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PRIEKŠVĀRDS

Sakarā ar Latvijas valsts 10 gadu pa-

stāvēšanas jubileju Rīgas pilsētas valde

uz bijušā pilsētas galvas biedra T. Lī-

veatāla ierosinājumu 1928. gada pa-

vasarī nolēma izdot piemiņas rakstu

krājumu par Rīgas pilsētas saimnie-

cību. Šim rakstu krājumam pēc iero-

sinātāja domām vajadzētu būt zināmā

mērā kā turpinājumam no Rīgas 700

gadu jubilejas izdevuma, kas izdots

1901. gadā toreizējā pilsētas sekretāra

N. Karlberga redakcijā (Der Stadt

Riga Verwaltung und Haushalt m den

Jahren 1878-1900).

Kādā nolūkā pēc ierosinātāja priekš-
likuma rakstu krājumam vajadzētu ap-

tvert pēc iespējas garāku darbības

posmu, proti: no 1901.—1925. gadam.
Šādu domu ierosinātājs aizstāvēja aiz

diviem iemesliem: 1) ar to būtu pie-
rādīta zināma nepārtrauktība pilsētas
pašvaldības darbībā un 2) varētu spilg-
tāki izcelt pēdējo gadu sasniegumus,
salīdzinot ar iepriekšēju laikmetu, nekā

tanī gadījumā, ja šo darbību ierobe-

žotu tikai ar Latvijas pastāvēšanas pe-

riodu. Šim viedoklim piekrita arī pil-

sētas valde, pie kam izlēma šādu pie-

miņas rakstu krājumu izdot ne tikai

latviešu, bet arī vācu un angļu valodās.

Drīz pēc tam pilsētas valde pieņēma

speciālas kommisijas izstrādātu rakstu

krājuma programmu, kā arī nozīmēja

redakciju rakstu krājuma rediģēšanai.
Rakstu krājumu bij nodomāts izdot jau

1929. g. sākumā, tomēr šī nodoma iz-

vešanu kavēja daži apstākļi. Vis-

pirms, plašās programmas izpildīšanai
bij vajadzīgs liels skaits kompetentu
līdzstrādnieku. Otrkārt, vajadzēja diez-

gan īsā laikā savākt plašus materiālus

un tos apstrādāt. Treškārt, krita svarā

arī budžeta jautājums. Aiz visiem šiem

apstākļiem rakstu krājuma iznākšana

novilcinājās līdz šī gada janvārim.
Sakarā ar to arī apskatāmās darbī-

bas posms, vismaz attiecībā uz dažādu

apcerējumu skaitlisko daļu, bija drusku

jāgroza tanī ziņā, ka par noslēguma
momentu 1925. g. vietā nāca 1930. g.

Pateicoties šim novēlo jumam nāca klāt

arī vēl daži apcerējumi, kas sākumā

nemaz nebij paredzēti. Kaut gan rak-

stu krājuma iznākšana aiz minētiem

iemesliem mazliet attālinājās no zinā-

mās piemiņas dienas, toties atkal tas

ir ieguvis sava satura ziņā. Tiesa, ka

daži apcerējumi pārsniedz parastos ap-

mērus un viens otrs arī pēc savas spe-

ciālitātes it kā lāga neiederētos šinī

krājumā. Tomēr šāda maza atkāpšanās
no tiešā uzdevuma pielaista apzinīgi ar

vienīgo nolūku: pacelt paša rakstu krā-

juma zinātnisko nozīmi un interesi.

Tamdēļ ir zināms pamats domāt, ka

šis Latvijas valsts 10 gadu pastāvēša-

nas piemiņas rakstu krājums ieņems ne

mazāk svarīgu vietu kā iepriekšējais
700 gadu jubilejas izdevums Rīgas pil-
sētas pašvaldības darbības apgaismo-
šanā.

Redak c i ja

Riga, 1932. g. janvārī
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RĪGAS PILSĒTAS VĒSTURE

J. ABERBERGS

RĪGAS DIBINĀŠANA

Latvijas galvas pilsētu Rīgu nodibināja
vācieši 1201. gada vasarā, ūdeņu ba-

gātā vietā, netālu no Daugavas grīvas,

pie Rīgas upītes ietekas Daugavā. Šo

vietu ierādīja bīskapam Albertam lībju
vecākie 1200. gada rudenī. Tai pašā
1200. gadā pāvests Inocents 111 ar se-

višķu rakstu apstiprināja pilsētas di-

bināšanu un līdz ar to noliedza visiem

tirgotājiem apmeklēt zemgaļu ostu.

Rīga dabūja vārdu no Rīgas upītes un

no paša savas dibināšanas laika palika

par šejienes tirdzniecības centru.

1201. gada vasarā bīskaps Alberts sāka

lībju nozīmētā vietā celt pilsētu. Te

bij plašums, pietiekoša drošība un la-

ba osta. Nākošā 1202. gadā bīskapa Al-

berta brālis Engelberts, garīdznieks, at-

brauca Rīgā ar pirmajiem pilsoņiem, ie-

ceļotājiem no Vācijas, amatniekiem un

tirgotājiem. Gotzemes amatnieki uzcēla

pirmās mūra ēkas. Pilsētā nodibinājās

Sv. Marijas baznīca, kas bij bīskapa

katedrāle; pilsoņi cēla sev. sv. Pētera

baznīcu, bet bruņinieki apcietinājās

pilsētas centrā un uzcēla te cietoksni

ar Sv. Jura baznīcu. Blakus vāciešiem

pilsētā apmetās uz dzīvi lībji, sēļi, zem-

gaļi, krievi. Nodibinājās starptautiska

tirgotāju nometne un attīstījās strauja
saimnieciska dzīve.

Pirmos pastāvēšanas gados jauno no-

metni apdraudēja apkārtējās kareivis-

kās tautas, kas drīz bij aptvērušas, cik

bīstama šī jaunā nometne ir zemes brī-

vībai un neatkarībai. 1204. gadā pil-

sētas apkārtni izlaupīja leiši un Liel-

vārdes un Aizkraukles lībji- 1205. gadā
apdraudēja leiši pašu pilsētu, bet vis-

bīstamākais tomēr bij kuršu uzbrukums

Rīgai 1210. gadā.

Rīdzinieki tik ar lielām pūlēm atsita

šo uzbrukumu un pēc kuršu aizieša-

nas sāka steidzīgi nostiprināt pilsētas
sienas. Kad akmens siena ap pilsētu bij

gatava, rīdzinieki jutās drošībā. Lie-

lākā daļa pilsētas ēku bij no koka, ēkas

bij celtas cieši viena pie otras. 1215.

gadā izcēlās ugunsgrēks un gandrīz visa

pilsēta nodega. Nodegušās ēkas drīz

atjaunoja, jo apkārtnē mežu bij diez-

gan. Nāca arvienu jauni ieceļotāji klāt,

radās vajadzība pilsētu paplašināt. Jau-

nās pilsētas sienas apņēma otrtik lielu

zemes gabalu, nekā pirmā sākumā cel-

tās. Pilsētas sienas un apcietinājumus

taisīja visu 13-to gadsimtu cauri, un

tikai ap 1300-to gadu Rīgas pilsētas

ārējie apcietinājumi ar torņiem un aiz-

sargu grāvjiem bij galīgi nobeigti. Kā-

dus trīs gadu simteņus šīs 13. gadsimtā
celtās sienas un torņi tad sargāja Rīgu

no ārējā ienaidnieka uzbrukumiem. Pil-

sētas mūra sienas bij līdz 6 pēdas bie-

zas, apmēram 30 pēdas augstas, ar ko-

ka virsbūvi, šaujamiem lūkiem, stūru

apcietinājumiem un dažādām aizsardzī-

bai nepieciešamām ierīcēm. Pilsētas

mūris stiepās sākot no Pulvera torņa

uz tagadējo Saeimas namu, tālāk uz pili,

no turienes gar Daugavas krastu līdz

Kalēju ielas galam un tālāk gar tagadējo

Kalēju ielu līdz Pulvera tornim. Pēc

lielā ugunsgrēka 1215. gadā sāka arī pri-

vātas mājas celt vairāk no mūra. Jaun-

pievienotā pilsētas daļā uzcēla, parei-

zāki sakot, uz šejieni pārvietoja bīska-

pa katedrāli — Sv. Māras baznīcu, kas

lielajā ugunsgrēkā 1215. gadā bij node-

guši. Šinī pašā pilsētas daļā uzcēla arī

Sv. Jēkaba baznīcu. 1221. gadā bīskaps

Alberts apstiprināja Rīgai „Lūbekas pil-
sētas tiesības un privilēģijas". Šīs tie-
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sības, mazliet pārveidotas, bij par pa-

matu vēlākām „Rīgas tiesībām".

Rīgas pilsētas iedzīvotāji ņēma dzīvu

dalību zemes iekarošanā. Viņi pūlējās
nodrošināt tirdzniecības ceļus gar Dau-

gavu līdz Polockai un caur latviešu

zemi uz Pliskavu. Viņi palīdzēja ap-

spiest sāmsaliešus, kas apdraudēja
tirdzniecības ceļus jūrā, un ieņemt Tar-

tu, jo turienes igauņi traucēja tirdznie-

cību ar Pliskavu. Tāpat jūras tirdznie-

cības ceļu dēļ rīdzinieki bij spiesti pa-

līdzēt ordenim pakārtot vācu varai arī

kuršu zemi. Par to Rīgas rātskungi

saņēma sev trešo daļu Zemgales un

Sāmsalas un sesto daļu Kurzemes. Šīs

zemes nebij vēl galīgi padevušās vācu

varai un dažas bij pat vēl jāiekaro. To-

mēr šo zemju dalīšanas akts rāda, ka

Rīgas pilsoņi jau 13. gadsimtā ir turēti

līdzvērtīgi bīskapam un garīdznie-
kiem.

1225. g. decembrī Vācijas ķēniņš In-

driķis, ķeizara Fridricha II dēls, iecēla

bīskapu Albertu par vācu valsts firstu.

Pāvesta legāts Modenas Viļums, kas to-

reiz uzturējās Rīgā, palīdzēja nokārtot

arī pilsētas satversmes jautājumu. Sā-

kot ar 1226. gada pavasari nodibinājās

Rīgas pilsētas padome — rāte no turī-

gākiem pilsētas iedzīvotājiem. Rātes ro-

kās nonāca pilsētas pārvalde; rāte re-

prezentēja pilsētu, uzstājās pilsētas vār-

dā un aizstāvēja, kur vien tas bij vaja-

dzīgs, pilsētas intereses. Amatnieki, tir-

gotāji un citi pilsētas iedzīvotāji ap-

vienojās, kā tas visur Eiropas pilsētās

bij parasts, garīgās brālībās — ģildēs.
No šīm brālībām izauga patstāvīgas aro-

da apvienības — cunftes, bet ģildes pa-

lika kā dažādu arodu kopapvienība. Vē-

lākos laikos nošķīrās par sevi amat-

nieki un tirgotāji. Rāte un rātes lo-

cekļi reprezentēja valdību, bet ģildes

pilsoņus.
Pāvesta legāts Modenas Viļums izšķīra
arī pilsētas īpašuma strīdus. Viņš pie-

šķīra pilsētai lielus zemes gabalus no

Doles salas krācēm līdz Misas upei un

līdz Lielupei, tad gar jūru līdz Ķīšeze-

ram un gar Juglas upi. Tā nodibinājās
pilsētas lielie zemes īpašumi un palika

līdz pat vēlākiem laikiem Modenas Vi-

ļuma noliktās robežās. Turpretī tie Rī-

gas pilsoņu īpašumi, kas bij dāvāti Zem-

galē, Kurzemē un Sāmu salā, nonāca

drīz bīskapa un bruņinieku rokās.

Par Rīgas pilsētas virskungu bij Rī-

gas bīskaps, kas pats šo pilsētu bij

dibinājis un viņai izgādājis pilsētas tie-

sības. Bet jau 13. gadsimtā radās arī

otrs pretendents uz zemi un līdz ar

to arī Rīgas virskundzību. Tas bij bru-

ņinieku ordenis. Bīskaps Alberts bij di-

binājis bruņinieku zobenbrāļu ordeni cī-

ņai ar šejienes iedzīvotājiem, un šis

ordenis drīz izauga par spēcīgu militāru

vienību. Jau 1212. gadā bīskaps Alberts

bij spiests sadalīt zemi starp sevi un

bruņiniekiem. 1226. g. bruņinieki kopā

ar Rīgas pilsētu sacēlās pret bīskapu
un panāca savas varas paplašināšanu.

Bīskapa Alberta nodibināto zobenbrāļu
ordeni satrieca zemgaļi kaujā pie Sau-

les 1236. gadā. Līdz ar bruņinieku or-

deņa satriekšanu bij zudis zemes ie-

karošanai nozīmētais pastāvīgais kara-

spēks. Tāpēc pāvests Gregors IX sa-

vienoja zobenbrāļu ordeņa atliekas ar

vācu ordeni, kas jau cīnījās no 1230.

gada pret senprūšiem un tiecās viņu
zemi pakārtot vācu varai. Ar vācu bru-

ņinieku ordeņa ierašanos sākās cīņa dēļ

varas starp Rīgas bīskapu un bruņinie-
ku ordeni. Šinī cīņā piedalījās arī Rī-

gas pilsēta.

Rīga piedalījās arī Zemgales iekaroša-

nas cīņās, kas vilkās cauri visu 13. gad-
simtu. Zemgales iekarošana noveda Rī-

gu tiešā satiksmē ar Lietavu. Tirdz-

niecība ar Lietavu bij ļoti ienesīga, un

Rīga savas vēstures tālākās gaitās vien-

mēr ir pūlējusies uzturēt un aizsargāt

šo tirdzniecības ceļu.

Pirmajos pilsētas pastāvēšanas gados

pilsoņa tiesības ieguva katrs, kas te

apmetās uz dzīvi. Kopā ar vāciešiem

lībji, sēļi, zemgaļi, arī krievi, kas te

dzīvoja, baudīja pilsoņu tiesības. To-

mēr pilsētai bij vācu pilsētas raksturs



7

un visa iekārta vāciska. Pirmos pilsētas

iedzīvotājus vienoja tikai tirdzniecības

intereses. Jau 1210. gadā noslēdza

tirdzniecības līgumu ar Polocku, 1229.,

1255., 1284. gados ar Smoļensku. Šie

līgumi deva rīdziniekiem lielas priekš-
rocības tirdzniecības ziņā. Bīskaps Ni-

kolajs 1250. gadā atļāva Rīgas pilso-

ņiem, tirgotājiem un arī svešiem brīvu

tirdzniecību visā zemē. Sākās ļoti pla-
ša un ļoti dzīva ārzemēs meklētu pre-

ču apmaiņa, sevišķi ziemā. Gar Dau-

gavu uz augšu veda ārzemju preces:

sudraba, dzelzs, vara, svina izstrādāju-

mus, linu un vilnas audumus, siļķes,

sāli, garšvielas, vīnu, alu. No Krievijas

pavasaros ar strūgām, ziemu ar kama-

nām nāca uz Rīgu zvērādas un vasks —

visvairāk meklētie un labāki samaksā-

tie tirdzniecības priekšmeti, tad darva,

ģērētas un neģērētas ādas, pelni, tauki

sveču liešanai un taml. Tirdzniecība bij

ļoti ienesīga. Sudrabs, varš un citi me-

tāli Krievijā bij ļoti dārgi, bet rietu-

mos samērā lētāki, tāpēc tirdzniecība

atnesa lielu peļņu. Šinī peļņā gribēja

ņemt dalību arī turīgākie lībji, sēļi,

zemgaļi un latvieši un tāpēc pievienojās

vācu un krievu tirgotājiem. Lielās tirdz-

niecības priekšrocības un iespēja zem

vācu aizsardzības drīz saraust lielas ba-

gātības bij arī par cēloni tam, kāpēc
latviešu un lībju labieši tik viegli pa-

kļāvās vācu varai.

Tā nodibinājās Daugavas krastos jau-

na, liela pilsēta, kas turēja savās rokās

visu Latvijas saimnieciskās dzīves spē-

ku. Uz Rīgu plūda no visām Latvijas
malām lauksaimniecības ražojumi. Rīga
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pārveidoja visu saimniecisko dzīvi. Te

varēja visu pirkt un visu pārdot. Ze-

mes iedzīvotāji pūlējās ražot preces,

ko pieprasīja Rīga. Latviešu un lībju
labieši sāka ģērbties Rīgā pirktos vad-

malas uzvalkos, greznojās Rīgā kaldinā-

tām rotām, lietāja Rīgā iegādātus iero-

čus un darba rīkus, piesavinājās Rīgā
novērotās parašas. Var teikt, ka pat

kristīgas ticības pieņemšana un kristīgo
pasaules uzskata iesakņošanās latviešu

tautā vairāk bij atkarīga no Rīgas tir-

gotāju piemēra, nekā no garīdznieku
mācībām. Rīga bij bagātības, ne-

atkarības un brīvības ideāls.

Rīgas spožums apstulbināja vienkāršos

latviešu tautības lauku iedzīvotājus, Rī-

gas varu un spēku, Rīgas namus un

baznīcas, Rīgas kungus apdzied latviešu

tautas dziesmas.

Rīgas pilsoņi arī paši apzinājās savu

varu. Bīskaps bij atbrīvojis tos no de-

smitās tiesas maksāšanas baznīcai, no

muitām un citām nodevām. Aiz savām

sienām viņi jutās droši, viņu bagātības

pieauga ar katru dienu un līdz ar to

pieauga viņu pašapziņa.

CĪNA PAR VIRSKUNDZĪBU

13. gadsimtā Rīga bij izaugusi par ba-

gātu lielpilsētu. Par savu virskungu Rī-

ga atzina Rīgas bīskapu. Zem garīdz-
nieku valdības pilsēta baudīja pilnīgu
neatkarību. Viņa piederēja pie vācu pil-
sētu apvienības, kas saucās „Ziemeļu

vācu hanza". Ar zemes iekarošanu pil-

sētai bij nodrošināti tirdzniecības ceļi
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uz Pliskavu un uz Polocku, un caur

Zemgali uz Lietavu. Pilsēta bij stipri

apdzīvota, viņas zemes īpašumi ļoti pla-

ši, pilsoņu bagātības vairojās un līdz

ar to arī pieauga pašapziņa un neatka-

rības centieni. Par pilsoni Rīgā uz-

ņēma katru, kas bij spējīgs iegūt kādu

īpašumu. Strādnieki ienāca no laukiem,

visļpirmā kārtā latvieši, bet bij arī igau-

ņi un leiši. Rīgas pilsoņiem piederēja

zemes gabali ārpus pilsētas, tos ap-

strādāja viņu kalpi. Katram turīgākam

pilsonim piederēja pilnīga saimniecība,

zirgi un govis. Lopus ganīja plašās ga-

nībās starp pilsētas sienām un Sarkan-

daugavas kāpām. Ostā iebrauca sveš-

zemju kuģi, te valdīja īsta ostas pilsētu
rosība. Visciešākus sakarus Rīga uz-

turēja ar vendu pilsētām: Lībeku, Ro-

stoku un Stralzundi.

Rīgas pirmais bīskaps Alberts mira

1229. gadā. Viņa pēcnācējs bīskaps Ni-

kolajs, ļoti labi saprata pilsētas vaja-

dzības un daudz ir darījis pilsētas labā.

1238. gadā viņš deva pilsētai tiesības

paplašināt un papildināt savā labā Got-

zemes pilsētu tiesības. 1244. gadā viņš

noliedza privātām personām dāvināt ze-

mes un namus pilsētas mūru iekšpusē
kādam garīgam ordenim, vai baznīcai.

Pilsētniekiem piederēja brīvība nodar-

boties ar katru godīgu amatu un bez ie-

robežojumiem un muitām vest iekšējo
un ārējo tirdzniecību. Pilsētas rātes ie-

celtam tiesnesim piederēja tiesības

spriest tiesu, un pilsēta paturēja tiesas

ienākumus. Bīskaps Nikolajs bij devis

Rīgai tiesību ievēlēt vienu rātskungu

par sinodālkolēģijas locekli, kas sekoja
ticības tīrībai pilsētā. Rāte izdeva ob-

ligātoriskos noteikumus un sekoja šo

noteikumu izpildīšanai. Trešais Rīgas

bīskaps Alberts Zuerbers 1255. gadā ie-

guva virsbīskapa tiesības. Rīgas virs-

bīskapam piederēja plaši zemes īpašumi
Vidzemē. Viņu spēcīgākās pilis bij Tu-

raida un Koknese. Virsbīskapa pārval-
des kollēģijā piedalījās domkungi ar do-

ma prāvestu priekšgalā. Rīgas virsbī-

skapam bij lieli ienākumi no viņa lau-

ku muižām, bet pilsētā garīdznieki pār-
tika no pilsoņu labprātīgām dāvanām,
kas bagātīgi ieplūda garīdznieku kasē.

Blakus pilsētām un garīdzniekiem lie-

lu varu zemē ieguva vācu bruņinieku
ordenis. Bruņinieki visu 13. gadsimtu
veda sīvas cīņas ar krieviem, leišiem

un zemgaļiem. Dažā labā kaujā bruņi-
nieki saņēma sāpīgus sitienus. 1236. ga-

dā zemgaļi un leiši sadragāja zobenbrā-

ļu ordeni pie Saules, 1242. gadā tiem

deva sāpīgu triecienu krievu kņazs
Aleksandrs Ņevskis uz Peipus ezera

ledus. 1260. gadā kurši kopā ar lei-

šiem sakāva bruņiniekus pie Durbes.

1287. gadā zemgaļi sakāva bruņiniekus

pie Garozes. Līdzīgas kaujas, kur bru-

ņinieki cieta lielus zaudējumus, var vai-

rākas uzskaitīt, piem. 1261. gadā pie

Aizkraukles. Vairāki ordeņa mestri ir

krituši kaujās. Neskatoties uz visiem

šiem zaudējumiem, bruņinieki pastāvī-

gi papildināja savus spēkus ar jauniem

ienācējiem no Vācijas un palika uzva-

rētāji. 1290. gadā, pēc simts gadu asi-

ņainām cīņām, viņi galīgi uzvarēja un

iznīcināja senprūšus; tai pašā gadā kri-

ta arī Tērvete un līdz ar to bij lauzta

zemgaļu vara.

Pēc zemgaļu un senprūšu nomākšanas

bruņinieki varēja piegriezties vairāk ze-

mes iekšējām lietām. Jau no zobenbrāļu

ordeņa laikiem bruņinieki piegrieza vē-

rību bagātai Rīgai. Pāvesta Inocenta

111 laikā, 1213. gadā, bruņinieki žēlojās,
ka bīskaps nepiešķirot tiem trešo daļu

pilsētas un trešo daļu baznīcu, tāpat

nedodot tiem daļu no tiesas ienāku-

miem, naudas kaltuves ienākumiem un

zvejas ienākumu desmito tiesu. 1268.

gadā bruņinieki uzbruka Rīgas virsbī-

skapam Albertam Zuerberam, saņēma

kopā ar dažiem garīdzniekiem gūstā

un noveda uz Cēsīm, kur turēja ilgāku
laiku cietumā. Tas bij iesākums. Ar

katru dienu sāka vairoties sīki ikdienas

strīdi par tiesībām un priekšrocībām.
Rīdzinieki necieta ierobežojumus no or-

deņa puses savai darbībai, bet bruņinie-
ki atkal noteikti gribēja dabūt zem sa-
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va iespaida bagāto Rīgu. Šai ziņā zī-

mīgs ir kāds līgums starp pilsētu un

bruņiniekiem, kur atklāti redzami strī-

dus cēloņi. Pilsētnieki žēlojas, ka or-

denis atņemot tiem visas tirdzniecības

iespējas ar pagāniem un neatteicoties

vest tirdzniecību pat ar tādām zemākās

šķiras precēm, kā: kāļiem, rutkiem,sīpo-
liem. Ordenis ņemot pilnīgi pretlikumī-

gas muitas un nodevas. Kāds cits

raksts, no 1297. gada, rāda, ka pilsēta

ir bijusi stipri norūpējusies par to, ka

bruņinieku ordenis ceļ zemē pilis un

apcietinājumus. Pilsētnieki prasa ga-

rantiju, ka šīs pilis un šie apcietinājumi

nekādā ziņā netraucēs un neierobežos

pilsētas tirdzniecību.

Katra puse pūlējās dabūt sev sabiedro-

tos. Rīdzinieki nodrošināja sev hanzas

pilsētu atbalstu un pāvesta labvēlību,

bet bruņinieki griezās atkal pie Vācijas

ķeizara. 1274. gadā Rīgas pilsoņi bij sa-

grābuši kādu noziedznieku bīskapa pa-

galmā un notiesājuši to uz nāvi. Tā

kā te bij aizskārtas patvēruma tiesī-

bas, tie lūdza bīskapu piedot šo pārkā-

pumu. Bīskaps to piedeva, bet bruņi-
nieku ordenis pacēla principiālu strīdu,

ka pilsētniekiem neesot bez ordeņa pie-

krišanas brīv piespriest kādai personai

nāves sodu. Bruņinieki sūdzēja Vāci-

jas toreizējam ķeizaram Rūdolfam un

tas paziņoja Rīgai, ka augstākas tie-

sas vara visā Livonijā esot nodota bru-

ņinieku ordenim, un kā arī rīdzinie-

kiem šai varai esot jāpadodas. Pilsoņi
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fo neievēroja. Attiecības ar katru die-

nu paasinājis. Tikai ieroči varēja iz-

šķirt šo strīdu.

Karš starp pilsētu un ordeni sākās 1297.

gadā. Ordeņa apcietinātā pils atradās

pašā pilsētas centrā. Pēc senākiem no-

teikumiem ordenis nedrīkstēja šinī pilī
turēt vairāk par 50 karavīriem, un bru-

ņoti ordeņa kalpi nedrīkstēja staigāt

pa pilsētas ielām. Bruņinieki sāvāca pilī

līdz 500 kara kalpus, saveda metamos

akmeņus un citus kara materiālus un

nocietināja pils sienas. Strīdus sākās

no niecīga iemesla: bruņinieki bij sapo-

stījuši kādu tiltu, ko pilsētnieki bij cē-

luši pār Rīgas upi, lai pievestu baļķus

Daugavas krastu nostiprināšanai. Sa-

runās par šo gadījumu pilsētas kom-

tūrs izsmiedams teicis, ka viņš labāk

esot ar mieru krist te Rīgā no šo pilso-

ņu rokas, nekā cīņā ar pagāniem. Viņš

ar to bij teicis, ka rīdzinieki ir ļaunāki

par pagāniem. 20. jūlijā 1297. gādā pil-
sētnieki uzbruka bruņinieku miteklim.

Cīņas karstumā aizdegās dažas mājas,

pilsētā izcēlās ugunsgrēks un nodega
liela daļa no pilsētas. Bruņinieki neie-

vēroja pēc tam noslēgto pamieru, mī-

dīja ar saviem zirgiem pilsoņu sakņu
dārzus un nelaida uz pilsētu zemnie-

kus, kas veda pārdot labību un lauk-

saimniecības ražojumus. Naktī pirms

Miķeļa dienas, 29. septembrī, pilsēt-

nieki, zinādami, ka pilī nav visai daudz

kara kalpu, negaidot uzbruka apcieti-

nātai ordeņa bruņinieku pilij, ielauzās
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pašā pilī, sagūstīja pils komturu un

60 ordeņa brāļus un visus nožēlojamā
kārtā nostiepa pie karātavām un pa-

kāra. Pēc tam nopostīja arī pašu bruņi-

nieku pili. Ordeņa bruņinieki nocieti-

nāja visas pieejas uz Rīgu: pie Bertol-

da dzirnavām, tagadējā Maskavas ielas

galā, pie Ropažiem un pie izejas uz

jūru. Pilsētnieki centās atsvabināt Ber-

tolda sudmalas, bet bruņinieki sadragā-

ja kaujā pie Cēsīm Otto Rozena kara-

vīrus, kas uz bīskapa pavēli bij devies

Rīgai palīgā. Pēc tam bruņinieki ieņē-

ma Turaidas un Kokneses pilis un sa-

ņēma gūstā pašu virsbīskapu Šverinas

Jāni. Nekas vairs nekavēja bruņiniekus

griezties pret pašu Rīgu. Šinī posta

brīdī rīdzinieki spēra negaidītu soli:

viņi meklēja palīdzību pie leišiem. Paši

viņi iznīcināja Ādažu dzirnavu apcie-

tinājumus, tad kopā ar leišiem devās

laupīt ordeņa apgabalus. Atpakaļ nā-

kot, ordeņa karaspēks sagaidīja tos pie

Gaujas, bet asiņainā kaujā krita pats

mestrs Bruno un 24 ordeņa brāļi. Pēc

tam rīdzinieki ieņēma Bertolda dzir-

navas un atbrīvoja zemniekiem ceļu uz

Rīgu. Palika neieņemts vēl Ropažu ceļš,
kur ordeņa brāļi bij nostiprinājušies

Ādažu dzirnavās. Rīdziniekiem palīgā

nāca arī leišu karaspēks. Rīdzinieki aiz-

veda turp savos kuģos aplencamās ma-

šīnas. Ordeņa karavīri dūšīgi aizsargā-

jās, kamēr tiem pienāca papildu spēki

no Prūsijas. Pētera dienā — 29. jūnijā

1298. gadā — bruņinieku karaspēki pil-

nīgi satrieca Rīgas pulkus. Vairāki

rātskungi un daudzi karavīri krita kau-

jā. Rīdzinieki pazaudēja visus savus

kuģus un kara materiālus.

Abas puses bij zaudējušas, bet nevie-

na puse nevarēja cerēt uz galīgu uz-

varu. Rīgas tirdzniecība bij sagrauta

un pati pilsētas eksistence apdraudēta.

Stipri cieta arī aizjūras pilsētas. Rīgas
sabiedrotie griezās pie ordeņa ar starp-

niecības priekšlikumiem. Noslēdza pa-

mieru līdz 6. decembrim 1299. gadā.

Ordeņa brāļi atsvabināja arī Rīgas virs-

bīskapu Šverinas Jāni. Tas steidzās tū-

līt uz Romu ar sūdzību, bet nomira tur

1300. gadā. Beidzot pāvests izšķīra strī-

du. Ordenis ierobežo savu pili ar

6 pēdas augstu sienu. Šinī sienā drīkst

būt tikai vieni vārti, 6 pēdas augsti un

4 pēdas plati. Pilī drīkst uzturēties ti-

kai 20 brāļi un tikpat daudz kalpu.

Ordeņa sapulces Rīgā noturamas tikai

reizi gadā un vairāk par 50 brāļiem uz

tām nedrīkst ierasties. Abām pusēm vi-

sā zemē pieder brīvas tirdzniecības tie-

sības. Abas puses mazliet pārveidoja,

uz savstarpējās vienošanās pamata, šo

pāvesta spriedumu, un tā beidzot no-

dibinājās pamiers. Ordeņa bruņinieki

ieskatīja, ka pilsētas centrā tiem tā kā

tā dzīves nav un pārdeva savu pili pil-

sētai par 1000 markām.

Tomēr īsta miera nebij. Katrs palaidās
tikai uz savu varu un spēku. Rīgas

tirgotāji brauca no Rīgas ārā apbruņoti,
lielos pulkos un ar dzīvības briesmām.

Bruņinieki neatmeta savu nodomu, pa-

darīt Rīgu par sev padotu pilsētu. 1304.

gadā tiem izdevās noslēgt pret Rīgas

virsbīskapu ciešu apvienību, kurā pie-

dalījās visi zemes valdinieki: Tērbatas

un Sāmsalas bīskapi, bruņinieku vasaļi,

pat Rīgas virsbīskapa vasaļi un dom-

kungi. Savienība nolēma cīnīties pret

katru, kas aicinātu zemē karavīrus no

ārienes, krievus vai leišus. Šī savienī-

ba bij vērsta pret virsbīskapu un pret

Rīgu. 1305. gadā bruņinieku ordenis no-

pirka Daugavgrīvas klosteri un izbū-

vēja to par stipru cietoksni. Ja Dau-

gavgrīva nāca ordeņa rokās, tad bij

apdraudēta visa Rīgas tirdzniecība ar

ārvalstīm. Sākās sūdzības pie pāvesta,

jo karu sākt baidījās tiklab vieni, kā

arī otri. Pāvesta sēdeklis atradās to-

reiz Avinjonā, un Avinjonas pāvesti rī-

kojās pēc principa: „Kas vairāk var

dot, tas vairāk var iegūt!" Iznāca nau-

das karš. Sākumā pāvesta kūrija bij

labvēlīga Rīgai, bet tad ordenis laida

apgrozībā milzu summu, no kuras pā-

vests viens pats saņēma 4000 zelta gul-

deņus. Nu pāvesta lēmums bij labvē-

līgs ordenim. Par pāvestu toreiz bij
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Klemens V. Pāvesti bieži mainījās un

līdz ar tiem mainījās arī kūrijas uz-

skati, tā kā tiem lielas nozīmes zemē

vairs nebij. Pat pāvesta lāstu grāma-

tas nelīdzēja. Strīdus bij jāizšķir pašu

spēkiem. Rīga neatteicās no saviem sa-

biedrotiem leišiem. Lietavā toreiz val-

dīja spēcīgais Ģedimins. 1307. gadā or-

deņa kara pulki sakāva leišus pie Rī-

gas. 1316. gadā Rīgas pilsoņi nodedzi-

nāja Daugavgrīvas pilsētiņu, kas orde-

ņa pils patvērumā draudēja izvērsties

Rīgai par konkurentu. 1319. gadā pā-

vests atzina, ka Daugavgrīvas klostera

pirkšana bijusi likumīga un klosteris

paliek ordeņa rokās. Rīdzinieki tad sai-

stījās ciešāki ar leišiem. Nemiera stā-

voklis vilkās ilgi, līdz beidzot, 1329. ga-

dā uzliesmoja jauns karš. 22. jūnijā

1329. gadā Rīgas pilsoņi atkal node-

dzināja atjaunoto Daugavgrīvas pilsē-

tiņu un mēģināja ieņemt pili, bet viņu

uzbrukumu pilij ordeņa bruņinieki at-

sita. Leiši iebruka zemē un šausmīgi

izpostīja bruņinieku zemes. Sākot ar

1328. gadu par Livonijas ordeņa me-

stru bij Monheimas Eberhards, lepns

un varmācīgs bruņinieks, nāvīgs Rīgas

ienaidnieks. Viņš agrāk bijis Vents-

pils komturs. Rīgas virsbīskaps bij viņu

apsūdzējis, ka kāda Ventspils jūrmalā
vētras izmesta Rīgas kuģa ļaudis viņš

licis aiz kājām pakārt, bet kuģi un vi-

sas mantas nolaupīt. Pāvests bij izai-

cinājis šo komturu uz Avinjonu. Kad

virsbīskaps Fridrichs un komturs Eber-

chards stāvējuši abi pāvesta priekšā,

virsbīskaps teicis: „Šis ir tas komturs,

kas maniem Rīgas pilsoņiem bez kāda

iemesla ir licis pie karātavām mirt".

Uz to komturs Eberhards atteicis: „Vi-

susvētais tēvs, tas tā nav, jums tikko

ziņotais ir meli; es esmu tikai jūras

laupītājus, kas Sāmu salā bij laupījuši,

pēc savas zemes likumiem aiz kājām
licis pakārt". Pāvests uz to atteicis:

„Kaut arī pie mums būtu tādi soģi!" —

un izšķīris strīdu komturam par labu.

