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Sekojot Vastu Šastra
Savrupmāja Garkalnes novadā, Ezerkrasti, Fazānu iela. Pasūtītājs – privātpersona. Projekts – SIA «Depo Projekts»,
arhitekte Rasa Kalniņa, interjers – Ieva Lešinska. Galdniecība – SIA «RELIŅŠ». Zemesgabala platība – 2700 m2. Ēkas
platība – 384 m2. Baseina paviljons – 127 m2. Projekts – 2004. gads. Būvniecība – 2005. gads.
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ai esat piedzīvojis brīdi, kad, sēžot
savas mājas terasē, pārņem absolūtas laimes un piepildījuma sajūta?
Šīs mājas saimnieki ir. Un te laimes sajūtu
stabilizē pārliecība, ka viņu ģimenes labklājība sakņojas pareizā mājas uzbūvē, balstītā
uz vēdiskās zinātnes principiem. Mājā, kā
paredzēts, tiešām valda miers, saticība un
pārticība. Tātad stāsts ir par principiem.
Pirms deviņiem gadiem mājas saimnieks bija aizrāvies ar jogu un visu savā dzīvē saskaņoja ar vēdismu un skolotāju Šivu. Protams, arī tik svarīgu dzīves notikumu kā
savrupmājas būvniecība, jo to viņš vēlējās
celt pēc Vastu Šastras principiem.

Šī indiešu plānošanas sistēma jeb vēdiskā
zinātne, kā pareizi organizēt mājokli, darbavietu un pat pilsētu, galvenokārt izmantota
tempļu arhitektūrā, bet no 20. gs. otrās puses
arvien vairāk arī sadzīvē. Ideja balstās uz
skaidrojumu, ka Visums ir enerģiju kopums,
kas ģenerē mūsu vidi. Jebkura forma ietekmē enerģiju kustību un arī cilvēkus. Ir telpas, kurās patīk uzkavēties, un ir telpas, kurās nepatīk, – jo tās dažādi ietekmē cilvēkus.
Padomi tiek doti ar mērķi palīdzēt cilvēkam
sasniegt pilnību.
Vastu principi ir universāli – uz tiem neattiecas ne reliģiskie, ne ģeogrāfiskie ierobežojumi, jo zinātne ir saistīta ar debespusēm, no
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Austrumu un rietumu
fasādes uzirdinātas ar
dažāda lieluma logailām.
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Zemesgabalā bija priedes
ar zemsedzi, mauriņš un
Latvijā tik iemīļotās tūjas.
Pamazām saimniece
atkarojusi vietu
krāšņumdobēm.

kurām katru kūrē dievs, kas atbild par kādu
dzīves jomu. Un katras debespuses enerģija
atšķirīgi iespaido cilvēku. Galvenie virzieni
ir austrumi un ziemeļi, bet projektējot jāņem
vērā pieci pirmelementi – ūdens, zeme, gaiss,
debesis un uguns, kā arī saules stāvoklis.
Saimnieki, izvēloties zemesgabalu skaistā
vietā pie Sunīšu ezera, laikam bija kļūdījušies, jo pēc zemes plāna parādīšanas Šivam
saņēma verdiktu: «Šī vieta nav jūsu, meklējiet citu!» Neticami, bet pēc laika īstais izrādījās cits zemesgabals turpat netālu. Meklējot arhitektu, kas projektētu māju pēc Vastu
principiem, viņi atrada Rasu Kalniņu, kura
tobrīd strādāja pie diplomdarba par vēdisko
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arhitektūru. Vinnētāji bija abi – saimnieki
ieguva pareizi uzprojektētu māju, Rasa – iespēju projektēt. Jebkuras savrupmājas būvniecībā svarīgā saskaņa ar klientu šeit bija
jau no paša sākuma. Būvniecības laikā atklājās, ka saimniecei ir laba gaume, mājas
izveidē viņa iedziļinājās ar sapratni un arī
interjeru veidoja pati.
Rasa uzskata, ka cilvēki šodien ir aizrāvušies ar fasādēm, ārējā tēla spodrināšanu,
bet reāli mājai ir arī dvēsele, apziņa, kas ir
ciešā mijiedarbībā ar cilvēku, kas tajā dzīvo. Pēc vēdiskā uzskata, māja tiek būvēta
saimniekam, lai viņš tajā labi justos, tāpēc
visi izmēri un proporcijas tiek saskaņoti ar
šo cilvēku. Ir vispārējais Vastu Šastra jeb uz
visiem attiecināmais un individuālais jeb
piemērotais katram, vadoties pēc viņa horoskopa. Tiek ņemts vērā arī laiks, kad darbi tiek sākti un pabeigti, kā arī rituāli. Šivas
mājas uzbūvi pēc Vastu principiem var salīdzināt ar burukuģi, kurš peld pa vējam, – ir
svarīgi, ka cilvēks ne tikai ēd, lai dzīvotu,
bet ka viņam ir arī enerģijas plūsma. Ja tā ir
kārtībā, dzīve norit harmoniski, tāpēc māju
pēc vēdiskajiem principiem būvē tā, lai
enerģijas plūstu harmoniski.
Vastu ir stingri principi – orientēt ēku pret
desmit debespusēm: ziemeļiem, dienvidiem,
rietumiem, austrumiem, ziemeļaustrumiem,
dienvidaustrumiem, dienvidrietumiem, ziemeļrietumiem, kā arī pret augšu un apakšu.
Katra puse dalās trīs daļās, kopā – deviņos

