
20. gs. otrajā pusē Latvijas arhitekti un dizai-

neri strādāja padomju varas apstākļos, kad 

gala produkts gandrīz nekad neizdevās tik 

spožs kā iecere, arī no viņiem neatkarīgu 

apstākļu dēļ. Tādēļ jo svarīgāk ir ar cieņu iz-

vērtēt šīs paaudzes veiksmes, arī arhitektes 

un dizaineres Maijas Pumpuras radošo mū-

žu. Viņas studiju laikā LVU Inženierceltnie-

cības fakultātē Padomju Savienībā sāka rea-

lizēt 1950. gada MP lēmumu Nr. 1911 «Par 

celtniecības izmaksu samazināšanu», kas 

bija pavērsiens uz industrializācijas ēru, to-

mēr arhitektūras pompozitāti vēl nekritizē-

ja. 1954. gadā celtnieki vissavienības ap-

spriedē jau krasi iestājās par to, ka padomju 

arhitektūrai jābūt ekonomiskai, un šo domu 

ietvēra 1955. gada PSRS KP CK un MP lē-

mums Nr. 1871 «Par pārmērību novēršanu 

projektēšanā un celtniecībā».

Laikmeta īpatnības Latvijā raksturo kāda sa-

vulaik slepena izziņa.1 LVU Arhitektūras fa-

kultātē 1949. gadā no darba tika atbrīvoti 

profesors Ernests Štālbergs, kas «audzināja 

studentus formālisma un konstruktīvisma 

garā», docents Pēteris Bērzkalns, kas bija 

«izvairījies atklāti nosodīt formālistiskos un 

konstruktīvistiskos virzienus», un docents 

Aleksandrs Birzenieks, kas «nepiedalījās ar-

hitektūras teorijas buržuāziski kosmopolītis-

ko nostādņu atmaskošanā».

Tomēr 1955. gada lēmuma iespaidā studen-

tiem atkal deva iespēju iepazīties ar moder-

nistu tēzēm, atziņām un darbiem; atgriezās 

arī pasniedzēji Bērzkalns un Birzenieks,  

sāka strādāt arhitekts Oļegs Zakamennijs, 

un Štālbergs atkal bija diplomdarba aizstā-

vēšanas komisijas priekšsēdētājs. Fakultā-

tes bibliotēkā drīkstēja iegūt informāciju, bet 

attieksmi pret jauno ievirzi arhitektūrā Pum-

pura varēja nodemonstrēt, kad sestajā kursā 

praksē Ļeņingradā viņai uzdeva no ēku pro-

jektiem dzēst ārā pilnības ragus, kapiteļus 

un citas pārmērības.

Vienu semestri Aleksandra Birzenieka vadī-

bā studenti apguva mēbeļu projektēšanu. 

Uz jautājumu, kādas formas un konstrukci-

jas pašai tolaik bijušas tuvākas, Pumpura 

teic, ka smagnējie, apaļie izvelkamie galdi 

uz masīvajām kājām un tiem līdzīgie iekār-

tas priekšmeti viņai nav bijuši simpātiski. 

Mēbelēm jābūt vieglām – «kā rokoko». Tas 

atbilst piecdesmito gadu kopējām vadoša-

jām tendencēm mēbeļu un telpas iekārtoju-

ma dizainā, kur starpkaru perioda moder-

nistu atradumiem pievienojās pēckara opti-

misms, jauns skatījums uz trīsdimensiju 

konstrukcijām, plastmasas un citi modernie 

materiāli un tehnoloģijas. Arhitekti un di-

zaineri tiecās veidot demokrātisku, funkcio-

nālu, viegli kopjamu, transformējamu un 

daudzpusīgi lietojamu vidi, kurā mēbeles 

aizņemtu iespējami mazāku daļu telpas. 

Gan sociālisma nometnē, gan kapitālistis-

kajās valstīs dzīvokļu trūkumu kompensēja 

ar tipveida celtņu guļamrajoniem, kam va-

jadzēja piemērotas mēbeles.