Šis pats komturs nu bij ordeņa mestrs

un pielika visus spēkus, lai atriebtos

ienīstai pilsētai. 1329. gada oktobrī

Eberharda Monheima pulki ieslēdza Rī-

gu no visām pusēm. Pilsētas valde ne-

bij uz to sagatavojusies un pilsētā bij
samērā maz pārtikas līdzekļu. Rīdzi-

nieki sūtīja sūtņus pie saviem sabie-

drotiem, bet palīdzības nekur nesagai-

dīja. Sešus mēnešus gulēja ordeņa ka-

raspēki pie Rīgas. Pilsētā valdīja trū-

kums, nabaga ļaudis mira badā. ledzī-

votājos sākās nemiers pret pilsētas val-

di. Ordeņa mestrs negribēja sarūgtināt

pret sevi visus pilsētas iedzīvotājus.
Piecas reizes pa aplenkšanas laiku or-

deņa karaspēki laida pilsētas nabadzī-

gos iedzīvotājus cauri savām rindām, lai

iet meklēt pārtiku, kur var dabūt. Bei-

dzot stāvoklis palika nepanesams. Bir-

ģermeisters Indriķis Meija saaicināja

redzamākos pilsoņus uz apspriedi. Ai-

cināja arī garīdzniekus — doma kun-

gus, bet tie nekur nebij atrodami. Liels

bij rīdzinieku posts. Daudzās mājās ne-

bij vairs pārtikas līdzekļu. Pilsētas

krājumos bij vēl tikai 3 x/2 lāstu labī-

bas. Nebij izejas. 20. martā pilsēta pa-

devās ordenim. Lepnie Rīgas rātskun-

gi krita ordeņa mestra priekšā ceļos,
atdeva ordeņa varā visus savus īpašu-

mus, izlūdzās tikai kailu dzīvību un

brīvību. Ordeņa karaspēki ieņēma Smil-

šu torni (pulvera torni) un Svētā Gara

torni (tagad pilī) un visu pilsētas sienu

starp šiem torņiem. Rīgas vara bij sa-

lauzta. Pilsēta atteicās no sabiedrības

ar leišiem, ierādīja ordenim pie Svētā

Gara torņa vietu pils celšanai, Rīgas
salas un Lokesaras laukus un pļavas

nodeva ordeņa lietāšanā, pilsētas zvej-

nieki nodeva ordenim desmito daļu sa-

vu zvejas ienākumu, ordeņa namus un

gruntsgabalus pilsētā atbrīvoja no no-

dokļiem, ja kāds pilsonis novēlēja or-

denim kādu nekustamu īpašumu, to ne-

varēja vairs liegt, katrs pilsonis un

katrs rātskungs bij spiests zvērēt or-

denim uzticības zvērestu. Ja bruņinieki

devās karā, pilsētai bij jāiet palīgā. Ja

karā gāja Siguldas landmaršals un Cēsu

bruņinieki, tad pilsēta deva 30 jātnie-
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kus. Karā kritušo dvēseļu aizlūgumam

pilsēta nodibināja piecas vikārijas or-

deņa noteiktās baznīcās, šo vikāriju

priesterus iecēla ordenis, bet pilsēta vi-

ņiem maksāja algu. Pusi tiesas ienāku-

mu saņēma ordenis, viens ordeņa brā-

lis bij pilsētas tiesas loceklis, šim pašam

ordeņa brālim piekrita arī tiesības pie-
dalīties pilsētas rātes sēdēs. Lai pilnīgi

padotu pilsoņus savai varai, ordeņa
mestrs paturēja abus pilsētas namus —

tagadējās lielās un mazās ģildes namus.

Pilsēta bij spiesta celt sev jaunu na-

mu visām pilsētas iestāžu un organizā-

ciju vajadzībām. Tas ir tagadējais

Melngalvju nams. Starp Smilšu torni

un Sv. Gara torni pilsētas sienā ordeņa
karavīri izlauza lielu robu un neļāva to

aiztaisīt, lai katrā laikā tiem būtu brīva

ietikšana pilsētā. Pilsētas brīvības un

saimnieciskās tiesības bruņinieki neaiz-

tika, viņiem bij no svara tikai salauzt

Rīgas politisko varu un to viņi bij pa-

nākuši. Līgumu ar ordeni 1332. gadā

apstiprināja arī Vācijas ķeizars Lud-

vigs VI un nodeva ordeņa rokās pilnī-

gu virskundzību pār Rīgu un viņas ie-

dzīvotājiem. Līgumā maz ir minēts par

Rīgas virsbīskapu un viņa tiesībām, to-

mēr vienā vietā ir teikts, ka ordenis

nevar aicināt Rīgas pilsoņus karā pret

virsbīskapu. Ar to bij atzītas arī virs-

bīskapa tiesības uz Rīgu. Rīga tā tad

bij padota diviem kungiem.
1330. gadā līguma pēdas saskatāmas arī

Rīgas pilsētas zīmogā. Vecajā pilsētas

zīmogā ir divi torņi virs vārtiem, starp

tiem divas vertikālas atslēgas, starp

tām krusta kāts ar krustu galā. Sākot

ar 1330. gadu vārtos ir lauvas galva,
virs tiem divas krustotas atslēgas, virs

tām zobenbrāļu ordeņa krusts.

1330. gada līgums mums rāda, ka or-

deņa bruņinieki bij pietiekoši tāļredzīgi
un nelika pilsētas tālākai attīstībai ne-

kādus žņaugus. Pilsētas iekšējā pār-
valdē pilsētniekiem bij atstātas pilnī-

gas pašvaldības tiesības. Pilsētas ties-

nesis iztiesāja visas lietas pa lielākai

daļai viens, tikai gadījumos, kad nāca

svarīgas kriminālas lietas, kur apvai-

notam draudēja rokas vai galvas nocir-

šana, bij nepieciešama ordeņa pārstāvja
klātbūtne. Tāpat pilsētas rātē ordeņa

pārstāvis ieradās reti un netraucēja

pilsētas pārvaldes darbību. Pēc ilgiem
kara un nemieru gadiem iestājās atkal

mierīgas saimnieciskās dzīves laikmets.

Rīgas pilsētas pārstāvji brīvi sprieda

par apvienošanos tirdzniecības nolūkos

ar citām pilsētām, slēdza līgumus, sū-

tīja sūtņus. Rīgas tirgotāji bij atsvabi-

nāti no visām nodevām un muitām, mie-

rīgi vadīja savus veikalus un vairoja

pilsētas bagātības. Pilsētā pieauga rūp-

niecība, nodibinājās ciešāki sakari ar

laukiem, nebij likuma, kas liegtu lauci-

niekiem brīvi pārdot Rīgā savus pro-

duktus, vai pat pārvietoties te uz dzīvi.

Rīga bij atkal ziedoša pilsēta. Vienīgi

viņai bij liegts sacelties pret ordeni,

vai kaitēt ordeņa interesēm. Starp Rī-

gas pilsētas vadošām aprindām un bru-

ņinieku ordeni nodibinājās pat īsti

draudzīgas attiecības.

Bet nu sacēlās pret ordeni Rīgas virs-

bīskapi. Virsbīskaps Fromholds aizrā-

dīja, ka Rīga ir bīskapa pilsēta un Rī-

gas pirmais bīskaps dibinājis bruņinie-
ku ordeni. Viņš pieprasīja no ordeņa

paklausību un no ordeņa mestra pade-
vības zvērestu. Tās bij pārāk augstas

prasības un cīņa par tām sākās ar vi-

siem garīdznieku varā stāvošiem lī-

dzekļiem. Zīmīgi, ka šinī strīdū Rīgas

pilsoņi nostājās ordeņa pusē. Viņi ļoti

labi saprata, ka zem ordeņa valdības vi-

ņi gan ir zaudējuši cīņu par politisku

neatkarību, bet līdz ar to guvuši no-

teiktas pašvaldības tiesības un pilnīgas
ekonomiskas brīvības. Garīdznieku

virsvaldībā viņu pašvaldības tiesības un

viņu saimnieciskās dzīves brīvības būtu

apdraudētas. Virsbīskaps Fromholds

bij panācis pāvesta rakstu par to, ka

virsbīskapam ir valdinieka tiesības pār

Rīgu. 17. augustā 1360. gadā šo rakstu

publicēja Rīgas baznīcās. Rīgas bir-

ģermeisters Ģerhards Meija ieradās pie

virsbīskapa vietas izpildītāja un pazi-
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ņoja pilsētas vārdā, ka viņš protestē

pret šo rīkojumu, jo tanī nav nemaz

minētas pilsētas tiesības un privilēģijas.
Pilsēta nepielaidīšot savu tiesību sa-

šaurināšanu un ziņošot atklātībai par

savu protestu. Virsbīskapa vietas iz-

pildītājs, Tērbatas bīskaps, gan sita ro-

kas pie krūtīm un apgalvoja, ka pil-
sētas tiesības neviens nedomā sašau-

rināt, izsaukdamies: „Dievs, stāvi man

klāt!" Pilsētnieki viņam tomēr neuz-

ticējās. Arī pāvesta pilnvarotam rīdzi-

nieki, pēc īsas apspriedes, paziņoja, ka

viņi jau ilgāku laiku esot labās attiecī-

bās ar bruņinieku ordeni, tam esot pa-

doti un ordeņa pusē arī stāvēšot. Pie

tās pašas reizes viņi paziņoja, ka virs-

valdība pilsētā piederot rātei un pilso-

ņiem un pašulaik pilsēta baudot arī

visas brīvības. Nu bīskaps ķērās pie

sava spēcīgākā varas līdzēkļa: 5. no-

vembrī 1361. g. viņš aplika ar lāstiem

ordeni un Rīgas pilsētu, bet ordeņa pār-

valdes apgabalos un Rīgas pilsētā pa-

sludināja interdiktu. Apklusa baznīcu

zvani, aizslēdzās dievnami, garīdznieki

streikoja. Tomēr šim solim bij maz pa-

nākumu un bīskaps bij spiests stāties

pie sarunām. 1366. gada 7. maijā Dan-

cigā sanāca spīdoša zemes sapulce. Šinī

sapulcē piedalījās bīskapi, domkungi,

ordeņa komturi un Lībekas, Greifsval-

des un Rīgas pārstāvji. Rīgu reprezen-

tēja birģermeisters Ģerhards Meija un

Jēkabs Pleskavs. Bruņinieku ordenis at-

zina bīskapa virskundzību pār Rīgu,
atlaida pilsoņus no zvēresta ordenim.

Virsbīskaps atzina bruņinieku ordeni

par līdzvērtīgu varu zemē un atteicās

prasīt jebkādu lēņu zvērestu. Abas pu-

ses atzina pilsētas tiesības un privilē-
ģijas un atsacījās savstarpēji no zaudē-

jumu atlīdzības prasībām. Pilsētnieki

ar bažām atgriezās mājās, jo bīskapa
vara tiem acumirklī bij bīstamāka, nekā

bruņinieku ordeņa vara. Bruņinieki bij

guvuši jaunus panākumus un loloja ce-

rības tālākā cīņu gaitā dabūt zem se-

vis pašu Rīgas virsbīskapu. Rīgas virs-

bīskaps un viņa garīdznieki savos at-

klāti izrādītos centienos pēc virsvaldī-

bas pār Rīgu bij Rīgas pilsoņus tā sa-

rūgtinājuši, ka tie noteikti nostājās bru-

ņinieku ordeņa pusē. Bīskapa tuvākie

padomnieki — doma kungi — bij aizņē-

muši dažas pilsētas zemes Daugavas
kreisā krastā. Rīgas pilsētas rāte atņē-

ma tiem viņu ieņemtās muižas un iz-

turējās stipri izaicinoši. Rīdziniekus at-

balstīja bruņinieki, arī tie izturējās nai-

dīgi pret garīdzniekiem. Stāvoklis pa-

lika neciešams. Virsbīskaps Zintenes

Jānis 1391. gadā bij spiests atstāt Rī-

gu kopā ar vairākiem saviem doma kun-

giem. Viņi devās uz ārzemēm un tur

sakūdīja pret ordeni un pret Rīgu visus

pasaules varenos: Vācijas ķeizaru Ven-

celi, poļu ķēniņu Vladislavu — Jagaili,
vācu firstus, pāvestu. Bruņinieku orde-

nis atkal ieņēma lielu daļu virsbīskapa

īpašumu, padzina garīdzniekus no mui-

žām, kas tiem gadiem bij piederējušas,

un vispār neielaidās ar tiem nekādos

tiesību strīdos, bet atzina tikai kailu

varu. Vairāki garīdznieki smaka ordeņa
cietumos. Šinī zemes virskungu strīdū

Rīga bij pilnīgi brīva savā iekšējā dzī-

vē. Pāvests gribēja glābt garīdzniekus
un bij uzdevis apkārtējiem bīskapiem
izsludināt pār Rīgu un bruņinieku orde-

ni lāstus. Nu bruņinieki ķērās pie jau

izmēģināta līdzekļa. Viņi paziņoja pā-

vestam, ka virsbīskapa pilis ieņēmuši ti-

kai zemes aizsardzības labad un nebūt

nedomājot no tām iedzīvoties. Visus

virsbīskapa gada ienākumus, atskaitot

tikai pārvaldes izdevumus, kopā 11,500

Romas zelta guldeņus, viņi nododot pā-

vestam. Šie zelta guldeņi radīja pie

pāvesta galma pavisam citu noskaņoju-

mu. Pāvests izdeva pavēli, 10. martā

1394. gadā, ka zemes miera un kārtī-

bas uzturēšanas dēļ visiem Rīgas aug-

stākiem garīdzniekiem ir jāiestājas bru-

ņinieku ordenī, un ka par Rīgas virs-

bīskapu var būt tikai ordeņa brālis.

Bruņinieki bij uzvarējuši. Rīga bij jau

no 1300. gada zem viņu varas, un zem

viņiem bij arī Rīgas virsbīskaps un ga-

rīdznieki. Pāvests bij pavēlējis, ka dom-



14

kungus Rīga var iecelt ordeņa mestrs.

Tā izbeidzās simtsgadu cīņa par zemes

virsvaldību.

JAUNU LAIKU SĀKUMS

Ar 14. gadsimta beigām iezīmējās jauni

laiki. Visapkārt ordeņa bruņinieku ze-

mēm sāka nodibināties jaunas, spēcīgas

lielvalstis. Maskavas lielkņazs Dmitrijs
1380. g. bij sakāvis tatārus, kas kā

smags slogs bij gulējuši virs Krievijas

250 gadus. Lietavas lielskungs Jagails

bij apprecējis poļu troņa mantnieci un

tā apvienojis divas ordenim naidīgas

zemes zem vienas valdības 1386. gadā.

Dāņu ķēniņienei Margaritai bij izde-

vies apvienot visas trīs Skandināvijas
valstis zem vienas valdības Kalmāras

ūnijā 1387. gadā. īsā laikā visapkārt

Livonijai bij nodibinājušies spēcīgi kai-

miņi. Šinī laikmetā bij pilnīgi saprotami

bruņinieku ordeņa centieni, nodibināt

vienotu bruņinieku ordeņa valsti no Vi-

slas un Oderas krastiem visgarām jū-
rai līdz Somijas jūras līcim. Politiski

šī doma bij pilnīgi pareiza, tikai viņas

izvešana praksē nāca par vēlu. Poļu

ķēniņš Vladislavs-Jagails un lietuvju

lielskungs Vitauts kaujā pie Žalgīres

(Grīnvaldes-Tannenbergas) deva vācu

bruņinieku ordenim triecienu, no kura

tas vairs neatspirga. Livonijas bruņinie-
ki šai kaujā bij dūšīgi līdz cīnījušies

un cietuši lielus zaudējumus. Sagrauzti,

nomocīti, bez cerībām, atstājuši lielu

daļu savējo kaujas laukā, dzīvi paliku-
šie atgriezās mājās. Pret bruņinieku or-

deni Prūsijā sacēlās viņiem padotās pil-
sētas un viņu apakšnieki — muižnieki.

Prūsijas bruņinieku ordenis no tā lai-

ka tik tikko vilka dzīvību un neizbēga-
mi tuvojās nožēlojamam galam. Prūšu

ordeņa katastrofa neizbēgami atsaucās

arī uz Livonijas ordeni. Tomēr šis or-

denis pastāvēja pēc Tannenbergas kau-

jas vēl pusotra simta gadu.

Jauns laikmets bij sācies arī Rīgas pil-
sētas dzīvē. Ordeņa virsvaldības lai-

kos Rīga bij cieši saistīta ar vācu pil-

šefu savienību, hanzu, kuras priekšgalā
stāvēja Lībeka. 1361. gadā dāņu ķē-
niņš Valdemārs IV Aterdags bij iz-

postījis slaveno Visbi pilsētu Gotzemē,

pilsētu, kur „pērles pa ielām mētājas

un cūkas barojas no zelta silēm". Han-

zas pilsētas, apvienodamās „Ķelnes kon-

federācijā", uzsāka karu pret Dāniju. Ar

vairākiem kuģiem šinī karā piedalījās
arī Rīga. Šis karš beidzās ar hanzas

uzvaru. 1368. gadā hanzas karaspēki,
Lībekas pilsoņu vadībā, ieņēma Kopen-

hāgenu un to izlaupīja. Hanzas vara ap

1370. gadu bij slavas augstumos. Visbi

pilsētas izpostīšana nāca par labu Rī-

gai. Visbi bij bijusi austrumu tirdznie-

cības centrs. Tagad par tādu centru

palika Rīga. Tirdzniecība ar Polocku

bij pārtraukta jau 13. gadsimta vidū,

pēc tam, kad tatāri dabūja Polocku zem

savas varas. Totiesu uzziedēja plaša
tirdzniecība ar brīvām ziemeļu pilsētām
Pliskavu un Novgorodu. Novgorodā
vāciešiem, to starpā arī rīdziniekiem,

bij ierādīta pat vesela pilsētas daļa.

Rīgā atkal bij krievu pilsētas daļa un

krievu kapi rajonā gar L. Smilšu ielu,

Aldaru ielu un Trokšņa ielu. Krievijas
tirdzniecība nesa pilsētai lielu peļņu.

Rīgā bij nodibinājies stingrs likums, ka

„
viesis ar viesi nedrīkst tirgoties". Tas

nozīmēja, ka krievi savu ārzemju tirdz-

niecību varēja vest tikai ar Rīgas tirgo-

tāju starpniecību. Šī starpniecība de-

va divkāršu peļņu: ir pērkot, ir pārdo-
dot. 15. gadsimts ir Rīgas pilsētas
tirdzniecības ziedu laiki.

Pirmais Rīgas virsbīskaps, kas līdz ar

to ir arī ordeņa brālis, ir Jānis Vallen-

rode 1393. g. Par savu virsbīskapa val-

sti viņš rūpējās tik tikdaudz, cik tā vi-

ņam varēja dot ienākumus. 1403. gadā

viņš atstāja Rīgu un dzīvoja Vācijā lep-

nu dzīvi, saņemdams ienākumus no bru-

ņinieku ordeņa. Viņš bij izīrējis savu

virsbīskapa valsti ordenim uz 12 ga-

diem. Livonija bij tagad bruņinieku or-

deņa valsts un ordeņa mestrs vienīgais

noteicējs un likumdevējs visā zemē.

Tērbatas bīskaps Damerovs mēģināja
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sacelties pret ordeni, bet bij spiests

padoties.
Pa tiem ilgiem gadiem, kamēr zemes

lielkungi strīdējās par zemes virskun-

dzību, pilsēta palika neatkarīga no

abiem kungiem. 1352. gadā Rīga atpirka

no ordeņa pilsoņu kara laikā ieņemtās
lielās un mazās ģildes ēkas. Amatnieku

un tirgotāju korporācijas pastāvēja bla-

kus rātei un pilsētas pārvalde bij da-

līta trijās daļās: 1. rāte, 2. lielā ģilde,
3. mazā ģilde. Arī pilsētas sienas bij

viscaur nostiprinātas, lai gan viens stū-

ris ar Sv. Gara torni bij atdots bruņi-
niekiem. Pilsētas siena stiepās šai vie-

tā no Sv. Jaunavu torņa pie tagadējā
Saeimas nama uz tag. Anglikāņu baz-

nīcu pie Daugavmalas. Starp pilsētu

un bruņinieku pili bij vaļņi un grāvis.

Pilsēta turēja savus kara kalpus katram

gadījumam un viņai bij padoti vasaļi-

muižnieki uz laukiem, pilsētas īpašumu

turētāji. Rīgā valdīja personīga brīvī-

ba. Katrs pilsētas iedzīvotājs piederē-

ja pie savas ģildes, vai cunftes, un tās

gādāja par sava amata godu, par kon-

kurences aprobežošanu un par slimībā,

nelaimē, vai citādā postā kritušiem sa-

viem biedriem. Darbīga un pārtikusi
dzīve bij jūtama pilsētas ielās.

Pilsēta bij viscaur vāciska. Latvieši,

kas ienāca Rīgā, ja tie tika pie turības,

drīz pārvācojās, un vairākas Rīgas pa-

triciešu dzimtas ir cēlušās no latvie-

šiem. Līdz 14. gadsimta beigām pēc tau-

tības netaujāja. Latvieši, ja vien tie

prata vāciski, varēja būt par namīpaš-

niekiem, par amatniekiem, pat par tir-

gotājiem. Ar 15. gadsimtu sākās citi

laiki. Latviešus vairs negribēja pielaist

un ieņemt privileģēto pilsoņu skaitā.

Tas bij sakarā ar vispārējām lielām

pārgrozībām saimnieciskā dzīvē. 14.

gadsimta beigās, pēc lielā zemnieku

dumpja, Anglija sāka pāriet vairāk uz

rūpniecību un lopkopību. Arī Nīder-

landēs un gar Reinu nodibinājās lielas

tirdzniecības pilsētas. Ārzemēs radās

labi noņēmēji mūsu labībai, un Rīga sā-

ka izvērsties par labības tirdzniecības

centru. Livonijā arvienu vairāk nozī-

mes sāka iegūt muižnieku-vasaļu kārta,

sevišķi pēc 1397. gada, kad ordeņa
mestrs Konrāds Jungingens bij apbalvo-

jis šejienes muižniekus ar sevišķām pri-

vilēģijām. Muižnieku varā pārgāja lat-

viešu zemnieki. Zemnieku stāvoklis pa-

lika arvienu grūtāks, viņi sāka atstāt

savus zemes stūrīšus un pārnākt uz

Rīgu, Pilsētnieki labprāt uzņēma zem-

niekus savās sienās tiktāļ, cik tiem bij

vajadzīgi melna darba strādnieki. Bet

kad ienācēji — latvieši sāka spiesties
amatos un cunftēs, viņi radīja nevēla-

mu konkurenci un Rīgas „cunftīgie"
amatnieki sāka no tiem norobežoties.

1354. gadā tirgotāji nošķīrās no amat-

niekiem un līdz ar to savos noteiku-

mos noliedza uzņemt tirgotāju ģildē

par locekļiem nevācus. No amatnie-

kiem pirmie ir uzņēmuši noteikumu, ka

nevācus nedrīkst ņemt par mācekļiem
mucinieki 1375. g., linu balinātāji 1383.,

mūrnieki 1390. g., tāpat drēbnieki, kurp-

nieki, ādģēri v. t. t., pēc 1384. g. noliedz

latviešiem iegūt zemes īpašumus, vārīt

medu un alu pārdošanai un taml. Tā

vecie pilsētas iedzīvotāji, vācieši un

pārvācotie latvieši, mēģināja norobežo-

ties no jauniem ienācējiem. Visi šie no-

liegumi tomēr neapturēja lauku iedzī-

votāju ieplūšanu pilsētā, sevišķi 15. gad-

simtā, kad muižnieku varmācība pavai-

rojās, sākās zemnieku nebrīvības lai-

ki, bet pilsētā valdīja personīga brī-

vība. Rīgai nebij arī iemesla apturēt

laucinieku ieplūšanu, jo tirdzniecība ar

krieviem un sevišķi ar leišiem papla-

šinājās, ārzemju kuģi arvien lielākā

skaitā apmeklēja Rīgas ostu un pil-
sētā bij vajadzīgas darba rokas. Bet

ienācējiem bij jāpaliek par zemākas

šķiras pilsoņiem.

Jaunu laiku vēsmas bij jūtamas arī

techniskos darba paņēmienos un garī-

gā dzīvē. 14. gadsimtā vispār pasau-

lē sāka lietāt uguns šaujamos ieročus.

Ir konstatēts, ka 1362. gadā pie Kauņas

aplenkšanas bruņinieki lietāja jau liel-

gabalus. Rīgas kuģu zīmējumi no 15.
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gadsimta uzrāda ļoti sarežģītu būru un

riepu sistēmu, kas deva iespēju labāk

izmantot vēju un drošāki cīnīties pret

jūras viļņiem. 14. gadsimta beigās rī-

dzinieki par vari gribēja iegūt zem

sava iespaida Sv. Pētera skolu, kas to-

reiz bij garīdznieku rokās. Pilsoņiem

nepietika ar toreizējo izglītību, viņi

prasīja laicīgas skolas. Ārzemēs bij jau

nodibinājušās tā toreiz nosauktās rēķi-
nāšanas skolas, kur mācīja dažādus

tirdzniecības aprēķinus, valūtas pārve-

dumus un tamlīdzīgi. Jaunajā tirdznie-

cības posmā, kur tirdzniecību veda ar

Krieviju, Poliju, Holandi un Angliju,
tirdzniecības aprēķini bij nepieciešami

un izglītotus grāmatvežus stipri pie-

prasīja. Tāpēc bij nepieciešamas rēķi-

nu skolas. Toreiz rīdziniekiem neizde-

vās dabūt Pētera skolu savās rokās, to-

mēr šī cīņa vien jau rāda, kādā vir-

zienā bij jāiet pilsētas skolu attīstī-

bai. Pie tās pašas reizes jāatzīmē pie-

dzīvojušo un pasaules gudrībās sko-

loto Rīgas pilsoņu naids pret iedomī-

giem un tumšiem Rīgas garīdznie-
kiem.

Arī pret bruņinieku ordeni Rīga mā-

cēja uzglabāt savu neatkarību. Arkatru

gadu ordenis palika vājāks ir savā iek-

šienē, ir uz ārieni. Šī bruņinieku bie-

drība savus slavas laikus bij sasnie-

gusi 14. gadsimta beigās. 15. gadsimtā

bruņinieki nejuta vairs sev svarīgus uz-

devumus, nodevās izdzīvei, bij vēroja-
mi ordeņa mantas piesavināšanās ga-

dījumi un lielā mērā izplatīts nepo-

tisms: ordeņa brāļi, kad nāca augstākos

amatos, pūlējās darīt bagātus savus ra-

dus un piederīgos. Arī ordeņa kopīgo

īpašumu — zemes un muižas — nesar-

gāja vairs tā, kā agrāk. Lielā daļa or-

deņa īpašumu ir izdota privātās ro-

kās taisni 15. gadsimtā. Ordeņa vājumu

izmantoja viņa apakšnieki un spieda

ordeņa mestru dalīties ar viņiem zemes

valdīšanas godā. Ar 1427. gadā Valkā

sanākušo zemes sapulci sākot, šīs sa-

pulces palika par pastāvīgu satversmes

sastāvdaļu. Ordeņa mestrs nevaldīja

vairs viens, bet kopā ar zemes sapulci,
un bij spiests sasaukt šo sapulci pie
katra svarīgākā jautājuma izšķiršanas.
Šinī zemes sapulcē piedalījās: 1) orde-

ņa mestrs un viņa apgabalu pārvald-
nieki (komturi un fogti); 2) virsbīskaps,

bīskapi un augstākie garīdznieki; 3)
muižnieki-vasaji; 4) pilsētas, ar Rīgas

pilsētas delegāciju priekšgalā. Rīga bij

nostājusies atkal blakus ordeņa me-

stram un Rīgas virskīskapam kā līdz-

tiesīga vienība. Nodibinājās tā tad pa-

stāvīga valsts padome no bruņiniekiem,

garīdzniekiem, muižniekiem un pilsēt-
niekiem, kas sanāca reizi gadā.

RĪGAS PILSĒTAS CĪŅA PAR

NEATKARĪBU

Pilsētas bagātība, neatkarība un dažā-

du saimniecisko priekšrocību plaša iz-

mantošana kaitināja abus zemes kun-

gus. Tie apvienojās pret pilsētu. 1435.

gada 1. septembrī ordeņa bruņinieki
cieta smagu neveiksmi kaujā pie Sven-

tas ar lietuvju pulkiem. Ordeņa stā-

voklis zemē palika bīstams. Muižnie-

kiem nevarēja uzticēties, tie centās ar-

vienu vairāk pēc neatkarības. Ar ga-

rīdzniekiem bij veci strīdi, tie izman-

toja katru reizi ordeņa grūtības. Ja nu

vēl pilsētas ieņēma līdzīgu stāvokli, va-

rēja notikt tas pats, kas tikko kā bij no-

ticis Prūsijā: tur no ordeņa bij atkritu-

šas 69 pilsētas. Tāpēc arī, pēc ilgā-

kām sarunām, bruņinieku ordenis no-

slēdza ar Rīgas virsbīskapu līgumu pret

Rīgas pilsētu. Šī līguma svarīgākie no-

teikumi bij šādi: 1) Rīga zvēr abiem

zemes kungiem — ordenim un bīska-

pam — uzticības zvērestu. 2) Pilsētas

naudas kaltuves, zvejas un citos ienā-

kumos dalās abi kungi uz pusēm. 3) Ja

izceltos karš starp ordeni un virsbīs-

kapu, Rīgai jāpaliek neitrālai. 4) No če-

triem Rīgas birģermeisteriem vienu abi

kungi apstiprina par virsbirģermeisteru

un virstiesnesi. 5) Viens ordeņa brālis

piedalās pilsētas padomes sēdēs, un šīs

padomes lēmumi un obligātoriskie no-
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teikumi nav likumīgi, ja viņš ceļ pret

tiem iebildumus»

Pilsēta bij pārsteigta. Uzbrukums bij

negaidīts un pilsētas vadošās aprindas

nebij uz to sagatavojušās. Arī pašā pil-
sētā nebij īsta miera, jo abas iedzīvo-

tāju grupas — lielā un mazā ģilde —

bij jau sen nemierā ar šaurās patri-
ciešu grupas ieceltās rātes darbību. Pil-

soņi meklēja sev lielākas tiesības pilsē-
tas pārvaldes lietās. Tāpēc rātskungi

bij spiesti atzīt šo līgumu un padevās
reizē diviem kungiem. Bet tūlit sākās

nemiers iedzīvotājos. Virsbīskaps par

īsto vainīgo uzrādīja bruņinieku ordeni.

Pilsoņos iedegās vecais naids pret bru-

ņiniekiem, viņi sāka apšaudīt ar liel-

gabaliem bruņinieku pili. Bruņinieki at-

bildēja. Apšaudīšanās vilkās vairākas

dienas (1454. g. jūlijā), bet izbeidzās

drīz ar miera līgumu. Ordeņa mestrs

apstiprināja vecās pilsētas privilēģijas
un pilsētas robežas. Nu ordeņa spēki

griezās pret virsbīskapu, un viņa ze-

mēm nācās smagi ciest. Laiki bij ne-

mierīgi. Baltijas jūras ceļus apdraudēja

jūras laupītāji, krievi Novgorodā un

Pliskavā arī neļāvās vairs tik mierīgi

sevi no vācu tirgotājiem izmantoties,

kā senāk. Ordeņa mestrs 1471. gadā

pieprasīja no rīdziniekiem uzticības

zvērestu, bet virsbīskaps Silvestrs attei-

cās no savām tiesībām uz Rīgu uz 60

gadiem. Rīga nu bij atkal ordeņa pil-
sēta (1473). Kara un nemiera laikos

1474. gadā visā zemē plosījās mēris un

bads. Muižnieki bij paspējuši izlaupīt

turīgākos zemniekus un izsūkt no tiem

viņu labības krājumus. Bet virsbīskaps
Silvestrs drīz lauza savu līgumu ar or-

deni un uzsāka pret to cīņu. Bruņinieki

ieņēma visas virsbīskapa pilis, arī spē-

cīgo Koknesi (1479). Tā kā rīdzinieki

turējās ordeņa pusē, virsbīskaps Sil-

vestrs, ar pāvēsta atļauju, izsludināja
lāstus pār Rīgu un aplika pilsētu ar

interdiktu (1477). Ordeņa bruņinieki

par šiem lāstiem nekā neiztaisīja, bet

Rīga nogrima lielās bēdās. Baznīcu al-

tārus apvilka ar melnu drēbi, baznīcu

zvani apklusa, baznīcu durvju priekšā

gulēja aizvelti akmeņi. Garīdznieki at-

kal streikoja. Mirušos apraka bez ga-

rīdznieku svētības, jaunpiedzimušie pa-

lika nekristīti, grēku sūdzētājus neviens

neuzklausīja, saderinātie palika nelaulā-

ti. Šāds stāvoklis turpinājās no 26. jū-

nija līdz 19. novembrim. Pa to laiku

Rīgas sūtņi bij bijuši Romā un atgrie-

zās ar lāstu atcelšanas grāmatu. Rīgas

iedzīvotāji bij satriekti un vairs ne-

turējās ar agrāko uzticību bruņinieku

ordeņa pusē. Pret ordeni nostājās pā-

vests Sikstus IV, atbrīvoja Rīgu no zvē-

resta ordenim un uzaicināja galīgi at-

teikties no draudzības ar bruņiniekiem.

Rīgai bij paredzama pilnīga neatkarība,

jo arī virsbīskaps bij atteicies no virs-

kundzības uz 60 gadiem. Bruņinieki ķē-
rās pie ieročiem. 24. novembrī 1481.

gadā sākās kauja pie pašiem pilsētas
vārtiem. Pilsētnieki sakāva bruņinie-

kus, nopostīja priekšpili. Kaujas kar-

stumā nodega Jēkaba baznīca. Rīdzi-
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nieki atguva virsbīskapa pilis: atņēma

bruņiniekiem Jaunpili, Skujeni, Piebal-

gu, Augstrozi, beidzot ieņēma Daugav-

grīvu. Bruņinieki savāca spēcīgu kara-

spēku un devās uz Rīgu, jo rīdzinieki

bij ielenkuši Rīgas pili. Pie Daugavgrī-

vas 22. martā 1484. gadā Rīgas tirgo-

tāji un amatnieki sakāva bruņiniekus.
Tā bij lepna uzvara. Pilsētnieku rokās

krita vairāki desmiti bruņinieku. 18.

maijā 1484. gadā Rīgas pilsoņi ieņēma

un izpostīja Rīgas pili. Pēdējos ķieģe-

ļus savāca nabaga ļaudis un pārdeva

Daugavmalā par 4—6 šiliņi simtu. Or-

deņa pils vietā palika tikai drupu kau-

dze. Bruņinieki apņēmās slēgt Rīgai vi-

sai izdevīgu mieru. Rīga jutās brīva.

Bet nu apvienojās visas varas pret brī-

vo pilsētu: pāvests, ķeizars, virsbīskaps

un tik daudz pazemotais bruņinieku or-

denis. Karš turpinājās. Rīdzinieki sa-

gūstīja Kuldīgas komturu, pie Cēsīm

nogalināja 6 ordeņa varas vīrus un 6

saņēma gūstā. Tomēr pilsētas spēki sā-

ka izsīkt un kad apvienojās izšķirošā

kaujā pret Rīgu visi zemes spēki —

kaujā pie Ādažiem 1494. gadā pret or-

deņa un virsbsīkapa kopējiem spēkiem
rīdzinieki zaudēja un bij spiesti lūgties
mieru. Neatkarības sapnis bij izsap-

ņots. Rīdzinieki gan bij parādījuši sa-

vas kareiviskās spējas un bruņinieki sa-

vu vājumu, tomēr pilsēta lielo cīņu bij

zaudējuši. Karš bij maksājis Rīgai mil-

zīgus naudas līdzekļus. Ilgus gadus ra-

žīga darba karš bij izpostījis un il-

gus gadus vajadzēja strādāt, lai atgūtu

zaudēto.

30. martā 1491. gadā Rīgas lepnie rāts-

kungi kailām galvām stāvēja ordeņa
mestra un virsbīskapa priekšā un no-

klausījās miera līguma noteikumus. Pil-

sētas pārstāvjiem svinīgā sapulcē jā-

nolūdzas zemes valdnieki. Pilsētai jā-
atteicas no līguma ar zviedriem. Gū-

stekņi jāatdod bez izpirkšanas naudas.

Rīgā iebēgušie zemnieki jāizdod viņu

kungiem. Daugavgrīvā un visas ieņem-
tas pilis jāatdod, tāpat visas karā ie-

gūtās ordeņa mantas. Sešu gadu laikā

jāuzceļ nopostītā pils. Jāatjauno baz-

nīca Daugavgrīvā. Jāatjauno baznīca

Rīgā. Rīga bij atkal padota diviem kun-

giem. Tikai šoreiz Rīgas virsbīskapa
krēslu ieņēma nenozīmīga persona, bet

īstais zemes kungs bij ordeņa mestrs

Pletenbergas Valters. Bruņinieki vēlreiz

bij zemes neierobežoti kungi.

REFORMĀCIJA

1515. gadā rīdzinieki nobeidza celt ie-

nīsto bruņinieku pili, kuru 1484. gadā

bij nopostījuši. Tomēr sevišķu naidu

pret bruņiniekiem viņi neturēja, jo tie

bij pratuši atkal iegūt pilsētas labvē-

lību, neprasīdami visā stingrībā izpil-
dīt miera līguma noteikumus. Turpre-
tim naids pret garīdzniekiem, kas paši

bij uzsākuši cīņu un kritiskā brīdī bij

griezuši ieročus pret pilsētu, bij ne-

izdzēšams. Jauna paaudze bij stājusies

vecās vietā. Rīgas pilsētas tirdzniecība

bij ievirzījusies citā gultnē. Maskavas

cars bij ieņēmis Novgorodu un izpo-

stījis tur Rīgas un citu hanzas pilsētu
kantori. Tirdzniecība ar Krieviju gāja

gan vēl caur Pliskavu, pat caur pašu

Maskavu, bet tā bij saistīta ar lielām

grūtībām un prasīja no Rīgas tirgotā-

jiem lielu uzņēmību un simtprocentīgu

risku, vienotuar dzīvības briesmām. To

tiesu uzziedēja tirdzniecība ar Lietavu.

