
FRĪDRIHA CANDERA 
MEMORIĀLĀ MUZEJA VIESU 

GRĀMATA
MĒNEŠA PRIEKŠMETS



UZ PRIEKŠU, 
UZ MARSU!
FRĪDRIHS CANDERS



MUZEJA ATKLĀŠANAS DIENĀ UN VISĀ
MUZEJA PASTĀVĒŠANAS LAIKĀ GODA
VIESI ŠAJĀ GRĀMATĀ IR ATSTĀJUŠI
SAVUS IERAKSTUS. APLŪKOSIM DAŽUS
NO TIEM.



ASTRA CANDERE

Frīdriha Candera meita Astra pie tēva 

ģimenes mājas muzeja atklāšanas dienā

1987. gada 10. septembrī.

Foto:  Leons Balodis



ASTRA CANDERE

Балтийское море - не просто водица

Kормилица мать рыибака латыша.

Oтсюда взлетела чудесная птица,

Большая, как мир, человечья душа.

A. Podļipaeva balāde «Spārnotā dvēsele», kas 

veltīta F.  Canderam.



ILGVARS BATRAGS

LPSR Kultūras ministra vietnieks veic 

ierakstu Goda viesu grāmatā muzeja 

atklāšanas dienā.

Foto:  Leons Balodis



ILGVARS BATRAGS

«Kas grūti nāk, tas labi nāk» – tā

saka mūsu tauta.

Lai jūsu muzejs nepazītu 

viegluma, tad nekas neiznāks.



ALFRĒDS RUBIKS

Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs

pie muzeja ēkas tā atklāšanas dienā.

Foto: Jāzeps Danovskis



ALFRĒDS RUBIKS

Mēs varam lepoties, ka Rīgā strādāja un 

dzīvoja tāds ievērojams Cilvēks. Bet ar to ir 

par maz.  Mums jābūt viņa cienīgiem –

jāstrādā un jārada, jādod savai pilsētai, savai 

tautai, visai cilvēcei tikpat daudz.



VLADIMIRS UTKINS

Padomju zinātnieks, konstruktors, 

speciālists raķešu un kosmosa 

tehnoloģiju jomā.  Runā pie F.  Candera 

muzeja ēkas tā atklāšanas dienā.

Foto:  Jāzeps Danovskis



VLADIMIRS UTKINS

Izsaku sirsnīgu pateicību Frīdriha 

Candera, ievērojamā starpplanētu 

lidojumu teorētiķa, zinātnieka un 

izgudrotāja memoriālā muzeja 

veidotājiem. Dzīve apstiprināja lielā

izgudrotāja ideju pareizību.



JĀNIS STRADIŅŠ

LPSR ZA akadēmiķis, vēsturnieks 

uzstājas ar runu pie F.  Candera 

muzeja tā atklāšanas dienā.

Foto:  Leons Balodis



JĀNIS STRADIŅŠ

Šī gada 23.  augustā atzīmējam Frīdriha 

Candera simtgadi un, 10.  septembrī svinīgi 

atklājām dižā rīdzinieka memoriālmuzeju

Zasulaukā. Mūsu pilsētā tas ir pirmais īpaši 

zinātniekam izveidotais muzejs. Kaut šāda 

piemiņa veidotos arī citiem mūsu 

zinātniekiem.



ĻEVS DEMINS

Padomju kosmonauts.

Apmeklēja muzeju 1988.  gada 13.  martā.



ĻEVS DEMINS

Ar interesi un lielu prieku iepazinos 

ar muzeja ekspozīciju. Patīkami 

apzināties, ka tautas atmiņā palikuši 

pirmatklājēji, kam bija jāpārvar pirmo 

ceļa gājēju grūtības.



ANATOLIJS SOLOVJOVS

Padomju kosmonauts, dzimis rīdzinieks.

Apmeklēja muzeju 1988.  gada 19.  augustā.

Foto:  Anda Krauze



ANATOLIJS SOLOVJOVS

Liels paldies Candera muzeja 

darbiniekiem par iespēju uzzināt 

vairāk par tā cilvēka dzīvi, kurš mums 

atvēra ceļu uz kosmosu. Mūsu 

kosmonautikas pamatlicējiem pat 

lidojumi uz Marsu šķita reāli.



VIKTORS SAVINIHS

Padomju kosmonauts, lidoja kopā ar kosmonautu 

rīdzinieku Anatoliju Solovjovu.

Apmeklēja muzeju 1989.  gada 3.  maijā.



VIKTORS SAVINIHS

Man bija liels prieks pabūt mājā, kur 

pagājusi lielā kosmiskās tehnikas 

entuziasta Frīdriha Candera bērnība 

un jaunība.



NASA PERSONĀLS

We have thoroughly enjoyed our visit to 

the museum.  At how it is well designed

and well presented. The people of the

University of Latvia Astronomical

Observatory are to be congratulated 

for keeping it alive for future 

generations.

1994.  gada 25.  jūnijs.



ASV ARMIJAS 
ASTRONAUTIKAS INŽENIERI

Outstanding museum! Thank you for preserving 

this site and educating residents, children and 

visitors of Riga of the wonders of space 

exploration and science.

2000.  gada 26.  septembris.



«SAULES BURA»

Kinoforuma «Arsenāls» rīkots 

pasākums, veltīts kosmosa tēmai kino. 

Diskusijā piedalījās Juris Kaža,  Augusts 

Sukuts, Jānis Harja,  Andris Buiķis, 

Ilgonis Vilks.

2002.  gada 27.  septembris.



«SAULES BURA»

Mēs ceram, ka kinoekrāns reiz pārtaps Saules 

Burā un mēs ceļosim Laikā un Telpā.

Žurnālists Juris Kaža

Ļoti ceru, ka zinātne spēs attaisnot cerības uz 

Saules buru un arī uz visu citu…

Dr. phys. Jānis Harja



INDRIĶIS MUIŽNIEKS

Frīdriha Candera memoriālā muzeja 

pārcelšanās un ekspozīcijas atklāšana 

Latvijas Universitātes telpās Raiņa 

bulvārī 19.

2005.  gada 10.  februāris

Foto:  Toms Grīnbergs



INDRIĶIS MUIŽNIEKS

Uzsākot jaunu dzīves un augsmes posmu 

Frīdriha Candera Alma Mater telpās, vēlu 

gaišu, drošu un interesantu darbu par labu 

astronomijas izglītības un popularizēšanas 

lietai Latvijas Universitātē!



JURIS ZVIRBULIS

Mākslinieks, akvareļu sērijas «Sapnis par 

lidojumu», kas veltīts Frīdriham Canderam

un kosmonautikas vēsturei, autors.

Izstādes atklāšanas laikā Latvijas 

Universitātes Muzejā.

2017.  gada 19.  septembris.

Foto:  Sarmīte Livdāne.



JURIS ZVIRBULIS

Kosmosa izpētes muzejam – liels 

paldies par darbiem, kas saglabāti.

Cander – mēs esam ar Tevi mūžībā!



ALEKSANDRS ALEKSANDROVS

Padomju kosmonauts, grāmatas «ГИРД» autors.

Viesojās muzejā 2019.  gada 20. novembrī.



ALEKSANDRS ALEKSANDROVS

Ar pateicību un gandarījumu iepazinos ar 

Frīdriha Candera ekspozīciju Latvijas 

Universitātes muzejā. 

Ar labākajiem novēlējumiem – PSRS lidotājs 

kosmonauts, «Girdiešu» pēcnācējs – mani vecāki 

«ГИРД» grupā strādāja kopā ar F. Canderu.



BEIGAS