Padomju Savienības arhitekti un dizaineri 

centās atrast vidusceļu starp celtniecības  

Maija 
Pumpura
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industrijas un mēbeļu ražotāju vēlmēm mak-

simāli vienkāršot savus uzdevumus un ne-

pieciešamību nelielajos vienas istabas līdz 

trīs, reti četru istabu dzīvoklīšos ar zemajiem 

griestiem izmitināt ģimenes, nodrošinot tām 

iespējami labākus dzīves apstākļus. Tas, ka 

cilvēku ir vismaz par vienu vairāk nekā ista-

bu dzīvoklī, bija norma. Tika pieņemts, ka 

mēbelēm nevajadzētu aizņemt vairāk par 

28–33% grīdas laukuma. Uzņēmumiem un 

projektēšanas organizācijām deva attiecīgus 

uzdevumus, notika vissavienības apsprie-

des, organizēja gan arhitektūras, gan mēbeļu 

dizaina konkursus un izstādes.

Apmēbeļotu tipveida dzīvokļa maketu 

PSRS rādīja 1958. gada EXPO Briselē, de-

monstrējot arī pirmos sekciju mēbeļu kom-

plektus. Modē nāca atvērtie stelāžu plaukti, 

kas ļauj saglabāt ar tiem sadalītās telpas  

kopiespaidu. Vertikālajiem balstiem izman-

totas gan nospriegotas trosītes, gan metāla 

caurules, gan koka konstrukcijas. Projektē-

tāji piedāvāja mēbeles, ko dzīvoklī var sa-

montēt no unificētiem elementiem, un 

transformējamas mēbeles. Atzinību par ra-

cionāliem risinājumiem allaž izpelnījās 

1944. gadā dibinātais un vēl šobrīd sekmīgi 

strādājošais Igaunijas uzņēmums «Stan-

dard», kura projektos jūtama visai tieša 

skandināvu, jo īpaši somu, dizaina ietekme. 

Uzteikti tika arī Lietuvas un Latvijas mēbeļu 

projektētāji un ražotāji.

Tomēr modernu un kvalitatīvu mēbeļu mū-

žam nepietika. Veidojās padomju dizaina 
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vēsturei raksturīgā situācija – mēģinājumi ar 

vissavienības standartiem un nozares 

mākslinieciskajām padomēm celt ražošanas 

kultūru. Dažādos zinātniskajos institūtos 

veica pētījumus, apkopoja padomju un ār-

valstu pieredzi, radīja teorijas un metodikas. 

No 1969. līdz 1971. gadam Vissavienības 

standartizācijas zinātniski pētnieciskais in-

stitūts klasificēja rūpniecības izstrādājumu 

estētiskos rādītājus un izstrādāja valsts stan-

darta projektu kvalitātes estētisko kritēriju 

terminoloģijai, bet 1962. gadā dibinātais Vis-

savienības tehniskās estētikas (padomju aiz-

vietotājs vārdam «dizains») zinātniskās pēt-

niecības institūts izdeva vispārējas metodis-

kās rekomendācijas rūpniecības izstrādāju-

mu kvalitātes novērtēšanai utt.

Tomēr labās idejas lielākoties palika teorē-

tisku pārspriedumu, projektu un izstāžu eks-

ponātu līmenī. Mākslas zinātņu doktore, bi-

jusī Vissavienības mēbeļu projektēšanas, 

konstruēšanas un tehnoloģiju institūta vecā-

kā māksliniece M. Maistrovska atzīst, ka pa-

domju dizains bija centralizēts, tam nekad 

nebija augsti attīstītas rūpniecības un tehno-

loģiju bāzes, tādēļ speciālisti nodarbojās ar 

konceptu projektēšanu uz papīra un uz pro-

jektu realizēšanu teju deviņdesmit procen-

tos gadījumu nemaz necerēja.2

Situāciju Latvijas tipveida mājokļu celtniecī-

bā un mēbeļu projektēšanas un ražošanas 

gaitā trīsdesmit gados pēc Otrā pasaules ka-

ra savulaik izsmeļoši raksturojis tehnisko zi-

nātņu doktors Vilnis Kazāks.3 Viņš atzīmē, 

ka sešdesmito gadu sākumā tipveida mēbe-

les, kuras projektēja M. Staņa, B. Artmanis, 

V. Dambrāns, A. Nikolajevs un citi, bija at-

bilstošas jaunajai dzīvojamai videi. Tās bija 

veidotas, loģiski apvienojot masīva koka un 

plātņu materiālu detaļas.