Neskatoties uz visām grūtībām, Rīga

bij un palika ziedoša pilsēta, un Rī-

gas pilsoņi, kas varēja atskatīties uz

slavenu pagātni un lepoties ar saviem

panākumiem, bij lepni un neatkarīgi.
Savā iekšējā dzīvē Rīgas pilsoņi tu-

rējās pie vecām tradicijām, un nekad

ordeņa mestra pārstāvji nav darījuši
kādu iespaidu uz pilsētas rātes sprie-

dumiem un likumiem. Arī ārēji, nevē-

rojot visus zaudējumus, pilsēta tomēr

palika neatkarīga, lai arī skaitījās zem

ordeņa virsvaldības. Rīga tomēr bij

Rīga.'
Kad 31. oktobri 1517. gadā augustiniešu

mūks Mārtiņš Luters iededzināja lies-

mās naidu pret pāvestu un viņa ra-
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dīto baznīcas iekārtu, un beidzot ai-

cināja radīt jaunu mācību un jaunu

baznīcas iekārtu, vispirmās šim aicinā-

jumam paklausīja Vācijas pilsētas. Ci-

tām vācu pilsētām pievienojās arī Rī-

ga. Arī Rīgā bij tāds pat nemiers ar

baznīcas neierobežoto varu, kā visur

citur. Kā katrs pašapzinīgs pilsonis, arī

rīdzinieks gribēja pats pielūgt savu

Dievu, bez garīdznieka starpniecības

un bez aizbildniecības. Arī te varēja

atrast daudzus piemērus par garīdznie-
ku mantas kārību un piedauzīgu dzīvi,

arī te bij jūtamas kulta pārmērības.

Pilsoņi nebij vairs turami arī garīgā

aizbildniecībā, arī te viņi bij sasnie-

guši pilngadību. Kad Andrejs Knep-
kens sāka 1522. gada 6. jūnijā lasīt

priekšlasījumus par apustuļa Paula vē-

stulēm romiešiem, viņam radās daudz

piekritēju, kas savā sirdī jau sen bij

nīduši veco baznīcas iekārtu. Bet kad

Silvestrs Tegetmeijers 20. novembrī

1522. gadā bij iecelts par mācītāju Sv.

Jēkaba baznīcā un iesāka savu iestā-

šanās runu ar pazemīgiem vārdiem:

„Un Caķejs nokāpa no koka un uzņēma

Jēzu ar prieku", tad visa draudze ju-

tās, ka viņi līdz šim skatījuši Jēzu ti-

kai no tālienes, bet nu uzņem to savā

sirdī. Pilsoņi ļoti drīz pārgāja pie jau-

nās mācības. Ar katru dienu pieauga

naids pret katoļu priesteriem. Mūkus

aiztika un apvainoja uz ielas, pret veco

baznīcu bij zudusi visa cienība. Ga-

rīdznieki gribēja iespaidot ļaudis ar to,

ka viņi svinīgā procesijā atstāja pilsētu
un aiz pilsētas vārtiem svinīgā cere-

moniālā „nokratīja pilsētas pīšļus no

savām kājām". Ļaudīs šī butaforija
vairs iespaidu neatstāja, un garīdznieki
klusībā atgriezās atpakaļ. Reformācijas
mācības skāra viszemākos iedzīvotāju

slāņus. Rīgas latvieši — ostas strād-

nieki, zvejnieki, melna darba strādnie-

ki, mājkalpotāji bij jau iedzīvojušies

kristīgās baznīcas mācībās. 1428. gadā,
gandrīz simts gadus priekš reformā-

cijas, bij izdots rīkojums lauku baz-

nīcās sludināt Dieva vārdu latviešu un

igauņu valodā. Rīgā tas bij droši vien

jau agrāk. Drīz pievienojās arī latvieši

jaunai mācībai. Par to uztraucās rāts-

kungi. Zemākos iedzīvotāju slāņos jau

sen bij nemiers ar rātskungu valdību.

Arī pilsoņu vairākumā brieda nemiers.

Šī nemiera jūtoņa izpaudās drīz darbos,

tomēr vērsās pret garīdzniekiem, ne-

vis pret laicīgo varu. 1524. gada 10. au-

gustā sākās baznīcu grautiņi, tos iesāka

melngalvji Pētera baznīcā, vēlāk šādi

grautiņi atkārtojās citās baznīcās. Ļau-
dis lauza altārus un meta no baznīcām

ārā svētbildes. 1524. gada jūlijā visu

zemes kārtu sapulcē nolēma pievieno-
ties „tīrai evaņģēliskai mācībai". Kato-

ļu garīdznieki velti cīnījās pret jauno

baznīcas virzienu. Kad Tērbatas bīs-

kaps Blankenfelds tika arī par Rīgas

virsbīskapu un savienoja savās rokās

divas varas, rīdzinieki lika priekšā or-

deņa mestram Pletenbergam nodibināt

pasaulīgu valsti un bija ar mieru at-

zīt to par savu un visas zemes hercogu.
(1524. g. jūnijā.) Pletenbergs palika uz-

ticīgs bruņinieku ordeņa iekārtai un ve-

cajai ticībai, tomēr nevajāja luterticī-

gos un ņēma luterticīgo Rīgu pat savā

aizsardzībā.

Reformācija nesa lielas pārgrozības visā

pilsētas dzīvē, arī pie latviešu iedzī-

votājiem. Jau katoļu laikos bij nodibi-

nājušās dažas latviešu garīgas brālības

un pašpalīdzības iestādes, kā: nesēji,

liģeri, zvejnieki v. c. Šīs organizāci-

jas tagad pārvērtās par latviešu cunf-

tēm. Pilsoņi bij cerējuši līdz ar re-

formāciju gūt arī kādu iespaidu vispār

pilsētas dzīvē. Šīs cerības nepiepildī-

jās. Reformācija bij nesusi atbrīvošanu

no katoļu baznīcas garīgām važām, bet

bij stiprinājusi pilsētas padomes — rāts-

kungu — aprindas pret pilsoņiem.

RĪGAS NEATKARĪBAS LAIKI

Ar reformācijas ievešanu Rīgā bij ra-

dies ļoti neveikls politisks stāvoklis:

luterticīgā pilsēta atradās zem diviem

garīgiem katoļticīgiem kungiem. Lai šo
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stāvokli izbeigtu, Rīgas rāte jau 1524.

gadā bij likusi ordeņa mestram Pleten-

bergam priekšā, pārvērst zemi par pa-

saulīgu hercoga valsti. Prūšu ordeņa
virsmestrs Albrechts savā zemē to iz-

veda 1525. gadā. Prūšu ordenis likvidē-

jās, garīgās varas īpašumi pārgāja lai-

cīgās varas rokās un visa zeme pārgāja

Lutera ticībā. Arī Livonijas bruņinie-
ku ordeņa valstij tā būtu bijusi vienīgā

izeja. 1526. gadā šo jautājumu apsprie-

da vairākās zemes sapulcēs Rūjienā un

Valmierā. Tomēr pārāk spēcīgas bij da-

žādu zemes kungu separātās intereses

un arī pats Pletenbergs nebij uz

tādu soli piedabūjams. Zemē sāka pa-

mazām augt graujoši spēki, kas negri-

bēja padoties nekādai varai. Tie bij

vasaļi — muižnieki ar slaveno Ērgļu

bruņinieku Jāni Tizenhauzenu priekš-

galā. Ordeņa vara ātri sabruka, bruņi-
nieku ordeņa gals tuvojās. Tas ir vē-

rojams jau Pletenberga laikā. Pats Ple-

tenbergs šķieda pa labi un pa kreisi or-

deņa īpašumus, izdodams tos daudziem

sīkiem vasaļiem un saviem radiniekiem

un atļaudams savus dāvinājumus pat

pārdot. Sākās spekulācija ar zemi par

labu atsevišķām personām, par postu
visai valstij, bet sevišķi zemniekiem.

Rīga sāka ciešāki vilkt savās rokās ap-

kārtējos zemes īpašumus un ierīkoja
tur jaunus uzņēmumus. 1525. gada 9.

septembrī Rīgas rāte nolēma: „Visi ga-

rīgie īpašumi, ko Dievs ir devis, lai

Dieva doti ar paliek un viņu ienākumi

lai iet evaņģēlisko mācītāju uzturam."

Ar šo lēmumu Rīga patiesībā bij kon-

fiscējusi visus katoļu garīdznieku īpa-

šumus. Tālāk Rīga ņēma visdzīvāko da-

lību visās politiskās sarunās un mēģi-

nāja nodrošināt zemes vienību un dro-

šību. Jo tikai drošības un miera laikos

pilsēta varēja attīstīties. Valmieras ze-

mes sapulcē Rīga solās pat atkal pa-

doties abiem kungiem — bīskapam un

ordenim, ja vien ar to ir nodrošināts

zemes miers, ja pilsētas paliek vieno-

tas un viņās paliek neaizskārta evaņ-

ģēliskā mācība. Ar Pletenberga nāvi

1535. gadā sākās zemē juku un neva-

rības laiki. Atkal sacentās dēļ varas

virsbīskaps ar bruņinieku ordeni. Vid-

zemes lietās iejaucās ir Vācijas ķei-

zars, ir poļu ķēniņš, bet austrumos pa-

rādās varenā vienotā Maskavas valsts

un viņas valdinieks Jānis Briesmīgais
sāk saukties par „Maskavas un visas

Krievijas caru un patvaldnieku". Rīgai
šinī laikā bij jāpiedzīvo smagi likteņa
sitieni. 1547. gadā bij pilsētā liels uguns-

grēks; līdz ar citām ēkām nodega arī

Doma baznīca. Reformācijas laikā zu-

da vācu hanzas apvienības pamati, un

Rīga, Tērbata un Rēvele no šīs savienī-

bas izstājās (1552.). Cars Jānis IV Mas-

kavā nevēlējās vairs savā saimnieciskā

dzīve un sakaros ar ārzemēm stāvēt

Baltijas piekrastes pilsētu aizbildniecībā.

Viņš sāka vest tiešas sarunas ar Ang-

liju. Angļu kuģi atrada jaunu jūras ce-

ļu apkārt Nordkapam uz Archangeļ-
sku. Nodibinājās angļu tirgotāju ap-

vienība tirdzniecībai ar Krieviju (1553).

Rīgas labklājība dibinājās nu tikai uz

tirdzniecības ar Lietavu. Cars Jānis
sāka mākties zemei virsū ar savām pra-

sībām, bet zemē bij jukas un ordeņa
mestrs ar virsbīskapu bij atklātā kara

stāvoklī.

Šinīs strīdos pilsēta mācēja vērīgi sar-

gāt savas intereses. 1551. g. 16. decem-

brī, kad virsbīskapam Brandenburgas

Vilhelmam un viņa domkungiem pietrū-
ka naudas, pilsēta atpirka no tiem do-

ma baznīcu par 18,000 Rīgas markām ar

trīs gadu nomaksu. Arī tālākās cīņās

pilsēta prata sevi aizsargāt.
1558. gada 22. janvārī krievu pulki ie-

ielauzās zemē, izlaupīja to un neatrada

gandrīz nekur pretošanos. Krievu jāt-

nieku-sirotāju bari parādījās pat Rīgas
tuvumā. Narva un Tērbata krita krie-

vu rokās gandrīz bez cīņas. Nākošā,

1559. gadā krievi atkal nonāca postī-

dami līdz Rīgai, izpostīja Salaspils, Ik-

šķiles, Lielvārdes apgabalus, pārgāja uz

Kurzemi un atgriezās gar Rīgu atpa-

kaļ. Rīdzinieki sagatavojās aizstāvēties,

nodedzināja priekšpilsētas, pastiprināja
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apcietinājumus un gaidīja ienaidnieku.

Bruņinieki vairs nebij cīņas spējīgi. To-

reizējais mestrs Gothards Ketlers no-

deva poļiem Bauskas, Rēzeknes, Lu-

dzes, Sēlpils un Daugavpils pilis. Par

60.000 guldeņiem ordenis varētu tās nā-

kotnē no poļiem atpirkt. Par to poļi

uzņēmās šīs pilis aizsargāt pret krie-

viem. Ar tādiem pat noteikumiem virs-

bīskaps nodeva poļiem Viļakas, Lubā-

nas, Bērzones, Lielvārdes pilis, solīdams

tās kādreiz izpirkt par 100.000 gulde-

ņiem. Poļi ieņēma šīs pilis, nekādus

kara darbus neizdarot, tikai galīgi iz-

sūca visu apkārtni un noveda zemniekus

pie bada. 1560. gadā krievi atkal ie-

bruka zemē un ieņēma Alūksni. Or-

deņa mestrs Rīgā 1560. gada aprīlī vie-

nojās ar saviem apgabalu pārziņiem,

ka jāmeklē glābiņš, kur var, un jā-

gādā, lai zeme paliktu ordeņa rokās.

Bet ja tas nav iespējams, tad lai or-

deņa mestrs izstājas no ordeņa, appre-

cas un paliek par pasaulīgu valdinieku;

ja ir jāpadodas kādai svešai varai, tad

varētu runāt tikai par poļiem. Mestrs

Ketlers meklēja naudu kara turpināša-

nai. Par 80.000 guldeņiem ieķīlāja po-

ļiem Kuldīgu, Aizputi, Durbi un Vents-

pili. Par 50.000 guldeņiem ieķīlāja prū-
šiem Grobiņu un Liepāju. Rīga gata-

vojās aizsargāties uz savu roku un sa-

ņēma no draudzīgām Vācijas pilsētām
lielākus krājumus lielgabalu un citu kara

piederumu. Tā paša gada aprī
1ī ierādās

Livonijā bēdīgi slavenais „Vidzemes ķē-

niņš", Holšteinas princis Magnus, un ie-

ņēma Kurzemes, Sāmsalas un Rēveles

bīskapu valstis. Nākošā, 1561. gadā

igauņu muižnieki padevās zviedru ķē-

niņam Ērikam XIV. 1562. gada 5. mar-

tā ordeņa mestrs Ketlers atlaida Rīgu

no padevības zvēresta ordenim, pats

ar saviem apgabalu pārvaldniekiem zvē-

rēja padevību poļu ķēniņam, bet bru-

ņinieku ordeni nolēma likvidēt. Tā lielā

steigā sabruka bruņinieku ordeņa
valsts. Bez īstām cīņām, bez slavas. Pa-

lika tikai patmīlības, pašlabuma meklē-

šanas, dziļas netikumības un neizmēro-

jama gļēvuma atmiņas. Bruņinieku or-

denis bij nodzīvojis par ilgu. Virsbīs-

kaps nedarīja nekā, Kurzemes un Tēr-

batas bīskapi bij likvidējušies, arī šie

zemes valdnieki pazuda bez slavas.

Rīga palika pati par sevi. Poļu ķēniņa

pilnvarotais, Biržu lielskungs Radzivils

vairākas reizes aicināja Rīgu padoties

poļu ķēniņam, bet Rīga šaubījās. Sa-

bojāt attiecības ar poļiem bij bīstami,

jo pēc Krievijas tirgu zaudēšanas vie-

nīgi no Lietavas vēl nāca kādi pieve-
dumi uz Rīgu. Hercogs Radzivils ap-

galvoja, ka Rīgas brīvības un privilē-

ģijas poļu valdība neaiztikšot. Tomēr

bij bīstami laist poļu karavīrus pilsētā:
tie bij varmācīgi un nedisciplinēti. Arī

ticības jautājums baidīja saistīties ar

katoļticīgiem poļiem. Bet par visu aug-

stāk stāvēja Rīgai viņas neatkarības

jautājums. Pilsēta tikko kā bij atbrī-

vota no saviem kungiem, no kuriem tik

daudz bij cietusi. Līst jaunā jūgā ne-

gribējās. Ja arī rāts kungi, personīgu

izredžu skubināti, bij ar mieru doties

poļu virsvaldībā, tad pilsoņus bij grūti

uz to piedabūt. Viņiem bij izredzes kļūt

par brīvu neatkarīgu pilsētu un par

šīm izredzēm bij vērts cīnīties.

Citiem vārdiem, Rīga bij spiesta cī-

nīties vairāk par līdzšinējā stāvokļa uz-

turēšanu, nekā par jaunu privilēģiju
iemantošanu. Rīga skaitījās pagātnē

zem bīskapa, vai zem ordeņa, vai zem

abu kopā, virsvaldības. Bet valdinieka

tiesības šie Rīgas virskungi izmantoja

mazā mērā. Pilsētas virskungam pie-

derēja tiesības apstiprināt pilsētas ties-

nesi. Šo tiesību virskungi izmantoja ti-

kai strīdus momentos. No muitām, kas

parasti nāk zemes virskungam, pilsoņi

bij brīvi, tiesu ienākumus saņēma pil-
sēta un pilsētas tiesnesis varēja tiesāt

arī kriminālās lietās un ar nāves sodu.

Kara gadījumos Rīga ir sūtījusi zemes

kungiem palīga spēkus tik tad, kad pati

to ir vēlējusies. Pilsētas pārvalde pati

izdeva likumus un rīkojumus pilsētas

territorijā, veda sarunas ar citām pil-

sētām, sūtīja sūtņus, slēdza līgumus, ie-
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bez zemes virskunga piekrišanas un ne-

reti arī pret viņa gribu. Pat pilsētas
naudas kaltuvē bīskapam tikai tikdaudz

bij tiesības, kā „uzlikt uz pilsētā kal-

tām monētām savu zīmi". Tā Rīga for-

māli atradās zem virskunga, bet fak-

tiski bij brīva pilsēta — valsts. Pēc

Livonijas apvienoto valstu sabrukuma

jautājums par zemes virskungu un virs-

kunga tiesībām bij citāds. Neviens ķē-

niņš, izņemot anarchistiskās Vācijas ķei-

zaru, nevarētu pielaist savā valstī kā-

dai pilsētai tik lielas priekšrocības. Vis-

mazāk to spēja Polija, jo polu valstī

nebij nemaz pilsētu, kas varētu savas

varas robežās tik patstāvīgi rīkoties.

Tāpēc arī saprotamas pilsoņu bažas

tanī gadījumā, ja Rīgu pievienotu

Polijai.
Pie visa tā pievienojās vēl nesaskaņas

pašu pilsētas iedzīvotāju starpā. Pil-

sētu uz ārieni reprezentēja pilsētas pa-

dome — rāte, sastāvoša no 16 locek-

ļiem. Rāti pārvēlēja gan ik gadus, bet

tādā kārtā, ka paši rātskungi izvēlēja
12 locekļus no sava vidus, kas palika

„rātē sēdēt" arī nākošo gadu, pie kam

tikai četri nāca no jauna klāt. Bet arī

tos četrus varēja ņemt no tādiem, kas

jau kādreiz rātē ir bijuši. Rātskunga
tituls palika katram reiz bijušam rāts

loceklim uz visu mūžu. Lai arī nekur

nebij teikts, ka pilsētas padomes lo-

cekļa tiesības ir tikai atsevišķām ģi-
menēm, tomēr praksē tas tā bij iegājies.

Par rātskungiem varēja būt tikai per-

sonas, kam pilsētā piederēja nekustams

īpašums un kas nenodarbojās ar kādu

amatu. Ar laiku nodibinājās paraša, ka

rātskungus vēlēja tikai no tādām pa-

triciešu ģimenēm, kuru locekļi bij jau

bijuši rātskungi. Pilsoņus reprezentēja
amatnieki un tirgotāji. Tirgotāji bij ap-

vienoti lielajā ģildē, visas amatnieku

cunftes bij apvienotas mazajā ģildē.
Katras ģildes priekšgalā bij vecākais

— eltermanis. Rātskungi bij iekšējo li-

kumu devēji un tiesneši un nereti iz-ļ

mantoja savu varu personīgā, savas gru-

pas, vai savu radu labā. Tāpēc arī pil-

soņi bieži vien bij noskaņoti pret rāti

nelabvēlīgi. Pēc reformācijas nesaska-

ņas starp pilsoņiem un rāti arvienu vai-

rāk pieauga. Pilsoņi ar sajūsmu pārgāja

jaunā ticībā, turpretim rātes locekļi vēl

ilgi turējās pie vecās ticības. Viņi bij

ar katoļu baznīcas tradīcijām stipri sa-

auguši un daudzi no viņu radiem bij

garīgo korporāciju locekļi. 16. gadsimta

pirmā pusē, kad zemes virskungu va-

ra bij sagrauta, un arī tagad, pilsētas

neatkarības laikmetā, rātei nebij vairs

ārēja atbalsta no zemes virskungu pu-

ses un viņa bij spiesta vairāk rēķinā-
ties ar pilsoņu prasībām. Sevišķu sva-

ru šinī laikā ieguva lielā ģilde. Viņas

locekļi turējās opozicijā pret rāti un

uzsāka zināmā mērā cīņu dēļ varas.

Pirmo atklāto tādu cīņu mēs vērojam

1538. gadā. Toreiz rāte izdeva notei-

kumu, ka tikai tie, kuru īpašumi ieve-

sti zemes grāmatās un kas ir devuši

pilsētai uzticības zvērestu, ir uzskatāmi

par Rīgas pilsoņiem. Ar to jaunu pil-

soņu uzņemšana nāktu rātes rokās.

Turpretim līdzšinējā prakse bij tāda,

ka katrs, kas bij uzņemts kādā ģildē,
vai cunftē, līdz ar to skaitījās par

pilntiesīgu pilsoni. Tas nozīmēja, ka

jaunu pilsoņu uzņemšana patiesībā bij

pilsoņu rokās. Reformātoram Silve-

stram Tegetmeijeram izdevās abas pu-

ses samierināt, bet tikai tā, ka rāte

piekāpās un pilsoņu uzņemšanas kār-

tība palika tā pati vecā, tikai pilsoņi

apņēmās uzņemt savā vidū vienīgi tā-

dus jaunus pilsoņus, kas atbilstu rātes

izdotiem noteikumiem. Pa pilsētas pat-

stāvības laiku pilsoņiem izdevās arī zi-

nāmā mērā lauzt rātes vienvaldību.

Pilsoņu pārstāvjus pielaida baznīcas

pārvaldē, Sv. Gara konventā, Jura hos-

pitālā, izdevumu un ieņēmumu kontro-

lē, apcietinājumu un vaļņu uzraudzī-

bā, trūkumā kritušo pilsoņu apgādē ar

darbu. Visu to bij līdz šim rāte pār-

zinājusi viena pati.
'Visu to ņemot vērā, ir saprotams, kā-

pēc pilsētas neatkarības laikos bij tik
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maz uzticības starp pilsoņiem un rāti.

Šī savstarpējā neuzticība noveda pie

vēlākiem asiem sarežģījumiem. Svarī-

gākie jautājumi, par kuriem nebij īstas

vienprātības, bij: 1) pilsētas neatkarī-

bas un privilēģiju aizstāvēšana; 2) jau-

nās reformētas ticības aizstāvēšana; 3)

savstarpēji strīdi un neuzticība.

Uzskatā par pilsētas nākotni bij ra-

dikālas domu starpības starp pilsoņiem

un rāti. Rātskungi, bez šaubām, bij vai-

rāk reālpolītiķi. Viņi saprata, ka ze-

mē, kur visapkārt ir poļu valsts īpašu-

mi, nav iespējams pastāvēt pilnīgi ne-

atkarīgai brīvai pilsētai. Turpretim pil-

soņi vadījās vairāk no jūtu politikas.

Viņi bij vācieši, un Vācijas brīvpilsētu

satversme bij viņu ideāls. Protams,

abām pusēm bij bailes no poļu neiero-

bežotas virskundzības.

Pēc pirmā krievu uzbrukuma 1558.—

1562. gados iestājās pamiers. Livonijas
valsts nekā vairs nenozīmēja pati par

sevi, to tiesu sākās cīņa par Livonijas
valsts mantojumu. Par to cīnījās trīs

lielvalstis: Polija, Zviedrija un Krie-

vija, no kurām katra jau bij ieņēmusi
dažus apgabalus. Vispirms veda diplo-
mātiskas sarunas. Šo sarunu degpunkts

bij Rīga. Kā bagātai brūtei, Rīgai bij
daudz pieprasītāju, kas līdz ar to me-

klēja iegūt pilsētas labvēlību. Vispir-
mais pēdējā virsbīskapa mantinieka

Meklenburgas Kristapa brālis Jānis Al-

brechts 1564. gadā, tad krievu cars

Jānis IV 1566. gadā, tad hercogs Mag-
nus 1568. gadā, tad Pomerānijas her-

cogs Barnims 1571. gadā. Visi šie virs-

valdības projekti sabruka paši par sevi,

vienīgi poļu ķēniņa prasības pēc Rīgas
un Rīgas pašas neatkarības centieni bij
reāli. Kādas septiņas reizes ieradās poļu

ķēniņa sūtņi Rīgā, kādas vienpadsmit

reizes bij rīdzinieki pie poļu ķēniņa. Sa-

runas nevirzījās uz priekšu, jo Rīgas

pilsoņi bij neatlaidīgi savu privilēģiju
aizstāvēšanā. Sarunas novilkās līdz

poļu ķēniņa Sigismunda Augusta nā-

vei 1572. gadā. Pie jauna ķēniņa vē-

lēšanām piedalījās arī Rīgas rāts sūtņi,

lai gan pilsoņi bij ar to nemierā, jo bai-

dījās, ka ar pilsētas pārstāvja pieda-
līšanos poļu ķēniņa vēlēšanās Rīga for-

māli ir sevi atzinusi par poļu valsts

sastāvdaļu. Ar Rīgas delegātu līdzda-

lību ievēlēja par poļu ķēniņu franču

princi Indriķi Valua 1574 gadā. Bet

tas drīz atstāja Poliju un bij jāmeklē
cits ķēniņš. Šoreiz kandidēja Vācijas

ķeizars Maksimilians. Rīgas pilsoņi šo-

reiz bij ar rāti vienis prātis, ka delegā-

cija jāsūta un jāpanāk ķeizara Maksi-

miliana ievēlēšana par poļu ķēniņu. Vē-

lēšanas tomēr iznāca par labu ungāru

magnātam Stefanam Batorijam. Ar šīm

vēlēšanām bij izšķirts arī Rīgas lik-

tenis.

Ar Stefana Batorija ievēlēšanu par poļu

ķēniņu no jauna uzliesmoja karš. Cars

Jānis IV iebruka Vidzemē, ieņēma un

izpostīja visas pilis gar Daugavu; ieņē-

ma Cēsis, nonāca līdz Gaujas grīvai un

gar Daugavu līdz Ogrei. Pie Rīgas viņš
šoreiz nepienāca, bet rīdzinieku kara-

spēkiem gan iznāca ar krieviem vai-

rākas sadursmes. Gaujas krastos kādā

kaujā rīdzinieki pat atņēma krieviem

12 lielgabalus, par ko izpelnījās poļu

ķēniņa pateicību.

Poļu ķēniņa karaspēks stājās krieviem

pretī un guva uzvaras. Poļi ieņēma Po-

locku, visas vietas no Polockas līdz

Pliskavai un ielenca Pliskavu. Krievi

bij spiesti atvilkt savus pulkus no Vid-

zemes. 1582. gada janvārī noslēdza mie-

ru. Poļu rokās palika Vidzeme. Jau

priekš galīga miera noslēgšanas bij re-

dzams, ka Rīgai nav citas izejas, kā

padoties poļu ķēniņam. Ar smagu sirdi

pilsoņi piekrita sūtniecības sūtīšanai pie

poļu ķēniņa ar priekšlikumu padoties

Polijai. Sūtņiem piekodināja nepiekāp-
ties un neatlaidīgi aizstāvēt pilsētas

vecu vecās tiesības, bet sevišķi jauno

ticību. Par pierādījumu iedeva līdz

dažādu Vācijas ķeizaru un pāvestu ap-

stiprinātu privilēģiju krājumu. Sūtnie-

cībā bij birģermeisters Kaspars Ber-

gens, rātskungs Nikolais Eke, pilsētas

sekretārs Tastijs, lielās ģildes eltermans
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Šrēders un mazās ģildes eltermans

Bauers. 14. janvārī 1581. gadā Dobri-

činā šie Rīgas sūtņi panāca vienoša-

nos ar poļu ķēniņu un ķēniņš Stefans

Batorijs parakstīja vienošanās aktu. Pil-

sēta padevās poļu ķēniņam uz mūžī-

giem laikiem. Ķēniņš apstiprināja vi-

sas Rīgas garīgās un laicīgās tiesības

un priekšrocības tiktāļ, cik viņas ne-

runā pretī uzticības zvērestam, pa-

valstnieka pienākumiem un vispārējām

tiesībām. Protams, tādai pilsētas tie-

sību apstiprināšanai nebij nekādas no-

zīmes, jo pēdējā daļa ir kautcik patstā-

vīgai līguma slēdzējai pusei galīgi ne-

pieņemama. Bet arī tāļākais šinī līgu-

mā bij pilsoņiem nepieņemams. 1. Pilsē-

tas rāte spriež tiesu ķēniņa vārdā un

var izdot tikai ķēniņa apstiprinātus

jaunus likumus. 2. Ķēniņš no četriem

birģermeisteriem ieceļ vienu burggrāfu,
kas par pilsētas rātes lēmumiem ir at-

bildīgs. — Tālākās privilēģijas nāca

par labu Rīgas tirgotājiem. 1) Tirgo-

tāji varēja iecelt savu tirdzniecības tie-

su, preču brāķus, noteikt muitas un

tirgošanās noteikumus. 2) Tirdzniecību

ar Smoļensku atstāja vienīgi Rīgas tir-

gotāju rokās. 3) Noliegts izvest pre-

ces uz ārzemēm pa Gaujas un pa Buļļ-

upes (Lielupes) grīvu. Visai ārzemes

tirdzniecībai vajadzēja iet caur Rīgu.
Par pavalstniecības zīmi ķēniņš prasīja

no pilsētas 1000 guldeņus gadā un kara

gadījumā 300 vīrus ar dažiem lielgaba-
liem. Citus jautājumus: par muižnieku

tiesībām pārdot preces tieši uz ārze-

mēm, par pilsētas vaļņiem, kas uzcelti

pret pili, par bīskapa īpašumiem pil-

sētā, ķēniņš solīja izšķirt, kad pats iera-

dīšoties Rīgā.

Neizdevīgāku padošanās līgumu neva-

rēja vairs noslēgt. Neievērojot pilsoņu
protestus, rāte līgumu apstiprināja.

Rātskungi gribēja jo ātrāki nākt spē-

cīga valdinieka aizsardzībā. Viņi bai-

dījās pilsoņu iespaida pieaugšanas, jo

pilsoņi ar katru dienu pavairoja savas

prasības. 7. aprilī 1581. gadā rāte un

pilsoņi zvērēja poļu ķēniņa pārstāv-

jiem uzticības zvērestu un tie deva svi-

nīgu solījumu neaizskāri pilsētas pri-

vilēģijas.
1582. gada 12. janvārī ķēniņš Stefans

Batorijs ieradās Rīgā. „Pirmā kronētā

galva, kas apmeklē Rīgu". Rātskungi un

pilsoņi svinīgi sagaidīja ķēniņu un sa-

rīkoja tam ovācijas. Ķēniņš Stefans ie-

nāca savā pilsētā un Rīga sagaidīja

savu ķēniņu. Rīgas neatkarības laiki

bij beigušies. 380 gadus Rīgas virsvald-

nieki bij bijuši tikai vārda pēc. Tagad

Rīga bij poļu ķēniņa pilsēta.

KALENDĀRU NEMIERI

Ar bažām lūkojās Rīgas pilsoņi baigai
nākotnei pretī. Viņi ļoti labi pazina

poļu saimniecības sistēmu un pārvaldes
kārtību. Polijā nevaldīja likums, te ne-

valdīja pat ķēniņš. Polijā valdīja „vara

uz vietām" — poļu magnāti. To bij

parādījuši poļi jau kara laikā, kad visu-

varenais Chodkevičs valdīja un saim-

niekoja Vidzemē. Nebij ne likuma, ne

tradiciju, ne plānveidīgas saimniecibas.

Bij vienīgi acumirkļa iedoma un val-

dības pārstāvja patvaļa. Tamdēļ Rīgas

pilsoņi bij lielās bažās. Poļu valdības

laiki nozīmēja brīvību ierobežošanu. Un

ne tikai to: vēl vairāk — poļu valdība

apdraudēja arī jauno ticību, jo Polijā,

tāpat kā visur Eiropā, bij stipri jū-

tama katoļu reakcija, 4n ķēniņš Ste-

fans bij viens no spilgtākiem šīs reak-

cijas pārstāvjiem Eiropā. Rīgas pilso-

ņos brieda naids pret pašu līdzpilso-

ņiem, kas bij pārdevušies svešai varai,

un šis naids izplūda atklātā revo-

lūcijā.

19. martā 1584. gadā ķēniņš Stefans sa-

aicināja kārtu pārstāvju sapulci un pa-

ziņoja, ka viņa nodoms esot, blakus

katoļu ticībai, ciest arī Augsburgas kon-

fesiju, bet ka viņš būšot visā zemē at-

vērt katoļu skolas un mācītāju mitekļus

un iecelšot Vidzemē arī savu bīskapu.

Rīgas pilsoņi kopā ar citu kārtu pār-

stāvjiem lūdza ķēniņu no šādiem no-

domiem atteikties, bet ķēniņš Stefans
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lika pilsētas pārstāvjiem Tastijam un

Velliņam paziņot, ka viņš ne tikai ne-

domājot savus uzskatus grozīt, bet pra-

sot vēl ierādīt katoļiem vienu no Rīgas
baznīcām. Lielākā daļa pilsoņu bij tā-

dās domās, ka katoļu ticība Rīgā nav

ciešama. Citi domāja, ka ar varu te

nekas nav panākams, un lika priekšā at-

dot katoļiem krievu baznīcu. Vēl citi

gribēja vienkārši atpirkties: salasīt

daudz zelta, atdot visas sieviešu ro-

tas, nolikt pie ķēniņa kājām un lūgt at-

teikties no sava nodoma. Pakalpīgais
sekretārs Velliņš paziņoja par to ķēni-

ņam Stefanam. Ķēniņš pateica, ka viņš

neesot Jūdass un par zeltu nepārdošot

savu ticību. Pilsētnieki varot viņam pa-

teikties, ka paņemot tikai vienu baznīcu.

Viņa varā stāvot atdot saviem ticības

brāļiem visas Rīgas baznīcas. Pēc tam

viņš deva saprast, ka apmierināsies ar

Jēkaba baznīcu un ar Cisterciešu mū-

ķeņu klosteri, kas atrodas blakus šai

baznīcai. Citus bijušos bīskapa īpašu-

mus atstājot pilsētai. Pakalpīgie rāts-

kungi pasteidzās izpildīt ķēniņa gribu
un ierādīja katoļiem Jēkaba baznīcu

7. aprīlī 1582. gadā. Līdz ar Jēkaba
baznīcu ieņēma arī Marijas Magdalenes
baznīcu, kas atradās pie klostera, un

visas apkārtējās ēkas. Luterticīgā Rīgā
nodibinājās katoļu cietoksnis. Nākošā

dienā ķēniņš apstiprināja pilsētas tie-

sības uz visiem citiem Dieva namiem

un viņu īpašumiem un atdeva pilsētai
nomā Ikšķiles un Salaspils pilis par tām

summām, ko pilsēta kādreiz bij palie-

nējusi ķēniņam. 7. martā 1583. gadā ie-

radās Rīgā jezuitu provinciāls Kam-

pano ar saviem draugiem un apmetās
pustukšajā klosterī, kā par izsmieklu

stingri luterticīgiem Rīgas pilsoņiem.
Pilsētas rāte šo jezuitu svinīgi saņē-

ma un tam par godu sarīkoja lepnu mie-

lastu. Pilsētas rātes nodevība, Jēkaba
baznīcas atdošana katoļiem, jezuitu ne-

kautrīgā darbība radīia pilsoņos ārkār-

tīgu sašutumu. Vajadzēja niecīga ie-

mesla, lai uzliesmotu pilsoņu karš. Tāds

iemesls radās, kad poļu ķēniņš 1584.

Broce II 135.

gadā izdeva pavēli nekavējoši ievest

Rīgā jauno kalendāru. Ar pāvesta Gre-

gora XIII rīkojumu šis kalendārs bij
ievests visā Eiropā jau 1582. gadā, kad

pēc 4. oktobra nākošā dienā sāka skai-

tīt 15. oktobri. Nakti no 2. uz 3. jan-
vāri 1585. gadā izcēlās nemieri. Pūlis

ielauzās rātsnamā un atsvabināja tur

par majestātes apvainošanu ieslodzīto

rektoru Molleru, sagrāba un visādi ap-

vainoja virsmācītāju Neuneri, izdemo-

lēja burggrāfa Ekes un sekretāra Vel-

liņa dzīvokļus. Pilsoņus vadīja jauns

advokāts Mārtiņš Gīze. Pilsoņi piespie-
da rāti pieņemt un izsludināt jaunus
satversmes noteikumus, kas bij izteikti

63 punktos. Šinīs jaunos noteikumos

bij noliegtas jezuitu procesijas, bij no-

liegts Rīgas pilsoņu sievām un meitām

piedalīties jezuitu gājienos, bij nolemts

ievest atpakaļ veco kalendāru. Svarī-

gāki tomēr ir jauni satversmes notei-

kumi. Pilsoņi neuzdrošinājās likvidēt

rāti, viņi centās tikai ierobežot rātes

tiesības. Pirmkārt, jaunieceltais burg-

grafs drīkst tiesāt tikai muižniekus un

svešiniekus. Rīgas pilsoņus var tiesāt

pati pilsētas rāte, kā tas ir bijis no

veciem laikiem. Pilsētas vārtu atslēgas

glabā virsbirģermeisters un tiesnesis, un

abu ģildu eltermaņi; burggrāfs nedrīkst
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nakts laikā šīs atslēgas pie sevis tu-

rēt un laist svešus cilvēkus pilsētā.

