā. 
 

(Vefietis 1950.07.20.) 

 



(Cīņa 1950.08.01.) 

 

Arī par ražošanas tehnoloģiju ziņas ir 
skopas. Tiek asi kritizētas nebūšanas 
ražošanā, aprakstīta cīņa pret brāķi, cīņa 
par plāna izpildi, sociālistiskā sacensības 
gaita un regulārās ražošanas dīkstāves. 
Šajā cīņā nekas nav mainījies no 
sociālistiskās ražošanas pirmsākumiem 
rūpnīcā VEF. 
 

(Vefietis 1951.05.15.) 
 

 

Daži attēli no uztvērēja „Latvija M157” 
ražošanas procesa.  
 

(Vefietis 1951.07.21.) 
 

(Vefietis 1951.11.15.) 
 

 

 



1952. gadā žurnāls Radio raksta par 1. klases 
uztvērēja Latvija uzlabošanu, kas arī notika un 
sāka ražot uztvērēju Miers M152.   
 

(Радио 1952.Nr.05) 
 
Par ražošanas apjomu un beigām periodikā nekādas ziņas nav atrodamas. Netieši secināms, ka 
ražošana beigta 1952. gada septembrī līdz ar nākošā 1. klases uztvērēja - „Miers M152” sērijveida 
ražošanas sākumu. 

Interesantas ir divas citas ziņas ar 
fotoattēliem. 
Jau ilgi pirms sērijveida ražošanas 
uzsākšanas, 1948. gada novembrī 
izveidota grezna konsoles tipa 
izveidojuma radiola uz uztvērēja Latvija 
M137 bāzes. Tās noformējums 
papildināts ar uzrakstu «Dārgajam 
vadonim, tēvam un skolotājam Josifam 
Visarionovičam Staļinam VĻKJS 
trīsdesmitajā gadadienā no Rīgas 
pilsētas komjauniešiem un jaunatnes».  
 

(Cīņa 1948.10.27.) 

 

Uz LPSR 10. gadadienu 1950. gada 
jūlijā izgatavota speciāla dāvana 
republikai – līdzīgi veidota konsoles tipa 
radiola. Tās noformējumā ir Ļeņina un 
Staļina attēli un romiešu cipars desmit. 
 

(Vefietis 1950.08.08.) 
 

 
 
  



 
Radiouztvērējs VEF M697 

 
 

 

Maz informācijas presē ir par 
nākošo 2. klases radiouztvērēja 
modeli - „VEF M697”. 
 
1949. gada jūnijā laikraksts 
Vefietis ziņo par jaunu uztvērēju 
„M 137”, „VEF RZ-1” un „ VEF M 
697” izstrādi un publicē arī 
uztvērēja VEF M697 fotogrāfiju.  
 

(Vefietis 1949.06.20.) 
 

 

Cīņa 1949.05.05. 



1949. gada jūlijā redzams uztvērēja šasijas attēls uz montāžas 
konveijera. 

(Vefietis 1949.07.30.) 

 Ziņu par 
ražošanas 
uzsākšanu un 
attēlu 
ievietojis arī 
bijušās LPSR 
jaunatnes 
laikraksts. 
 

(Padomju 
Jaunatne 

1949.07.06.) 

(Vefietis 1949.10.01.) (Vefietis 1949.10.01.) 

 

21. oktobra laikraksta numurā 
redzams uztvērēja skaļruņa 
montāžas konveijers. 
 

(Vefietis 1949.10.21.) 
 



 

Novembra laikraksta numurā 
redzami gatavie uztvērēji. 
 

(Vefietis 1949.11.17.) 
 
1949. gada oktobra izlaidumā 
kinožurnāls “Padomju Latvija” 
rāda uztvērēju montāžu. 

 

1949. gada pēdējās dienas 
numurā interesants analītisks 
raksts par uztvērēja kvalitātes 
problēmām. 
 

(Vefietis 1949.12.31.) 
 



 

1950. gada sākumā žurnālā 
Tehnika Molodjoži sniegta īsa 
informācija. 
 

(Техника Молодёжи 1950. 
Nr.1) 

 

1950. gada maijā (pēc 
ražošanas beigām!) žurnālā 
Radio dots īss uztvērēja 
apraksts. 
 

(Радио 1950. Nr.05) 

Pēc laikraksta Vefietis publikācijām varam secināt, ka uztvērējs „VEF M697” ražots no 1949. 
gada jūlija līdz 1950. gada janvārim. Ņemot vērā, ka jaunā uztvērēja „VEF RZ1” ražošana sākās 
1950. gada maijā domājams, ka minētā modeļa ražošana varēja turpināties līdz aprīlim.  
1949.-1951. gados saražoti 52990 eksemplāru. 
 

(Ločmelis J. "VEF mans liktenis, mana dzīve" 51.lpp.) 
 

 
 



Radiouztvērējs „Baltika” 
(VEF RZ1, Baltika RZ1, Baltika (Baltika 52), Baltika M254) 

Uztvērējam „Baltika” ir vairāki modeļi. Pēc preses publikācijām grūti atšķirt par kuru konkrēto 
uztvērēja modeli ir informācija, jo vairākkārt tiek pieminēts modernizētais uztvērējs „Baltika”. 