Izpētes un projektēšanas procesu centralizā-

cija skāra arī Latviju. 1953. gadā tika nodibi-

nāts Papīra un kokapstrādes rūpniecības 

pārvaldes Konstruktoru tehnoloģiskās pro-

jektēšanas birojs, kas kopš 1963. gada darbo-

jās Latvijas PSR Kokapstrādes rūpniecības 

ministrijas pakļautībā un 1977. gadā kļuva 

par Zinātnisko ražošanas apvienību «Gau-

ja». Līdz 1991. gadam «Gaujas» uzdevums bi-

ja radīt mēbeļu projektus un pirmos rūpnie-

ciskos paraugus, ko nodeva Latvijas mēbeļu 

ražošanas uzņēmumiem. «Gaujā» Maija 

Pumpura nostrādāja deviņpadsmit gadu, 

veltot tos mēbeļu projektēšanai. Viņai tā bija 

ceturtā darbavieta.

Padomju valsts sadales sistēma noteica kat-

ra augstskolas absolventa darbavietu. Mai-

jai 1957. gadā bija jādodas uz Ērgļiem strādāt 

par inženieri Celtniecības pārvaldes ražoša-

nas tehnikas daļā, bet pārvaldi likvidēja,  
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un sešus gadus (1958–1964) viņa bija Latvi-

jas valsts pilsētu celtniecības projektēša-

nas institūta «Pilsētprojekts» tipveida pro-

jektēšanas darbnīcas arhitekte, tad – vecā-

kā arhitekte, kuras uzdevums bija tipveida 

projektu piesaiste Rīgas mikrorajonos. Uz 

jautājumu, kāds bija viņas un kolēģu vie-

doklis, vai viņi nekritizēja šo masveida 

būvniecību, saņēmu atbildi – nē, krasi no-

raidošas attieksmes neesot bijis. Sapratuši, 

ka jauni dzīvokļi ir nepieciešami. Atseviš-

ķu sēriju dzīvokļu plānojums bija gan dzī-

vošanai netīkams, gan mēbeļu izvietoša-

nai neparocīgs. Kā veiksmīgāko viņa min 

104. sēriju ar izolētajām istabām, lielajām 

palīgtelpām un lodžijām, bet par neveiks-

mīgiem uzskata projektus ar garajām ista-

bām. Arhitekte ar smaidu atceras pēc kolē-

ģa pamudinājuma uz Āgenskalna priežu 

jaunbūves fasādes Kristapa ielā radīto ba-

loža siluetu. «Pilsētprojekts» piedalījās arī 

Operas remontā, kur tapa aprīkojums bufe-

tei, izmantojot tolaik moderno noformēju-

mu ar koka līstītēm.

mo no savām 34 autorapliecībām par rūp-

nieciskajiem paraugiem. 1967. gadā viņa pie-

dalījās 1. Latvijas dizaina izstādē un 1969. ga-

dā tika uzņemta Arhitektu savienībā.