Burggrāfs nedrīkst būt virsbirģermei-

sters. Pilsoņus nedrīkst patvarīgi are-

stēt un mest cietumā. Uz tiesu var ai-

cināt ar ziņnesi, nav jāgrābj un jāved

ar varu. Cienījamus pilsoņus, ja tie nav

kriminālus noziegumus izdarījuši, ne-

drīkst mest Smilšu torņa pagrabos, vai

citos smagos cietumos. Rāte nedrīkst

vieglprātīgi rīkoties ar pilsētas mantu

un rīkot valdiniekiem un viesiem lep-

nus mielastus un svinīgas uzņemšanas,

kas dārgi maksā. Sevišķos gadījumos

jāprasa pilsoņu piekrišana. Rātskun-

giem jālūkojas, lai viņu sievas un bēr-

ni nestaigātu pārāk grezni ģērbti, bet

ģērbtos pieklājīgi un vienkārši, lai būtu

par piemēru citiem. Tālāk nāk notei-

kumi par mēriem un svariem, par mui-

tām, kuģniecību un tamlīdzīgi. Visā rā-

tes darbībā, bet it sevišķi izdevumu

un ieņēmumu kontrolē ņem līdzdalību

lielās un mazās ģildes eltermani.

Šinīs revolūcijas laikā izdotos notei-

kumos redzama tendence: 1) ierobežot

ķēniņa ieceltā burggrāfa varu; 2) iero-

bežot rātes darbības apjomu un kom-

petences; 3) aizsargāt pilsoņu mantu,

godu un ticību; 4) regulēt pilsoņu sav-

starpējās attiecības un tirdzniecisko un

rūpniecisko darbību par labu pilsoņiem,

atceļot šo darbību traucējošus rātes no-

teikumus. Nav minēts nekas par dar-

ba devēju un darbinieku attiecībām, par

strādnieku darba regulēšanu un tamlī-

dzīgas lietas. Tas ir saprotami. Šo re-

volūciju izveda pilsētas turīgās aprin-

das pret valdošām, privilēģētu aristo-

krātu ģimenēm.

Revolūcija prasa savus upurus. Pēc ilga

procesa, 1586. gada 27. jūnijā uz revo-

lūcionāras tiesas sprieduma pamata no-

tiesāja uz nāvi Tastiju, bet 1. jūlijā,

Velliņu, kurus turēja par vainīgiem pie

pilsētas nodošanas poļu rokās.

Kad ķēniņš Stefans dzirdēja par no-

tikumiem Rīgā, viņš aicināja vainīgos

uz tiesu pie sevis uz Grodņu. Pilsoņi

aizstāvēja savus vadoņus, un rāte sūtīja

pie ķēniņa sūtņus, kas aizrādīja, ka rā-

te savā darbībā netiekot traucēta, ka

noticis nožēlojams starpgadījums, un ka

rāte lūdz ķēniņu visu piedot un aiz-

mirst. Ķēniņš Stefans piedraudēja bar-

gi sodīt visu pilsētu. Mārtiņš Gīze de-

vās uz Zviedriju meklēt palīdzību, bet

dabūja tikai maznozīmīgu solījumu, ka

Rīga, ja viņa būšot briesmās, varot ce-

rēt uz Zviedrijas palīdzību. Pilsoņi bij

nostādīti dilemmas priekšā: padoties

ķēniņam, vai pretoties ar ieročiem ro-

kā. Poļu ķēniņš sāka savilkt Rīgas ap-

kārtnē savus kara pulkus. Pilsoņu stā-

vokli atviegloja ķēniņa Stefana nāve 2.

decembrī 1586. gadā. Poļi atkal me-

klēja ķēniņu. Radās cerības, ka izvēlēs

Austrijas ķēniņu Maksimilianu. Bet iz-

vēle krita uz Zviedrijas princi Sigis-
mundu. Rātes partiju šī izvēle stipri

iedrošināja, tomēr arī pilsoņi nezaudē-

ja dūšu. Viņi izdzina no Rīgas jezuītus

un atņēma katoļiem Jēkaba baznīcu.

Gīzes stāvoklis vēl vairāk nostiprinā-

jās, kad lielās ģildes locekļi izvēlēja

viņu par savu eltermani. Rāte negri-

bēja atzīt šīs vēlēšanas, bet Gīze ar

saviem draugiem uzlauza ģildes durvis,

ieņēma patvarīgi eltermaņa vietu un va-

dīja tālāk pilsoņu kustību pret rāti.

Bet arī poļu partija prata gūt sev pie-

kritējus: viņu draugi atradās tepat ne-

tālu, aiz pilsētas vaļņiem, Rīgas pilī.
Stāvoklis palika draudošs, kad pienāca

ziņa, ka pilsētai tuvojas poļu ķēniņa
komisāri. Vajadzēja drīz izšķirties, un

pilsoņu partija izšķīrās par cīņu. Maz-

dūšīgākie baidījās zaudēt savu mantu

un dzīvību un pārgāja rātes pusē. Rāts-

kungi paziņoja pils komandantam Fā-

renbacham par draudošo stāvokli, un

tas negaidot ieņēma pilsētas vārtus un

tirgus laukumu. Gīzes partija nobari-

kādējās pie Pētera baznīcas. Draudē-

ja izcelties ielu cīņas. Daži pilsoņi, kas

mācēja izpatikt abām pusēm, uzstājās

par vidutājiem un panāca vienošanos.

Pilsoņu partija solīja ielaist poļus pil-

sētā, bet prasīja garantēt saviem vado-

ņiem neaizskaramību. Viņi rūgti vīlās.
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17. jūlijā 1589. gadā ieradās valdības

komisārs Leo Sapicna, toreiz vēl gluži
jauns cilvēks. Uz poļu valdības komi-

sāra pavēli arestēja Qīzi un Brinkenu,

un nodeva tiesai par valsts nodevību.

Velti Gīze pūlējās sprieduma izpildī-
šanu vilcināt un gaidīja savu piekri-

tēju sacelšanos. Palikuši bez vadoņa,
tie zaudēja dūšu un katrs domāja ti-

kai, kā glābt sevi. 2. augustā 1589. gadā
krita Gīzes galva un līdz ar to izbeidzās

pilsoņu revolūcija. Vēl tiesāja un klau-

šināja Gīzes piekritējus, dažus notie-

sāja ar nāvi, citus ar smagiem naudas

sodiem, citus izraidīja. Poļu valdības

komisāri iecēla rāti atkal vecās tiesī-

bās, atcēla revolūcijas laikā izdotos no-

teikumus, vēl vairāk sašaurināja pilso-

ņu tiesības. Pilsētas finanses pārval-

dīja tikai rāte. Ģildes zaudēja savas

priekšrocības un bij padotas rātes kon-

trolei. Pilsētas īpašumus pārvaldīja rā-

tes locekļi un nebij spiesti dot pilso-

ņiem pārskatu par savu darbību. Ti-

kai par pilsētas nodokļu izlietāšanu pil-

soņiem bij iespējama zināma kontrole.

Jautājumus, kuri zīmējās uz visu pil-
sētu, neapsprieda vairs pilsoņu pil-
nā sapulcē, bet lika priekšā tikai pil-

soņu izvēlētiem pārstāvjiem. Šos no-

teikumus izdeva Severina dienā — 26.

augustā 1589. gadā, —

un tos sauc par

Severina noteikumiem. Pilsētas pat-

stāvības cīnītāji un dēmokratiskās ie-

kārtas aizstāvji bij zaudējuši, aristokrāti

un ķēniņa kalpi bij uzvarējuši. Pēc

šīs visā Rīgas vēsturē vienīgās revolū-

cijas pilsētas politika ievirzījās citā

gultnē. Uz visiem laikiem bij mirusi

pilsētas neatkarības ideja. Vēlākos lai-

kos pilsētas vadība centās piemēroties

acumirkļa apstākļiem un zemē valdo-

šai varai.

ZVIEDRU LAIKI

Pēc pilsoņu revolūcijas Rīgā iestājās

smags reakcijas laikmets. Poļu valdī-

bas atbalstīti, rātskungi saimniekoja bez

kādas kontroles. Pilsoņu tiesības neie-

vēroja, izturējās pret pilsoņiem augst-

prātīgi, viņu organizāciju darbību sa-

šaurināja. Pilsētas ienākumus izlietāja
savā labā, aplika pilsoņus ar nodokļiem

un nedeva pārskatu par šo nodokļu iz-

lietāšanu. Burggrāfs Nikolajs Eke ne-

varēja aizmirst viņam revolūcijas lai-

kā nodarītās pārestības un nebeidza va-

jāt pilsoņus, kam varēja pierādīt kaut

attālus sakarus ar nemieru kustību.

Pats viņš rīkojās ar pilsētas mantu kā

ar savu. Pilsētas daudzās muižas iz-

deva saviem radiem un tuvākiem pie-

kritējiem par niecīgu atlīdzību un par

viņu saimniekošanu neprasīja pārska-
tus. Pilsētas naudu viņš aizdeva pil-

soņiem par 10 un 12 prooentēm, ko

ņēma savā labā. Viņš sakrāja lielas ba-

gātības. Ārpus pilsētas tam piederēja
lieli īpašumi un pilsētā vien 12 nami.

Pilsoņu mēģinājumi, nodot Eki tiesai

par pilsētas mantas izšķiešanu, gāza

postā pašus sūdzētājus. Eke bij no-

dibinājis stipru poļu partiju un viņa

piekritējiem viss bij atļauts. Eke va-

jāja pat rātskungus, ja tie iestājās par

taisnību un sevišķi ja tie aizstāvēja

pilsoņus, piemēram rātskungu Nyen~
štetu. Varmācības un netaisnības re-

žīms radīja sevišķu ļaužu šķiru, kas

prata iedzīvoties no citu nelaimes. Pil-

sētas patriciešu tikumi un tēvu pilsē-
tas tiesību cienīšana likās būt zudusi.

Ķēniņa piekritēji iznīcināja pilsētas ne-

atkarības cīnītājus. Pilsētā atgriezās je-

zuīti un neviens viņus netraucēja viņu

darbībā.

Šinī varas un varmācības laikmetā dau-

dzu pilsoņu acis vērsās uz Zviedriju un

viņas ķēniņu Kārli, kas tiecās atņemt

poļiem Vidzemi. Tomēr atklāti ne-

viens to neuzdrošinājās izrādīt, un pil-

soņu organizācijas nejutās tik drošas,

lai mēģinātu uzsākt kādus sakarus ar

kareivisko kaimiņu. Sabiedrība ar zvie-

driem arī nesolīja pilsoņiem nekā la-

ba. Pilsētas dzīvības nervs bij un pa-

lika tirdzniecība ar Lietavu un ar Smo-

ļensku no vienas puses, ar Lībeku un

Holandes pilsētām no otras. Ja pilsēta
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zaudētu Polijas labvēlību, pārtrūktu arī

šis pilsētas labklājības nervs. Bet lai-

ki arī tā bij grūti un pilsēta poļu lai-

kos bij tālu no tās labklājības, kādā

viņa dzīvoja ordeņa laikos. Pilsoņi ne-

redzēja izejas, juta vienīgi poļu par-

tijas varas vīru smago netaisnības

slogu.
Ar 1600. gadu sākās zviedru-poļu karš.

Tā bij cīņa starp Gustava Vazās jau-

nāko dēlu un viņa vecākā dēla dēlu,

par Vidzemi. Zviedri nostiprinājās zie-

meļu Vidzemē un nonāca līdz Rīgai.
Kādas divas nedēļas — no 30. augu-

sta līdz 17. septembrim 1601. g. Kār-

lis IX stāvēja pie Rīgas. Viņš uzaici-

nāja pilsētu padoties, bet pilsoņi neie-

laidās ar to sarunās, un zviedru ķēni-

ņam nepietika spēka pilsētu ieņemt.

Kara laiki radīja zemē badu un sērgas.

Stipri cieta arī Rīga. Katru dienu pil-

sētas kara kalpi uzlasīja pilsētā un ār-

pus pilsētas badā mirušu cilvēku lī-

ķus. Zemē valdīja tāds posts un naba-

dzība, kāds nebij pat briesmīgos ma-

skaviešu kara laikos (1601.). Netālu no

Rīgas, pie Salaspils, notika izšķiroša

kauja, kurā Kārlis IX zaudēja kauju

un tikko nezaudēja dzīvību. Pēc šīs

kaujas zviedri uz ilgāku laiku atstāja

Rīgu. Karš turpinājās vēl ilgus gadus.
Sākot ar 1610. gadu abas karotājas pu-

ses iejaucās Krievijas jukās, kur no-

risinājās muižnieku revolūcija pret ba-

jāriem. Bet Vidzemei no tā nebij vie-

glāki.
Ar 1611. gadu Zviedrijā nāca par ķē-

niņu Gustavs Ādolfs, Kārļa IX dēls.

Cīņas Krievijā turpinājās vēl līdz 1618.

gadam, tad izbeidzās. Vidzemes piede-

rības jautājums palika neizšķirts. Jau-

nas kara liesmas uzliesmoja Vācijā —

tur tai pašā 1618. gadā sākās trīsdesmit

gadu karš. Tik poļi, kā zviedri piegrie-

zās šai jaunai cīņai rietumos. Šinī lai-

kā izšķīrās arī Vidzemes liktenis. 1621.

gada 9. augustā zviedru ķēniņš Gustavs

Ādolfs ieradās pie Rīgas un pēc lielām

cīņām 16. septembrī ieņēma pilsētu. Rī-

dzinieki šos pusotra mēneša bij uzti-

cīgi cīnījušies par Poliju, bet poļi ne-

sniedza tiem nepieciešamo atbalstu.Kad

zviedri bij parakušies jau zem pilsētas
mūriem un draudēja tos uzspridzināt,

pilsoņiem nebij izejas. Savu kara pul-
ku priekšgalā zviedru ķēniņš Gustavs

Ādolfs ienāca Rīgā. Viņš pateicās rī-

dziniekiem par viņu uzticību bijušai
valdībai un paziņoja, ka neprasa no vi-

ņiem citu, kā tikai lai viņi nākotnē pie-

ķeras ar tādu pašu uzticību savam

jaunajam valdniekam. Lai iegūtu pilso-

ņu labvēlību, zviedru ķēniņš dāvināja

Rīgai Limbažus un Viļķeni.

Poļu laiku nelikumībai un varmācībai

bij pienācis gals. Poļu partijas preti-

nieki tagad ņēma virsroku pilsētas pār-

valdē. Zem dēmokratiskās zviedru val-

dības brīvāki uzelpoja arī Rīgas pilsoņi.

Ķēniņš Gustavs Ādolfs apstiprināja Rī-

gai viņas senās tiesības un priekšrocī-

bas, noteica Lutera ticību par vienīgo

īsto ticību. Jezuīti atstāja Rīgu, un Jē-

kaba baznīcu pārņēma zviedri par gar-

nizona baznīcu. Zviedru vara zemē bij
vēl vāja, poļu partijas piekritēji uz-

turēja slepenus sakarus ar bijušo varu,

bet iebaidītie pilsoņi baidījās izrādīt

atklāti savu prieku par valdības mai-

ņu. Par pilsētas neatkarību neviens

vairs nesapņoja. Zviedri ļoti labi sa-

prata Rīgas svarīgo nozīmi, un viņu

ķēniņš zināja, ka Rīga ir Vidzemes at-

slēga. Zviedri turēja Rīgā spēcīgu gar-

nizonu un jau no paša savas valdības

sākuma sāka izbūvēt Rīgu par stipru

cietoksni. Lai iegūtu pilsoņu labvēlību,

zviedri atbalstīja evaņģēlisko ticību un

pūlējās atdzīvināt tirdzniecību un amat-

niecību. Vēl dažus gadus plosījās karš

un kara posts. 1623. gadā no augusta

līdz ziemas svētkiem plosījās mēris vi-

sā Vidzemē un Rīgā. 1625. g. zviedri

ieņēma Koknesi, pārgāja Kurzemē, ie-

ņēma Bausku, tālāk Biržus un Posvoļu.

Zviedru rokās krita arī Jelgava. 1626.

gada 7. janvārī zviedri smagi sakāva

poļus pie Valles, Kurzemē. Visa Vidze-

me un Zemgale bij zviedru rokās. 1629.

gadā noslēdza mieru. Poļiem palika
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Meldera muižiņa pie Katrindambļa. Broce VI 48

Latgale, Kurzemes hercogs dabūja at-

pakaļ savas zemes, zviedri paturēja
Vidzemi un Igauniju.

Zviedru valdības laikā zemē valdīja

stingra likumība. Zviedrijā pašā valdīja

apgaismotā absolūtisma režīms, dibināts

uz brīvu tautu. Vidzemē zviedri nodi-

bināja kārtīgas tiesas, pie kurām visi

varēja griezties, pat zemnieks drīkstēja
iesūdzēt tiesā savu kungu. Tālāk no-

dibināja konsistoriju — likumīgu garī-

gu iestādi, kam bij uzdevums rūpēties

par baznīcām un skolām. Rīgā 1630.

gadā nodibināja ģimnāziju, to drīkstē-

ja apmeklēt visu kārtu jaunekļi. Rīgā

palika vecā rātes valdība un īpatnēji

pilsētas likumi, bet līdzi tai, zem sevi-

šķiem noteikumiem, nostājās abas ģil-
des un svarīgākos aktus izdeva rātes

un pilsoņu vārdā. Muižnieki dabūja tie-

sību sasaukt savas kārtas pārstāvnie-

cības sapulces ar muižnieku priekšnie-
ku un sekretāru. Sākās stingras kārtī-

bas un likumības laiki. Šinīs muižnie-

ku kārtas sapulcēs — „landtagos" —

piedalījās arī Rīgas rātes pārstāvji.

Katrs iedzīvotājs bij likuma aizsargāts

un jutās drošs par savu dzīvību, mantu

un personīgo brīvību.

Zviedrija bij maza un nabadzīga valsts,

bet veda plašu lielvalsts politiku. Val-

stij bij vajadzīgi lieli naudas līdzēkļi un

tos varēja iegūt vienīgi ar stingru no-

dokļu politiku. Pilsētnieks, muižnieks,

zemnieks bij valsts kalpībā. Valsts aiz-

sargāja vienus pret otru pārestībām,
bet prasīja no visiem kalpību valsts

varai. Rīgā pēc zviedru valdības nodi-

bināšanās sākās atkal normāla saim-

nieciska dzīve. Pamazām atjaunojās sa-

kari ar Krieviju un Lietavu. Lai arī

tirdzniecība ar šīm zemēm nedeva vairs

tās priekšrocības, ko senāk, tomēr arī

šie sakari radīja zināmu turību. Sva-

rīgākie tirdzniecības priekšmeti bij la-

bība, lini, linsēklas, kaņepes, žāvēta ga-

ļa, tauki, ādas, tālāk pelni, darva, og-

les, audekli, vispār lauksaimniecības un

lopkopības produkti un kokmateriāli.

No ārzemēm ieveda dzelzs un tērauda

izstrādājumus — arklu lemešus, izkap-

tis, ieročus, siļķes, sāli, luksus priekš-
metus. Liela daļa preču no Rīgas gāja

uz Zviedriju, svarīgākie sakari tomēr

bij ar Holandi un Angliju. Hanza kopš

1630. gada bij likvidējusies. Tirgotājiem

bij jāapmierinās ar mērenu procentu,

toties arī tirdzniecības risks bij nie-

cīgs. Blakus tirgotājiem nodibinājās arī

spēcīga amatnieku šķira. Amatnieki
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strādāja gan pa lielai daļai šejienes

tirgum, tomēr daži rūpniecības ražoju-

mi, kā tauvas, audekli, ģērētas ādas

gāja arī uz ārzemēm. Amatnieki bij

nodalījušies nošķirtās cunftēs, kas bij

padotas stingriem cunftu noteikumiem.

Šos cunftu noteikumus — šragas —

zviedru laikā saskaņoja un pārveidoja.
Šie noteikumi regulēja meisteru, strād-

nieku un mācekļu savstarpējās attie-

cības, noteica darba laiku un atalgo-
šanas kārtību, ražojumu labumu, aiz-

sargāja pret kaktu amatniekiem, vai

bonhažiem. Arī tirgotāju darbība bij

stingri regulēta. Bij nodibināti noteik-

tu preču tirgotāju monopoli: labības,

linu, ādas preču un tamlīdzīgi. Bij arī

lieli tirdzniecības nami, kam bij tiesī-

bas tirgoties ar dažādām precēm. Pil-

sētā nodibinājās kārtība, taupība, zi-

nāma pietāte, svētdienas miera ieturē-

šana. Viss bij noteikts stingri likumīgās
robežās, pat dzeršanai un „zilo man-

dagu" svinēšanai bij savi noteikumi.

Zemāko iedzīvotāju slāņu — mājkalpo-
tāju, ostas strādnieku, pārvedēju, ne-

sēju darbs un atalgojums arī bij stin-

gri regulēts un tie bij organizētu lat-

viešu cunftēs. Pilsētā valdīja vācu gars,

luterticīga dievbijība un stingra morā-

le. leceļo jumi no ārzemēm bij reti. Bru-

ņinieku un krustnešu laiki izbeidzās jau

14. gadsimtā, pilsoņu pārvietošanās vis-

pār bij vāja. Ārzemju tirgotāju un ka-

pitālistu apmešanās Rīgā izbeidzās ar

ordeņa laikiem. Ceļojoši amatnieki gan

ienāca, bet lielāko daļu arī aizgāja. Ti-

kai pa retam apmetās Rīgā uz dzīvi at-

sevišķas tirgotāju ģimenes, daži amat-

nieki un ierēdņi. Lielākais daudzums

ienācēju bij melna darba strādnieki no

laukiem. Vispirmā kārtā uz Rīgu nāca

iedzīvotāju pārpalikums no Rīgas pa-

šas pagastiem: Olaines, Salas, Ikšķiles,
Katlakalna v. t. t. Tomēr ienāca arī

daudzi laucinieki, kas bēga no smagā
muižnieku jūga. Strīdos ar pilsētu, vai

sūdzībās par pilsētas iestāžu darbību,
muižnieki arvienu pārmet pilsētai, ka

tā uzņem pie sevis izbēgušus zemnie-

kus. Zemniekus jau ordeņa laikos sā-

ka saistīt pie zemes, poļu laikos zem-

nieki nonāca galīgi beztiesiskā stāvoklī,

zviedru laikos valdīja gan zināma liku-

mība, tomēr zemnieki bij saistīti pie

zemes un par bēgšanu uz Rīgu viņus

sodīja. Līdz ar pilnīgi beztiesiskiem

melna darba strādniekiem, kuri bēga

šurp bargu kungu vajāti, Rīgā ienāca

arī turīgi brīvzemnieki — leimaņi, kas

bij iedzīvojušies mantā un šādu vai ci-

tādu iemeslu dēļ pārnāca uz Rīgu. Lie-

lākā daļa šādu ienācēju apmetās ārpus

pilsētas sienām mazās koka mājiņās, kas

auga ar katru gadu vairumā. Nodibinā-

jās veselas priekšpilsētas ar savu īpat-

nēju dzīvi, kas tomēr bij padotas stin-

griem pilsētas likumiem. Priekšpilsētu

mājiņās apmetās godīgi strādnieki un

sīktirgotāji, te dzīvoja arī kontrban-

disti, kaktu amatnieki, slepeni krodzi-

nieki un alus vārītāji, laupītāji un zag-

ļi. Te valdīja nabadzība, likumu pār-

kāpšana un netikums. Pilsētu tiesas

bargi sodīja likuma pārkāpējus. Ārpus

pilsētas kalnā stāvēja karātavas, kur

kāra vienkāršus zagļus un laupītājus,
bet pie pilsētas vārtiem Daugavas malā

bij bendes bluķis, kur ar zobenu vai

kara cirvi cirta galvas smagiem likuma

pārkāpējiem, ārkārtējos gadījumos arī

lieliem kungiem. Zīmīgi, ka karātavas

bij pilsētas lepnums: tās norādīja, ka

pilsētai pašai ir dotas tiesības sodīt vai

žēlot savus iedzīvotājus. Sevišķi daudz

dažādu nelaimīgu cilvēku plūda uz Rī-

gu kara posta, bada un sērgu gados.

Visšausmīgākos posta laikos pilsēta pa-

līdzēja cietējiem, mazākais izdeva ka-

tram badā mirstošam gabalu maizes ar

sāli. Kad pārgāja šausmu laiki, liela

daļa tādu bēgļu atgriezās dzimtenē, bet

daudzi palika Rīgā un dažkārt izcēlās

pat interesanti strīdi par to, vai muiž-

nieks maz drīkst prasīt atpakaļ zem-

nieku, ja tas posta un bada laikā to ir

atstājis bez palīdzības un laidis pasau-

lē maizi meklēt. Otrā paaudzē šie ie-

nācēji jau palika par īstiem rīdzinie-

kiem, tomēr pilsoņu tiesības tiem ne-
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bij, viņi bij tikai Rīgas iedzīvotāji. Cen-

tīgākie sāka runāt vāciski un ietika

amatniekos. Lai ar cunftēs stingri bij

noliegts uzņemt latviešus, tomēr pilsē-
tu iedzīvotāju sarakstos un baznīcu

grāmatās viegli var konstatēt, kā lat-

vieši maina uzvārdus, noliedz savu tau-

tību un iestājas dažu labu reizi arī

stingri vāciskās cunftēs. Šie centīgā-

kie un turīgākie pārvācotie latvieši ra-

dīja to „mazvācu" ļaužu šķiru, kam

tad ar pašķīrās, ja radās izdevība, ceļš
uz lielvācu augstumiem. Tomēr jau
zviedru laikos un vēlāk visu 18. un 19.

gadsimtu ir konstatējama arī otrāda pa-

rādība: vācu amatnieki, dzīvodami uz

laukiem, pārlatvojās un aizmirsa savu

vācu tautību. Šie mazie cilvēki tad arī

bij tā saite, kas saistīja Rīgas pilsētas
vācu iedzīvotājus ar latviešu lauku pa-

gastiem.
Zviedru valdības saimnieciskā un node-

vu politika bij smagi jūtama šīs valdī-

bas pašā sākumā. Ķēniņš Gustavs

Ādolfs pēc pilsētas ieņemšanas uzlika

pilsētai smagu kontribūciju, bet vēlāk

pastāvīgu tirdzniecības nodokli, kas bij
iekasējams pie katras pirkšanas un

pārdošanas. Kad pilsoņi lūdza viņiem
atcelt šo nodokli, ķēniņš kā jokodamies
atteica: ,Jums jābūt man uzticīgiem

pret Kristus ienaidniekiem, un ja jūs ar

nebūsiet bagāti, tad mazākais jūs būsiet

svētīgi. Nāks laiks, kad jūs paliksiet
arī bagāti, tomēr bagātie nav svētīgi".
Ķēniņa pravietojums nepiepildījās. Zvie-

dru valdības laikā Rīgas tirgotāji ne-

kad nebij bagāti. Arī amatniekiem sa-

va pārtikšana bij jāiegūst smagā darbā.

Tāpat smaga darba strādnieki varēja
dzīvot tik tad, ja mācēja stipri sašau-

rināt izdevumus. Gustavs Ādolfs krita

negaidot, 16. septembrī 1632. gadā, kau-

jā pie Lūcenes. Viņa meitas, ķēniņie-
nes Kristīnas laikā guva lielu varu zvie-

dru muižnieki. Liela daļa Vidzemes

muižu bij zviedru rokās un arī Rīgā
zviedru ģenerālgubernatora vara bij sti-

pri jūtama. Par patstāvīgu pilsētas pār-
valdes darbību nebij vairs ko runāt

Laiki bij nemierīgi, īsts miers ar kaimi-

ņu valstīm nebij noslēgts un Vācijā vēl

arvienu plosījās trīsdesmit gadu karš.

Zviedri sāka pārvērst Rīgu par stipru
cietoksni. 1637. gadā sāka celt citadeli,

izbūvēt esplanādi un ierīkot plašus ap-

cietinājumus apkārt pilsētai gar taga-

dējo Elizābetes ielu. 1639. gadā ķēni-

ņiene Kristīne dāvināja Rīgai divus

skaistus bronzas lielgabalus, kas vēl ta-

gad glabājas Rīgas doma baznīcas vel-

vēs. 1639. gadā negaidot uzklīda Vi-

dzemē pie Jumpravmuižas vācu ķei-
zara karaspēki, kāda Botas vadībā un

izbiedēja visu zemi. Nelielam zviedru

kareivju pulciņam 14. jūlijā 1629. gadā
izdevās tos aizdzīt, bet viņu parādī-
šanās vien jau radīja, ka šādas parādī-

bas var atkārtoties. Arī uz laukiem

stāvoklis bij smags un latviešu zem-

nieki bija nemierā ar saviem vācu un

zviedru kungiem. To liecina zemnieku

sacelšanās šinī bīstamā momentā. Par

šo sacelšanos gan ir visai trūcīgas zi-

ņas, tomēr pati par sevi šī sacelšanās

ir zīmīga un raksturo pārdzīvojamā

momenta smagumu.

Rīgas pilsētai, kuras saimnieciskā dzī-

ve dibinājās uz tirdzniecību, zviedru

laiku nemierīgā dzīve nevarēja dot ne-

kā laba. Pēc revolūcijas Krievijā, pir-
mo caru Romānovu laikā, ar lielām pū-

lēm bij nodibinājušies sakari ar Ma-

skavu. Maskavā bij pat sava vāciešu

pilsētas daļa ar diezgan lielu skaitu

iedzīvotāju. Tirdzniecība ar Maskavu

caur Smoļensku gāja vispirms caur Rī-

gu. Ārzemniekus Maskavā neieredzēja
un naids pret tiem auga ar katru brī-

di, līdz izvērtās atklātā dumpī. 1644.

gadā krievi nodedzināja Maskavā pro-

testantu baznīcas. 1646. gadā Maskavas

tirgotāji uzstājās, lai cars izdzen no

pilsētas visus ārzemniekus. Pie tā-

diem apstākļiem mierīgi un netraucēti

tirdzniecības sakari nevarēja nodibinā-

ties. Vislielāko triecienu Rīgai deva

Maskavas cara Aļekseja Michailoviča

uzbrukums. Ķēniņiene Kristīna atteicas

no Zviedrijas troņa un par savu pēcnā-
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cēju iecēla savu radinieku Kārli Gu-

stavu (Kārli XI) 1654. g., īsti kareivi-

sku valdinieku. Tas uzsāka izdevīgas
kara gaitas ar Prūsiju un ar Poliju.
Šinī karā iejaucās krievu cars Alek-

sejs. Ar 120,000 vīru lielu karaspēku

pats cars ielauzās Vidzemē. Krievi ie-

ņēma Daugavpili un laupīdami un de-

dzinādami nonāca līdz Rīgai. Tālu

Vidzemes robežās staigāja krievu lau-

pitāju bari un postīja šausmīgi visu ze-

mi. No visām pusēm plūda pilsētā bē-

Kauna stabs, celts 1677. g. tai vietā, kur spīdzināti
un notiesāti divi dedzinātāji.

Tas Latviešu ļaužu draugs 1838. lapa 11,

gļu-laucinieku bari. Rīgas apcietināju-

mi nebij vēl nobeigti. Kopā ar zviedru

garnizonu pilsēta varēja uzstādīt kā-

dus piecus tūkstošus apbruņotu kara-

vīru. Pilsētnieki nodedzināja priekšpil-
sētas un sagatavojās cīņai ar bīstamo

pretinieku. 21. augustā 1656. gadā krie-

vu priekšpulki pienāca pie Rīgas. 1.

septembrī krievi no 8 batarejām sāka

apšaudīt pilsētu. Karaspēku virsko-

mandants Trubeckojs bij nostiprinājies

pilsētas ganībās, pats cars pie Dauga-

vas, pie Ķengaraga. Krievu lielgabalu
uguns nedarīja pilsētai daudz posta, jo

krievi šāva vāji. 1. oktobrī rīdziniekiem

izdevās laimīgs uzbrukums krievu no-

metnēm, kas radīja ienaidniekos apju-

kumu. 5. oktobrī cars izdeva pavēli at-

kāpties no Rīgas un viņa karavīri pa-

nikā devās projām. Tomēr vēl gadus
četrus pa laukiem staigāja laupīdami
svešu kareivju — poļu un krievu bari.

Arī paši zviedru karavīri neatturējās

no laupīšanām. Zemē uznāca bads, tam

sekoja mēris. Vispārējs posts pieme-

klēja arī Rīgu. Apstājās visa saimnie-

ciskā dzīve un pilsēta ar grūtībām pār-

dzīvoja šos smagās krizes laikus. 1660.

gadā par Zviedrijas ķēniņu nāca Kār-

lis XI, kas tik daudz un dažādi ir mi-

nēts Vidzemes vēsturē. Viņa valdīša-

nas laiks ir īsts absolūtisma valdības

laikmets. Ar Kārļa XI valdību zemē

iesākās miera laiki. Kārlis XI pūlējās

izņemt no Vidzemes pēc iespējas daudz.

Viņš deva lielas priekšrocības Rīgas

tirgotājiem, bet prasīja no tiem arī lie-

las nodevas. Lauku iedzīvotājus viņš

aplika ar smagiem nodokļiem, lielākai

daļai muižnieku atņēma tiem dāvātās,

vai citādi vieglā ceļā iegūtās muižas

un muižnieku lielākā daļa palika par

kroņa muižu rentniekiem. Vidzeme iz-

vērtās par Zviedrijas maizes klēti. Bet

pašai zemei stāvoklis bij ļoti smags.

Valdība neatlaidīgi piedzina nodevas

un visu iegūto aizveda, tā kā zemē ne-

palika nekādu krājumu. Pie mazākās

neražas draudēja izcelties bads. Ja uz

laukiem nebij labklājības un turības,
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tad nebij tās arī Rīgā. Zviedru laikos

gandrīz pavisam izbeidzās tirdzniecība

ar Krieviju un Lietavu, un Rīgas tir-

gotāju svarīgākie klienti bij tepat

Vidzemes un Kurzemes zemnieki un

muižnieki. Bagātie un izšķērdīgie rī-

dzinieki bij spiesti ierobežot savus iz-

devumus. Arī zemnieku turība bij iz-

nīcināta. Zviedru valdība spieda iedzī-

votājus ieturēt vislielāko taupību. 1665.

gadā. valdība izdeva stingrus noteiku-

mus, kas spieda Rīgas un lauku iedzī-

votājus ievērot taupību apģērbā, pie

kāzu, kristību un citu godu rīkošanas.

No šī laikmeta ir cēlies arī aizliegums
lašus dot patērēt mājkalpotājiem, par

kuru tik bieži runā. Šos taupības liku-

mus uzskata par zināmu turības zīmi.

Patiesībā tie ir nabadzības likumi un

nozīmē valdības tiekšanos pēc iespē-

jas ierobežot patēriņu, lai būtu iespē-

jams vairāk nodokļu uzlikt un vairāk

ņemt savā labā.

Zviedru valdība izdeva daudzus sva-

rīgus likumus, kas regulēja un kārtoja

pilsētas dzīvi. No jauna pārstrādāja un

papildināja amatnieku cunftu likumus,
kas regulēja attiecības starp darba de-

vējiem un strādniekiem, izdeva likumus

par ģildēm un viņu eltermaņu vēlēšanu

kārtību, lika savākt vienā krājumā pil-
sētas satversmes tiesības un obligāto-
riskos noteikumus. Neraugoties uz grū-
tiem laikiem, pilsētā pacēlās jaunas sa-

biedriskas un privātas celtnes. Pilsē-

tas noliktavas, bāriņu nams, cietums,

Jura hospitāļa jaunā ēka — ir celtas

zviedru laikos. Zviedru laikos ierīkoja
arī pilsētas ūdensvadu. Pilsētas noma-

lē, gar Reformātu, Peitava, Mārstaļu

un Peldu ielām pacēlās privātas celt-

nes, ko cēla tirgotāji, kas prata apvie-
not vienā namā veikala telpas, dzīvokli

un noliktavas. No zviedru laikiem stāv

arī Pētera baznīcas tornis. 1666. g. vē-

tras laikā apgāzās vecais tornis un jau-

no sāka celt kāds Dancigas meisters

Jēkabs Josts. Tornis nebij vēl pilnīgi
uzcelts, kad 1677. gadā nodega. Tikai

1686. gadā sāka šo torni celt no jauna

un 1690. gadā to galīgi nobeidza. Šis

tornis pastāvēja briesmīgā ugunsgrēkā
1689. gadā, kad nodega pilsētā 580 na-

mi. 1721. gadā, jau krievu laikos, Pē-

tera baznīcas tornī iespēra zibens un

tas atkal nodega. 1743. gadā sāka šo

torni celt trešo reizi un trijos gados uz-

cēla pēc vecā plāna tādu, kāds viņš pa-

stāv vēl tagad.