 

  

  
 

Par uztvērēja „VEF RZ-1” izstrādi un 
gatavošanos masveida ražošanai minēts 1949. 
gada jūnija laikraksta numurā.  

 
(Vefietis 1949.06.20.) 

 
 



 
 
Jūlijā laikraksts ziņo par jaunu uztvērēju izstrādi. 
Viens no tiem - VEF RZ1 nosaukts tā 
izstrādātāju Ratinera un Zaļevska vārdā ar 
numuru 1. 
 

(Padomju Jaunatne 1949.07.06.) 

 

 
 
 
1950. gada janvāra laikraksta numurā ievietots 
uztvērēja konstruktoru Ratinera, Krastiņa un 
Zaļevska foto.  
 

(Vefietis 1950.01.21.) 
 

 
 

Vairākas reizes presē ir minēts uztvērējs „Baltija RZ1”. Šādu atšķirību varētu izskaidrot ar 
laikraksta Vefietis sākotnējo izveidi krievu valodā un tā tulkojumu latviski. Latviešu valodā Baltijas 
jūras austrumu piekrasti ar Latviju, Lietuvu un Igauniju vēsturiski sauc par Baltiju, krieviski – 
Pribaltika. Neilgu laiku pēc ražošanas sākuma uztvērēju VEF RZ1 pārdēvēja par „Baltika RZ1”. 
 

Uztvērēja ražošanas sākums ir 1950. gada 
maijs. To apstiprina divi 1950. gada 9. maija 
laikraksta numura raksti.  
 

(Vefietis 1950.05.09.) 
 

 

 



Līdzīgi ziņo arī bijušās Latvijas PSR reģionālie 
laikraksti.  
 

(Komunists, 1950.05.30.) 
 

 

Izvērstu aprakstu ar elektrisko shēmu un 
tehniskajiem parametriem sniedz žurnāls 
Radio. 
 

(Радио 1950. Nr.05) 

 

Pēc 11 mēnešiem 1951. gada marta beigās 
tiek izlaists 100000. uztvērējs.  
 

(Vefietis 1951.03.31.) 

 
 

Pēdējās ziņas par uztvērēja Baltika RZ1 ražošanu sastopamas laikraksta Vefietis 1952. gada 6. 
februāra numurā. 
 

Uztvērēja „Baltika” 1952. gada modelis Baltika (Baltika 52) pēc uztvērēja “Baltika RZ1” 
piemērošanas jaunajām valsts standarta prasībām, ražots no 1952. gada maija līdz 1954. gada 
decembrim. Parasti netiek izdalīts kā atsevišķs modelis, iekļaujas modelī “Baltika”, tomēr 
nosaukums sastopams presē, populāri zinātniskajā literatūrā, arī uztvērēja elektriskā slēguma 
shēmu nosaukumos. 

 
Interesanti uztvērēja „Baltika ” 
piemērošanu jaunajam GOSTam grāmatas 
„Telekomunikāciju vēsture” 2.daļā apraksta 
tā laika aculiecinieks Teodors Rozītis.  
 
Šeit gan jālabo atmiņas – vajadzētu būt 
1951. gada oktobris, jo uztvērēju „Baltika 
52” sāka ražot 1952. gada maijā. Un arī 
jaunais standarts (GOST) sāka darboties 
no 1952. gada 1. janvāra. Arī visas 
aprakstītās izmaiņas uztvērēja elektriskajā 
shēmā attiecas uz „Baltika 52”.  



Tomēr šīs izmaiņas nav vērtējamas 
viennozīmīgi. Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas tehnisko zinātņu nodaļas 
zinātniskais sekretārs M. Zaķis rakstā 
“Tehniskais progress un materiālu patēriņa 
samazināšanas jautājumi rūpniecībā” to 
vērtē kā zināmu stagnāciju VEF radio 
nozarē. 
 

(Cīņa, 1955.09.15.) 

Radiouztvērējs «Baltija» bez iesaiņojuma sver 15 
kilogramus. Visi uztvērēji lielāko tiesu sastāv no 
melnajiem un krāsainajiem metāliem un vara 
vadiem. Lieks materiālu kilograms masveida izlaidē 
izraisa milzīgu deficīta materiālu pārtēriņu. Otrās 
klases radiouztvērējs «Rīga-6» sver 12 kilogramus 
un ir par trim kilogramiem vieglāks par «Baltiju». 
Tātad VEF otrās klases radiouztvērēju 
izgatavošanā pārtērē tūkstošiem tonnu materiāla. 
Turklāt jāatzīmē, ka jaunie VEF modeļi no gada 
gadā kļūst nevis vieglāki, bet tieši otrādi — vēl 
smagāki. Aplūkosim radiouztvērēju svara izmaiņas 
desmit gados — no 1945. līdz 1955. gadam: 
pieclampu uztvērējs «M 557» (ar apaļo skalu) sver 
10,4 kilogramus, sešlampu uztvērējs «M 697» (ar 
kvadrātveida skalu) — 13 kilogramus, bet 
uztvērējam «Baltija» jau ir septiņas radiolampas un 
tā svars sasniedz 15 kilogramus.  