Tikšanās ar tolaik jau pieredzējušo mēbeļu 

projektētāju un arhitektu Bruno Artmani 

(1915–2007) noteica turpmāko – 1970. gadā 

Maija Pumpura pārgāja darbā uz Kokapstrā-

des rūpniecības ministrijas centrālā projektē-

šanas biroja (vēlākā «Gauja») mēbeļu projek-

tēšanas nodaļu. Septiņdesmitajos gados no-

zares uzņēmumi specializējās, notika darba 

dalīšana. Valmieras mēbeļu kombināta cehā 

Valmierā ražoja viesnīcu iekārtas, Rūjienā – 

priekšnamu iekārtas, Valkā – mīkstās mēbe-

les, Jaunpiebalgā – krēslus. Mēbeļu ražošanas 

apvienībā «Rīga» ražoja guļamistabu iekār-

tas, Rīgas mēbeļu kombinātā – dzīvojamo is-

tabu garnitūras, vēlāk – kabinetu iekārtas sa-

biedrisko iestāžu vajadzībām utt. Katrs uzņē-

mums atbilstoši saviem ražošanas plāniem 

pasūtīja «Gaujai» projektus, kurus nodaļas 

vadītājs, ņemot vērā kolēģu aizņemtību un 

iekšēja pirmsprojekta konkursa rezultātus, 

uzticēja kādam no speciālistiem. «Gaujā» 

strādāja arī izcili mēbeļu konstruktori un citi 

speciālisti, bija laboratorija, darbnīcas un ap-

rīkojums, kas ļāva gan eksperimentēt, gan 

radīt prototipus ražošanai. Tas ir viens no 

priekšnoteikumiem, kādēļ «Gaujas» mēbeles 

saņēma atzinību izstādēs, un Pumpura neat-

ceras, ka viņai būtu nācies atrādīt projektus 

vissavienības ekspertiem vai studēt centrālo 

institūtu izstrādāto metodiku.

Pumpuras vasarnīcai domātā mēbeļu iekār-

ta «Vasara» ar daudzajām atvilktnēm, ērti 

kopjamām virsmām un matracīšiem bija 

gan funkcionāla, gan izteiksmīga un 

1972. gadā saņēma diplomu Baltijas republi-

ku mēbeļu izstādē Viļņā, nākamajā gadā – 
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Maija Pumpura 1965. gadā sāka strādāt par 

vecāko mākslinieci konstruktori (nosau-

kums «dizainers» tolaik Padomju Savienībā 

neeksistēja) Latvijas PSR Vietējās rūpniecī-

bas ministrijas Specializētajā māksliniecis-

kās konstruēšanas, projektēšanas un tehno-

loģiju biroja sadzīves priekšmetu konstruē-

šanas nodaļā. Latvijā tas bija viens no pir-

majiem valsts organizētajiem dizaina biro-

jiem, kur tapa visdažādāko rūpniecības pre-

ču, tostarp arī rotaļlietu, trauku, sveču, gal-

da piederumu u.c., projekti, tādēļ kolēģi šo 

iestādi dēvēja par karotīšu biroju. Arī Pum-

puras darba uzdevumos bija gan emaljētu 

trauku komplekts, gan galda piederumi, gan 

ledusskapja noformējums (uzlabojot kādu 

esošu projektu), mēbeles bērniem, gan eks-

pozīcijas projekts izstādei «Latvijas PSR lop-

kopības sasniegumi». 1966. gadā par virtu-

ves piederumu komplektu viņa saņēma pir-

Viesnīcas «Rīdzene» 
restorāns, 1981.

Ü
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izstādē «Mākslinieciskā konstruēšana 

PSRS» Briselē. To publicēja itāļu «Domus», 

vācu «Mōbel un Wohnraum» un angļu «Ca-

binet Maker». Rīgas mēbeļu fabrikai «Teika» 

tapa «Saulīte» – pirmais komplekts tā sauk-

tajā etnogrāfiskajā stilā. Pircēji gan Padomju 

Savienībā, gan aiz tās robežām bija likuši 

manīt, ka tīri funkcionālā vide vien viņus 

neapmierina. Atdzima interese par dekoru, 

par roku darba savdabību, par atsaucēm uz 

patiesu vai iedomātu senatni. Latvijas kon-

tekstā tā bija iespēja apliecināt tautas manto-

juma nezūdošo vērtību.