Vecais naids starp iedzīvotāju šķirām

uzliesmoja arī zviedru laikos. Attiecī-

bas starp lauku muižniekiem un Rīgas

pilsoņiem bij naidīgas vēl no bruņinie-
ku ordeņa laikiem. Pilsētnieki stingri

raudzījās, lai netiktu aizskārtas viņu

senās privilēģijas un muižnieki lai pār-
dotu savus ražojumus tikai rīdzinie-

kiem un tāpat iepirktos vajadzī-

gās preces tikai pie Rīgas tir-

gotājiem. Šo savu privilēģiju tirgotāji

nereti izlietāja ļaunprātīgi. Viņi pat-

varīgi paaugstināja cenas pārdodamām

precēm, bet iepirka lauksaimniecības

ražojumus par ļoti zemām cenām, pie

kam prasīja virsmēru, ņēma neliku-

mīgus nodokļus, maksāja ar nevērtī-

gāku naudu un taml. Sevišķi nemierā

bij muižnieki ar burggrāfa tiesu. Poļu

ķēniņš Stefans Batorijs bij ierīkojis spe-

ciālu tiesu muižniekiem, lai viņiem ne-

būtu jāgriežas pie parastām tiesām. To-

reiz tā bij muižnieku privilēģija. Tur-

pretim vairāk dēmokratiskos zviedru

laikos šī speciālā burggrāfa tiesa bij

palikusi muižniekiem par nastu. Burg-

grāfs bieži vien strīdus starp muižnie-

kiem un pilsētniekiem izšķīra parteji-

ski pilsētniekiem par labu. Muižnieki

griezās pie ķēniņa un tas beidzot at-

cēla burggrāfa tiesu un atļāva muiž-

niekiem savās vajadzībās griezties pie

ķēniņa tiesas. Tomēr pilsētnieki drīz

panāca šīs tiesas atjaunošanu. Tāļāk

ķēniņš norēgulēja arī savstarpējās

tirdzniecības attiecības, noteica node-

vas, mērus un svarus, alus ievešanas tie-

sības, deva muižniekiem tiesības iegūt

preces savām vajadzībām arī tieši no

kuģa. Zviedru ķēniņš deva muižnie-

kiem arī tiesības iegūt pilsētā namus un
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zemes gabalus pilnīgi savā īpašumā.

Senāk viņiem šādu tiesību nebij. Tam

preti ķēniņš iecēla visus Rīgas rāts-

kungus muižnieku kārtā, bet tikai pa

amata izpildīšanas laiku. Rīgas pilsoņi

ieguva arī tiesību pirkt un pārdot uz

laukiem nekustamus īpašumus. Tā tad

valdība bij mēģinājusi pielīdzināt muiž-

niekus un pilsoņus vienādās tiesībās,

un bij ar to zināmā mērā arī nolīdzinā-

jusi veco strīdu starp abām pusēm. Ve-

cais naids un savstarpējā nelabvēlība

tomēr nebij tik viegli iznīcināmi. Liels

strīdus ābols bij arī uz pilsētu aizbē-

gušie zemnieki, kas strādāja pie pilsētu
namniekiem. Šos zemniekus pilsētnieki
liedzās muižniekiem izdot. Zemnieku

stāvoklis vispār bij grūts. Valdība bij
tiem noliegusi tirgoties ar alu, turēt vei-

kalus, ierīkot dzirnavas, vispār nodar-

boties ar kādu citu, izņemot, zemnie-

ka darbu. Uz laukiem zemnieki bij at-

karīgi no muižniekiem, bet Rīgā vi-

ņiem dažādas netaisnības pie preču no-

došanas bij jācieš no pilsētas tirgotā-

jiem. Viņiem gan bij tiesības sūdzēties

pat pie paša ķēniņa, tomēr šo tiesību iz-

lietāt bij ļoti grūti. Ķēniņš Kārlis XI

gan bij ierosinājis jautājumu par zem-

nieku brīvlaišanu, bet tā ka kroņa mui-

žās zemniekus neatlaida brīvus, tad arī

muižnieki to nedarīja.
Otrs strīdus, ar ko ķēniņa tiesai un pa-

šam ķēniņam bij jānodarbojas, bij ve-

cais strīdus starp pilsoņiem un rāti.

Rātskungi turējās pie poļu laikos ie-

gūtām priekšrocībām un negribēja pa-

doties pilsoņu prasībām. Turpretim pil-

soņi prata izmantot dēmokratisko no-

skaņu, kas bij pie Zviedrijas galma. Ķē-

niņš Kārlis XI vispār atbalstījās uz vi-

dus šķirām Zviedrijā un labprāt nāca

pretī pilsoņu prasībām arī Rīgā. Pil-

soņi panāca, ka ķēniņš ierobežoja rāts-

kungu tiesības obligātorisko noteikumu

izdošanā. Tāpat pilsētas kases pārvaldē

pilsoņi dabūja tiesību sūtīt savus pār-

stāvjus. No šīs tiesības viņi turpmāk
vairs neatlaidās. Ļoti svarīgs bij arī

lēmums, ka pilsoņi var ar savām sūdzī-

bām griezties tieši pie ķēniņa. Tā ve-

cais tiesību strīdus, kas pēc kalendāru

nemieriem izbeidzās rātei par labu, ta-

gad atkal bij pacelts un izlemts vai-

rāk pilsoņu labā. Rīgas rāte sāka pama-

zām sašaurināt savus pirmātnējās va-

ras apjomus.

Ķēniņš Kārlis XI bij īsts absolūts valdi-

nieks un savā politikā turējās kopā ar

absolūtisma visspilgtāko pārstāvi

Francijas ķēniņu Ludviķi XIV. Savas

absolūtisma tendences viņš izpauda arī

Rīgā. Ķēniņš sekoja rātes darbībai un

neļāva izvest dzīvē lēmumus, kas ne-

bij ķēniņa apstiprināti. Kad rātes lo-

cekļi griezās pie ķēniņa ar lūgumu, ne-

ierobežot rāti viņas darbībā, tad ķē-

niņš tiem atbildēja: „Nākotnē jums jā-

izbeidz pārlemt un apspriest to, ko val-

dinieks ir par labu atradis pavēlēt, bet

jums tāpat kā visiem citiem uztica-

miem pavalstniekiem ar godbijību un

pazemību ir jāapmierinās ar to, kas ir

ķēniņa visžēlīgā griba un ko viņš par

labu ir atradis". Tādus vārdus nebij ru-

nājis arī lielīgais Stefans Batorijs. Šie

vārdi pierāda, ka Kārlis XI apzinās sa-

vu spēku un ka viņš necieš kādu citu

varu sev blakus.

Zviedru laikos nodibinājās arī Rīgas

pilsētas izglītības iestādes. Garīgās la-

tīņu skolas izbeidzās jau ar reformā-

ciju. Jezuīti poļu laikos mēģināja ap-

balvot rīdziniekus ar savām pusgarī-

gām, puslaicīgām mācības iestādēm,

kuras bij samērā labi apmeklētas. Bet

tās izbeidzās ar jezuītu izdzīšanu. Zvie-

dru laikos dibinājās un izveidojās pil-

soņu skolas, tā sauktās, rēķināšanas
skolas. Arī zviedru laikos nodibinātā

ģimnāzija, vienīgā augstākā mācības ie-

stāde Rīgā, ļoti īsā laikā uzrādīja ļoti
labus panākumus. Pilsēta nodibināja

„Pilsētas Ministēriju", kas bij sastādīta

no rātskungiem un mācītājiem. Šī mi-

nistērija tad pārzināja baznīcu un sko-

lu lietas. Skolas sākumā bij domātas

visiem, tomēr viņas apmeklēja īsteni

tikai pilsoņu bērni. Muižnieki sākumā

sūtīja savus dēlus Rīgas ģimnāzijā, bet
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šie jaunekļi izturējās ļoti izaicinoši un

laida dažkārt darbā savus zobenus, ko

tiem bij tiesības nēsāt. Šo zobenu dēļ
cēlās veseli diplomātiski sarežģījumi un

tiesāšanās. Muižnieki tad pamazām sā-

ka mācīt savus bērnus mājās un tikai

reti kāds muižnieks apmeklēja Rīgas

ģimnāziju. Latviešiem šī skola nebij

pieietama. Latviešu bērnus negribēja

uzņemt pat zemākās skolās. Zviedru

laikos, kā to rāda mums daži dati ar-

chīvos, ir bijuši kādi „nevācu" skolotāji,
tā tad latviešiem ir bijušas savas ie-

vācu" skolas. Tā tad kopīga izglītība
ar vācu pilsoņiem latviešiem bij grūti

panākama.

Zviedru laiki, visumā ņemot, ir grūti

laiki. Bet līdz ar to viņi ir likumības

laiki, kas rada noteiktus un drošus pa-

matus dzīvei. Ķēniņa Kārļa XI radī-

tie pilsētas dzīves juridiskie pamati

gan ir dibināti uz absolūtisma princi-

piem un stipri ierobežo pilsētas pašval-
dības tiesības, tomēr taisni šie pamati

radīja pilsētai iespēju cīnīties par sa-

vām tiesībām pret vēlāk uznākušo var-

mācīgo krievu cara valdību. Visi neat-

karības centieni bij beigušies. Rīgai bij

jāpaliek par ķēniņa pilsētu. Bet šai

ķēniņa pilsētai bij tagad nodibināju-
sies sava noteikta iekšēja satversme

un laika garam piemēroti likumi un

tiesības. Uz tiem dibinoties bij vie-

glāki aizstāvēties vēlākos varmācīgās

krievu valdības laikos. Pašai pilsētai
palika neizšķirti divi svarīgi politikas

šķiru cīņas jautājumi. Tie bij: pilsoņu

cīņa ar muižniekiem un pašu pilsētas

iedzīvotāju dažādu šķiru cīņa savā

starpā.

RIGA ZEM KRIEVU VARAS

17. gadsimta beigās Zviedrija bij va-

renākā valsts Eiropas austrumos. Vi-

ņas iekšējā iekārta dibinājās uz stingri

likumīgiem, apgaismotā absolūtisma, pa-

matiem. Zemē valdīja personīga brī-

vība un drošība. Ķēniņš ievēroja savu

kārtu sapulču lēmumus, prata ierobežot

savu muižnieku patvarības tieksmes un

iekšējā politikā dibinājās vairāk uz ra-

žotājām šķirām — uz zemniekiem un

pilsētniekiem. Ķēniņš uzturēja spēcīgu

un labi organizētu armiju ar piedzīvo-

jušiem kara vadoņiem. Viņš prata iz-

vēlēties sev sapratīgus un uzticamus

administrātorus, kas neatlaidīgi veda

valsts politiku pretī nospraustiem mēr-

ķiem. Tomēr lielvalsts politika mak-

sāja mazajai un mazturīgai valstij pā-

rāk dārgi, un zemei bij uzvelta smaga

nodokļu nasta. Sevišķi smagi nācās

ciest Zviedrijai padotām provincēm,

visvairāk Vidzemei. No Vidzemes ņē-

ma, ko vien varēja paņemt. Vidzemē

savāktie nodokļi gāja valsts izdevu-

miem, un Vidzeme vārda pilnā nozīmē

bij izsūkta zeme. Arī ar Vidzemes li-

kumiem un gadsimteņos nodibināto kār-

tību ķēniņš maz rēķinājās. Lielu daļu

te bij vainīgi arī paši vidzemnieki.

Viņi negribēja nest kādus sevišķus upu-

rus valsts labā, bij pieraduši pie pat-

vaļas, negribēja pildīt likumīgus rīkoju-

mus, maz domāja par saviem pienāku-
miem pret valsti, bet pastāvīgi atgā-

dināja ķēniņam savas privilēģijas un

agrāko zemes valdinieku piešķirtās

priekšrocības. Ķēniņš Kārlis IX ar stin-

gru roku izveda Vidzemē nodokļu ka-

dastri un muižu redukciju. Tas stipri

sarūgtināja muižniekus un, kad tie sā-

ka izrādīt organizētu pretību, ķēniņš
1694. gadā pavisam atcēla Vidzemes

muižnieku landtāgu. Rīgai ķēniņš Kār-

Šeremetjevam dāvinātas Rīgas pilsētas zelta at-

slēgas- Broce III 234.
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lis bij labvēlīgs, tomēr arī Rīga dabūja

zaudēt dažus savus īpašumus un Rī-

gas rāte stipri juta ķēniņa smago roku.

Visumā stāvoklis tomēr bij tāds, ka pil-
sētnieki bij uzticīgi valdībai, turpretim

muižnieku starpā bij viena ļoti enerģi-

ska grupa ar Jāni Reinholdu Patkulu

priekšgalā, kas visiem spēkiem cīnījās

pret valdību un perināja valsts nodevī-

bas plānus. Zviedru valdības izsūkša-

nas polītika arī radīja nemieru zemē.

Zemnieku mājas bij stipri pamestā stā-

voklī, jo zemniekus apspieda ir muiž-

nieki, ir valdība. 1695. un 1696. gadā
zemē plosījās bads. Badā mirstošie cil-

vēki devās uz Rīgu. Katru dienu at-

rada pie pilsētas vārtiem un smilšu

kalnos badā nomirušu cilvēku līķus.

Übagu skaits pilsētas ielās vairojās bī-

stamos apmēros. Pilsēta izdalīja ik die-

nas 2250 personām sāls un maizes rā-

cijas. Šie bada gadi stipri satricināja

zemes ekonomisko stāvokli un uzticī-

bu valdībai. Kad 1697. gada aprīlī no-

mira Ķēniņš Kārlis XI, viņa dēlam Kār-

lim XII bij jāiztura smaga cīņa ar pār-

liecinātiem valsts pretiniekiem paša

zemē.

Arī Zviedrijas starptautiskais stāvo-

klis 18. gadsimta sākumā palika bī-

stams. Pret Zviedriju ieņēma naidīgu
stāvokli viņas senie pretinieki — poļi

un dāņi, bet sevišķi vecais, no sentē-

viem mantotais, ienaidnieks — maska-

vietis. 1697. gadā Rīgu apmeklēja Ma-

skavas cara Pētera ārzemju sūtniecība,

kurā neoficiāli piedalījās arī pats cars.

Šo sūtniecību uzņēma Rīgā ar lielu

dv. Daugavā pašlaik sākās ledus iešana

un krievi bij spiesti palikt Rīgā ilgā-
ku laiku. Tas noveda pie dažām nesa-

skaņām, jo ziņkārīgie un neapvaldītie
krievi gribēja sīki uzmērot pilsētas ap-

cietinājumus, ko ģenerālgubernātors

Dālbergs nevarēja pielaist. Arī citādi

Dālbergs bij pietiekoši atturīgs, tomēr

pieklājīgs pret šo sūtniecību. Ka šī uz-

ņemšana un cara apvainošana varētu

būt arī par kara iemeslu, to bij izgudro-

jusi tikai toreizējā diplomātija. Ģene-

rālgubernātors Dālbergs tur nav vaino-

jams.
1700. gada sākumā poļi, krievi un dāņi
noslēdza apvienību pret zviedriem un

tā paša gada februārī sākās karš. Ka šo

apvienību izdevās tik drīz noslēgt, par

to ir jāpateicas Vidzemes muižniekam

Patkulam, kas apgalvoja, ka Rīgas pil-

soņi un visi Vidzemes muižnieki esot

gatavi katrā momentā pieslieties poļu
valdībai un padzīt ienīstos zviedrus.

Patkuls pats bij naidīgi noskaņots pret

Rīgu. Viņš loloja plānus, nodibināt

Vidzemē, zem Polijas protektoriāta,
muižnieku republiku. Rīgai būtu jā-

atņem viņas priekšrocības un pilsēta
jānodod muižnieku vadībai. Muižnieki

ieceltu pilsētā burggrāfu, kas būtu īstais

pilsētas pārvaldnieks. Rātei paliktu ti-

kai saimnieciski jautājumi. Valdīt pār

Rīgu — šis senais Vidzemes muižnieku

ideāls — bij tagad izpaudies veselā

darbības programmā. Patkuls gribēja pil-
sētu pārsteigt nejaušā uzbrukumā, bet

75 gadi vecais Dālbergs bij pietiekoši

uzmanīgs un pilsētu pārsteigt neizdevās.

Zakšu karaspēks ieņēma Kobrona skan-

sti Pārdaugavā un Lucavsalu, un sāka

no turienes apšaudīt Rīgu. 1700. g. 4.

febr. zakšu pulki ieņēma pozīcijas gar

Daugavu Kurzemes krastā no Kokne-

ses līdz Rīgai, uzcēla pie Jumpravmui-
žas tiltu pār Daugavu un pārnāca arī

Daugavas labā krastā. Pie sakšu pul-
kiem ieradās arī poļu-sakšu ķēniņš Au-

gusts un stāvoklis palika nopietns.

Kad Rīgā pienāca ziņas, ka Patkuls

Varšavā izlielījies, ka Rīgas pilsoņi un

Vidzemes muižnieki esot viņa pusē,

ģenerālgubernātors Dālbergs saaicinā-

ja pilsoņus un pieprasīja dot rakstisku

apliecinājumu, ka tas tā nav. Visi 22

rātskungi, 556 lielās ģildes locekļi un

364 mazās ģildes locekļi kopā ar saviem

priekšniekiem un eltermaņiem nekavē-

joties paziņoja: 1) ka Patkuls un vi-

ņa piekritēji ir apvainotāji un goda

zagļi; 2) ka Rīgas pilsoņi vēlas, lai viņi

ar saviem bērniem un bērnu bērniem

uz mūžīgiem laikiem būtu saistīti pie
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zviedru valsts un zem zviedru ķēniņa

kristīgās, taisnās un žēlīgās valdības.

Pie muižniekiem stāvoklis bij citāds.

Tie paziņoja sākumā, ka viņiem ar valsts

nodevējiem nekā kopēja nav. Dālbergs

ar tādu paziņojumu neapmierinājās un

pieprasīja rakstu, līdzīgu tam, kādu de-

vuši Rīgas pilsoņi. Uz to muižnieki at-

bildēja, ka viņiem neesot tik gudras

galvas, kā augsti mācītiem Rīgas rāts-

kungiem, lai sastādītu tamlīdzīgus rak-

stus. Tad Dālbergs paziņoja, ka viņš

pats sastādīšot viņiem to rakstu, lai

viņi tikai liekot zem šī raksta savus

parakstus. Muižnieki tad arī vilcināda-

mies parakstīja rakstu, kurā bij skaidri

pateikts, ka Patkuls ir blēdis un goda

zaglis. Šis sīkums mums rāda noskaņu,
kāda bij pie pilsoņiem un kāda pie

muižniekiem kara sākumā. Zakšu kara-

spēki uzturējās pie Rīgas visu 1700. g.

vasaru. Pa to laiku ķēniņš Kārlis bij
piespiedis dāņus noslēgt separātu mie-

ru un 8. augustā viņa karaspēki jau bij

pārvesti pār jūru un izkāpa malā pie

Pērnavas. 30. novembrī 1700. g. norisi-

nājās kauja pie Narvas, kur zviedri pil-

nīgi sakāva krievus. Zakšu un poļu ar-

mijas pie Rīgas pavadīja laiku bezdar-

bībā. 8. jūlijā 1701. gadā ieradās Kār-

lis XII ar saviem pulkiem un jau nā-

košā dienā, 9. jūlijā, zviedri pārcēlās

pār Daugavu un triju stundu kaujā uz

Spilves satrieca poļu-zakšu spēkus un

padzina tos no Rīgas. Nākošā dienā ie-

ņēma Kobrana skansti un Lucavsalā iz-

nīcināja nelielu krievu nodaļu, kas tur

bija nostiprinājušies un negribēja pado-
ties. Rīga bij atkal brīva, bet kara dar-

bība turpinājās. Krievi ieņēma Tērbatu

1704. gada augustā. Sākās Šeremetjeva

šausmīgās postīšanas gaitas Vidzemē.

Zviedri sakāva krievus pie Mūrumuižas

Kurzemē 1705. gadā. Kārlis XII ieņēma

visu Poliju, atcēla poļu ķēniņu Augustu
no troņa. Bet kad Kārlis XII zaudēja

pret krieviem kauju pie Poltavas 1709.

gada 27. jūnijā, Zviedrijas lielvalsts lo-

ma bij izspēlēta.

1709. g. septembrī toreizējais Vidzemes

ģenerālgubernators Strombergs sāka

aizsargāšanās darbus pie Rīgas, jo krie-

vu uzbrukums bij neizbēgams. Krievi

jau 14. novembrī uzsāka pilsētas ap-

šaudīšanu no Pārdaugavas, Kobrona

skanstes. Pēteris I pats esot iešāvis

pirmos trīs lielgabalu lādiņus „šinī no-

lādētā pilsētā". Sākās vēl nepieredzēta

cīņa pie Rīgas mūriem, kas vilkās sep-

tiņus mēnešus. Palīdzība no ārienes ne-

bij sagaidāma, zviedru kara spēkam pie-

trūka pārtikas, no iedzīvotājiem bij iz-

spiests viss, ko varēja izspiest; pilsētā

bij bads, kam pievienojās vēl klāt Āzi-

jas mēris, kas plosījās krievu aplen-

cēju kara spēka rindās un prasīja tagad
arī Rīgā ļoti daudz upuru. Kad nebij

vairs iespējams turēties, 22. jūnijā 1710.

gadā, sākās sarunas par padošanos.
Zviedru karaspēks dabūja tiesību aiziet

brīvi visā apbruņojumā, bet Rīgai Še-

remetjevs garantēja senās tiesības. 14.
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jūlija 1710. gada Šeremetjevs ienāca

Rīgā.

Rīga nu bij krievu pilsēta. Visu savu

pastāvēšanas laiku Rīga bij lūkojusies

uz rietumiem un noslēpumaino austru-

mu kaimiņu uzskatījusi par bīstamu ie-

naidnieku. Tagad bij pienācis laiks no-

liekt galvu zem austrumu valdnieka va-

ras. Pilsēta atradās nožēlojamā stāvoklī.

Paši rātskungi liecināja, ka no Rīgas
ir palicis tikai vārds un bijušo laiku

ēna. Pilsētas kase bij tukša un arī pil-

soņiem tikpat kā nekas vairs nepie-

derēja. Lielākā daļa namu bij sašauta,

daži pilnīgi sabrukuši. ledzīvotāju sķaits

bij samazinājies. Mēris bij aizrāvis des-

mitus tūkstošus dzīvību un pilsētas ēku

atjaunošanai trūka darba spēka. Desmit

gadus, kamēr turpinājās karš, pilsēta

bij iztikusi no veciem ietaupījumiem,

tagad arī tiem bij gals. Pilsēta bij pār-
cietusi neiespējami grūtus laikus, at-

radās nožēlojamā stāvoklī un bezspē-

cīga skatījās smagai un nezināmai nā-

kotnei pretī. 1711. gada novembrī ie-

radās Rīgā pats cars Pēteris, pēc tam

apmeklēja pilsētu vairākas reizes. Pē-

teris lika Gustava salā ierīkot skaistu

parku, vēlāko ķeizara, tagad Viestura

dārzu, izbūvēja Daugavas malā, pie ta-

gadējās Palasta ielas, skaistu namu val-

dības iestādēm — Pētera Lielā pili. Pa-

kalpīgākie pilsoņi zināja stāstīt vese-

las anekdotes par jaunā valdnieka vien-

kāršību, taisnības apziņu un drošsirdī-

bu. Daudzi domāja, ka Rīga drīz paliks

par Maskavas valsts galvas pilsētu. Šie

pakalpīgie gari rūgti maldījās. Krievi

uzlika pilsoņiem maksāt neiespējamas

kontribūcijas, gan produktos, gan nau-

dā, mīdīja kājām pilsoņu tiesības un

rīkojās Rīgā īsti kā iekarotāji. Pilso-

ņu namos ielika krievu virsniekus, tie

bij neiespējami netīri un varmācīgi.

Viņi ieņēma labākās istabas, lauza un

postīja dārgās mēbeles un tepiķus, plē-
sa un dauzīja traukus, cirta pagalmos
kokus un pārdeva malkā. Nekā neva-

rēja un nedrīkstēja viņiem aizrādīt, ne

pretī runāt.

Pilsētas privilēģijas, kā toreiz nosauca

— akorda punkti, bij gan parakstīti,
bet neviens tās neievēroja. Par Rīgas
rātes priekšsēdētāju ķeizars Pēteris ie-

cēla kādu Isajevu. Tam bij uzdevums

sekot rātes darbībai un kontrolēt pilsē-

tas ienākumus un izdevumus. Viņš ne-

reti lika valdības vārdā izmaksāt sev

lielākas naudas summas un nepapūlējās
atstāt par tām pat kvīti. Viņš kontro-

lēja rātskungu vēlēšanas un nepielaida

rāts sēdēs tos, kas tam nepatika, vai

ko tas nepazina. Pilsētas birģermeisters
Benkendorfs un rātskungs Grots cēla

iebildumus pie aizrādīdami, ka

tāda rīcība runā pretī Šeremetjeva pa-

rakstītiem akorda punktiem. Par to

viņus iemeta cietumā. Vēl smagāku sodu

saņēma birģermeisters Pauls Brokhau-

zens, kas uztraukumā par kādu viņam

nodarītu pārestību un tiesību neievēro-

šanu, skaļā balsī bij pārmetis cara tu-

viniekiem viņu varmācīgo rīcību. Par

tādu uzstāšanos ķeizars Pēteris lika

Brokhauzenu izsūtīt uz Toboļsku. Ve-

cais vīrs neizturēja pazemojumus un

ceļa grūtības un nomira ceļā.

Pēc Ništates miera līguma 1721. gadā
zemē uz ilgāku laiku iestājās miers. Pa-

gāja gadi, kamēr izdevās izdziedēt karā

sistās brūces. Vidzemes lauku iedzīvo-

tāji, muižnieki un zemnieki, bij nonā-

kuši tik nožēlojamā stāvoklī, kādu mū-

su zeme visā savā pastāvēšanas laikā

nebij piedzīvojusi. Bet pilsētas labklā-

jība stipri atkarājās no lauku dzīves un

lauku iedzīvotāju pirkšanas un pārdo-
šanas spējām. Tāpēc krievu valdības

pirmos gados arī Rīga cieta trūkumu.

Pievienošana krievu valstij Rīgai izrādī-

jās tomēr visai ienesīga. Atjaunojās at-

kal vecā tirdzniecības satiksme gar

Daugavu uz Krievijas centru. Atjauno-

jās arī senā tirdzniecība caur Kurzemi

ar Lietavu. Nodibinājās satiksme ar ār-

zemēm, ar Vāciju un Holandi, bet se-

višķi ar Angliju. 1722. gadā Rīgas ostā

ienāca 188 kuģi, 1724. gadā jau 305,

1739. gadā 522, bet 1754. gadā 620. Bij

gadi, kad ostā ienāca līdz 1000 kuģu,
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1761. gadā pat 1178. Bij atkal dzīvība

Daugavmalā, un šī dzīvība atbalsojās

arī Rīgas apkārtnē. Rīga vēl arvienu

nebij zaudējusi savu nozīmi un Daugava

vienoja tālus sauszemes apgabalus ar

jūru, tāpat kā senāk. 18. gadsimta bei-

gās Rīga bij atkal bagāta pilsēta.

Pārveidojies bij pilsētas politiskais stā-

voklis. Rīga nebij vairs neatkarīga
valsts pilsēta, viņas pilsoņiem nebij
vairs tās cieņas, kas tiem piederēja se-

nāk. Ništates miera līgums gan garan-

tēja Rīgas pilsoņiem viņu ticības, va-

lodas un satversmes neaizskaramību,

tomēr krievu valdības pārstāvji maz par

to ko likās zinot. Krievu ierēdņu un

tāpat krievu valdības uzskatos pilsonis

bij līdzīgs zemniekam, un šo uzskatu

nekādi starptautiski līgumi nevarēja

grozīt. Rīgas lepnie rātskungi dabūja
ciest daudz sīku apvainojumu no patva-

rīgiem un augstprātīgiem krievu ierēd-

ņiem. Viņi bij spiesti ar jauno stāvokli

apmierināties un tam piemēroties. Krie-

vu laiku sākumā Rīgas rāte jutās ap-

draudēta pašos pamatos. No vienas pu-

ses Vidzemes muižnieki izmantoja se-

višķi izdevīgos apstākļus, kādos Krie-

vijā atradās muižnieku šķira, bet no

otras puses valdošo pilsoņu kārtu sāka

apdraudēt pašu Rīgas iedzīvotāju ze-

mākās šķiras. Muižnieki panāca, ka

ķeizariene Katrīna I 1725. gadā atcēla

burggrāfa tiesu, kas bij palikusi vēl no

zviedru laikiem. Tagad muižnieku va-

rēja tiesāt tikai augstākās valsts tie-

sas. Ķeizariene Anna 1732. g. deva vie-

nīgi muižniekiem tiesības ieņemt aug-

stākos valsts amatus. Ķeizariene Eli-

zabete deva tikai šejienes muiž-

niekiem tiesību turēt uz renti kro-

ņa muižas 1741. g. Kad muižnieki

1745. gadā galīgi noslēdza muižnieku sa-

rakstu, pilsētas rātskungus šinī sarak-

stā vairs neuzņēma, un viņi zaudēja
zviedru laikā tiem dāvātās personīgās
muižnieka tiesības. Līdz ar to Rīga zau-

dēja tiesības piedalīties landtāgā. Pa-

šās 18. gadsimta beigās, 1783. gadā, Ka-

trīna II visos lēņu muižas padarīja par

neierobežotu privātu īpašumu, bet 1789.

gadā ar senāta ukazu krievu valdība iz-

deva pavēli, ka pilsētnieki nedrīkst ie-

gūt uz laukiem muižas. Tā tad muiž-

nieki bij sasnieguši gandrīz visu to, pēc

kā bij tiecies Patkuls. Vienu viņi nebij

panākuši: rātes atcelšanu un muižnieku

virsvaldību pār Rīgu. Bet tas pašulaik
arī nebij viņu centienu mērķis. Totiesu

viņi bij panākuši pilnīgu virsvaldību

pār zemniekiem. 1765. gadā muižnie-

kiem bij dotas tiesības nosūtīt savus

zemniekus katorgā bez tiesas spriedu-

ma, bet 1767. gadā valdība izdeva šā-

du ukazu: „Zemnieki, kas uzdrošinās

par saviem kungiem sūdzēties, ir so-

dāmi ar knutu un pēc tam nosūtāmi uz

Sibirijas raktuvēm uz visu mūžu". Muiž-

nieki bij savas varas augstumos, Rīgas

pilsoņi nevarēja, pat nemēģināja ar tiem

sacensties. Viņiem stāvēja priekšā jau-

na, svarīga šķiru cīņa. Lielais Ziemeļu
karš bij ierāvis lielu robu Rīgas pilso-

ņos. Pilsētas iedzīvotāju skaits bij jū-

tami samazinājies. Kad atdzīvojās tirdz-

niecība, sākās jauns iedzīvotāju pieplū-
dums. Bet tie bij latvieši no Rīgas pil-
sētas patrimoniālā apgabala, dzimtļau-

dis, kam izdevās izbēgt no muižnieku

varas, un krievi no dažādiem Krievijas

apgabaliem. Tie spiedās iekšā arī privi-

lēģētu pilsoņu rindās: amatniekos un tir-

gotājos. Cīņa ar tiem aizņēma visu Rī-

gas privilēģēto pilsoņu laiku. Latvieši

bij bīstami tai ziņā, ka viņi ātri ie-

dzīvojās pilsētas apstākļos, piesavinājās

pilsoņu kultūru un vācu valodu, neat-

laidīgā darbā sasniedza zināmu turī-

bu un neatkarību. Viņus bij ļoti grūti

noraidīt. Tāpēc 1752. gadā nolēma, ka

latvieši vispār Rīgā nevar iegūt pilso-

ņu tiesības. Bet latvieši bij jau toreiz

Rīgas pilsētas iedzīvotāju vairākums.

Šis vairākums nu bij spiests censties

nobīdīt sev no ceļa tos likumus, kas

viņam acumirklī stāvēja ceļā un lie-

dza tikt dzīvē uz priekšu. Sākumā pil-

nīgi neapzinīgi, bet no paaudzes uz pa-

audzi arvienu apzinīgāki un neatlaidī-

gāki. Cīņa ar mostošos latviešu tautas
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spēku bij Rīgas birģeru pirmais un bī-

stāmākais uzdevums. Jo latviešu spēks

bij iekšējs spēks. Uz latviešu strādnie-

ka darba dibinājās visa saimnieciskā

dzīve, bez latviešiem nevarēja iztikt.

Latviešiem nevarēja noliegt arī noteik-

tas attīstības spējas, centību un aug-

stākas kultūras iespējamības. Pret vi-

ņiem varēja cīnīties, bet līdz ar to vi-

ņiem bij vislielākās izredzes uzvarēt,

lai arī viņus toreiz saukāja par ver-

giem, izbēgušiem zemniekiem, nevā-

ciem, indigeniem — apbalvoja tā tad

visādiem no augšas uz leju krītošiem

epitēfiem. Otra iedzīvotāju grupa, ar ko

bij jācīnās, bij tā sauktie līdziedzīvo-

tāji — brīvi ļaudis no dažādām tautī-

bām un ticībām. Vairumā tie bij krievi.

Krievi acumirklī likās bīstamāki par

latviešiem, jo viņi bij tagad savā zemē.

Valdošie krievu ierēdņi nevarēja nere-

dzēt, ka viņu tautiešus pilsētā uzskatīja

par otrās šķiras pilsoņiem. Pēdīgi vācu

lielpilsoņiem un privilēģētiem pilsoņiem
nācās izturēt stipras cīņas arī pašiem

savā starpā ar pilsoņiem, kam vēl ne-

bij izdzisis senais naids pret rāti, kas

pārgāja no paaudzes uz paaudzi. Tā

Rīgas pilsētas vadošām un valdošām

aprindām nācās piegriezt visu vērību

iekšējām šķiru cīņām laikmetā, kad ārē-

jā cīņa par pilsētas neatkarību un pil-

sētas kā koporganizācijas privilēģijām,
citiem vārdiem runājot — cīņa pret

ārējo varu — bij zaudēta.

PILSĒTAS PĀRVALDES LAIKI

Rīgas pilsētas rāte 18. gadsimtā pastā-

vēja pa pusei no literātiem, pa pusei

no tirgotājiem. Literāti saucās pilsētas

ierēdņi, kas ilgus laikus bij vadījuši no-

daļas un bij tad iecelti par rātskungiem.

Viņi turēja sevi par īstiem pilsētas
saimniekiem un politikas vadītājiem, jo

viņi bij pietiekoši izglītoti un pietie-
koši piedzīvojuši. Kā toreizējo apstākļu

pazinējs Nvdāls apgalvo, viņi bij bei-

guši pa lielai daļai tās pašas mācības ie-

stādes un viņus vienoja draudzības un

radniecības saites. Citiem vārdiem, tā

bij cieši savā starpā saistīta birokrātu

kliķe. Tirgotāju daļa arī bij tikai no

kādām retām ģimenēm, kam bij lielāks

iespaids saimnieciskā dzīvē. Tā tad ļoti
šauras bij tās aprindas, kas pārvaldīja

pilsētu. Rātes locekļus, kā tas no se-

niem laikiem bij parasts, nevēlēja, bet

viņi paši papildināja savu sastāvu va-

jadzības gadījumā ar jauniem locekļiem,
un arī tikai tad, ja paši to vēlējās. Jo

rātes locekļu skaits nebij tieši noteikts.

Rāte un rātes locekļu rezerves ģimenes

skaitījās iedzīvotāju pirmā šķira; otrā

bij tirgotāji un trešā — amatnieki, kas

bij apvienoti cunftēs un ģildēs. Pilso-

ņu, salīdzinot ar citiem iedzīvotājiem,

bij samērā maz, bet viņiem bij dotas

lielas priekšrocības, jo viņi patiesībā

bij vienīgie, kam bij tiesības nodarbo-

ties ar amatu, ar tirdzniecību, tas ir,

ar tiem nodarbošanās veidiem, ko pa-

tiesībā sauca par „pilsoņu pārtiku".
Visi citi — smaga darba strādnieki, sīk-

tirgotāji, krodzinieki, nevācu amatnieki,

kas apkalpoja strādnieku un mājkalpo-

tāju vajadzības — bij tādi, kam pielaida
zināmu nodarbošanos, bet kam oficiālu

tiesību uz to nebij.

Ķeizarienes Katrīnas laikā, 1782. gadā,

ieveda Krievijā jaunus vispārējos pil-
sētu nolikumus. Šie noteikumi bij tai

ziņā dēmokratiskāki, ka viņi deva tie-

sību visiem pilsoņiem, sadalītiem šķi-

rās, piedalīties pilsētas pārvaldē, ievē-

lot tur savus pārstāvjus. Šie jaunie pil-
sētu noteikumi pilnīgi sagrāva pastā-

vošo kārtību. Visbīstamākais šinī ga-

dījumā bij tas, ka pilsoņu tiesību pie-

šķiršana bij padarīta vaļīgāka un pil-

soņu tiesības varēja iegūt ļaudis, kuri

uz veco noteikumu pamata nekad par

pilsoņiem netiktu. Sevišķi lielas izre-

dzes šai ziņā bij krieviem.