 

Par godu radio dienai 1952. gada maijā laikraksts ziņo par jaunā septiņu spuldžu uztvērēja modeļa 
„Baltika” izlaišanu.  

(Vefietis 1952.05.09.) 

 
 

No 1952. gada novembra beigām uztvērēju 
ražo ar finiera imitācijas apdari dekoratīvajām 
uztvērēja priekšplāksnēm. 
 

(Cīņa 1952.12.02.) 

 

No partijas preses kritikas uzzinām, ka Baltikas 
kastes (kastu sagataves) ražo arī divās citās 
specializētās fabrikās. 
 

(Cīņa 1952.03.29.) 
 

Raksts “Valsts intereses pirmajā vietā.” 
 “Furniera” (direktors b. Kagans) un Rīgas 
pirmās finieru fabrikas (direktors b. Ļebedevs) 
vadītāju sliktas darbības dēļ stipri apgrūtināts 
VEF radiocecha kolektīva darbs, ražojot 
radiouztvērējus Baltika. Vefieši pielikuši ne 
mazums pūļu, lai palielinātu produkciju, 
uzlabotu kvalitāti un pazeminātu radiouztvērēju 



pašizmaksu. Blakus citiem pasākumiem viņi 
noorganizējuši darbu pēc stundu grafika, lai 
ražīgi izmantotu katru minūti. Bet, tā kā 
“Furniers” un Rīgas pirmā finieru fabrika 
piegādā neregulāri un sliktas kvalitātes kastes 
uztvērējiem, vefiešu panākumi bieži vien tādēļ 
samazinās. Ir saprotams, kādu ļaunumu slikta 
un neritmiska apgāde nodara ražošanai, kas 
organizēta pēc konveijera sistēmas. Bet tas 
maz rūp minēto finerfabriku vadītājiem. Šāda 
rīcība asi nosodāma. 

Kvalitātes nodrošināšana rūpnīcā bija viens no 
svarīgākajiem uzdevumiem. Laikraksta 1953. 
gada maija numura milzīgajā apakšvirsrakstā 
rakstīts, ka izbrāķēti 88% uztvērēju „Miers 
M152” un katrs trešais uztvērējs „Baltika”. 
 

(Vefietis, 1953.05.29.) 
 

1953. gada 15. janvārī tiek izlaists uztvērēja 
„Baltika 52” 100000. eksemplārs. 
 

(Vefietis 1953.01.27.) 

 

Modernizētā uztvērēja Baltika (Baltika 52) 
aprakstu ar elektrisko shēmu un tehniskajiem 
parametriem sniedz žurnāls Radio. 
 

(Радио 1953. Nr.01) 

 

Iespiedmateriālus izplata arī 1953. gada jūlijā 
Rīgā notikušās zinātniskās konferences 
delegātiem. 

 
 

 



Attēli no uztvērēja Baltika (Baltika 52) ražošanas. 

 
(Vefietis 1952.05.09.) 

 
(Vefietis 1952.06.06.) 

(Vefietis 1953.06.02.) (Vefietis 1953.06.26.) 

(Vefietis 1953.07.28.) 

 
 
 
Skalas stiklu 
griešana. 
 
(Vefietis 
1953.12.31.) 
 



(Vefietis 1954.08.18.) (Vefietis 1954.08.21.) 

(Vefietis 1954.09.18.) 
(Vefietis 1954.11.13.) 

 

1953. gada Radiodienas numurā laikrakstā 
Vefietis galvenā konstruktora nodaļas radio 
laboratorijas vadītājs L. Ratiners sola pilnveidot 
uztvērēju Baltika. 
 

(Vefietis 1953.05.05.)  

Laikraksta „Vefietis” 1953. gada 31. decembra 
numurā tiek ziņots par plāniem modernizēto 
uztvērēju „Baltika M254” sākt ražot 1954. 
gadā. 
 

(Vefietis 1953.12.31.) 

 
Pēc pusgada VEF radioražošanas laboratorijas 
vecākais inženieris J. Avotiņš izsaka nožēlu 
par modernizētā uztvērēja parauga 
neesamību. 
 

(Vefietis 1954.05.07.)  



Jaunizveidotās galvenā tehnologa nodaļas 
darbiem veltīts raksts “Ražošanas 
tehnoloģiskā sagatavošana 1955. gadam”. 
 

(Vefietis 1954.12.08.) 
 

Uztvērēja „Baltika M254” ražošanu pēc 
daudzkārtīgas termiņa atlikšanas un ar milzīgu 
„sturmēšanu”, lai „izpildītu rūpnīcas plānu pēc 
nomenklatūras”, uzsāk 1954. gada pēdējās 
dienās. 
 

(Vefietis 1954.12.11.) 
 

Uzlaboto „Baltika M254” modeli asi kritizē 
strādnieki par nepārdomāto šasijas 
tehnoloģisko izveidi. Montāžas darba ietilpību 
un uztvērēja kvalitāti neveicina arī izejas 
transformatora pārcelšana no skaļruņa uz 
šasijas iekšpusi. 
 

(Vefietis 1955.02.09.) 