Apdare – priedes
dēlīši, kuru tonis
iegūts, krāsojot ar
pinoteksu: vispirms
ar oregano, tad –
ar tīkkoka toni.
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Celiņam uz māju
ir noteikts pakāpienu
skaits: pēc Vastu –
tiem jābūt pieciem.
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kvadrātos. Pret tām jebkurā telpā un vietā
tiek izvietoti pirmelementi, no kuriem sastāv viss šajā pasaulē. Telpā šiem elementiem jābūt līdzsvarā, katram savā zonā, turklāt telpa jāizplāno atbilstoši katra cilvēka
dzīves vajadzībai. Tie ir abstraktie principi,
bet ir arī konkrētie, tādi kā zemesgabals un
saimnieku vēlmes. Šajā mājā, piemēram,
vajadzēja baseinu un pirti, jo saimnieki ir
aktīvi peldētāji.
Zemesgabals nebija ideāls – tam bija sarežģīts reljefs un ūdens ziemeļrietumos, nevis
ziemeļos vai austrumos, kā vajadzētu. Nācās plānot tā, lai ēku atvērtu uz ziemeļiem
un austrumiem, no kurienes ienāk enerģija,
un noslēgtu pret dienvidiem un rietumiem,
kur enerģija aiziet; turklāt visas funkcijas jāsaliek atbilstoši debespusēm. Vastu ievēro
pirmelementu un debespušu sakarības: ziemeļaustrumos – ūdens, dienvidaustrumos –
uguns, dienvidrietumos – zeme, ziemeļrietu-

mos – vējš, gaiss un telpa. Uguns dzīvo tur,
kur tiek gatavots ēdiens, tāpēc dienvidaustrumos novieto virtuvi, kā arī pirti, bet to,
kas saistīts ar ūdeni (baseinu un vannas
istabas) – ziemeļaustrumos.
Ēkas vidus ir svēta vieta, ko vajag atstāt tukšu, lai enerģijai ir, kur plūst. Tāpat jāatstāj
brīvs perimetrs gan ap māju, gan katrā telpā, mēbeles nedrīkst piebīdīt pie pašas sienas, jo arī tur cirkulē enerģija. Mājas vidus ir
brīvs, ar ziemeļu virsgaismu un ātriju, ko otrā stāva līmenī šķērso tiltiņš, lai telpa ir brīva. Šo principu var salīdzināt ar meditāciju:
kad cilvēks sēž lotosa pozā un meditē, viņa
mugurkauls ir taisns, enerģijas plūsma – brīva, un gars var lidot. Arī šajā mājā, tāpat kā
cilvēkam meditācijā, ir zināma kārtība,
struktūra, ietvars – un dzīve plūst, tai nav
šķēršļu, nav visu laiku kaut kas jāpārkārto.
Ēkas apziņa un cilvēka gars ir saistīti, jo, dzīvojot haosā, cilvēks jūtas un uzvedas citādi

nekā pēc zināmiem principiem sakārtotā vidē. Un tā arī šī ēka strādā.
Projektējot māju, sāk ar racionāliem principiem – kam kur ir jābūt, bet vizuālais tēls ir
sekundārs jautājums, pakārtots uzbūvei.
Saimnieki vēlējās saturu, nevis formu, vienīgi – «lai no ārpuses viss ir kā pie cilvēkiem»,
tāpēc ēka ir nepretencioza un funkcionāla.
Zemesgabalam ir izteikts reljefs ar 5 metru
kritumu, un trīsstāvu dzīvojamā ēka atrodas
kāpas augšā, bet tā redzama kā kubisks divstāvu apjoms ar iedziļinātu garāžas stāvu.
Zemākā līmenī esošais baseins kā atsevišķs
paviljons tapa pēc vēdiskā principa – dzīvojamā ēka ir paredzēta tikai dzīvošanai, pirtij
un baseinam nav jāatrodas vietā, kur cilvēki dzīvo. Pat tualetei būtu jābūt ārpus ēkas,
taču mūsdienās tas ir viens no kompromisiem. Baseinu saimnieki gribēja atsevišķā
paviljonā, tā ka šeit vēlmes sakrita ar principiem. Lai baseins neaizsegtu enerģijas plūsmu, tas jānovieto ziemeļaustrumos, bet reljefa dēļ to varēja novietot zemāk par dzīvojamo māju, kuru pacēla virs garāžas.
Lai gan zemesgabals nav strikti orientēts,
katra telpa tika izplānota tā, lai iegūtu gan
sauli, gan skatu uz ezeru – kur tas nepieciešams. No vecāku guļamistabas nav īpašu
skatu, šai telpai bija jābūt nelielai un jāatrodas dienvidos – maza telpa, kur gulēt, un tāda tā arī ir. Savukārt meitām paredzētas lielas istabas ar balkoniem un skatu uz ezeru:
jaunākajai – atbilstoši ziemeļaustrumos,
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Zemesgabala reljefs
izmantots, lai baseina un
pirts paviljonu novietotu
zemāk par māju.