Mēbeļu konstrukcijā izmantoti savienojumi 

ar ķīli un formas, kas raksturīgas zemnieku 

mēbelēm. Ar caurspīdīgo laku klāto mēbeļu 

gludās virsmas apdarinātas ar lapegles na-

žu finieri, pildiņus un krēslu atzveltnes ro-

tāja kokgriezumi. 1975. gadā «Saulīte» iegu-

va zelta medaļu Plovdivas (Bulgārija) starp-

tautiskajā mēbeļu gadatirgū. 1980. gadā Rī-

gas Mēbeļu kombinātam tapa līdzīgi kom-

plekti ar stūra sēdekļiem – «Kristīne» no 

skujkoku zāģmateriāliem ar caurspīdīgu 

matētu apdari un «Kristīne-2», kam arī iz-

mantoti skujkoku zāģmateriāli, bet vairogi 

gatavoti no skaidu plātnes. Šim variantam 

bija atrasta savdabīga krēslu atzveltnes 

konstrukcija. 1978. gada komplektam «Vija» 

zīmīgas virpotas detaļas un dekoratīvi fron-

toni virs bufetes atsevišķajām daļām. Ap-

darei izmantots cieto lapu koku nažu finie-

ris un caurspīdīgs matēts lakojums (Rīgas 

mēbeļu fabrika «Teika»).

Darbs pie stilizētajām formām autori intere-

sēja, un viņa radīja projektu «Piebalga». 

Krēsliem bija pītas sēdītes, vertikālie balsti 

virpoti, dekoratīvi piezāģēti pildiņi – to visu 

varēja uzkonstruēt un izgatavot «Gaujas» 

meistari, bet ražotājs šim elegantajam kom-

plektam tāpat kā 1976./1977. gadā projektē-

tajai guļamistabas iekārtai «Barba» neatra-

dās. Latvijas cilvēki arī ar prieku būtu iene-

suši etnogrāfiskās mēbeles savā mājoklī, ta-

ču tās ražoja tikai eksportam. Vismaz viens 

krēslu komplekts, kā apgalvo Vilnis Ka-

zāks, Latvijā godam kalpojot studentu ka-

fejnīcā Jelgavā.

Konkursam 1974. gadā tika projektēta jauna 

cilvēka istabai paredzēta mēbeļu grupa 

«Students». Plātņu materiāli ļāva gan racio-

nāli izmantot telpu, gan ar lieliem krāsaino 

virsmu laukumiem radīt jauneklīgu noska-

ņu. Sešdesmito gadu beigās jauniešu vidē 

aktuāla bija tendence atteikties no tradicio-

nālajām gultām, dīvāniem un vispār – solī-

dām mēbelēm. To vietā tika piedāvāti ātri 

un dažādi sakombinējami moduļi, sēžamie 

maisi, ar sprādzēm vai auklām aprīkoti mat-

rači, ko dienā varēja sasiet kā dīvānus utt. 

Arī Pumpuras «studentam» bija paredzēta 

mēbele no mīkstiem moduļiem (ar porolonu 

apvilkts atsperu bloks). «Studenta vecmāmi-

ņai» arhitekte radīja komplektu «Madara» – 

gana vienkāršu un stabilu, vecākam cilvē-

kam ērti lietojamu, bet ar dažām romantis-

kām detaļām (furnitūra, krēsls), kas varētu 

atgādināt laukos vai mazpilsētā pavadītu 

jaunību. Tā bija pirmā reize, kad tika ņemtas 

vērā izmaiņas, kādas, gadiem ejot, rodas cil-

vēka un lietu attiecībās. Diemžēl ne «Stu-

dentu», ne «Madaru» ražošanā neieviesa.