 

Sūdzības ir arī par darba organizāciju. 
 

(Vefietis 1955.02.09.) 

 

Arī jaunā potenciometra ar slēdzi kvalitāte 
pasliktinājusies. 
 

(Vefietis 1955.02.09.) 

 



Līdz ražošanas beigām tā arī netika uzstādīts 
rūpnīcas tehniskā progresa plānā paredzētais 
uztvērēja „Baltika M254” šasiju mehāniskās 
apstrādes konveijers. 
 

(Vefietis 1955.11.02.) 

 
 

Uztvērēju Baltika M 254 beidz ražot 1956. jūlijā pirms radiolas VEF Akords ražošanas uzsākšanas. 
Kopumā saražoti 815196 eksemplāri visa veida uztvērēja Baltika modeļi. 
 

(Ločmelis J. "VEF mans liktenis, mana dzīve" 51.lpp.). 
  



1. klases radiouztvērējs Miers M152 

 
Radiouztvērējam Miers M152 tika pievērsta dāsna preses uzmanība. 
Pirmās ziņas par uztvērēju atrodamas laikraksta Vefietis 1951. gada 24. marta numurā. 

 

Arī laikraksts Cīņa ziņo: 
Konstruktoru biroja radio grupas darbinieki inženiera b. Ratinera vadībā pašlaik izstrādā jaunu, 

vēl vairāk uzlabotu pirmās klases radio uztvērēju. Jaunajam 14 spuldžu aparātam būs vēl vairāk 
uzlabotas elektroakustiskās un citas īpašības. Jauno radiouztvērēju, kam būs sevišķi glīts ārējais 
izveidojums, ražos divos veidos. Tam būs septiņi viļņu diapazoni. Konstruktori jau samontējuši un 
pārbaudījuši jaunā uztvērēja modeli. 
 

(Cīņa 1951.04.08.) 
 
 



 
1951. gada 22. novembrī laikraksts „Vefietis” raksta: „Sakarā ar Rīgas 750 gadu jubileju mūsu 
pilsētas darbaļaudis dāvina tautas mīļotajam Vadonim biedram Staļinam krāšņu velti. Dāvanas 
priekšmeti... izgatavoti mūsu rūpnīcā.” 
Laikrakstā ievietotajās fotogrāfijās redzam jubilejai veltīto 13 spuldžu radio uztvērēju, kurā bez 
grūtībām atpazīstam uztvērēju Miers M152 un rakstāmgaldu ar iemontētu radiouztvērēju. Arī otrajā 
uztvērējā atpazīstam Miers M152 rokturus un uz galda horizontāli novietoto šī uztvērēja skalu. 
Arī žurnāla Zvaigzne 1951. gada 23. numurā publicēti līdzīgi foto ar līdzīgu tekstu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1952. gadā presē ir vairāki raksti par gatavošanos uztvērēja masveida ražošanai. 

  
(Vefietis 1952.04.30.) 

 

   
(Vefietis 1952.05.09.) 

Līdzīga satura publikācija ir laikrakstā Cīņa 1952.05.10. 
 



 

(Vefietis 1952.07.12.) 

 

 
(Vefietis 1952.08.07.) 

 

Pēc preses ziņām, sērijveida ražošana uzsākta 1952. gada oktobra sākumā. 

  
(Vefietis 1952.10.05.) (Vefietis 1952.10.10.) 



 
Žurnāla Zvaigzne 1952. gada 21. numurā sniegts abu Latvijas radiorūpnīcu VEF un RRR ražoto 1. 
klases radiouztvērēju Miers M152 un Rīga 10 apskats. Diemžēl neveiktais salīdzinājums nav par 
labu VEFam. 

  
 

 

1953. gada žurnālā Radio 
ievietots plašs uztvērēja 
apraksts. 
 

(Радио 1953. Nr.05) 

 

Citā žurnāla Radio numurā - 
arī uztvērēja mezglu un 
detaļu apraksts.  
 

(Радио 1953. Nr.08) 

 

 

Laikraksta Vefietis 
1953.05.05. numurā 
ievietots VEF 
pirmskara periodā 
ražotā uztvērēja 
Vefsuper 7MD/34 
attēls salīdzinājumā ar 
Miers M152. Tas ir 
viens no nedaudzajiem 
VEF pirmskara 
ražojumu attēliem 
laikrakstā šajā laikā. 

 



Iespiedmateriāls 1953. 
gada jūlijā Rīgā notikušās 
zinātniskās konferences 
delegātiem. 

 
 

 
 

Pēc 11 mēnešiem ražošanas, 1953. gada augusta pēdējās dienās saražots 10000. uztvērējs. 
(Vefietis 1953.09.02.) 

 

Laikraksts regulāri raksta par grūtībām uztvērēja ritmiskā izlaidē. Sevišķa „sturmēšana” ar 
neizbēgamo brāķa palielinājumu ir katra ceturkšņa un jo sevišķi gada beigās. 
Ja jau laikrakstā lieliem burtiem rakstīts, ka saražots 88% brāķa, tad lieta šajā gadījumā bijusi 
nopietna.  

(Vefietis 1953.05.29.) 