Jaunais krievu pilsētu likums bij ap-

gaismības ideju sekas. Apgaismība to-

reiz bij modē. Rīgā bij savi apgaismī-

bas ideju piekritēji. Viņi pēc saviem

uzskatiem bij dažādi. Bij mākslas cienī-

tāji un ērtas dzīves mīļotāji — volte-
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rieši, bij idejisk? censoņi un humānitāru

ideju sludinātāji, kā Herders, bij īsti

karotāji par cilvēku tiesībām, kā Gar-

libs Merķels. Visiem viņiem bij viena

kopēja īpašība: viņi bij rezomieri —

spriedelētāji un kritizētāji. Viņi at-

rada trūkumus pašreizējā dzīves īstenī-

bā un meklēja ceļus šos trūkumus no-

vērst. Visi viņi bij savā ziņā revolūcio-

nāri, nebij apmierināti ar esošo, ne-

gribēja dibināt jaunu dzīvi uz pastā-

vošo, bet meklēja jaunu dzīvi saskaņā

ar tīra prāta prasībām. Saprāts bij šo

cilvēku darbības pamatos. Viņi bij ra-

cionālisti un gara aristokrāti. Lielai da-

ļai šo jauninātāju un brīvdomātāju jau-

nā pilsētas pārvaldes iekārta bij patī-

kama, jo te, ar vēlēšanu palīdzību, bij

ceļš vaļā katrai vērtīgākai, spēcīgākai
un izveicīgākai personībai. Turpretim
vecās iekārtas aizstāvji ar šausmām lū-

kojās uz jauno pilsētas pārvaldes li-

kumu. Tik negaidot bij pienācis gals
viņu pat starptautiski atzītām tiesībām.

Viņi visiem spēkiem centās panākt, lai

šo likumu neattiecina uz Rīgu. Bet krie-

vu administrācija ļoti centās šo liku-

mu ievest arī Rīgā. Krieviem bij

skaidrs, ka tādā kārtā viņi visvieglāki
varēs dabūt nepaklausīgo un stūrgal-
vīgo Rīgu zem savas varas. Pēc ilgas
stīvēšanās rātei tomēr bij jāatzīstas, ka

cīņa ir zaudēta, un jāpadodas. 1787. g,

ieveda jauno satversmi. ledzīvotāji iz-

vēlēja pa lielākai daļai jaunus pilsētas
valdes locekļus. Par pilsētas galvu ie-

vēlēja kādu Strauchu, krievu guberna-
toram Beklešovam paklausīgu personu.

Raudādami atstāja vecie rātes locekļi

savas vietas. Viņiem bij par ko raudāt.

Jaunā satversme apdraudēja nevien val-

došo rātes kliķi, viņa apdraudēja visu

valdošo pilsoņu šķiru. Tomēr pilsoņu

spēks nebij vēl pietiekoši liels, un jau-

nā satversme nedabūja iesakņoties.
1789. gadā sākās franču revolūcija, kas

pildīja ar šausmām visas Eiropas val-

došās šķiras. Apgaismība un brīvdo-

mība uz vietas izgāja no modes, tās

vietā stājās visļaunākā veida reakcija.
Paši līdzšinējie apgaismotāji nobijās un

apklusa. Revolūcija arī tos baidīja, tau-

tas valdību viņi nevēlējās. Kad Krie-

vijā nāca par valdnieku Pauls I, viņš

savas valdības pirmā gadā jauno sa-

tversmi atkal atcēla (1796.).
Pilsētas patriciešu aprindās bij lielas

gaviles par to, ka jaunā satversme, kas

dibinājās uz vēlēšanu tiesībām, ir at-

kal likvidēta. Viņu prieks bij nevietā.

Vecās satversmes atkalievešana atsve-

šināja lielu daļu pilsētas iedzīvotāju no

pilsētas pārvaldes lietām. Zuda interese

uz kopēju darbu, radās naids pret ve-

cās rātes locekļiem, kas pilsētas lietu

vadīšanu uzskatīja par savu privilēģiju.
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Lai arī pilsētas pārvaldes laiku darbi-

nieki bij jauni un nepiedzīvojuši, lai arī

starp viņiem bij dažs savam amatam ne-

piemērots, viņi tomēr bij veikuši lie-

lāku darbu, nekā to būtu spējusi veikt

vecā rāte. Tiesa, viņi bij bijuši pārāk

pakalpīgi valdības iestādēm, nebij pro-

testējuši pret tiesu lēmumu par to, ka

pilsētnieki nedrīkst iegādāties uz lau-

kiem zemes īpašumus. Viņi nebij arī

mācējuši aizsargāt pilsētas muitas ie-

nākumus. Tomēr savā darbībā viņi bij
vairāk sekojuši dzīves nepieciešamām

vajadzībām. Kad vecā rāte pārņēma

darbību atkal savās rokās, pilsētas pa-

rādi bij mazinājušies par 70.890 dāl-

deriem un bez tam vēl iegūti īpašumi

par 13.763 dālderiem. 1791. gadā bij
ierīkota slīkoņu glābšanas iestāde, 1793.

gadā bij ierīkota Sv. Nikolaja patver-

sme, kur novietoja ielu übagotājus, 1793.

gadā bij pārņemta spīķeru un uguns-
drošības kase, 1794. gadā bij nodibināta

diskonta kase, lai tirgotājus aizsargātu

pret augļotājiem, no šīs kases izauga

tagadējā diskonta banka, bij ierīkotas

četras brīvskolas: divas Pārdaugavā,
viena pie Jāņa baznīcas, viena Ganī-

bu dambī, bij nodibināta tā sauktā de-

nunciantu kase, no kuras katram iedzī-

votājam par zagļu uzrādīšanu izmaksā-

ja atlīdzību. Šī kase vēlāk likvidējās,
toreiz viņai tomēr bij sava nozīme. No

visa var redzēt, ka pilsētas pārvaldes
laikā liela vērība bij piegriezta vispā-

rējām vajadzībām. Jaunajai satversmei

bij daudz piekritēju. Kad bij nogali-
nāts ķeizars Pauls un par ķeizaru nāca

viņa dēls Aleksandrs I, grupa pilsētas

iedzīvotāju prasīja, lai ieved Rīgā
atkal ķeizara Paula atcelto sat-

versmi. Ķeizars atvēlēja pašiem par

to nobalsot. Balsošanas rezultāti

tāti bij tādi. Visi 18 rātes locekļi bal-

soja, protams, par veco satversmi, no

417 tirgotājiem par veco satversmi bal-

soja 153, no 514 amatnieku meistariem

444. Kopā par veco rātes satversmi 615

balsis, bet par jauno, tikko atcelto, 334,

pie kam redzams, ka tirgotāju vairums

bij par jauno satversmi. Kādi 200 pil-

soņi nebij nemaz klāt. Patiesībā, kā

to aizrāda Ekhards, nevajadzēja toreiz

balsot par vienu, vai par otru satver-

smi, jo abām bij lieli trūkumi, bet vaja-

dzēja izstrādāt jaunu satversmes pro-

jektu, kas būtu piemērots dzīves prasī-

bām. Rīgas vecpilsoņi nebij uz to spē-

jīgi. Rātes kungi pārāk cieši turējās

pie savām privilēģijām. Viņi panāca to,

ka jaunās, topošās ļaužu šķiras arvie-

nu vairāk naidīgi pret viņiem noska-

ņojās. Šis naids auga no paaudzes uz

paaudzi un beigās noveda pie pašas

kārtu satversmes bojā ejas.

VECĀS PILSĒTAS SATVERSMES

BOJĀ EJA

Pilsētas pārvaldes laiki bij beigušies.
Senās rātes tiesības bij atjaunotas. To-

mēr senā maģistrāta stāvoklis bij sti-

pri satricināts. Pēc pilsētas pārvaldes
laiku beigām vajadzēja nākt atpakaļ

darbā vecās rātes kungiem, kas vēl bij
dzīvi palikuši, un tiem tad papildināt

pašiem savu sastāvu ar jauniem loce-

kļiem. Tas tad būtu bijis īsti pēc ve-

cās satversmes noteikumiem un to arī

prasīja daži atlikušie rātskungi. Pa-

tiesībā notika citādi: sapulcējās bijušā
rāte un abas ģildes, un jaunus rāts-

kungus ievēlēja ar balsu vairākumu. Tas

bij jau viens robs senā sistēmā. Otrs

robs bij arvienu vairāk pieaugošā krie-

vu ierēdņu vara. Guberņas pārvaldes

iestādes, kas bij krievu valdības ierēd-

ņu rokās, negribēja vairs izlaist no sa-

vām rokām pārraudzību par pilsētas

maģistrāta darbību. Viņiem nebij uz

to nekādu tiesību. Arī zviedru laiku

prakse un Šeremetjeva akorda punkti

neapšaubāmi norādīja, ka pilsētas ma-

ģistrāts ir pilnīgi patstāvīgs un neatka-

rīgs no administrācijas. Tāda iekārta

nesaskanēja ar krievu patvaldības po-

litiku, tāpēc valdošā krievu birokrātija

neatlaidīgi tiecās iejaukties maģistrāta

darbībā. Trešais, visbīstamākais robs
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vecā sistēmā bij pasu iedzīvotāju ne-

miers. Rātes locekļi tagad darbojās cie-

šā saskaņā ar lielās ģildes tirgotājiem,

bet mazās ģildes amatnieki jutās at-

bīdīti pie malas. Rātes darbībā arī bij
aizmirsušies vecie tikumi: godīgums,

privilēģiju neatlaidīga aizstāvēšana, bet

pār visām lietām cīņa par pilsētas go-

du un iespējamo patstāvību. To vie-

tā bij ieviesies nepotisms — savu radu

un brālēnu apgādāšana ar labām vie-

tām, pilsētas mantas izšķiešana, bieži

personīgos nolūkos, denuncēšana un sle-

peni, dažkārt melīgi ziņojumi krievu

ierēdņiem, sevišķi no to rātskungu un

bijušo birģermeisteru puses, kas bij iz-

stumti no savu bijušo kollēgu vidus.

Tas viss nepalika apslēpts iedzīvotāju

plašām aprindām, un maģistrāta nozī-

me un cieņa mazinājās ar katru gadu.
Te klāt nāca vēl latviešu iedzīvotāju
skaita stipra vairošanās un viņu noteikti

naidīgā izturēšanās pret pilsētas rātes

kungiem. Visas strīdīgās puses meklēja
atbalstu pie valdības ierēdņiem, un

krievu birokrātu pozicijas bij ļotiizde-

vīgas. Viņi nekavējās tās izmantot. 1811.

gada janvārī Rīgas pilsētas policijas ie-

Rīga apmetušos pilsoņu zīmogs Anno 1230.

Rīgas pils. vēstur. archīvā.

stādes atņēma maģistrāta pārziņai un

nodeva valdības iestādēm. Tā paša ga-

da aprīlī guberņas un valdības iestādes

paņēma savā zināšanā pilsētas apcieti-

nājumus. 1812. gada sākumā Rīgas pil-
sētas maģistrāts nodeva tradicionālās

pilsētas vārtu atslēgas guberņas valdes

zināšanā. Ar to bij izbeigta un nodota

valdībai pēdējā neatkarības emblēma.

Rīgai bij jāpaliek par tādu pat pilsētu,

ar tādām pat un ne lielākām tiesībām,

kā visas citas Krievijas valsts pilsētas.

Protams, tāda pāreja nevarēja notikt

bez sāpēm.
Ar krievu valdību visumā varēja būt

mierā un 1810. g. 4. jūlijā Rīgā bij lie-

las krievu valdības simtsgadu atceres

svinības. Bij pat nodoms celt piemi-

nekli, kas attēlotu Rīgas ieņemšanu un

krievu ķeizara labvēlību Rīgas pilso-

ņiem. Bij izstrādāts šāda pieminekļa

projekts. Šo pieminekli neuzcēla, jo lai-

ki bij grūti. Kontinentālās blokādes si-

stēma un franču karš ar Vāciju, pār-

trauca Rīgas tirdzniecību ar ārzemēm.

Klusi, bet neatlaidīgi sāka klīst bau-

mas par gaidāmo Napoleona uzbruku-

mu Krievijai. 13. jūnijā 1812. g. Napole-

ons pārnāca krievu robežas. 17. jūnijā

Rīgā izsludināja aplenkšanas stāvokli.

Uz pilsētas vaļņiem plivinājās sarkans

karogs, kas apzīmēja, ka valda kara stā-

vokļa likumi. Turīgākie pilsoņi bariem

steidzās bēgt no Rīgas uz Rēveli, Tēr-

batu un uz lekškrievijas pilsētām. Val-

dība izdeva pavēli, ka amatnieki ne-

maz nedrīkst atstāt pilsētu, bet turīgie

pilsoņi, ja viņi izbrauc, lai atstāj ma-

zākais divus pilngadīgus vīriešus, kas

būtu spējīgi pilsētu aizsargāt. Nodibi-

nājās pilsoņu komitejas, kas lai gādātu

par sargdienestu uz vaļņiem, par liel-

gabalu apkalpošanu, par transportu un

tamlīdzīgi. Visas ātri degošas vielas:

darva, terpentīns, piķis, trāns, lini, pa-

kulas bij jāizved no pilsētas. Pilsētā

bij jāsagādā pārtika četriem mēnešiem.

Pilsētā trūka noliktavu, tāpēc Doma,

Jēkaba un Jāņa baznīcas pārvērta par

labības un sāls noliktavām. 23. jūnijā,
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pēc sadursmes pie Jānišķiem, franču

(prūšu) kara pulki ieņēma Zemgali. 3.

jūlijā franči pēc niknas kaujas ieņēma

lecavu. Nakti no 11. uz 12. jūliju
sētas komendants ģenerālisEssens lika

aizdedzināt Rīgas priekšpilsētas. Tā

bij šausmu nakts, kas varēja būt likte-

nīga arī lekšrīgai, ja liesmas pagrieztos

uz pilsētas pusi. 702 mājas, 4 baznīcas,

35 sabiedriskās ēkas bij kritušas lie-

smām par upuri. ledzīvotāju zaudēju-

mus rēķināja uz 17 miljoniem rubļu.

Franču pulki nonāca gan līdz Ķeka-

vai, bet Rīgai nemaz nemēģināja tuvo-

ties, jo viņiem nebij aplenkšanas rīku.

Priekšpilsētas bij velti nodedzinātas.

4. un 5. decembrī franču karaspēki at-

stāja Kurzemi. Karš turpinājās Eiropā

vēl trīs gadus, bet Rīgu kara briesmas

vairs neskāra. Pilsētas virskomendan-

ta Essena pārāk pārsteidzīgā rīcība bij

nesusi pilsētai smagus zaudējumus un

ilgs laiks pagāja, līdz atkal izdevās at-

jaunot priekšpilsētās to stāvokli, kas

bij priekš kara. Kara briesmas bij radī-

jušas arī Rīgā plašas bailīgo, tagad ap-

mierināto pilsoņu aprindas. Arī te sā-

kās savs Bidermeijera laikmets.

Par Baltijas provinces ģenerālgubernā-
toru, sākot ar 23. oktobri 1812. g., nā-

ca itālietis, marķīzs Pauluči, apdāvi-

nāts, liberāls, bet mantkārīgs un sti-

pri varmācīgs vīrs. Viņš nereti iejau-

cās sīkās ikdienas lietās, kas patiesībā

bij jāizšķir pilsētas maģistrātam, sā-

kot ar sīkiem strīdiem starp ģildēm un

beidzot ar suņu nodokli. Viņa rīkoju-

mus klausīja un viņam padevās. Maģi-

strāts bij zaudējis savu patstāvību. Rī-

dziniekiem toreiz taisni tāda virsvald-

nieka vajadzēja, jo paši viņi neprata

un nevēlējās sevi valdīt. Toreizējā pa-

audze jutās aplaimota par to, ka zemē

bij miers, ka personīgu eksistenci un

mantu nekas neapdraudēja. Teātris, ka-

mermūzika, dzejoļi, albumi, dzimumdie-

nu svinēšana, sīka ikdienas filozofija,
kāršu spēle, kur maksāja ar spēļu mar-

kām, glāze punša, vai siltalus — tas

bij pilsoņa ideāls. Lielākus sabiedri-

skus jautājumus sargājās aizskārt, ar

pašreizējo stāvokli bij apmierināti.

Mussē, Eifonijā — tur pulcējās viesīgā

sadzīvē, tur pieticībā slavināja tagad-
ni, tur pastāvīgi skandināja: „Ak, kaut

tas vienmēr tā būtu!"

Tādiem pilsoņiem mierīgi slīdēja ga-

rām visas jaunlaiku vēsmas. Viņus ne-

interesēja lielie zemnieku brīvlaišanas

notikumi, ne pārmaiņas valdībā. Viņi

par visu, kas apkārt notika, tikai pa-

teicās ķeizaram un marķīzam, aizmirz-

dami, kā arī viņi ir aicināti ņemt da-

lību jaunajā dzīvē, kas neizbēgami skārs

arī viņus. Lielāku uztraukumu radīja

vienīgi cholera 1830. gadā, 30 tā apdrau-

dēja dzīvību. Pret šo slimību toreiz

neprata cīnīties un viņa aizrāva kapā
daudzus upurus. Mierīga, bezbēdīga,

paklausīga paaudze!
Bet notikumi gāja savu gaitu. Ķeizara

Nikolaja I valdības laikā muižniekiem

bij dota pilnīga vara pār zemniekiem.

Muižnieki izmantoja zemnieku brīvlai-

šanas likumu, kas nodeva tiem par ne-

ierobežotu īpašumu visu zemnieku ze-

mi. Viņi noveda savā aklā mantkārībā

zemniekus pie bada. 1841. gada zemnie-

ku nemieri atkal satricināja šejienes ve-

cās iekārtas pamatus. Pāriešana pa-

reizticībā un krievu varas visspēcība

pamodināja no miega arī Rīgas pilso-

ņus. Bet tā bij jau cita paaudze. Ķei-

zara Nikolaja politika Baltijā izgāja uz

visu šejienes privilēģiju iznīcināšanu un

te nu Rīgas pilsoņi pieredz diezgan ne-

patīkamu atmodu. 1842. gada novembrī

uz ministra Uvārova pavēli atcēla no

Tagadējais Rīgas pilsētas zīmogs.
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amata Tērbatas universitātes profeso-

rus Ulmani, Bungi, Folkmani, Mada-

ju. Bij radies nodoms, slēgt Tērbatas

universitātes teoloģisko fakultāti. 1845.

gadā ieradās Rīgā Štakelberga-Chanu-
kova kommisija — revidēt pilsētas ie-

stādes. Šī kommisija neslēpa savu no-

domu iznīcināt vecās pašvaldības iestā-

des un viņu vietā radīt jaunas, kas jau

savos pamatos būtu atkarīgas no krie-

vu valsts ierēdņiem. Līdz ar to 1846. g.

nodibinājās Pēterburgas-Baltijas lietu

kommisija, kas stādīja sev par uzdevu-

mu skatīt cauri visus uz Baltiju zīmē-

jošos likumus.

Stakelberga-Chanukova kommisija ķē-

rās pie darba visādiem atļautiem un

neatļautiem līdzēkļiem, un viņai izde-

vās atklāt šejienes iekārtas tumšās pu-

ses. Paši kommisijas locekļi bij ļoti

neattapīgi un neprata, vai arī bij par

kūtriem iedziļināties īsti pašā lietu bū-

tībā. Viņiem nāca palīgā kāds Jelgavā

no advokātu kārtas izslēgts bijušais ad-

vokāts Epiņš un Rīgas bijušais pir-
mais birģermeisters Timma. Timmu

rātskungi bij atcēluši no pirmā birģer-
meistera amata par to, ka viņš bij izrā-

dījies pārāk labvēlīgs tiem pilsoņiem,
kas atbalstīja pāriešanas kustību pa-

reizticībā. Liels daudzums apmelotāju
un sūdzētāju radās arī no zemāko pil-
sētas ierēdņu puses, kas pelnīti, vai

nepelnīti, bij no rātes sodīti par kā-

diem pārkāpumiem un tagad mēģināja
atriebties. Visi šie palīgi un palīgu pa-

līgi maz līdzēja revidentiem iedziļinā-
ties lietu būtībā, jo visi viņi dzina in-

trigas pret kādām viņu ienīstām

personām. Viņi atklāja tikai lielas ne-

kārtības saimniekošanā ar pilsētas lī-

dzekļiem un parādīja, cik daudzi ie-

stāžu priekšnieki un pilsētas saimnie-

cības vadītāji visu savu personīgo lab-

klājību dibina uz pilsētas rēķina. Ja

ņem vērā šos ziņojumus, tad jāliecina,
ka pilsētas saimniecība toreiz patiesi

ir atradusies bēdīgā stāvoklī un viņas

pārorganizēšana ir bijusi nepieciešama.

Pilsētas lietu vadītājus, kas bij ieraduši

mierīgi dzīvot, pakļauties ārējai varai,

bet klusībā vadīt lietas personīgās in-

teresēs, pārsteidza šī valdības revīzija.

Viņi bij apjukuši un nezināja, kā aiz-

stāvēties. Kad revīzijas kommisija pie-

prasīja, lai izdod lielās un mazās ģildes
darbības protokolus caurskatīšanai, tad

lielā ģilde paziņoja, ka viņi esot ar

mieru dot katrā laikā vajadzīgās zi-

ņas un izvilkumus, bet mazā ģilde at-

bildēja, ka protokoli zīmējoties uz ģil-
des iekšējām lietām un neesot izdoda-

mi. Beidzot, kad revīzijas kommisija
ciešāki uzstājās, mazā ģilde izdeva sa-

vus protokolus ieskatām, bet lielā pa-

ziņoja, ka viņa varot izdarīt tikai iz-

rakstus par atsevišķiem jautājumiem

un lēmumiem, bet nevarot dot visus

ziņojumus par dažādu apspriežu gaitu,

jo ar to būtu aizskārtas tiesības deba-

tēs brīvi izteikties. Tad revīzijas kom-

misija pieprasīja rātei, vai ģildēm uz

pilsētas satversmes pamata ir tiesības

neizpildīt ģenerālgubernātora rīkoju-
mus. Uz to rāte atbildēja, ka ģildes
esot kollektīvs orgāns un viņu elterma-

ņiem esot pašiem jāizšķiras, kā viņi

varot saskaņot ģenerālgubernātora pa-

vēles izpildīšanu ar savas organizācijas

gribu, jo viņi tak vairāk nekas neesot,

kā savas organizācijas gribas izpaudēji.

Redzams, ka tiklab ģildes, kā rāte sa-

prata, cik bīstama ir viņām šī valdības

revīzija, tomēr neprata atrast īsto ce-

ļu, kā aizstāvēties. Nebij šiem trim paš-

valdības orgāniem arī kopējas un saska-

ņotas darbības plāna.

Stakelberga-Chanukova kommisija dar-

bojās divus gadus. Viņas darbībai ne-

bij nekādu sevišķu rezultātu, izņemot

tikai to, ka viņa parādīja pilsētas va-

došām iestādēm, kur ir viņu lielākais

ienaidnieks. Rīgas pilsoņu tuvākais uz-

devums tagad bij — saslieties ciešāki

kopā un izbeigt savstarpējās nesaska-

ņas. Pa to laiku sāka mosties jauns

ienaidnieks, ar kuru bij daudz grūtāki
cīnīties. Tie bij jaunu saimniecisku ap-

stākļu radīti brīvi latvieši, kas sastā-

dīja pilsētas iedzīvotāju vairākumu. Tie
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Iļģeciema pagasta sākums Dzegužkalna pakājē, kur griežas ceļš no pilsētas uz Buļļiem. 1796.

Broce VII 2

bij noteikti noraidoši noskaņoti pret

visu veco kārtību un prasīja sev pilnī-

gas līdzpilsoņu tiesības.

Sākot ar 19. gadsimta vidu, Rīgā sā-

kās jauna, enerģijas un spēka pilna dzī-

ve. No Rīgas ir cēlies un Rīgā darbo-

jās Hamilkārs Felkerzāms, kas izveda

likumu par klaušu sistēmas atcelšanu

uz laukiem 1847. gadā. Rīgas rātē un

visā sabiedrībā darbojās spēcīgas un

izglītotas personības, kā birģermeisters
Otto Mullers, Aug. Oettingens, Val-

ters, Ulmans. Tās ir gaišas galvas, kas

saprata nākotnes uzdevumus, kas pie-
krita reformām un līdz ar to apzinājās

tagadnes darbības atbildību. No krievu

puses minami Valujevs, Gerngross, arī

pats toreizējais ģenerālgubernātors Su-

vorovs. Bet viņu darbībā tiem nācās at-

durties uz pašu līdzpilsoņu iedomību

un smagumu, uz krievu ierēdņu muļ-
ķību un pašas krievu valdības tumsonī-

bu. 1848. gadā norisinājās revolūcija
visās Eiropas valstīs. Krievu valdība

pieturējās pie aklas reakcijas politikas

un šīs politikas sekas bij Rīgas pilsētas
grāmatu tirgotāju Kimmela, Dobnera,

Gečeļa arestēšana par ārzemju literā-

tūras turēšanu savos veikalos. Šos grā-
matu tirgotājus noturēja apcietinājumā

līdz 1852. gadam un viņu arests bij
liels sitiens Rīgas intelligencei, jo bij

noslēgts ceļš brīvai domu un ideju ap-

maiņai ar Rietum-Eiropu. Lielu iespai-

du uz Rīgas dzīvi darīja arī Krimas

karš. Pēdējo reizi sagatavoja cīņai pret

ienaidnieku pilsētas apcietinājumus, no-

stiprināja vaļņus, iztīrīja kanālu un

grāvjus, nolīdzināja esplanādi. Klīver-

salā uzstādīja bateriju ar 8 lielgaba-
liem, bastionos ierīkoja krāsnis ložu

karsēšanai. Pilsētas abas gvardes —

uniformētā un neuniformētā — izdarīja

apmācības. Ligeru, svērēju, linu sējēju

cunftēm ierādīja darbu pie lielgabalu

apkalpošanas. Pilsēta ziedoja 25,000

rubļus cietokšņa būvei, tirgotāji savāca

100,000 rubļus slimnīcām, ja neņem vē-

rā pāri mēģinājumus uzbrukt krasta

baterijām pie jūrmalas no angļu ku-

ģiem, citu nekādu uzbrukumu Rīgai

šinī karā nebij. Pilsētas tirdzniecība no

šī kara stipri cieta. Angļu kuģi blo-

ķēja Rīgas ostu, satiksme ar ārzemēm

apstājās, līdz ar to bij pārtraukti darbi

ostā, apstājās daudzas rūpniecības ie-

stādes, radās naudas trūkums.

Pēc Krimas kara sākās ļoti intensīva

saimnieciskā dzīve. Krievijas nošķirtī-
bas laiki izbeidzās, krievu valdība at-
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meta slavofilu sapņus par kādām Krie-

vijas īpatnībām un piegriezās Vakar-

Eiropas kapitālistiskai politikai. Rīga

palika atkal par Baltijas jūras piekra-
stes lielāko tirdzniecības centru. Pil-

sēta izbūvēja Daugavas ostu, tā kā arī

dziļi peldošie okeāna kuģi varēja no-

kļūt līdz Rīgai. 1831. gadā Rīgas ostā

ienāca pirmais pasažieru tvaikonis, ar

19. gadsimta vidu tvaikoņi sāka ņemt

pārsvaru pār buru kuģiem. 1856. gadā
sāka nojaukt pilsētas vaļņus. Rajonu

starp vaļņiem un Elizabetes ielu sa-

ņēma savā īpašumā pilsēta. Te bij iz-

devīga vieta modernu namu celšanai

un apstādījumu ierīkošanai. Priekšpil-
sētās atļāva celt mūra namus. Rīga

nebij vairs cietoksnis un nekas netrau-

cēja pilsētas tālāko attīstību. 1858. ga-

dā lika pamatus Rīgas-Daugavpils

dzelzceļam. Senais tirdzniecības ceļš

no Rīgas uz Krievijas iekšieni nu bij

pārveidots par modernu satiksmes lī-

dzēkli un pa šo ceļu tagad milzīgos

apmēros sāka plūst caur Rīgu uz ār-

zemēm lekškrievijas ražojumi. 1861. ga-

dā šis ceļš bij nodots publikas lietāša-

nā. Tai pašā gadā Rīga nobeidza ostas

izbūvi, kas pilsētai bij maksājusi divus

miljonus rubļu un tagad deva iespēju

uzturēt ērtu un ātru satiksmi ar ārze-

mēm. Liela nozīme bij arī likumam par

tirdzniecības monopolu atcelšanu 1861.

gadā. Tirgotāja darbs bij pieietams ka-

tram, kas vēlējās ar to nodarboties.

Vecajām Rīgas firmām, kas bij radušas

darboties tirdzniecības monopola atmo-

sfērā, bij grūti piemēroties jaunajiem

likumiem, toties brīvās tirdzniecības

laiki radīja labvēlīgus apstākļus jau-

nu tirdzniecības namu nodibināšanai.

1868. gadā atklāja Rīgas-Jelgavas dzelz-

ceļu un Rīgas-Cēsu-Pleskavas šoseju.

Bij atjaunoti senie divi ceļi — uz

Ziemeļkrieviju un uz Lietavu. 1870. ga-

dā atklāja Baltijas dzelzceļu uz Pē-

terburgu, 1876. g. 8. augustā nogāja

pirmais vilciens pa Jūrmalas dzelzceļu.

Strauji pieauga pilsētas iedzīvotāju
skaits, dibinājās rūpniecības iestādes.

1810. gadā Rīgā skaitīja 32,000 iedzī-

votāju, 1850. gadā 60,000, bet 1881. ga-

dā 169,000. Ar tirdzniecības monopola
atcelšanu bij pienācis laiks izzust arī

citām kārtu priekšrocībām un mono-

poliem. Amatnieku cunftes zaudēja sa-

vu privilēģēto stāvokli un «bonhāžu"

vajāšana izbeidzās. 1863. g. cunftes da-

būja jaunus noteikumus, kas līdzinājās
vairāk slēgtu aroda biedrību noteiku-

miem. 1866. gadā muižnieki zaudēja

monopola tiesības uz zemi, un muižas

sev iegūt par īpašumu varēja katrs kri-

stīgs Krievijas pavalstnieks. Rīgas pil-
sētas rāte zaudēja savas tiesāšanas tie-

sības un 1863. gadā atcēla pilsētas ben-

des amatu. 1864. gadā izveda Krievijā
tiesu reformu un šī reforma drīz vien

atbalsojās arī pie mums. Uzplauka sa-

biedriskā dzīve, dibinājās biedrības.

1861. gada jūnija beigās līdz 4. jūlijam

notika Baltijas vācu dziesmu svētki.

Sāka iznākt liberāli laikraksti: „Riga-
sche Zeitung", „Baltische Monatschrift"

un „Inland". Kad ķeizars Aleksandrs II

1862. gadā apmeklēja Rīgu, ģenerālgu-
bernātors Suvorovs savā uzrunā teica,

ka viņš ir laimīgs rādīt ķeizaram lai-

mīgu pilsētu. Patiesi — pagājušā gad-
simta sešdesmitos gados vecā Rīga at-

jaunojās un sāka izvērsties par liel-

pilsētu, kādas līdzīgas sastopamas Va-

kar-Eiropā. Pilsēta piegrieza vērību vi-

sām dzīves nozarēm. Atvērās vesels pa-

matskolu tīkls. 1862. gadā atklāja Rī-

gas politechnikumu, 1863. gadā atklāja

pilsētas teātri. Uzlaboja ūdensvadu, ie-

rīkoja ielu apgaismošanu, ikgadus bru-

ģēja jaunas ielas, ikgadus cēla jaunus

namus. Likās, ka pilsēta steidzas at-

gūt nokavēto.

Tikai pilsētas pārvalde palika tā pati

vecā. Ka pilsētas rāte ir pārdzīvojusi

savu laiku, ka ģildes nevar vairs veikt

savus uzdevumus, ka šī vecā triju kār-

tu satversme tikai traucē jauno pilsē-

tas attīstību kā sakaltusi čaula jaunu

dzīvību, tas bij redzams visiem. To re-

dzēja arī paši pilsētas vadītāji. Jautā-

jums bij tikai, kā izvest pilsētas pār-
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valdes reformu. Veco kārtu pārstāvji

gribēja paplašināt aprindas, uz kurām

varētu atbalstīties rāte, pārveidot pa-

šas rātes vēlēšanu kārtību un nodi-

bināt nākošo satversmi pēc iespējas

ciešākos sakaros ar pagātni. Tā viņi

domāja nākt pretī jauno laiku prasībām

un līdz ar to paglābt savu varu un sa-

vas varas iestādes. Ap šīm iestādēm

un ap sakarības uzturēšanu ar pagātni,

maģistrāts mēģināja apvienot visus vā-

ciešus un tas viņam arī izdevās. Pret

vāciešiem nostājās latvieši. Gadu sim-

teņus latvieši bij bijuši Rīgā kalpojošā

un strādājošā šķira. Vācieši bij instink-

tīvi baidījušies no latviešiem. Latvie-

šiem negribēja ļaut tikt pie turības:

viņiem noliedza iegūt nekustamus īpa-

šumus, iekļūt cunftēs, nodarboties ar

tirdzniecību. Pat vācu skolas latvie-

šiem bij liegts apmeklēt. Tagad latvieši

bij brīvi ļaudis. Likums nelika vairs

latviešu darbībai nekādus šķēršļus tā-

dēļ vien, ka tie bij latvieši. Savu stā-

vokli latvieši prata izmantot. Viņu bēr-

ni apmeklēja augstākas skolas un ne-

daudzos gados radās jau pietiekoši pla-
ša latviešu intelligence. Latvieši sāka

nodarboties ar tirdzniecību un amatiem,
cēla Rīgā namus, atvēra rūpniecības

iestādes. Attīstījās latviešu sabiedri-

skā dzīve, dibinājās gan pašpalīdzības,

gan idejiskas biedrības, nodibinājās sa-

va prese. Latviešu intelligence grupē-

jās ap «Latviešu biedrību", kas palika

par visas latviešu garīgās dzīves centru.

Strādnieki un sīkie namnieki darbojās
savās palīdzības biedrībās, no kurām

sevišķu ievērību ieguva «Jonātans" un

vēlāk «Torņakalna latviešu palīdzības
biedrība". No laikrakstiem vadoša lo-

ma piekrita «Baltijas Vēstnesim", bla-

kus tam iznāca „Balss", „Baltijas Zem-

kopis" v. c. Latvieši savu cīņu pret ve-

co maģistrātu veda zem tautas atmo-

das karoga.
Krievi savu cīņu pret veco kārtību ve-

da divos virzienos. No vienas puses ve-

cie Rīgas krievu tautības iedzīvotāji,

līdzīgi latviešiem, bij nākuši pie turī-

bas un līdzi tiem cīnījās par līdzdalī-

bu pilsētas pašvaldībā. Lielākā daļa

Rīgas krievu bij vecticībnieki, kas ar

zināmām aizdomām lūkojās uz visu jau-

nu, sevišķi uz pasaulīgu izglītību. Tā-

pēc viņi palika attīstībā iepakaļ un vi-

ņiem trūka intelliģences. Viņus atbal-

stīja valdošā krievu birokrātija, kam bij

gan sveša Rīgas pilsētas dzīve, bet kas

toties atkal varēja pielietot savu val-

dības spēku un rupju varu. Idejiska cī-

ņa starp krievu intelligenci un vācie-

šiem norisinājās visasāki 1869. gadā,
kad Jūrijs Samārins bij izdevis grā-

matu «Krievijas nomales", kur bij aiz-

rādījis uz daudzām vācu valdošo ap-

rindu pielaistām patvarībām. Uz to vā-

cu profesors Širrens savā grāmatā

«Vidzemes Atbilde" izteicās: «Jūs esiet

par labu atraduši mūs nomelnot, mēs

atrodam par labu to neciest". Tā nori-

sinājās cīņa par varu starp trim gru-

pām — vāciešiem, latviešiem un krie-

viem zem katras tautas nacionālā ka-

roga. Uzvarēja šinī cīņā, kā tas citādi

arī nevarēja būt, krievi. 1876. gadā ie-

radās Rīgā kāda valdības iecelta re-

vīzijas kommisija. 1877. gada 26. mar-

tā iznāca pavēle ievest arī Rīgā jau-

nos, vispārējos krievu pilsētu noliku-

mus no 1870. gada 16. jūnija. Pēdējo,
kā to skaita — 501-mo reizi pilsētas

maģistrāts nolasīja savus ikgadējos ob-

ligātoriskos noteikumus no rāts nama

balkona 1877. g. 25. septembrī. 6. fe-

bruārī 1878. gadā sākās jaunās pilsētu

pašvaldības vēlēšanas. Vēl vienpadsmit

gadus darbojās blakus jaunajai pilsētas
domei arī vecais maģistrāts. 27. no-

vembrī 1889. gadā bij šī maģistrāta pē-

dējā sēde. Viņš nomira no vecuma ne-

spēka, tomēr mirdams vēl atstāja ne-

nokārtotus dažus jautājumus, kas vēl

tagad, 1932. gadā, nav nokārtoti. Ģil-
des palika par vienkāršām privātām

biedrībām. Maģistrāta laiki bij beigu-
šies. Pilsētas rāte visumā varēja at-

skatīties uz slavenu pagātni, bet jau-

najiem laikiem viņa nebij piemērota.