Netika ražots arī 1982. gadā ceturtās paau-

dzes tipveida dzīvokļu mēbeļu vissavienī-

bas konkursam radītais «Severīns» – viens 

no tehnoloģiski vissarežģītākajiem Pumpu-

ras projektiem. RTU docents, tolaik «Gau-

jas» tipveida mēbeļu projektēšanas un 

konstruēšanas nodaļas vadītājs Juris Em-

siņš atceras, ka bez konstruktora Valda Krū-

miņa zināšanām un izdomas un amata 

meistara Valda Īgala prasmēm ieceres reali-

zēt nebūtu bijis iespējams. «Maija bija tik 

sievišķīga un šarmanta – viņa mācēja pa-

nākt visu, un mēbeles bija viņas aicinā-

jums, bet Valdis Krūmiņš bija ļoti diplomā-

tisks,» kolēģus raksturo Emsiņš. Maskavā 

«Severīnu» visi apbrīnoja, bet piešķīra tikai 

trešo vietu – esot špikots no itāļiem. Apzinā-

ti vai neapzināti, bet žūrija nebija ņēmusi 

vērā to, ka postmodernisma uzvaras gā-

jiens pasaulē bija mainījis attieksmi pret 

formām. Arkas un aploces bija aktuālas gan 

arhitektūrā, gan dizainā. Svarīga bija inter-

pretācija, savs skatījums uz lietām. Tās 

komplektam netrūka, un «Severīns», gan 

bez autores un pat bez viņas vārda, aizceļo-

ja uz izstādi Latīņamerikā, bet pēc tam no 

Maskavas vairs neatgriezās. Rūgtums Pum-

puras balsī jaušams vēl šodien. Sudraba 

medaļu saņēma krēsli ar devīzi «66899». 

To raksturīgākā īpatnība – atzveltnes detaļu 
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Vasarnīcai domātā 
mēbeļu iekārta 
«Vasara», 1972.

ÖÖ
Bērza masīvkoka 
skapis «Bite», 1982.

Ü
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No moduļiem 
sastāvoša 
mēbeļu grupa 
«Simona», 1982.

Ü
ÖÖ
Atpūtas mēbeļu 
grupa «Lita».



MAIJA PUMPURA
SUMMARY

In soviet Latvia of the 1950s architects and designers were optimistic about the new mate-
rials and technologies. Architectural designers tried to find the golden mean between the 
wish of building and furniture industries to simplify tasks and the necessity to ensure as 
good living conditions as possible in the small apartments. When Maija Pumpura studied 
at the Faculty of Civil Engineering of the State University of Latvia (1951-1957), one semester 
was dedicated to furniture design taught by Aleksandrs Birzenieks. Pumpura says that the 
weighty, round extension tables with massive legs and other similar objects seemed unat-
tractive to her. There was lack of modern good-quality furniture. It was the start of the sit-
uation typical for soviet design: attempts to raise production culture with all-soviet stand-
ards. Centralisation of design process practiced in the USSR affected Latvia as well. In 
1953 the Constructors’ Bureau of Technological Design at the Paper and Timber Processing 
Industry Board was established. In 1977 the Bureau was reorganised into the Scientific Pro-
duction Union «Gauja» where Pumpura worked from 1970 to 1989. Her summer house fur-
niture set titled «Vasara» (Summer), with many drawers, easy-to-clean surfaces and small 
mattresses, received a diploma in the exhibition «Artistic Designing in the USSR» in 1973. 
Furniture set’s pictures were published in magazines «Domus», «Möbel and Wohnraum» 
and «Cabiner Maker». «Saulīte» (Little Sun) was her first set in ethnographic style earning 
golden medal in 1975 in Plovdiv. Society was again interested in décor and handwork that 
reminded antiquity. Latvian people would have been happy to introduce ethnographic 
furniture in their homes, too, but unfortunately, those were produced only for export. For 
the contest in 1974 one designed a furniture group «Student» meant for a young person’s 
room. It was however not put into production. In 1980s the triumph of postmodernism 
had brought an update of arches and curved lines, but production makers did not support 
«Severīna» designed by Pumpura in 1982 for the all-soviet contest of model apartment fur-
niture. In her leisure furniture group «Lita» Pumpura, together with colleagues, managed 
to solve the problem typical of curved glued timber furniture: it was the first time in Latvia 
when narrow (width of glued sheets) and thick (number of layers) details were employed. 
Maija Pumpura had to work in a time when one standard of USSR furniture paid respect 
to the size of Baltic people and permitted the mattress to be 196 cm long while another 
regulatory act of USSR building industry allocated only 180 cm for bedroom’s wall. Thus, 
not every bed could be fitted into every bedroom. And still: in Latvia furniture design ex-
isted not only in concepts and on paper. EDĪTE BĒRZIŅA MG. ART
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Vēstures avoti: 1. «Latvijas Vēsture». 1998., Nr. 1(29), 
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«Mūsdienu tipveida mēbeles. Latviešu lietišķā 