 
 

Laikraksta Padomju Jaunatne 1953.02.14. 
numurā kritizētas uztvērēja konstruktīvās 
nepilnības. 

 
 



 

Rakstā “Radiouztvērēju “Miers” montētāju 
prasības” pausta kritika par darba organizāciju 
rūpnīcā.  
 

(Vefietis 1953.06.16.) 
 
Kritiski raksti par detaļu kvalitāti un ražošanas 
organizāciju ir arī rūpnīcas laikraksta 
1953.04.07., 1953.06.26., 1953.07.28., 
1953.10.10. un 1953.11.18. numuros.  
 

 

 
Kritiski uztvērēju vērtē Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas tehnisko zinātņu nodaļas zinātniskais 
sekretārs M. Zaķis rakstā “Tehniskais progress un materiālu patēriņa samazināšanas jautājumi 
rūpniecībā”. 
 
 
Nesamērīgi pieaudzis materiālu daudzums pirmās klases radiouztvērējos. Radiouztvērēja 
«Miers» priekštecis — «Latvija» svēra 29,3 kilogramus, bet «Miers» sver 40 kilogramus. Pirmās 
klases līmeni radiouztvērējos var sasniegt ar daudz mazāku materiālu patēriņu. Par to liecina 
Ļeņingradas rūpnīcā izgatavotais pirmās klases radio uztvērējs «Oktjabrj», kas sver 25 
kilogramus, A. S. Popova vārdā nosauktajā radiorūpnīcā izgatavotais pirmās klases uztvērējs 
«Rīga-10», kas sver 24 kilogramus, un citi. Te jāmin, ka radiouztvērēja «Rīga-10» priekštecis «T-
689» svēra 25 kilogramus. Kā jau minējām, radiouztvērējs «Miers» divas reizes smagāks par tāda 
paša tipa ārzemju aparātiem. Arī Padomju Savienībā tas ir smagākais starp pirmās klases 
uztvērējiem. Tātad VEF izgatavotais uztvērējs «Miers» ir pats smagākais visā pasaulē. 
 

(Cīņa 1955.09.15.) 
 
 

Populāri bija lasītāju kontakti ar žurnālu 
Radio krievu valodā. Žurnāla rubrikās 
“Mums raksta” un “Tehniskā konsultācija” 
uztvērējs Miers M152 pieminēts arī 1954. 
gada 09. un 1954. gada 12. numurā. 

(Радио 1953. Nr.07) 
 

 



Attēli no ražošanas procesa. 

(Zvaigzne 1952. Nr.21) (Vefietis 1953.08.07.) 

(Vefietis, 1953.08.07.) (Vefietis 1953.05.26.) 

(Vefietis 1953.12.12.) (Vefietis 1953.12.23.) 



(Vefietis 1953.09.05.) (Vefietis 1954.02.24.) 

 
Foto, kuram nav izdevies noskaidrot izcelsmi, bet kas izvietots simtos interneta vietņu visā 

pasaulē. 
 
Uztvērējs pārtraukts ražot 1954. gada jūlijā, lai uzsāktu radiouztvērēja un radiolas Miers M154 
ražošanu. 
Saražoti 49134 eksemplāri. 

Ločmelis J., VEF – mans liktenis, Rīga 2005., 43.lpp. 



1. klases radiouztvērējs Miers M154 un radiola Miers M154R 

 
 

 

Laikraksta Vefietis 1953. gada 5. maija numura rakstā „Uzlabot mūsu uztvērējus” pausts nodoms 
pilnveidot uztvērēju Miers M152 un uz tā bāzes veidot radiolu. 

Rūpnīcas laikraksta 1953. gada pēdējā 
numurā ziņots par rūpnīcas plāniem 1954. 
gadā izlaist radiolu „Miers”. 
 

(Vefietis 1953.12.31.) 
 

 
Žurnālā Radio rakstā “Radiouztvērēju un 
televizoru ražošanas paplašināšana” 
pieminēta radiola Miers.  
 

(Радио 1954.Nr.01) 
 

 
 



1954. gada 6. marta numurā laikraksts 
Vefietis ziņo: „Atzīmējot 300. gadadienu 
kopš Ukrainas atkalapvienošanās ar 
Krieviju, vefieši izgatavojuši divas kluba 
radiolas, kuras kā dāvanu nosūtīs 
ukraiņu tautai”. 
Iespējams, minētā radiola ir jaunās 
radiolas Miers M154R eksperimentāls 
modelis. 
 

 

 

Acīmredzot kāds 
radiolas eksemplārs 
nokļuvis arī VEF 
Kultūras pilī, un 
1965. gadā tas ar 
“grūtībām” aizceļojis 
uz noliktavu. 
 

(Zvaigzne 
1965.Nr.13.) 

 

Par godu radio dienai, 1954. gada maija 
sākumā uzsākta izmēģinājuma šasiju montāža 
radiolai „Miers”.  
 

(Vefietis 1954.05.07.) 
 

Rūpnīcas laikrakstā stāstīts par izmaiņām 
modernizētajā uztvērējā Miers. 
 