Vecā satversme bij gāzta ar krievu val-
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dības varu. Nelīdzēja atsaukšanās uz

vairāku valdinieku apzvērētām Rīgas

pilsētas satversmes tiesībām. 1882. ga-

dā ieradās Rīgā senators Manaseins

un viņa revīzijas rezultāti bij nelab-

vēlīgi šejienes separātai satversmei. Par

pareizticīgu personu laulāšanu luterāņu

baznīcās laikmetā no 1883.—1893. ga-

dam bij apsūdzēti un sodīti 101 lu-

terāņu mācītājs. Par darīšanu valodu

tiesās un iestādēs, sākot ar 1885. gadu,

ieveda krievu valodu. Rīgas pilsētas

galva Būngners mēģināja pretoties, par

to viņu atcēla no amata. 1885. gadā
ieveda krievu mācības valodu skolās.

leveda stingru preses cenzūru. „Kapa
klusums nogūlās pār visu zemi". Liel-

firsts Vladimirs 1885. g. izteicās: „Vi-

ņa Ķeizariskās Majestātes nesatricinā-

mā griba ir pilnīga Baltijas provinču

asimilācija un nostādīšana blakus Krie-

vijas guberņām". Viņš aizmirsa piebilst,

ka šī griba" runāja pretī

Šeremetjeva akorda punktiem, kas ga-

rantēja šejieniešiem „ticību, valodu un

iestādes".

KRIEVU VARAS LAIKI

Krievu valsts vara sadragāja Rīgas seno

pašvaldības iekārtu. Viņa pierādīja, ka

nav privilēģiju, kas varētu pastāvēt mū-

žīgi. Bij radusies jauna vara, kas sa-

trieca veco. Arī krievu ievestā pilsētas
satversme nevarēja apmierināt Rīgas

pilsētas iedzīvotājus. Pilsētas pašval-
dība bij nodota tikai namīpašnieku un

bagāto tirgotāju rokās. Viss lielais ie-

dzīvotāju vairums pie balss tiesībām

netika. Atkal valdīja nemiers un uz-

liesmoja jaunas cīņas. Šīs cīņas bij di-

vējādas. Pilsētas pašvaldībā cīnījās par

varu divas privilēģētas grupas: vienā

pusē vācieši, otrā krievi un latvieši.

Vāciešu rokās atradās lielākā daļa Rī-

gas nekustamu īpašumu un lielākās

tirdzniecības firmas. Viņi arī uzglabāja
savu privilēģēto stāvokli. Kad latviešu

un krievu lielpilsoņi redzēja, ka vāciešu

spēks nav ātri satriecams, viņi pamazām

pārgāja vācu pusē. Ar vāciešiem viņi

bij veduši tikai idejisku cīņu zem tau-

tības karoga. Ekonomiskās intereses vi-

ņus ar vāciešiem vienoja. Šīs ekonomi-

skās intereses tad arī izrādījās spēcī-

gākas par tautības ideju* Pret vācu-

krievu-latviešu lielpilsoņiem mēģināja
katrās vēlēšanās vest cīņu dēmokrati-

skie sīkpilsoņi, vai vidusšķira, bet vi-

ņu bij par maz, lai kaut ko varētu pa-

nākt. Lielpilsoņu intereses atbalstīja
arī krievu valdības iestādes un skatījās

caur pirkstiem uz nelikumībām vēlē-

šanās, ja tās bij pielaistas valdošo liel-

pilsoņu labā. Tā Rīga ārēji bij krievu

pilsēta, ar krievu valodu visās iestā-

dēs, ar krievu uzrakstiem un krievu

ierēdņiem, bet pilsētas pārvalde bij tīri

vāciska un to vadīja vācu tautībai un

vācu lielpilsoņiem labvēlīgā virzienā.

Plašas iedzīvotāju aprindas palika ār-

pus iespaida uz pašvaldības darbu. Vi-

ņas bij spiestas par savām tiesībām

vest cīņu ārpus pilsētas pašvaldības.

Pagājušā gadsimta deviņdesmitos ga-

dos krievu valdība sāka atbalstīt sa-

vā zemē rūpniecību un pievilkt ārzem-

ju kapitālus. Rīgā nodibinājās lielas

rūpniecības iestādes: dzelzs apstrādā-
šanas fabrikas, vērptuves, gumijas ap-

strādāšanas fabrikas, dažas ar vairā-

kiem tūkstošiem strādnieku. Kopējais

rūpniecībā nodarbināto strādnieku un

ierēdņu skaits 1900. gadā sniedzās pie

70,000 cilvēku. Šo strādnieku starpā

drīz izplatījās sociālisma mācības, no-

dibinājās sociālisma propagandas pul-

ciņi un sākās sociālistu cīņas metodes.

Sociālistisko pasaules uzskatu pauda

savās slejās laikraksts «Dienas Lapa".
Krievu valdība drīz sāka griezt vērību

uz pieaugošo strādnieku kustību, jo šī

kustība apdraudēja nevien lielpilsoņus,
bet bij bīstama arī krievu valdībai.

1897. gadā uz krievu valdības pavēli

arestēja un izsūtīja 138 strādnieku ku-

stības vadoņus un slēdza laikrakstu

«Dienas Lapa". Neskatoties uz to, 1899.

gada maijā Rīgā norisinājās plaši strād-
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nieku nemieri un apstājās visas fabri-

kas un darbnīcas. Strādnieku kustība

auga plašumā un nemieri atkārtojās ik-

gadus. 1901. gadā valdība ieveda Rī-

gā „pastiprinātas apsardzības" stāvokli.

Šī „apsardzības pastiprināšana" nozī-

mēja atklātās un slepenās policijas ie-

rēdņu skaita pavairošanu, administrā-

cijas tiesību paplašināšanu un atļauju

tiesām par niecīgākiem pārkāpumiem

piespriest bargākus sodus. Strādnieku

kustība pastiprinājās. 1904. gadā no-

dibinājās Latvijas sociāldēmokratiskā

strādnieku partija, kas stādīja sev par

tuvāko mērķi patvaldības gāšanu un

dēmokratiskās iekārtas nodibināšanu.

1904. g. 27. janvārī sākās visā Krievijā

stipri nepopulārais krievu-japaņu karš.

1905. g. 13. janvārī Rīgā sākās atklātas

revolūcionāras cīņas pret krievu val-

dību. Toreizējā pilsētas valde visiem

spēkiem atbalstīja krievu valdību cīņā

pret revolūcionāriem strādniekiem. Pil-

sētas strādniekiem pievienojās zemnie-

ki un sākās pilsoņu karš pret krievu

valdību un viņas atbalstītājiem vācu

muižniekiem. 1905. gada rudenī valdī-

ba izbeidza nelaimīgo japāņu karu un

17. oktobrī izdeva manifestu par perso-

nīgām brīvībām un konstitūcijas ieve-

šanu. Manifests bij izdots ar nolūku ap-

turēt un savaldīt revolūcionāro kustību.

Rīgā norisinājās milzīgas tautassapulces

1905. gn parkā (Grīziņkalnā) unNometņu
laukumā. Sapulcēs nolēma nekavējoties
izmantot manifestā solītās brīvības. Sa-

nāca skolotāju kongress un nolēma sākt

mācības skolās latviešu valodā. Drīz

pēc tam sanāca pašvaldību delegātu

kongress un nolēma likvidēt, uz cenza

likumu pamata, vēlētās pašvaldības ie-

stādes un nodibināt uz vispārēju vēlē-

šanu pamata ievēlētas revolūcionārās

komitejas. Nolēma arī likvidēt policiju

un tās vietā nodibināt tautas miliciju.

Rīgas pilsētas valde un valdības iestā-

des bij bezspēcīgas. Policisti pazuda

no ielām un brīvprātīgā milicija uztu-

rēja kārtību. Pilsētā valdīja no sociāl-

demokrātu organizācijām sastādīta „Fe-

deratīvā Komiteja", kas izdeva pat ob-

ligātoriskus noteikumus.

17. novembrī 1905. gadā valdība izslu-

dināja Vidzemē kara stāvokli. Drīz ie-

radās Rīgā soda ekspedīcija ar ģenerāli

Orlovu priekšgalā. Revolucionāriem ne-

bij spēka cīnīties ar regulāro kara-

spēku. Sākās tiesāšana un nošaušana

ar tiesu un bez tiesas sprieduma. Ar

soda ekspedīcijas ierašanos Rīgas pil-
sētas valde atmodās no sastinguma un

tūlīt nostājās valdības un soda ekspe-

dīcijas pusē. Ne vācu, ne latviešu liel-

pilsoņi neatrada par iespējamu bilst kā-

du vārdu revolūcionāro strādnieku la-

bā. 1907. g. 27. aprīlī atklāja pirmās
krievu valsts domes darbību. No Rīgas

par valsts domes locekli ievēlēja so-

ciāldēmokratu Ozolu. Revolūcionārā

kustība turpinājās vēl 1906. un 1907.

gadā. 1908. gadā atcēla kara stāvokli,

atstājot pastiprināto apsardzību. Revo-

lūcija bij devusi neizlabojamu triecienu

vācu muižniekiem. Viņu ekonomiskā

vara bij sagrauta.

Pēc 1905. gada revolūcijas Rīgā attī-

stījās ļoti strauja rūpniecības un tirdz-

niecības darbība. Krievu ierēdņu vara

bij jūtami mazinājusies, preses brīvī-

ba bij lielāka, nekā pirms revolūcijas.
Tomēr krievu valoda iestādēs un skolās

un krievu gars palika. Bij tomēr iespē-

jamas arī privātas skolas ar vācu un

ar latviešu mācības valodu. Vācu va-

ra palika valdošā pilsētas pašvaldības
iestādēs.

1910. gadā Rīga nosvinēja divi simti

Meldera muižiņa pie Katrindambja.

Broce VII 2.
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gadu jubilejas svētkus par piemiņu

Rīgas pievienošanai pie Krievijas- Svi-

nībai tālu nebij tās sajūsmas, kas bij

simts gadus atpakaļ, kad svinēja simts

gadu svētkus. Uz jubilejas svinībām ie-

radās Rīgā pats cars Nikolais 11. At-

klāja pieminekli Pēterim Lielajam. Tas

nebij vairs tas piemineklis, ko projek-

tēja pirms simts gadiem. Smags vīrs uz

smaga zirga uz augsta granita pamata.

Zirga smagais pakavs, liekas, nospiež

katru neatkarības centienu. Varas un

varmācības simbols.

LATVISKĀ RĪGA.

Pēdējās vēlēšanu cīņas pēc vecās sa-

tversmes pilsētas pašvaldībā izcīnīja

1913. gadā. Atkal uzvaru guva vācu-

latviešu-krievu lielpilsoņu bloks. Bet

latviešu tautas attīstība bij gājusi milzu

soļiem uz priekšu. Starp latviešiem ne-

bij vairs lasīt un rakstīt nepratēju, cil-

vēku ar vidusskolas izglītību bij ļoti

daudz, augstskolu beiguši latvieši bij

sastopami visās praktiska darba noza-

rēs. Latviešu literātūra spēja uzrādīt

darbus ar pasaules literātūras vērtīgu

nozīmi, latviešu biedrības darbojās in-

tensīvi, bij latviskas skolas, bij starp

latviešiem zinātnieki ar pasaules sla-

venu vārdu, bij latviešu namīpašnieki,

tirgotāji un rūpnieki, bij apzinīga kva-

lificētu strādnieku šķira. Latviešu kul-

tūra nebij vairs iznīcināma.

1913. gadā nosvinēja Romanovu cilts

300 gadu valdības svētkus. Tie bij īsti

kroņa ierēdņu svētki. Sociāldēmokrati

savos nelegālos uzsaukumos runāja par

Nikolaju Pēdējo. Neviens tomēr neie-

domājās, ka viņu pravietojums piepil-
dīsies tik drīz.

1914. gada 1. augustā sākās pasaules
karš. Pēkšņi aprāvās straujais Rīgas

pilsētas darba dzīves temps. Tomēr pir-
mais kara gads pagāja samērā viegli.
1915. g. 7. maijā vācieši ieņēma Lie-

pāju, 18. jūlijā Ventspili un Tukumu,

1. augustā Jelgavu. Sākās strauja Rīgas
fabriku evakuācija. 80.000 vagonos aiz-

veda Rīgas rūpniecības iestādes. No-

vāca un aizveda barkā arī Pētera Lielā

pieminekli, bet tas nogrima jūrā pie

Igaunijas krastiem. Sāka plēst pat ka-

para plāksnes no baznīcu jumtiem. Da-

žās nedēļās bij iznīcināta ziedošā Rī-

gas rūpniecība. No pilsētas bij izbrau-

kuši divas trešdaļas iedzīvotāju. Caur

Rīgu rindām plūda Zemgales bēgļu

bari. Daži apmetās Rīgā. ledzīvotāju
skaits no 500.000 samazinājās uz

200.000.

Lai gan Rīgas vācieši ne ar ko nebij

rādījuši, ka viņi izturētos nelojāli pret

krievu valdību, lai arī daudzi no viņiem

bij noskaņoti naidīgi pret iebrucējiem

„prūšiem", tomēr latviešu iedzīvotāji un

krievu karaspēka vadošās iestādes tiem

neuzticējās. Daudzus vāciešus nosūtīja

uz lekškrievijas guberņām un uz Sibī-

riju. Arī Rīgas pilsētas galvu Bulme-

ringu 18. oktobrī 1915. gadā izraidīja

no Rīgas. 1915. g. augustā nodibinājās
latviešu strēlnieku bataljons, kas izcī-

nīja dažu slavenu cīņu Rīgas frontē.

Sevišķi ievērojamas ir ziemsvētku cī-

ņas 1917. g. janvārī, kas deva spīdošus

panākumus, bet nesa arī nemērojamus

upurus. 1917. gada 28. februārī Krie-

vijā izcēlās revolūcija un 3. (16.) martā

krievu cars Nikolajs atteicās no troņa.

Rīgā jau 20. novembrī 1916. gadā par

pilsētas galvu ievēlēja A. Krastkalnu,

kas baudīja krievu valdības uzticību.

Pilsētas saimnieciskais stāvoklis bij ļoti

smags. leņēmumu nebij nekādu, pilsē-

tas iedzīvotāji dzīvoja pusbadā, bet iz-

devumi pieauga ar katru dienu. 1. aprīlī

1917. gadā nodibinājās pagaidu dome

no sabiedrisko organizāciju pārstāv-

jiem. Par pilsētas galvu ievēlēja Gusta-

vu Zemgali. Pagaidu dome sagatavoja

priekšdarbus domes vēlēšanām, kas no-

tika 13. augustā 1917. gadā. Vēlēšanās

piedalījās visi pilsētas iedzīvotāji, vē-

lēšanas bij proporcionālas, pēc sarak-

stiem. Jaunās domes locekļu skaits bij

noteikts uz 120. No dažādiem sociā-

listu sarakstiem bij ievēlēti 68 dom-

nieki, latviešu pilsoņu 15, minoritātu
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37, to starpā 19 vāciešu. Šīs vēlēšanas

rādīja mums Rīgas iedzīvotāju sastā-

vu kara laikā. Jaunā dome nedabūja
sākt darboties: 24. augustā (5. sept.

j. st.) 1917. gadā vācu karaspēks ieņē-

ma Rīgu.
Vācu okupācijas laikā Rīgu pārvaldīja
vācu karaspēka ieceltie Rīgas un ār-

zemju vācieši. Pašvaldības iestādes ne-

darbojās un vēlēšanas nenotika. 20. mar-

tā 1918. gadā sasauca uz sēdi tos dom-

niekus, kas no 1913. gada vēlēšanām

vēl Rīgā bij palikuši, un uzdeva tiem

lūgt Vācijas ķeizaru pievienot Rīgu Vā-

cijai. Pakalpīgie domnieku kungi to arī

izdarīja. 9. novembrī 1918. gadā atteicās

no troņa Vācijas ķeizars Vilhelms 11.

Vācu okupācijas karaspēks atstāja Rī-

gu un te nodibinājās pagaidu dome no

sabiedriskām organizācijām. Šīs domes

pirmā sēdē notika 3. decembrī 1918.

gadā. Par domes priekšsēdētāju atkal

ievēlēja Gust. Zemgali, par viņa bie-

driem P. Kalniņu un L. Berkholcu.

3. janvārī 1919- gadā Rīgu ieņēma ko-

mūnisti. Pilsētas pārvaldes iestādēs

iecēla komūnistu komisārus. Atzīmē-

jams, ka komūnistu valdība bij tīri

latviska un visas pilsētas iestādes at-

radās latviešu rokās.

22. maijā 1919. gadā komunistus iz-

dzina no Rīgas vācu-latviešu kara-

spēks, vācu atbalstītās A. Niedras val-

dības vadībā. Šīs valdības laikā Rīgas
pašvaldības iestādēs nāca pie varas at-

kal vācieši, bet viņu darbība bij pārāk
īsa un nenozīmīga. Vēsturiskās Cēsu

kaujas 22. jūnijā 1919. gadā bij izšķi-
rošas priekš vāciešiem. Pēc Niedras

valdības izdzīšanas un Strazdumuižas

miera līguma noslēgšanas 4. jūlijā 1919.

gadā sanāca atkal pagaidu dome no

sabiedrisku organizāciju pārstāvjiem.

Par pilsētas galvu arī šinī domā izvēlēja
Gust. Zemgali. Šai domei bij jāiztura

Bermonta uzbrukuma laiki.

Jauns posms Rīgas pilsētas dzīvē sākās

ar 1920. gadu. Pasaules karam izbeidzo-

ties bij radušās līdz tam vēl nepiedzī-
votas polītisku snēku attiecības Balti-

jas jūras piekrastē. Atdzima Polija un

Lietava kā neatkarīgas valstis. Krievija

bij atkal atspiesta no Rīgas jūras līča.

Bij atjaunojusies senā Māras zeme, ti-

kai sadalīta divās nacionālās vienībās.

Tās bij Latvijas un Estijas republikas.

Rīga bij tagad neatkarīgas Latvijas re-

publikas galvas pilsēta. Pasaules karā

Rīga bij pārdzīvojusi četras pienīgi pre-

tējas valdības: krievu patvaldības, vācu

okupācijas, komūnistu un Niedras

baltgvardu. Katra valdība bij radījusi

spožas nākotnes illūzijas dažādās atse-

višķās iedzīvotāju grupās. Valdību mai-

ņās un pasaules kara mainīgās gaitās

bij līdz pēdējam izsūkti pašvaldības un

pilsoņu ekonomiskie spēki un iznīci-

nātas milzīgas materiālās vērtības. Jau-

nās, neatkarīgās Latvijas valdība dibi-

nājās uz visu Latvijas tautu. Valsts

galvas pilsēta Rīga bij savā laikā bijusi
vāciska, tad krieviska, tagad viņa bij
latviska. Latviešu valoda bij valdošā va-

loda, latvieši no „nevāciem", „indige-
niem", vai kā viņus visādi sauca, bij

palikuši par vairākuma nāciju, vā-

cieši un krievi par «mazākuma tau-

tībām".

Politiskā ziņā bij atrasta laimīga izeja.

18. janvārī 1920. gadā visi Rīgas iedzī-

votāji, kas bij sasnieguši 21 gada vecu-

mu un mazākais vienu gadu Rīgā no-

dzīvojuši, bez dzimuma, tautības vai ti-

cību izšķirības piedalījās jaunas pilsē-

tas pašvaldības vēlēšanās. Vēlēšanas

notika uz vispārējas, vienlīdzīgas, tie-

šas un aizklātas balsošanas pamatiem,

pēc proporcionālas vēlēšanu sistēmas.

Dēmokratiskās iedzīvotām aprindas bij

sasniegušas mērķi, pēc kura bij cīnīju-
šās sākot ar 1905. gadu. Rīga bij lat-

viska un demokrātiska.

Pirmos pēckara gados pamazām atjau-

nojās ekonomiskā dzīve. Strauji pie-

auga iedzīvotāju skaits: atgriezās dzim-

tenē dažādās pasaules malās izklīdušie

rīdzinieki.

Dēmokratiskā valsts iekārta un jaunais
ekonomiskais stāvoklis uzlika pilsētai
arī jaunus uzdevumus. 1913. gadā Rī-
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gas pilsēta uzturēja 31 pamatskolu ar

190 klasēm un 9348 skolēniem, 1923. g.

91 skolu ar 785 klasēm un 25.405 sko-

lēniem, bet 1929- gadā 119 pamatskolas

ar 1084 klasēm un 28.000 skolēniem. Lī-

dzīgā kārtā vairojās gādība par iedzīvo-

tāju veselību, par trūcīgiem un darba

nespējīgiem. Tāpat vairojās pilsētas pie-

nākumi pret nomaļu iedzīvotājiem. Bij

jāpaplašina elektriskās apgaismošanas

un ūdensvada tīkls, jāsavieno attālākās

nomales ar centru labiem satiksmes ce-

ļiem, jāgādā par ērtām atpūtas vietām

arī pilsētas nomales. Ar katru gadu

vairojās arī pilsētas pienākumi pret

darba spējīgiem iedzīvotājiem, kas eko-

nomiskas krizes gados paliek bez darba.

Pilsētas darba apgādē 1929. gadā bij

reģistrēti līdz 4500 bezdarbnieki sma-

gākos darba trūkuma mēnešos, 1931.

gadā bezdarbnieku skaits decembra mē-

nesī pārsniedza 10.000. Ar 1925. gadu

Rīgā bij jūtama smaga dzīvokļu krize.

Daudzās valsts iestādes bij aizņēmušas

dzīvokļiem celtos namus, bet līdzekļu

trūkums liedza privātai uzņēmībai ķer-

ties pie jaunu namu celšanas. Arī šis

uzdevums bij jāveic pašvaldībai. Pilsēta

gāja te divējus ceļus: no vienas puses

atbalstīja nomaļu iedzīvotājus, izsnie-

dzot tiem aizdevumus dzīvokļu celšanai,

no otras puses ceļot savas blokmājas.
Šie dažādie ar katru gadu pieaugošie

pienākumi sākās jau pagājušā gadsimta

piecdesmitos gados. Šos pienākumus

nespēja veikt sirmā, cienījamā, smagā

seno tradiciju glabātāja rāte. Šos pie-

nākumus nespēja veikt arī krievu laiku

turīgo pilsoņu pārstāvības dome. Viņi
ir veicami tikai dēmokratiskai pašval-

dībai. Tikai uz visplašāko iedzīvotāju

šķiru vairākuma dibinātai pilsētas pār-

stāvībai ir iespējams ievērot iedzīvo-

tāju vairākuma pamatotās prasības un

iespējams labāki tās apmierināt.

Rīga ir latviska tikai tādēļ, ka latvieši

sastāda Rīgas pilsētas iedzīvotāju vai-

rākumu un latviešu valoda ir pilsētas

darījumu valoda. Citādi Rīga ir dēmo-

krafiska pilsēta un katra pilsētas iedzī-

votāju grupa pilsētas pašvaldībā dod

savus pārstāvjus samērā ar viņas skaitu

un nozīmi. Sākot ar 1920. gadu pil-
sētas pārstāvji ir pārvēlēti jau piecas

reizes. Vēlēšanu laikos izpaužas katras

grupas centieni un ideāli. Vēlēšanas

mums rāda, ka arvienu vairāk sāk gru-

pēties Rīgas iedzīvotāji ne pēc tautī-

bām, bet pēc ekonomiskām interesēm

un politiskiem uzskatiem. Tautības jau-

tājums ar katru dienu vairāk zaudē sa-

vu nozīmi, jo pilsēta ļauj katrai tautī-

bai brīvi attīstīties viņai pašai vēlamās

robežās. Pašulaik pilsētas pārstāv-

jus mēdz dalīt trijās grupās: pilsoņi,
minoritātes un kreisais spārns. Bet jau

tagadējā domē iezīmējas tikai divas

ekonomiski un idejiski pretējas grupas:

pilsoņu un strādnieku ideoloģijas pār-

stāvjos.

Rīga ir savā 730 gadu attīstības gājie-

nā nonākusi tādā stadijā, kur pašiem

iedzīvotājiem kā kopībai ir dota ie-

spēja savā iekšienē veidot savus lik-

teņus. Ārēji pilsētas likteņi ir atka-

rīgi no Latvijas valsts likteņiem un

pilsētas ekonomiskā polītika viscie-

šāki saistīta ar valsts ekonomisko po-

litiku.

Rīgas pilsētas zīmogs ap 1350. gadu.



57

VECRĪGAS PORTĀLI
PAULS KAMPE

Docents-architekts

Šis apcerējums grib sniegt pārskatu

par Rīgas portālu dažādiem izveidoju-
miem 600 gadu laikā.

Baznīcas celtnē portāls iekļaujas daudz-

kārt architektoniski bagātīgi izveidotā

fasādes kompozicijā kā tās sastāvdaļa.

Vecrīgas profāno celtņu fasādes gan-

drīz visas veidotas ļoti atturīgi. De-

korātīvos izgreznojumus celtnieki lie-

tojuši vienīgi portālos un zelmiņu iz-

veidojumā.
Viduslaiku stāvie zelmiņi sadalīti ver-

tikāli šauros posmos, kā to atrodam

vēl tagad Melngalvju nama mugurpu-

ses fasādē un vēl pa daļai redzam pie

nama Aldaru ielā 11. Renesanses māk-

slas laikmetā, kas dod priekšroku hori-

contālei, zelmiņa vertikāle izzūd, jo

jumta čukuru tagad ceļ ne vairs per-

pendikulāri, bet parallēli ielas virzie-

nam, pie kam stāvie jumtgales trīsstūri,

noderēdami tagad par pretuguns sie-

nām, pieslienas abās pusēs kaimiņu na-

miem. lelas fasādē galvenās dzegas ho-

rizontāle atvieto zelmiņa vertikāli. Šo

celtņu stipri izvirzītā dzega parasti pie-

skaras akmens balsteklim, kas attēlo

kāda nezvēra galvu, ko ietver akan-

tus lapas. Tādi balstekļu akmeņi uz-

glabājušies vēl, piem., pie namiem Mo-

nētu ielā 9, Marstaļļu ielā 2 (1685), 21

(1696) un Vaļņu ielā 23 (1725).
Arī baroka mākslas portāli uzsver ho-

ricontāli. Kā gotikas smailloka por-

tāls atkārto zelmiņa fasādes vertikāli,

tā platumā izbūvētais baroka portāls

pieskaņojas tā laika fasādes horicon-

tālei.

Vecrīgas līkajās ielās ar ievirzītām un

izvirzītām namu sienām durvju priekšā
kādreiz atradās savādas kāpnes un

sēdvietas. Durvis, ko galdnieks un kok-

tēlnieks bija izstrādājuši, un kas bija

izgreznotas mākslinieciskiem apkalu-

miem, rokturiem un klabekļiem, veda

plašā priekšnamā. Priekšnama („Die-

le") augstums sniedzās caur vairākiem

stāviem; te varēja novietot kāpnes, ga-

lerijas durvis un logus dažādos aug-

stumos.

Velves vai smagi siju griesti noslēdza

augsto, vēso telpni.
Caur šauro logu krāsainiem stikliem

gaismas stari še krita uz sienām novie-

totām ģimenes portrejām un uz kuģu

muduļiem, izbāztiem delfīniem un rā-

puļiem, kas karājās pie griestiem.

Mākslinieciski veidoti misiņa lukturi

vakaros apgaismoja lielo telpu.

Vecrīgas pilsoņu namu kāpņu telpu at-

liekas uzglabājušās vēl m. Pils ielā 17

un Jaunavas ielā 19.

Namu priekšā stāvošās piebūves (t. s.

„Ausbaulisse") un pagrabu ieejas ne-

reti ar ieejai blakus stādītiem kupliem

kokiem, kā to vēl rāda zīmējumi un

apraksti 18. g. s. beigās, vēlākā laikā,

ielas regulējot, iznīcinātas. Dažās Vec-

pilsētas klusākās ielās tomēr uzglabā-

jušās vēl dažas šādu piebūvju atliekas,

pienu, m. Pils ielā 17 un kāds ēkas

stūris ar vienkāršu 1698. g. darinātu

portālu Monētu ielā 5.

Vispārīgi no viduslaiku celtniecības

mākslas Rīgā maz kas uzglabājies; lai-

ka zobs, kari, ugunsgrēki un jaunlaiku

prasības iznīcinājuši vecās celtnes.

Tomēr dažās vēlākā laika celtnēs uzgla-

bājušās veselas daļas viduslaiku ķie-

ģeļu mūru, kas liecina par to, ka pēc

kara postījumiem un ugunsgrēkiem
celtnes ir atjaunotas, bet nav celtas

pilnīgi no jauna. Piemēram: atrodam

kādu viduslaiku smailloku pie 1698. g.
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celto Zviedru vārtu pagraba ieejas un

kādu citu, gotisku arku pilsētas būv-

meistera Haberlanda 1794. g. celtajā na-

mā Smilšu ielā 37.

Pēdējos 70 gados, kur Rīga pēc cietok-

šņa vaļņu nojaukšanas attīstījusies par

lielpilsētu, daudzu iekšpilsētas namu

apakšējos stāvos ierīkoti moderni vei-

kali ar plašiem skatu logiem. Tā kā

smagie ārsienu pīlāri ieņēma daudz vie-

tas, tad, pārbūvējot apakšstāvus, šos

pīlārus atvietoja ar vieglu dzelzs kon-

strukciju, un tāpēc arī daudz veciem

portāliem bija jāizzūd.
Daži portāli, namus pārbūvējot, no ie-

las fasādes nokļuvuši nama mugurpu-

sē. Piem.: 1912. g. portāls (kas celts

1737. g.) pārvietots no Ķēniņa ielas 39

Rīdziņa ielā 22 un 1926. g. kāds cits

(1744) no Mārstaļļu ielas 8 Reformātu

ielā; dažreiz portāli pārvietoti arī ēku

pagalmos, piem., 1887. g. portāls, kas

Viduslaiku Rīgas pilsoņa nama tips. J. K. Broces

zīmējumu krājums (III. sēj. 7. lp. p.) Rīgas pil-
sētas bibliotēkā.

atradās Doma laukumā 17 (Biržas ban-

kas ēkā), 1911. g. Smilšu ielā 10 (sk.
16. att.) un 1726. g. celtais portāls m.

Kalēju ielā 24. Vairāki portāli dāvināti

Doma mūzejam un divi Latvijas Uni-

versitātei (1921. g. portāls no Audēju
ielas 6 un 1924. g. 1650. g. portāls no

Doma laukuma 11 (sk. 11. att.), kur tie

iemūrēti ūniversitātes koridoru sienās.

Tomēr daudz portālu nojaukti bez jeb-
kādiem uzmērījumiem, zīmējumiem vai

fotogrāfiskiem uzņēmumiem. Piem.:

1857.—63. g., Rīgas pilsētas vaļņus no-

jaucot, noplēsti arī pilsētas vārtu ak-

mens portāli un bez vēsts nozuduši.

Tas ļoti nožēlojams, jo zināms, ka da-

ži vārti, piem., 1639. g. celtie Smilšu

vārti un 1647. g. celtie Kārļa vārti bijuši
tēlnieciskā ziņā bagātīgi izgreznoti.

Vienīgās viņu atliekas ir divi 1858./59.

g. nojaukto Smilšu vārtu kareivju tēli,

kas tagad grezno mazās ģildes vesti-

bilu. Bet nelūkojoties uz visu to, Rīga
vēl arvienu pieder pie tām pilsētām,
kas uzrāda lielu portālceltņu bagātību.
Var apgalvot, ka Rīgas celtniecības

mākslā visos laikos portālam piegriezta

sevišķa uzmanība.

Gotikas ķieģeļu architektūrā lietotie

bagātīgi profilētie, pa daļai vāpētie

veidķieģeļi izcēla portālus no pārējā
fasādes laukuma. Vēlākā laikā, kad fa-

sādes siena zem apmetuma slāņa sa-

plūda vienveidīgā laukumā, atrodam

gandrīz vienmēr portālus, kas ar sa-

vu dabisko akmens veidojumu atšķiras

no pārējā mūra vienmuļības. Portālu

celšanā Rīgas akmeņkaļi gadu simte-

ņiem rādījuši savu māksliniecisko pra-

smi. Pat pie vistaupīgāki veidotiem Rī-

gas pilsoņu namiem bieži apbrīnojam
portālu tēlniecisko darbu izšķērdību.

Piegriezīsimies tagad romānikas un go-

tikas laikā celtiem portāliem.

1. attēls rāda 13. g. s. sākumā apaļ-

loka portālu Doma baznīcas krustejas
austrumu spārna ziemeļu galā. Kaļķ-
akmenī cirstais platais portāla pakāp-

ju profils divreiz atkārtojas. Arī Jē-
kaba baznīcas rietumu galā zvanu tor-
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ņa ieejā atrodas mazs vienkāršs ro-

mānisks portāls.

No gotikas laikmeta Rīgā uzglabājušies
divi bagātīgi veidoti baznīcu portāli.
Savādais Doma baznīcas ziemeļu por-

tāls pieder gan vēl 13. g. s. Portāla

ievilktās sānu malas pārmīšus grezno

pakāpju un apvaļu profili. Trīsloces

veidojums smaillokā virs durvīm aizrā-

da uz Gotzemes ietekmi.

2. attēls rāda Jāņa baznīcas vareno

rietumu sienas portālu — vienīgo fa-

sādes apakšējās daļas izgreznojumu.
Līdz portāla lokam ailes sānu malas

grezno pieci apvaļu profili. Smaillo-

kā malu profilējums sadalīts sīkāk ne-

kā portāla apakšējā daļa. Šis portāls
celts 14. g. s. pirmajā pusē. Kaļķak-

mens materiāls gadu simteņu straumē

stipri sadrupis, tā ka 1925. g. radās ne-

pieciešamība atjaunot visu portālu ve-

cajā veidā, bet tagad no smilšak-

meņa. Divi mazāki no profilētiem veid-

ķieģeļiem 15. g. s. sākumā darinātie go-

tiskie smailloku portāli atrodas Pētera

baznīcas altāra kora galā, ko cēlis

būvmeistars Jānis Rumešotels no Ro-

stokas.

Še aplūkotiem baznīcu portāliem līdzī-

gi, tikai mazāki savos apmēros, bija arī

Rīgas viduslaiku pilsoņu namu portāli,

no kuriem, diemžēl, neviens nav uzgla-

bājies. Mag. J. K. Broce savā Rīgas
pilsētas bibliotēkā uzglabātā manu-

skripta 111. sēj. 7. lp. sniedz kāda vi-

duslaiku Rīgas pilsoņa nama tipa at-

tēlu ar smaillokā portālu, kuram līdzīgi
vēl tagad atrodami mūsu veco baznīcu

fasādēs (attēls 58. lp. p.).
1923. g. Rīgā nojaukts pēdējais goti-
skais melni vāpētiem veidķieģeļiem ie-

tvertais caurbrauktuves smailloks Pel-

du ielā 23; ar to nozuda Rīgas profā-

najā architektūrā beidzamais viduslaiku

portāls.

Viduslaikos pilsoņu namu ieejām abās

pusēs dažas pēdas no portāla, tam pa-

rallēli, bieži atradās divi vertikālas ak-

mens plātnes. Starp šiem akmeņiem

(Beischlagsteine) un nama sienu bija

novietoti soli, tā ka akmens plātnes no-

derēja soliem par sānu atzveltnēm.

Mag. Broce še piezīmē (sava manu-

skripta 111. sēj. 230. 1. p.), ka tamlī-

dzīgas akmens plātnes Rīgā agrāk bieži

bijušas sastopamas pie nama ieejām

«mūrēto solu priekšā" (attēls 59. lp. p.).
Šās akmens plātnes parasti astoņstūrai-
nā augšējā laukumā atradās vai nu Jē-

zus, vai Marijas vārds, gada skaitlis,

vai nama īpašnieka mājas zīme un uz

apakšējā iegarenā taisnstūra — jauna-

vas Marijas, kāda apustuļa vai kāda

svētā akmenī kalts cilnis. Broce vēl

piemetina, ka jau tai laikā (1787) Rīgā
visas tādas akmens plātnes bijušas no-

jauktas.

Lai gan pārveidotas, tomēr divi 1522.

g. darinātas akmens plātnes ar jauna-

vas Marijas un sv. Mauritija ciļņiem
vēl līdz šim laikam uzglabājušās Meln-

galvju nama galvenajā portālā (3. at-

tēls). Kāda cita 1515. g. darināta plāt-

ne ar nama īpašnieka mājas zīmi uz-

stādīta nama pagalmā Jaunā ielā 22.

4. attēls rāda arī kādu 16. g. s. sāku-

Viduslaiku Rīgas pilsoņa nama ieeja. J. K. Bro-

ces zīmējumu krājums (III. sēj. 230. Lp. p.)