Dzīvojamās istabas stūra
panorāmas logs paver skatu
uz priežu silu un ezeru.

vecākajai – ziemeļrietumos. Daudzi draugi,
būdami ciemos, brīnās, kāpēc lielie logi ir
uz ziemeļiem, nevis dienvidiem. Uz ko
saimnieki viedi atbild – Vastu Šastra.
«Protams, māja Latvijā būs citāda nekā Indijā, bet arī katrā zemesgabalā tā būs savādāka,» skaidro Rasa Kalniņa. «Rodas jautājums – Indijā ir jāglābjas no saules, bet Latvijā tieši pretēji – to vajag, bet šoreiz pretrunu
nebija, jo saimnieki nemīl sauli un gribēja
no tās slēpties. Lai dabūtu iekšā gaismu, uz
ziemeļiem un austrumiem vajag lielākus logus nekā uz dienvidiem un rietumiem. Turklāt tie nepārkarst, kā tas ir gadījumos, kad
milzu logus izveido dienvidu pusē. Daudzi tā
saliek un pēc tam secina – ja būvētu otru māju, tad gan tā nedarītu, vai arī glābjas no saules, aizklājot logus ar žalūzijām.
Vai Vastu Šastra vajadzīga visiem cilvēkiem?
Protams, nē, bet, kam to vajag, tas pie tā nonāks. Vastu nepieciešama cilvēkiem, kas izjūt nepieciešamību dzīvot harmoniskā vidē.
«Mājā ir brīnišķīga gaisotne, kas nemainās
jau gadiem ilgi, un, lai gan joga saimnieka
dzīvē vairs nav primāra, tomēr savā mājā
viņš joprojām ir laimīgs. Ēkas apdarei izvēlēts koks lielos laukumos. Tam izmantoti priedes dēlīši, kuru medainais tonis iegūts, krāsojot ar divu toņu pinoteksu. «Tagad to vairs
nelieto, bet mēs esam apmierināti. Vietām
koks jau pabalējis, tāds aplupis, bet mums
nepatīk perfekcionisms,» teic saimnieki. â

SUMMARY

Following
Vastu Shastra

The story is about principles. The landlord had got carried away with yoga and coordinated
everything in his life with Vedic teachings and teacher Shiva. This applied also to the detached house designed by architect Rasa Kalniņa that he wished to build according to Vastu
Shastra principles. The Vedic science on how to correctly organise home is based on an
explanation that the universe is a body of energies generating our environment. Vastu principles are universally applicable and not subjected to religious or geographical limitations – the
science is about cardinal directions. Designing a house one should take into account the five
basic elements – water, earth, air, sky and fire. Land plot was not ideal: it had complicated
topography and water in northwest and not north or east as it should be. One had to plan
the house in order to open it to the north and the east from where the energy comes, and
closed to the south and the west where the energy goes away; besides, all functions had to
be arranged according to cardinal directions. The middle of this building is a holy place that
should be left empty so that the energy has the place to flow. Also, a free perimeter should
be left both around the house and in each room; furniture should not be moved to the very
walls because there, too, energy circulates. The middle of the house is free, with skylight
from the north and an atrium crossed by a bridge on first floor level so that the space remains free. This principle may be compared to meditation when you sit in a lotus position
and meditate, your spine is straight, energy flow is free and the spirit may fly. The plot of
land has an expressive topography with a five metre decline. The three-storey living house
is located on top of a dune, however is visible as a cubic two-storey volume with a halfsubterranean garage storey. On a lower level a swimming pool has been arranged as a separate pavilion according to Vedic principle: the dwelling house is meant only for living while
bath and swimming pool should not be in the place where people live. Even toilet should be
outside the house, but nowadays it is one of compromises. Landlords did wish a swimming
pool in a separate pavilion, and thus the wishe coincided with the principle. In order that the
pool does not hinder energy flow, it had to be placed in the northeast. The question why
larger windows face the north and not the south receives a wise answer – in India one has
to hide from the sun while in Latvia it is the other way round – to the north one needs larger
windows than to the south in order to get light inside. Besides, they do not overheat like it is
in cases when huge windows are built in the south side. Vastu Shastra is for people who feel
a necessity to live in harmonious environment. Anita Pīra Mg. art.