Šajā pašā laikraksta numurā ražošanas 
radiolaboratorijas vecākais inženieris J.Avotiņš 
rakstā “Neapstāties pie sasniegtā” min 
trūkumus uztvērēja izstrādes un ražošanas 
procesā.  
 

(Vefietis 1954.05.07.) 
 

 
 
 



Spriežot pēc rūpnīcas laikraksta rakstā 
“Nodrošināt radiouztvērēja “Miers” izlaidi” 
ziņām, 1954. gada novembrī uzsākta uztvērēja 
Miers M154 ražošana.  
 

(Vefietis 1954.11.17.) 

 

Laikraksta decembra numurā lasām par 
apņemšanos decembrī saražot 1600 uztvērēju 
Miers. 
 

(Vefietis 1954.12.15.) 

 

(Vefietis 1954.12.08.) 
 

 
 

Grūtāk rūpnīcai veicas ar radiolas Miers 
M154R ražošanas uzsākšanu. 
Jaunās radiolas attēls pirmoreiz publicēts 
1954. gada radio dienai veltītajā numurā. 
 

(Vefietis 1954.05.07.) 

 

Raksts “Apspriež ultraīsviļņu radiouztvērēja 
projektu”. 
 

(Cīņa 1954.06.16.) 

Šajās dienas notika techniskās padomes 
kārtējā sēde, kurā izskatīja jautājumu par 
radiolu «Miers» pašizmaksas pazemināšanu. 
Pirmo partiju šo jauno pirmās klases radiolu, 
kura izgatavošanu rūpnīca jau sākusi, izlaidīs 
šā mēneša beigās.  

Raksts “Ātrāk nokārtot radiolas Miers izlaidi”. 
 

(Vefietis 1954.07.14.) 

 



 
Raksts „Kad beidzot būs iespējams ražot 
radiolu Miers”. 
 

(Vefietis 1954.08.04.) 
 

 
 
Raksts “Vēlreiz par radiolu “Miers””. 
 

(Vefietis 1954.08.28.) 
  

Laikraksta ievadraksts “Izpildīt plānu visos 
rādītājos”. 
 

(Vefietis 1954.09.09.) 
 

 

Laikraksta Vefietis 1954. gada 25. septembra numurā ievietots raksts “Draudzības velte” un foto. 
Protams, šādu speciālo pasūtījumu izpilde neveicināja masveida ražošanas ieviešanu, bet gan 
būtiski aizkavēja to. 

  

Arī žurnāla Zvaigzne 1954. gada 20. numurā 
ievietots dāvinājuma foto un paskaidrojums. 
 

 



 

Līdzīgi dāvinājumu varianti tika ražoti arī 
turpmāk un viens no tiem atrodas VEF vēstures 

muzejā. 

 

Rūpnīca VEF sākusi sērijveidā ražot radiolas 
«Miers». Attēlā: kontrolieri Lauma Bikse un 
komjaunietis Ansis Graudiņš sagatavo 
radiolas nosūtīšanai uz noliktavu. 

 

(Brīvā Venta 1954.10.05.) 

 
 

 
 

(Vefietis 1954.11.06.) 

 
(Vefietis 1954.12.15.) 

 
(Vefietis 1954.12.15.) 

 

  
Uztvērēja un radiolas apraksts. 

(Радио 1955. Nr.06) 
Radiolas atskaņotāja apraksts un detaļu dati. 

(Радио 1955. Nr.10) 
 



  
Rakstos “Jauna ierīce” un “Dekoratīvā finiera izgatavošanas jauna metode” risināti ražošanas 
tehnoloģiskie jautājumi. 

(Vefietis 1955.10.19.) 
 

Attēli no uztvērēja Miers M154 un radiolas Miers M154R ražošanas procesa. 

 
(Vefietis 1956.02.08.) (Vefietis 1956.02.22.) 

 

 
(Zvaigzne 1955.Nr.10) 

 
(Vefietis 1954.12.15.) 

 
(Vefietis 1955.04.16.) 

 



 
(Vefietis 1955.09.07.) 

 
(Vefietis 1954.12.11.) 

 

Restauratoriem interesanta varētu būt uztvērēju un radiolu Miers M154 kastu apdares 
tehnoloģija gan pirms, gan pēc jaunas tehnoloģijas ieviešanas žāvēšanai ar dzīvsudraba kvarca 
spuldzēm.  

(Vefietis 1956.05.09.) 

  
 
Rakstā "Dispečeru stunda" “Uzzinām, ka VEF tagad vairs neražo radiouztvērējus; rūpnīcas 
specialitāte — radiolas. Vienīgais izņēmums ir portatīvais, pārnēsājamais «Tūrists». Un vēl 
jaunums: no konveijera aizgājis radiolas «Miers» pēdējais eksemplārs. Tās vietā sākts ražot 
radiolu «Lukss», kas ir ne tikai labāka par savu priekšgājēju, bet arī vieglāka — par 12 
kilogramiem. Arī radiolas «Akords» rūpnīcā nedzīvos ilgāk par šī gada beigām — to vietā nāks 
jauns modelis «Koncerts».” 