māksla». – Liesma. R., 1989. 55–69. lpp.

šaurai gravētai rievai līdzīgais salaidums, 

kas padara mēbeli izsmalcināti šarmantu.

Problēmu, kas sastopama liekti līmētās kok-

snes mēbelēm, ka detaļas ir pārāk plānas un 

tādēļ nestabilas, Pumpurai kopā ar kolēģiem 

izdevās atrisināt atpūtas mēbeļu grupā «Li-

ta». Pirmo reiz konstrukcijā izmantotas tik 

šauras (līmēto lokšņu platums) un vienlai-

kus tik biezas (līmēto kārtu skaits) detaļas. 

Par ilgdzīvotāju Latvijas mēbeļu saimē lai-

kam var saukt no moduļiem sastāvošo atpū-

tas mēbeļu grupu «Simona». Pārvietojot mo-

duļus, var operatīvi pārorganizēt telpu, aiz-

pildīt stūrus, mainīt telpas noskaņu. Sēdekļi 

ir ērti un izturīgi, loģiskā forma neapnīk un 

neiziet no modes.

Pumpura vienīgā no kolēģiem jau kopš 

1974. gada (komplekts «Laura») bija speciali-

zējusies virtuves mēbeļu projektēšanā. Rēķi-

noties ar tipveida dzīvokļu dažādajiem iz-

mēriem, bet visumā nelielo platību, bija iz-

strādāti desmit komplektācijas varianti, lai 

katram dzīvoklim varētu izvēlēties piemēro-

tāko. Veikalos gan tik daudz parasti nebija, 

un padomju cilvēks, kā radis, ņēma to, ko 

varēja dabūt. Amizants stāsts saistīts ar 

1983. gadā projektēto komplektu, kam bijis 

iecerēts nosaukums «Guna», pret ko protes-

tējusi kāda ministrijas pārstāve, vārdā Gu-

na, tādēļ komplektu sauc «Gunta». Komplek-

tam «Magone» saliekamo galdu projektēja 

Armands Bisenieks. Pumpura 1981. gadā 

strādāja arī pie mēbelēm Politiskās izglītības 

(Kongresu) namam un viesnīcas «Rīdzene» 

restorānam un banketu zālei.

«Perestroika» skāra arī «Gauju», samazinā-

jās ražošanas apjomi. Pumpura bija radījusi 

bērza masīvkoka dzīvojamās istabas iekār-

tu «Bite», kas vēl šodien liekas iekārojama. 

Tomēr uzņēmuma vadībai šķita, ka bērzko-

ka mēbeles nepirks, un komplektu tāpat kā 

sekciju ar noapaļotajiem stūriem ražošanā 

neieviesa. Maija Pumpura pensionējās 

1989. gadā. Viņa bija strādājusi laikā, kad 

viens PSRS valsts mēbeļu standarts respek-

tēja baltiešu augumu izmērus un atļāva mat-

racim būt 196 cm garam, bet cits PSRS valsts 

celtniecības normatīvs atvēlēja guļamista-

bas sienai tikai 180 cm. Līdz ar to katru gultu 

katrā guļamistabā ielikt nevarēja. Un to-

mēr – Latvijā mēbeļu dizains bija ne tikai 

koncepcijās un uz papīra. â

Ēdamistabas 
mēbeļu komplekts, 
80. gadu 2. puse.