(Zvaigzne 1956.Nr.22) 
 
Dažādi ar uztvērēja un radiolas Miers M154 ražošanu saistīti jautājumi atspoguļoti arī laikraksta 
Vefietis 1954.12.31., 1955.03.08., 1955.04.16., 1955.07.23., 1956.01.11., 1956.02.04. numuros.  
 

Ražošana turpinājās līdz 1956. gada novembrim, kad sākās radiolu Lukss ražošana. 
Nav noskaidrots vai uztvērēja un radiolas šasijām bija vienota numerācija un saražoto eksemplāru 
skaits. 1956.21.07. ražota radiola ar šasijas Nr.54650. 
  



2. klases uztvērējs un radiola VEF Akords 

 
 

 
   Pārskats par radiolu „Baltika”, ko pazīstam kā pēdējo rūpnīcas VEF ražoto radioaparātu ar oktālā 
cokola lampām - „VEF Akords”. Pirmajai VEF “miljonārei” (radioaparātam, kuru ražoja vairāk nekā 
miljons eksemplāros) nav paveicies ar preses uzmanību, jo tās laikmetu aizēnoja izcilākas 
“personības” - Tūrists, Lukss un daudzie VEF jaunkonstruētie uztvērēji. Pēc ziņām presē nav 
iespējams noteikt tā sērijveida ražošanas sākuma un beigu laikus. No tehniskās literatūras 
noskaidrots, ka radiouztvērēju VEF Akords sāk ražot 1955. gadā bet radiolu 1956. gadā. 
Raksts “Radiouztvērēju un televizoru 
ražošanas paplašināšana”. 

(Радио 1954.Nr.1) 
 

 
Raksts “Perspektīve”. 

 

(Vefietis 1954.11.06.) 
 

Raksts “Ražošanas technoloģiskā 
sagatavošana 1955. gadam”. 
 

(Vefietis 1954.12.08.) 
 

 

 

 

Žurnālā Radio dots īss uztvērēja un radiolas VEF Akords apraksts. 
(Радио 1956.Nr.02) 

 



 
 
 

(Vefietis 1957.05.08.) 

 
 

Uztraukumam 
nav pamata – 

radiolu  Akords 
ražos līdz 1961. 

gadam. 
 

 
 
 

(Vefietis 1957.05.08.) 

 

 
(Liesma1958.Nr.01) 

 

Kad cechs saņēma konstruktoru birojā izstrādāto «Akorda» konstrukciju… …kļuva skaidrs, ka daudz 
nepatikšanu sagādās skalas apgaismošanas spuldzīšu turētāja izgatavošana. Pēc konstruktoru nodomiem turētāju 
vajadzēja izgatavot no divām daļām: viena no tām tika izmantota kā atstarotājs — tā bija gara metāla plāksnīte. 
Turētāju abu pušu savienošanai un spuldzīšu patrona iestiprināšanai vajadzēja metināt 32 punktus. Bez tam turētāja 
izgatavošanai bija jāizmanto smagās štances (bet tās bija ļoti vajadzīgas citu detaļu izgatavošanai)… 

…nolēma katram turētājam piestiprināt atsevišķu mazu atstarotāju. Tas arī bija gala variants, ko apstiprināja 
galvenais inženieris. Tātad, kādas ir jauninājuma priekšrocības. Vispirms, četru spuldzīšu vietā ir trīs. Ietaupīta viena 
spuldzīte… 

…Otrkārt — liels metāla ietaupījums — trīs mazie spuldzīšu turētāji un to atstarotāji prasa pavisam niecīgu 
metāla daudzumu… 

…Un treškārt — jāmetina vairs tikai 8 punkti agrāko 32 punktu vietā. Tas viss taupa materiālu, taupa laiku, 
taupa darbaspēku. Nesen pirmie jaunie radiouztvērēji «Akords» ar skalas apgaismošanas spuldzīšu jauno turētāju 
nokļuva veikalos. 
 

(Padomju Jaunatne 1956.01.28.) 
 

PAR DARBA RAŽĪGUMA AUGSMI 
 

…Kokapstrādes cehs, strādādams trijās maiņās, dod 18 līdz 19 tūkstoš radiokastu mēnesī. Tas mūs vairs 
neapmierina. Un kad līdztekus radiolai «VEF-Akords» sāksim izlaist jauno radiolu «Latvija», mums vajadzēs krietni 
vairāk nekā 18 tūkstoš radiokastu mēnesi…  
…Izeja bija tikai viena: ar Tautas saimniecības padomes palīdzību panākt, lai vietējie mēbeļu kombināti izgatavotu 
radiokastes… 
…Priekšlikumu bija daudz. Nolēma izmēģināt jaunu metodi — žāvēšanu ar karsto gaisa caurvēju. Rezultāti pārspēja 
visas cerības. 
— Žāvēšanas process paātrinājās deviņas reizes. — saka ceha vadītāja vietnieks E. Krieviņš. Atbrīvojās 1200 
kvadrātmetru ražošanas platības, un mēs guvām iespēju uzstādīt jauno iekārtu, no pusamatnieciska darba pāriet uz 
mehanizētu ražošanu. Rezultāti skaidri redzami. Tais pašās ražošanas platībās tagad izgatavojam divreiz vairāk 
radiokastu nekā agrāk. Pēc aptuveniem aprēķiniem ar jauno tehniku un tehnoloģiju rūpnīca ietaupīs vairāk nekā 
pusotra miljona rubļu gadā. 

Cīņa, Nr.113 (13.05.1960) 



 
 

Mēmie akordi 
 

Biju nodomājis saviem piederīgajiem Jaungadā uzdāvināt kaut 
ko skaistu un vērtīgu. Izšķīros par kādu pēc nosaukuma jauku un 
skanīgu lietu — VEF radiolu «Akords». To nopirku Valmieras 
universālveikalā. Pārnesu aparātu mājas un sāku izmēģināt. Radiola 
nedarbojās.  

Otrā dienā aizgāju uz veikalu un izsūdzēju savas bēdas.  
— Atnesiet adaptera galviņu, aizsūtīsim uz VEF apmaiņai, — 

pamācīja direktors Oļļa.  
Ko nu? Dāvanu taču biju nodomājis pasniegt tieši gadu mijā!  
Direktors mani saprata un bija tik laipns, ka atļāva kultūrpreču 

sekcijas vadītājai Birholcei radiolu apmainīt. Apmainījām,  
Nu es steigšus braucu uz mājām, kur jau bija sapulcējušies 

viesi un piederīgie. Ieslēdzām radio un cerējām Jauno gadu sagaidīt 
pie «Akorda» skaņām. Bet mūsu prieki bija īsi. Tieši pusdivpadsmitos 
«Akords» «izskanēja» un nedeva vairs ne pīkstiena.  

4. janvārī vedu arī šo mēmuli uz veikalu.  
— Neko darīt, jāmaina vien būs, — nopūtās sekcijas vadītāja 

un iznesa no noliktavas trešo «Akordu». Bet arī šis bija mēms kā zivs. 
Kad sekcijas vadītāja no noliktavas izvilka pēdējo «Akordu», es klusībā 
vēlējos, kaut arī tas neskanētu, jo man bija zudusi katra patika uz VEF 
radioaparātiem. Taču kā par brīnumu, tieši šis skanēja!  

Bet laikam ķezā vien būšu. Sekcijas vadītāja Birholce man 
pastāstīja, ka nupat universālveikals saņēmis astoņus VEF «Akordus», 
no kuriem pieci stūrgalvīgi klusē.  

— Vefieši, redzams, uz gada beigām sturmējuši, — mēs zīmīgi 
saskatījāmies.  

Un tā ar laikam būs tie «mēmie akordi» komponēti. 
 

J. Čakstenis 
 

(Cīņa1957.01.24.) 
 

«Mēmie akordi» 
VEF partijas komitejas sekretāre b. Jegorova redakcijai ziņo, ka «Cīņas» 24. janvāra numura nodalījumā «Ar ušņu 
duramo» ievietotais raksts apspriests rūpnīcas radiolu «Akords» ražošanas iecirkņa strādnieku sapulcē. Veikti 
pasākumi, lai uzlabotu izlaistās produkcijas kvalitāti un rakstā minētos trūkumus novērstu. 
 

(Cīņa 1957.02.22.) 
 

 
No raksta “Parunāsim par 

radioaparātiem”. 
 

Ļoti izplatīta VEF radiola «Akords», bet, 
apskatot shēmojumu, redzams, ka tas ir 
mehāniski neizturīgs un tāpēc tam rodas 
sīki bojājumi. Iebūvētie divi skaļruņi, 
paralēli saslēgti, nespēj labot skaņas 
ziņā. 
 

(Cīņa 1959.07.16.) 

 
 
 
Par darba 
organizācijas 
problēmām un 
ražojumu zemo 
kvalitāti raksta arī 
ārzemju latviešu 
prese. 
 
 

(Londonas Avīze 
1956.05.11.) 



Raksts “Miljonā radiola “Akords””.  
Lielā Oktobra 43. gadadienu 
godam sagaidīs plašais VEF 
kolektīvs. Vakar pacilātība valdīja 
radio cehā, kur konveijeru atstāja 
miljonā radiola «Akords». Ceha 
kolektīvs, strādādams ritmiski kopš 
paša gada sākuma, izgatavojis 
5000 radiolas virs plāna. Daudz 
darījuši racionalizatori un 
izgudrotāji. Tikai astoņos mēnešos 
vien, ieviešot jauninājumus, 
ietaupīts ap miljonu rubļu - par 388 
000 rubļu vairāk, nekā paredzēts 
visā 1960. gadā. 
 

Raksts un foto (Rīgas Balss, 
1960.10.07.) 

 
Par 6. oktobrī izgatavoto miljono 
radiolu ziņo arī laikraksts Cīņa 
1960.10.08. 

 

 
Radiouztvērēju VEF Akords 1955.-1957. gados saražoja 116045 eks., radiolu VEF Akords 1956.-
1961. gados - 1052953 eks. 

(Ločmelis J., VEF – mans liktenis. Rīga, 2005. 43.lpp.) 
Radiolu pārtrauca ražot 1961. gada augustā – (Vefietis 1961.09.06.). 

 
I daļas beigas 