Rīgas pilsētas bibliotēkā.
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1. attēls. 13. gs. sākuma portāls; atrodas austrumu

spārna ziemeļu galā Doma klostera krustejā. Fo-

tografējis 1931. g. G. Kundts.

mā darinātu plātni ar uzrakstu: „Si

D(omi)n(u)s pro n (o) bis" augšā un

Dieva mātes cilni apakšā, kas tagad at-

rodas romiešu katoļu kapsētā, blakus

sv. Franciska baznīcai. Šis akmens uz-

raksts vēsta, ka tas kopš 1817. g. noder

kāda J. B. Erdmaņa meitiņai par kapa
akmeni.

16. g. s. Rīgas celtniecībā iestājās

lūzums. Jau dažus gadu desmitus pēc

reformācijas ievešanas Rīgā visās māk-

slas nozarēs ieviesās renesanss ar an-

tikās pasaules patapināto formu valodu

un izspieda gotiku. Šī jaunā mākslas

uztvere ienāca šeit no Itālijas ar Ho-

landes starpniecību. 17. g. s. Vācija

stipri bija cietusi Trīsdesmit gadu karā,

un tāpēc viņas ietekme Rīgā mazinājās;

vadītāju lomu šejienes kultūrālā dzīvē

toreiz ieņēma Holande. Plaša tirdznie-

cība un daudzās aizjūras kolonijas pa-

darīja šo zemi par pasaules lielvalsti.

Bagātībai pieaugot, Holandē iestājās

mākslas ziedu laiks; blakus glezniecī-
bai arī celtniecība sasniedza augstu at-

tīstības pakāpi.

Nostiprinoties tirdzniecības attiecībām

starp Rīgu un Holandi, pirmā arī māk-

slas laukā nāca zināmā atkarībā no pē-

dējās. Piem., Rīgas pilsoņu apģērbā

17. g. s. ieviesās holandiešu mode. Ne-

vien Holandes ķeramikas ražojumi, bet

arī grāmatas un asējumi, to starpā arī

darbi par celtniecību, kuri toreiz lielā

skaitā tika laisti klajā, nonāca Rīgā.
Lielāks daudzums holandiešu valodā

16. un 17. g. s. iespiesto grāmatu līdz

šim laikam uzglabājies Rīgas pilsētas

un citās bibliotēkās. Starp citu 16. un

17. g. s. arī vairākkārt ievesti Holandē

darināti zvani; divi no meistara Pē-

tera van den Geina Mechelnā 1552. un

1566. gados lieti mazie altāra zvani at-

rodas līdz šim brīžam Rīgas Doma mu-

zejā.

Slavenais tēlnieks Nicola Millios Ant-

verpenā 17. g. s. beigās darinājis kādam

fon Duntenam kapu pieminekli, ko uz-

stādīja Rīgas Doma baznīcā. Kopš 16.

g. s. beigām sastopam Rīgā arī vairākus

holandiešu gleznotājus, celtniekus un

mākslas amatniekus.

Rīgas baznīcu architektūrā 1587.—89. g.

celtā Jāņa baznīcas kora būve pieder

pie visagrākajiem renesansa laikmeta

pieminekļiem. 1620. g. Melngalvju na-

ma galvenās fasādes zelminis pārbūvēts

savā tagadējā veidā, kurā jau saredza-

ma pāreja no stingrās renesansa uz ba-

roku. Melngalvju nama pārbūvi izda-

rījuši holandiešu meistari; viņi būs, lai-

kam, cēluši arī Jāņa baznīcas kori. Re-

nesansa agrais laikmets Rīgas celtnie-

cībā gandrīz nemaz neizpaužas; tāpat

arī vēlāk rokoko architektūrā ļoti maz

reprezentēta. lemesls tam būs me-

klējams karu jukās, kas abas reizes aiz-

kavēja Rīgas celtniecības stila architek-

tūras nepārtraukto attīstību.

Viens no nedaudziem renesansa por-

tāliem no 16. g. s. beigām atrodas ta-

gad. iemūrēts sētas sienā Jaunā ielā 22

(5. att.); tas kādreiz piederēja Ūlen-

broka namam Zirgu ielā 26.

Portāls raksturo agrās renesansa laik-

meta uztveri Ziemeļeiropā. Šī portāla

uzbūve rāda, ka tā veidotājs nav vēl
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izpratis renesansa celtniecības tekto-

niku un izmantojis savam darbam ti-

kai jaunā stila dekorātīvos motīvus.

Uz pīlāriem, kas pušķoti vītņu ciļņiem,
balstās apaļloks, ko aptver šauri pro-

filēta mala. Archivoltu vienādos at-

statumos pārtrauc trīs akmeņi; virs lo-

ka Ūlenbroka akantus lapu ietverts

ģerbonis ar pūci. Trīsstūrainos lauku-

mos virs loka atrodas cherubi.

Vislielāko dažādību veidojumā atrodam

pie baroka portāliem 17. g. s. otrā pu-

sē. Tas ir Rīgas pilsoniskās celtniecī-

bas mākslas ziedu laiks. Ne tikai dzī-

vojamām ēkām, bet arī bieži noliktavu

celtnēm atrodam šai laikā bagātīgi vei-

dotus portālus.
6. attēls rāda (diemžēl, vairs nepastā-

vošo) tā dēvēto «ziloņa" noliktavas por-

tālu Teātra ielā 10. Pusapaļo durvju

aptvaru vaiņago antablements klasiskā

trijdaļījumā; virs tā atrodas akantus

lapu ietverts ziloņa cilnis. Trīsstūra

laukumus aizpilda lieli rožu ziedi.

Kāds cits senlaiku tā dēvētais «kamie-

ļa" noliktavas portāls atrodams Vec-

pilsētā 3 (jaunu namu ceļot pārvie-

tots nama pagalma sienā). Savā uz-

būvē šis portāls līdzīgs «ziloņa" nolik-

tavas portālam, viņam tikai visās da-

ļās reljefs izceļas daudz spēcīgāk kā

pirmajam.

Rīgas baroka portāliem, nelūkojoties
uz viņu izgreznojumu dažādību, archi-

tektoniskā uzbūvē daudz kopēja. Gan-

drīz visu durvju ailes noslēdzas ar ar-

chivoltu. Vēlākā laikā loka laukumos

virs durvīm ierīkoja augšgaismas lo-

gus, ko sadalīja šķērši fantastiskā vei-

dā. Portālu sānos novietoti pilastri, ar

ko visai uzbūvei piešķirta taisnstūra

forma. Trīsstūra laukumos, kas rodas

starp vertikālajiem pilastriem, horizon-

tālokronējošo dzegu un pusapaļo durvju

archivoltu, redzami ciļņu izgreznojumi;
visbiežāk sastopami eņģeļu tēlu ciļņi
(9., 12., 14. un 15. att), dažreiz arī

cherubu galviņas (5. un 11. att); bieži

atrodam arī puķes, augļus (6. un 8.

att), akantus (7. att.) jeb palmu lapas

2. attēls. Galvenais portāls, 14. gs. beigās (atjau-
nots 1925. g.) Jāņa baznīcas rietumu galā. Fo-

tografējis 1931. g. R. Johansons.

(10. att.), rokoko laikmetā arī glieme-

ņu ornāmentus (16. att.).

Samērā reti baroka portālu noslēgums
izbeidzas galvenās dzegas horioontālē

(9., 10. un 18. att.). Visbiežāk dze-

gas smagums samazināts ar kādu kro-

nējošu architektonisku elementu (3.,

12., 15., 16. un 17. att.) vai tēlu iz-

greznojumiem (5., 11. un 12. att.), vāzēm

(12. att.) un ģerboņiem (5., 8. un 15.

att).

Dažkārt atrodam portāla būvi palie-
linātu ar to, ka viņa kompozicijā ie-

tverts kāds virs ieejas esošais augšējā

stāva logs (8. un 12. att).

Arī klasicisma un ampira laikmetā virs

ieejas durvīm līdzīgā nolūkā novietoti

atikas vai konsoliem atbalstīti balko-

ni, kā tas novērojams, piem., pie dau-

dziem pilsētas būvmeistara Haberlanda

darinātiem portāliem, piem., m. Jaunā

ielā 6 (19. att.) un Šķūņu ielā 17, kā



62

3. attēls. Melngalvju nama galvenā ieeja 18. gs.

beigās. Akmens plātnes ar jaunavas Marijas un

sv. Mauritija ciļņiem darinātas 1522. g.; portāls,

ko dāvinājis Libekas tirgonis Pēteris Oefkings

Melngalvjiem, 17. gs. darbs. J. K. Broces zīmē-

jumu krājums (111. sēj. 224. lp. p.) Rīgas pilsētas
bibliotēkā.

arī namam Audēju iela 5, ko celis būv-

meistars J. D. Gotfrīds.

Uz horizontāla antablementa friza jo-

slas bieži atrodam uzrakstus kā la-

tīņu, tā arī vācu valodā, piem., „HER.

HILF
.

HER
.

LAS
.
WOLGELINGEN"

(11. att., 1650. g. Doma lauk. 7, tagad
L. Ūnivers.), „SALVATOR CHRISTE

PROTEGEME" (1726. g., m. Kalēju ielā

24, tagad pagalmā) un „SOLI DEO

GLORIA" (1745. g., Vaļņu ielā 23, un

1746. g., m. Pils ielā 17), „GLORIA
IN EXCELSIS DEO" (3. att., Meln-

galvju nams). Parasti atrodam anta-

blementā iecirstu ari portāla celšanas

gadu (8., 11. un 17. att).

9. attēls rāda portālu Monētu ielā

11, kas pārlieku bagātīgi izrotāts or-

nāmentiem. Antablementa sānu pilastru

akmeņus grezno lielāks skaits Rīgas
baroka portāliem raksturīgu, savādi

stilizētu masku, kuru ģīmja daļas pāriet

fantastiskās lapu formās. Līdzīgas,
kaislību pilnas cilvēku maskas grezno

arī pilastrus 1650. g. celtajam portā-

lam Doma laukumā 7, 11. att. (tagad
Latv. universitātē). Starp pīlāriem un

antablementu šā portāla loka sānos at-

rodas divi slaikas hermes. Hermju gal-

vas kapitellveidīgas, viņu ķermeņu

apakšdaļas izbeidzas ķēmu maskās.

Virs galvenās dzegas pa labi un pa

kreisi novietoti eņģeļu tēli, bet vidū

padebeši tur Kristus pustēlu ar zemes

lodi kreisajā rokā, viņa labā pacelta
svētīdama. Līdzīga portāla fragments
ar Kristus tēlu un iecirsto gada skaitli

1616 atrodams Laipu ielā 1.

7. attēls rāda kādu Peitava ielā 9/11
atrodošos portālu ar senāk parasto iz-

veidojumu, kura pilastri sniedzas tikai

līdz durvju lokam. Šķeltā zelmiņa lau-

kuma vidū atrodas īpašnieka ģimenes

ģerbonis. levērojams šā portāla attēls

ar to, ka pie viņa vēl redzamas nam-

durvju priekšā kāpnes, kas Rīgas iekš-

pilsētā šādā veidā bija uzglabājušās kā

pēdējās, jo 1893. g., namu pārbūvējot,
tās bija jānojauc.

Rīgas baroka portāliem pīlāru vietā ti-

kai izņēmuma gadījumā sastopamas

brīvi stāvošas kolonnas. Vēl baroka

laikmeta celtniecībā kolonnas uzskatīja

par tādu būvelementu, kura lietošana

piemērota vienīgi dievnamiem un iz-

cilām dzīvojamām ēkām. Turpretim vē-

lāk, ampira laikmeta celtniecībā kolon-

nu lietošana bija ļoti izplatīta.

Izšķērdīgi bagātīgi veidoti starp 1686.

un 1692. g. trīs vienādi portāli Pētera

baznīcas rietumu galā (12. att.). Lī-

dzekļus viņu celšanai atvēlējis savā te-

stamentā Rīgas pilsonis Klauss Mistēds

(Missthād); šo portālu vēl uzglabāju-
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šos mefus pagatavojis akmeņkalis An-

sis Valters Šmīselis. Četras kolonnas

Korintes kārtojumā grezno katru no

šiem trim portāliem; kolonnas balstās

uz postamentiem, antablements aplau-
žas kolonnu platumā; sānu interkolum-

niju ielodzēs, kuru augšdaļas noslēdzas

gliemeņu vāku veidā, atrodas sieviešu

tēli — kristīgu tikumu simboli. Vidū

virs galvenās dzegas uz katra no šiem

portāliem stāv kāda apustuļa tēls.

Tā paša akmeņkaļa darbnīcā būs lai-

kam pagatavots 1685. g. celtais rāts-

kunga Joh. Reutera (kopš 1691. g. fon

Reuterna) nama portāls Marstaļļu ielā 2

(14. att.). Rīgas profānā celtniecībā tas

vienīgais kolonnu portāls, kas no ba-

roka laikmeta uzglabājies. Arī šim por-

tālam antablementa aplauzums piešķir

spēcīgu kustību.

Spriežot pēc architektoniskās kompo-

zicijas un tēlnieciskiem izgreznoju-

miem, tā paša akmeņkaļa darbiem va-

rētu būt pieskaitāmi arī vēl abi 1696.

g. darinātie tirgoņa Ernesta Metsue'a

(kopš 1696. g. Metsue van Dannen-

stern) nama portāli Marstaļļu ielā 21

(15. att.). Reuterna nama antablementā

un agrāk pārrunātā portālā Monētu

ielā 11 (9. att.) atrodošās sieviešu un

vīriešu galvas ar individuāliem vaib-

stiem būs šo namu pirmo īpašnie-

ku un viņu sievu attēli. Trim pēdē-

jiem portāliem pilastri un kolonnas

sniedzas līdz pat horizontālam anta-

blementam.

Kādu no nedaudzajiem rokoka laik-

meta portāliem rāda mums 16. attēls;

kāds cits rokoka portāls atrodas 1.

Ķēniņa ielā 13. Pilastri pie abiem por-

tāliem sniedzas tikai līdz durvju lo-

kam. Viņa horicontālais noslēgums sa-

stāv vienīgi no galvenās dzegas plāt-

nes; architravu un frizu atvieto ornā-

menti raksturīgajos „S" veidīgā rokoko

stila līniju vilcienos. Šķeltajā zelmiņa
trīsstūra vidū uz postamenta stāv vā-

ze; arī tā ir šā kustības pilnā laikmeta

produkts. — Piemērus rokoko portā-

4. attēls. Kādas 16. gs. pirmās puses Rīgas pilsoņa

nama ieejas akmens plātne (Beischlagstein); kopš
1817. g. Rīgas katoļu kapsētā pie Sv. Franciska

baznīcas. Fotogr. 1929. g. G. Kundts.

liem atrodam vel Pētera baznīcas lau-

kumā 1 un 1. Kalēju ielā 70.

Ja Rīgas akmeņkaļi atstājuši nedaudz

rokoka portālu, tad turpretim tā laika

galdnieki un koktēlnieki piesavinājušies

rokoka stila formas daudz lielākā mērā,

kā to liecina daudzu namu durvis un

to augšgaismas logi. Kā piemērus mi-

nēsim, portālu durvis 1. Ķēniņu ielā

13, 1. Kalēju ielā 38, m. Kalēju ielā 23

un 1. Trokšņa ielā 3 (1931. g. nojaukts).

Jāpiezīmē, ka Rīgas galdnieki visos lai-

kos darinājuši portālu durvis, kas māk-

slas ziņā līdzvērtīgas akmeņkaļu dar-

biem. Kamēr celtnieki 18. g. s. beigās
un 19. g. s. sākumā portālu būves vien-

kāršoja, galdnieki turpretim portālu

durvju izveidojumā arī turpmāk lieto-
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ja bagātīgas baroka formas. Kā pie-

mērus varam minēt durvis Aldaru

ielā 14, L Pils ielā 36 un Miesnieku

ielā 1.

Rīgas baroka māksla, kāda tā uzplauka

pēc Ziemeļu kara, uzrāda noteiktu pie-

griešanos klasicismam. Šis virziens, kas

attiecināms galvenām kārtām uz Palla-

dija darbiem, parādījās Rīgā jau 17. g. s.

beigās divās celtnēs Marstaļļu ielā 2

un 21.

Klasicisma formu uztvere 18. g. s. pir-

majā ceturksnī izpaudās arī portālu
celtniecībā. Pilastri gandrīz vienmēr

sniedzas līdz antablementam; parasti

galvenā dzega horioontāli noslēdzas ar

timpanona trīsstūri; aplauzums lietots

taupīgāki; kolonnu Korintes kārtojums
atvietots ar vienkāršāko dorisko vai jo-

nisko kārtojumu. 18. attēls rāda kla-

sicistiskā garā veidotu portālu Mies-

nieku ielā 4. Vēl citi šāda veida por-

tāli atrodami m. Pils ielā 17 (celts

5. attēls. Ūlenbroka nama portāls 16. gs. beigās

Zirgu ielā 26, tagad atrodas Jaunā ielā 22, pa-
galmā. K. L. Bokslafa zīmējumu krājums, archi-

tekta V. Bokslafa īpašumā.

1746. g.), Marstaļļu ielā 8 (celts 1744.

g., tagad pārvietots Reformātu ielā) un

Miesnieku ielā 6.

Tādus pašus architektoniskus motīvus,

kādi Rīgā lietoti portāliem, atrodam arī

akmeņkaļu darinātās epitāfijās, kapu

pieminekļos, baznīcās un kapsētu mau-

soleju ieeju aptvaros, kuras Rīgā ie-

rīkoja pēc 1773. gada.

Tāpat galdnieki un koktēlnieki izlietoja

portāla motīvu savām altāru būvēm. Arī

šī mākslas nozare kopš 18. g. s. vidus

novirzās klasicisma sliedēs.

Klasicisma vienkāršošanas princips iz-

paužas celtniecībā arī turpmāk. 18. g.

s. beigās portāls zaudē savu patstāvību

un ietveras kā sastāvdaļa vispārējā fa-

sādes architektūrā. Piemēram, pilsētas

būvmeistars Haberlands savās būvēs

portālu ailes parasti noslēdzis ar hori-

oontāli, līdzīgi logu ailēm,un lietojis por-

tālu aptvariem to pašu apmetuma tech-

niku kā pārējai fasādei. Kapiteļa vietā

atrodam pie šiem portāliem kā pila-
stra noslēgumu savādas svērteniski no-

vietotas kvadrātiskas plātnes, kas pa

lielākai daļai greznotas rozetām, ka-

nalūrām (rievītēm), bet bieži arī uz-

rāda gludu nesadalītu laukumu. 19. at-

tēls rāda vienu no šādiem portāliem

m. Jaunajā ielā 6.

Ampīra laikmets, kas Rīgā valda kopš

19. g. s. sākuma, dod priekšroku lieliem

nedalītiem laukumiem. Kā šī stila rak-

sturīgi portāli minami 1820. g. celtais

bij. policijas pārvaldes ēkas portāls 1.

Jaunavas ielā 9 (20. att.) un monumen-

tālie tā dēvētā „arsenāla" portāli Jē-
kaba laukumā; šo arsenālu cēlis 1829.

gadā ģeniālais Rīgas būvmeistars J. D.

Gotfrīds. (21. att).

Salīdzinot arsenāla portālus ar šā darba

sākumā minēto Doma klostera portālu
(1. att), saredzama noteikta līdzība:

kā romānikā, tā arī 600 gadu vēlākā

ampīra celtniecībā atrodams būvmasas

smagums un monumentālais spars.

Ja šā darba beigās piegriežamies jautā-

jumam, kas bijuši Rīgas portālu dari-

nātāji, tad, diemžēl, reti dabūjam pil-
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nīgu atbildi. Tikai nedaudz celtnieku

un tēlnieku vārdus Rīgas būvniecības

vēsture min, un vēl mazāk zinām par

šo meistaru darbību. Te mākslas pēt-

niekiem stāv vēl priekšā liels darba

lauks. Autors grib sniegt šinī virzienā

dažus materiālus. Še minēti 29 XVII.,

XVIII. un XIX. g. s. sākuma Rīgas pil-

sētas celtnieku vārdi, un, kur tas bija

iespējams konstatēt, arī viņu dzimšanas

vieta.

1601 Pilsētas būvmeistars Freze,

Jorīs Jorīsens;
1602 viņa palīgs mūrnieks Jan-

sens, Lamberts, no Hāgas;

1607—12 viņa otrais palīgs mūrnieks

Jansens, Adrians;

pr. 1620 pilsētas inženieris Krols

(Kroll);

1621 starp karā kritušiem upu-

riem atrodas arī pilsētas

būvmeistars;

1629—36 pilsētas būvmeistars — van

Marborgs (Mosbergs, Mas-

bergs) Jānis (Jan, Joh. Alb-

rechts);

1630 būvmeistars Hince, Bene-

dikts;

pr. 1643 pilsētas būvmeistars Bot-

chers, Berends;

miris 1643 pilsētas būvmeistars Junk-

manis, Jūrgens;

1644 pilsētas inženieris Mūlma-

nis, Heinrichs;

1645 pilsētas būvmeistars Šu-

berts (Šubarts), Niklas;

1666 pilsētas būvmeistars fon

Brāmens (Brāms, Brāmbs),

Jēkabs;

1673—1705 pilsētas mūrnieku meistars

Henike, Heinrichs, no Plē-

nas Holsteinā;

1648 pilsētas inženieris Francis-

mir. 1681 kus Murers no Neumarkas

Bavārijā;

1705 pilsētas mūrnieku meistars

Šeidingers, Matīss, no Tiro-

les;

1662—1675 pils. būvmeistars („Kunst-

meister") Jostens, Jēkabs,

no Holandes;

1675—1698 pilsētas būvmeistars Bin-

denšūs, Ruperts, no Stras-

burgas (Elzasā);

1698—1718 pils. būvmeistars („Kunst-

meister") Vichmanis, Da-

niels Ernests, no Dancigas;

1718—1733 pils. būvmeistars („Kunst-
meister") Šteingoters, Joh.
Ādams, noFrankfurtes- p^M.;

1733—1755 pils. būvmeistars („Kunst-

meister") Šellslēgers, Joh.
Ādams, no Frankenhauze-

nas, Tiringenā;
1735 pils. būvmeistars („Kunst"-

-u. „Strohmmeister") Mei-

nerts (Mēners), Kristofers,
no Annabergas Saksijā;

pr. 1750 inženiers-virsleitnants J. F.

i Čtingers;
1755—1766 pilsētas būvmeistars Mag-

nus, Francis Kristjānis, no

Vērās Mekl.

6. attēls. Tā dēvētās "ziloņa" noliktavas portāls

(nojaukts pirms 1906. g.) Teātŗa ielā 10. Ņemts

no Ю. Новоселовъ, "Въ старой Риге".
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1766—1785 pilsētas būvmeistars, „būv-

direktors" Širmeisters, Jē-
kabs Kristjānis, no Vitsto-

kas;

1754—1787 pilsētas būvmeistars Leichts

(Leuchts), Joh. Pēteris, no

Brandenburgas;

1787—1796 pilsētas būvmeistars Haber-

lands (Haverlands), Kri-

staps, no Rīgas;

1803 pils. būvmeistars („Kunst-

meister") Strauss, Hein-

richs;

—1815 pilsētas būvmeistars Šulcs,

Teodors Gotfrīds, no Rīgas;

1815—1844 (?) pils. būvmeistars Grēns

(Grons), Jēkabs, no Saksi-

jas.

Šie ir ievērojamākie celtnieki, kas vai-

rāk kā divi gadu simteņus Rīgā bija
nodarbināti kā pilsētas būvmeistari, un

kas bez tam arī cēluši ievērojamākās

pilsoņu būves.

Otrs saraksts sniedz chronoloģiskā kār-

tā tā paša laika posma 28 Rīgas akmeņ-

kaļu un tēlnieku vārdus.

1604—1605 Bodekers (Boddecker), Be-

rens;

1643—1650 Rapenekers, Miķelis (Mi-

chel), no Andernachas;

1644 Kannenbergs, Kristjānis;
1648 Dēters, Heinrichs, no Dan-

cigas;

1666 Brugmanis, (Brinks, Brink-

manis) Miķelis (Michels);
1668 akmeņkalis Hinrichs, Jānis

no Stokholmas;
1678 akmeņkalis Šteins, Jochims;
1679 akmeņkalis Prange, Hin-

richs;

1679—1685 akmeņkalis Merklīns (Merk-

lijs), Miķelis (Michels), no

Bāzeles;
1684 akmeņkalis Šmīselis (Šmī-

sens), Ansis (Hans) Val-

ters;

1684 tēlnieks Dons (Dohn), Elias;

1692 tēln. Valters, Didrichs, no

Stokholmas;

1696 Bodemers, Johans, no Cīri-

ķes;

1699 tēlnieks Gervins, Jānis (Jo-

hans), no Lībekas;

1700 tēln. Kreicfelds, Joachims,

no Lībekas;

1714 Bodemers, Jānis Heinrichs

no Rīgas;

1718 Neuhauzens, Jānis (Johans)

Daniels;

1724 Haberkorns, Gotfrīds, no

Rochlicas;

1741 Šreiers (Šneiers), Jānis (Jo-
mir. 1750 hans) Gotfrīds, no Rochli-

cas;

1745 akmeņkalis Kremsers, Got-

mir. 1750 lībs Rūdolfs, no Drezdenas;

1752 akmeņkalis Beks, Zamuels

no Leuchas Tīringā;
1757 akmeņkalis Haberkorns, Jā-
mir. 1811 nis (Johans) Georgs, no Rī-

gas;

1759 akmeņkalis Kurlavskis, Da-

niels;

1761 akmeņkalis Hinne, no Cīri-

mir. 1785 ķes;
1786 akmeņkalis Dilis, Jānis (Jo-

mir. 1804 hans) Pēteris, no Durla-

chas;

1796 akmeņkalis Haberkorns, Jā-

mir. 1816 nis (Johans) Miķelis, no

Rīgas;

ap 1820 akmeņkalis Hake (Hacke),
mir. 1840 Ādolfs Alberts, no Hanove-

ras.

No šiem sarakstiem redzams, ka minētā

laika posmā Rīgas celtniecības māksla,
tā tad arī portālu būve, atradās mei-

staru rokās, kuri bija ieceļojuši Rīgā

no daždažādām Ziemeļ- un Rietumei-

ropas vietām; kopš 18. g. s. beigām še

darbojušies daži meistari, kas Rīgu var

saukt par savu dzimteni. Dažādi māk-

slas virzieni Rīgā krustojušies un at-

stājuši savas pēdas šejienes celtnie-

cībā.
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RĪGA LITERĀTŪRĀ

K. DZIĻLEJA

L RĪGA LATVIEŠU LITERATŪRAS

SPOGULĪ.

1. Rīga tautas mutē.

Rīgas vārds pa septiņiem gadsimte-

ņiem bieži daudzināts tautas mutē. Tau*

tas teikas un pasakas, anekdotiski no-

stāsti un dainas min Rīgu no senseniem

laikiem.*)

Pat no Rīgas dibināšanas tautas

mutē glabājas kāda tāla atbalss. Kāda

teika stāsta, ka vecos laikos Rīga bi-

jusi tur, kur tagad Ķentu kalni (Ikš-

ķilē). Kāda mātīte pēc nāves uzmo-

dusies no miroņiem, nogājusi uz Rīgu

un daudzinājusi: „Rīga degs, Rīga

grimsi" Pēc simts gadiem Rīga arī no-

grimusi. Palicis tikai kāds akmens, uz

kura bijis rakstīts, ka tur vecos lai-

kos Rīga bijusi, bet vēlāk arī tas no-

grimis (Lercha-Puškaiša Latv. tautas

pas. V, 173). Šī teika, liekas, līdz XIX

g. simtenim saglabājusi ļoti senu tradi-

ciju par pirmo vācu tirgotāju un bīs-

kapa Meinharda nometni Ikšķilē —

pirms Rīgas dibināšanas.

Arī par pašu Rīgas dibināšanu vēstī kā-

da teika, nesaucot vārdā Rīgas dibinā-

tāju, par kādu chronisti min gan otro

bīskapu Bartoldu (Rusovs), gan trešo

bīskapu Albertu (Indriķis). Teika ir

šāda:

~Vecos laikos bijis no jūrmalas līdz Daugavai ne-

pārejams purvs, un vidzemnieki nevarējuši tikt

klāt pie Rīgas, kuru toreiz tas svešais kuģinieks
sācis taisīt, izprasīdams vienam saimniekam tik

daudz zemes, ko ar vērša ādu var apklāt, lai

varētu kuģi izlādēt. Saimnieks atvēlējis, bet sve-

*) Pirmo reizi šī viela apstrādāta (gan ļoti nepil-

nīgi) Jūlija Vecozola esejā: „Riga und die

Dūna im Spiegel der lettischen Volksdich-

tung", Bern 1918.

šais sagriezis adu siksna un apstiepis prāvu, prāvu

zemes gabalu/ (Lerchis-Puškaitis, VI, 28-XXXV).

Pati teikas fabula par vērša ādu ir in-

ternacionāla, tā saistās arī ar citu pil-
sētu (piem. Kartāgas, Visbijas, Jorkas
v. c.) vēsturi.*) Mūsu apstākļos sveš-

zemnieku kā zemes pircēju min Indri-

ķa chronika, tikai attiecinot šo gadī-

jumu uz Ikšķiles baznīcas celšanu. Rak-

sturīgi, ka arī latviešu teika svešzem-

nieku — Rīgas territorijas ieguvēju —

iztēlojusi par viltnieku.

Par Rīgas nepārtraukto un nebeidzamo

būvniecību runā kāda teika, kas liek

saprast, ka Rīga nekad nebūs gatava:

Rīgā kādā mājā rādot zivs cilvēkus.

„Kad paceļot viņus no ūdens, tad pra-

sot: „Vai būs Rīga gatava?"**)

Kādā citā teikā lasām: „Pie Rīgas —

jūrā — dzīvojot viens gars jeb Dievs,
kas Rīgas valdnieks esot. Šis gars ik

gadu reiz iznākot no jūras, vaicādams:

„Vai Rīga gatava?" Katrreiz viņam at-

bildot, ka neesot gatava, jo kad teik-

šot, ka gatava, tad viņš Rīgu tūdaļ no-

gremdētu — ūdens vien tai vietā pa-

liktu." (Lerchis- Puškaitis VII, 9

vii—b).

Tāļāk teikās atbalsojas dažādi vēstu-

riski laikmeti.

Ordeņa laiku atskaņu atrodam kādā

anekdotiskā vēstījumā par zelteniešiem

— lielgabalu krāsotājiem:

„Kad ordenis bieži karoja ar pilsētu, pilsētai stei-

dzīgi ievajadzējies 24 stundu laikā 6 lielgabalus
nokrāsot. Bet neviens cunftes meistars neuzņē-

mies to izdarīt. Tad gadījies kāds zeltenietis un

*) Sk. Chr. Ed. Pabst, „Bunte Bilder" I, Reval

1856, 32—45 lpp.

**) Sk. Jelgavas biedr. rakstn. nod. rakstu krāj.
IV, 23 lpp.
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dabūjis citus zelteniešus palīgā, tas 24 stundu

laikā nokrāsojis lielgabalus." (P. Birkerts, „Lat-

viešu tautas anekdotes", I, 1005).

Šim stāstījumam ir savs vēsturisks pa-

mats: patiešām, ordeņa laikos parādās

lielgabali (XIV-XV g. s.), un Rīgas
amatniecības vēsture pazīst lielgabalu

liešanu kā īpašu amatniecības nozari.

Par zviedru laikiem uz zviedru

ķēniņu kādā teikā sacīts, ka reiz zvie-

dru ķēniņš paņēmis Rīgas Doma baz-

nīcas šķestera tēvu tēvu cepuri. Pēc

kāda laika šķesteris atprasījis cepuri.

Tad ķēniņš teicis:

„Es došu tev lielu naudu, bet atstāj man savu

tēvu tēvu cepuri." — Tad ķēniņš tam aizsējis

acis un aizvedis naudas istabā, kur bijuši trīs

apcirkņi ar naudu: zelta, sudraba un kaparā.

Šķesteris novilcis mēteli un piegrābis pilnu ar

zelta naudu. —
Otrā istabā bijuši plaukti pilni ar

grāmatām, un viena liela, liela grāmata bijusi sa-

kalta ar resnām ķēdēm. Ķēniņš teicis: ~Tā grā-

mata man vajadzīga vairāk kā nekas." (Lerchis-
Puškaitis VII, 9—vii—b, 7).

Stāsts par grāmatām varētu būt atbalss

no izglītības veicināšanas un bībeles

drukāšanas zviedru laikos.

Ar vēsturi vēl konkrētāk saistās tei-

kas par Pēteri Lielo kā Rīgas ieka-

rotāju. Tā kādā teikā (prof. P. Šmita

redakcijā) lasām:

„Senos laikos krievu ķeizars Pēteris esot saķildo-

jies ar Vidzemes lielkungiem un licis viņiem dot

šādu ziņu: „Baltijā atstāšu tikai ūdeni, zemi un

akmeņus." Kad nu šie postīšanas darbi viņam jau

bijuši apnikuši, tad viņš laidis atkal citu ziņu:

„Lai gans gana ceļmalā, lai arājs af tīrumā ■— ne-

vienu neaiztikšu. Bet ja Dievs man palīdz, tad no

šī vidus ņemšu sev sievu"*). — Tālāk stāstīts,

ka Pēteris aicinājis latviešu jaunavas pie sevis.

„No tām nu viņam patikusi viena Katrīna no

Maz-Stāldātiem. Viņa bijusi ietaisījusi Ogrē, ie-

pretim Liel-Stāldātiem, drēbju mazgātuvi, no kiifas
vēl nesen bijušas redzamas kādas atliekas." Beigās

atkārtojas motīvs: „Vai Rīga gatava?"

Šo pašu teiku par Rīgas ieņemšanu gal-
venos vilcienos atkārto kāds cits va-

riants par zviedru princesi — burvi,

) Šeit teika atgādina to vēsturisko faktu, ka

Pēteris Lielais patiešām apprecējis baltieti —

Alūksnes māc. E. Gluka audžu meitu Martu,

vēlāko carieni Katrīnu I), kuru daži uzskata

par latvieti.

sudraba lodi, Pētera slepenu ieiešanu

Rīgā v. t. t. (Jelg. r. kr. IV, 22).

Rīga latviešu zemnieku aspek-
tā parādās dažādos anekdotiskos no-

stāstos. Vispirms, pasakas par naudas

pūķiem, kurus dabū Rīgā pirkt, norāda

uz Rīgu kā tirdzniecības centru: tur

zemnieks iegūst naudu. (Lerchis-Puš-

kaitis VII, s—vii, d, z un cit. var.).

Zemnieku naīvitāti darījumos ar Rīgas

tirgotājiem izteic kāds anekdots par

to, kā tirgotājs krāpis zemnieku un

zemnieks tirgotāju, kas viņu pacienājis

ar kāpostiem:

„Kropa muni kaupmans ar linīm, a es viņu ar

kopustim jū vairok: iz kotra kumosa maizes pa

picas karūtes strēbu." (P. Birkerts 111, 2926.)

«Malēnietis" ir tas tradicionālais tips,

kas tēlo zemnieku Rīgā, kur tas glu-
ži apjūk un piedzīvo visādus pārstei-

gumus. Raksturīgs arī vēl šāds anek-

dots:

„Malēnieši braukuši uz Rigu pārdot sviestu. Pa

ceļam viņiem piebiedrojies kāds virs. Kādu versti

no Rīgas svešais paķēris sviesta ķibu un meties

bēgt. Viens malēnietis skrējis zagļam pakaļ, bet

otrs saucis: „Naskrej vis, broli, gan rātes kun-

dziņi zinās, kur blēži dzīvo!" Malēnieši aizbrau-

kuši pie rātes nama. Viņi prasījuši tiesnešam, vai

zaglis esot saķerts. Rātes kungi jautājuši, lai

parāda zagli, tad viņi gan varēšot to saķert. Ma-

lēnieši domājuši, ka rātes kungi sazinās ar zag-.

ļiem, un izsaukušies: „Tāds blēdis rātes kundziņš,
tādi blēži!" Par to malēnieši krietni dabūjuši aiz

restēm bez vestēm sēdēt." (P. Birkerts I, 1343.)

Rīgā zemnieks sastop arī visādas lab-

ierīcības, par kurām tas nevar beigt
brīnīties. Kāds jaunākas formācijas
anekdots (elektrības laikmetā) rāda

zemnieku viesnīcā:

„Kāds puisis, pārbraucis no Rīgas, stāsta otram:

Ir gan tanī pilsētā labi. It sevišķi viesnīcā: tikko

piespied pogu, skuķis klāt!" (P. Birkerts 111,

2984.)

Daudz plašākā ainā nekā teikas, pasa-

kas un anekdoti, Rīgu tēlo latvju

daiņas. Bet dainotājs ir zemnieks,

tāpēc arī daiņu valoda par Rīgu ir

tipiski zemnieciska. Vispirms jau, Rī-

ga kā redzējuma objekts ar sa-

vām ēkām tik stipri atšķiras no zemnie-
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ka pasaules, ka
par to atliek tikai brī-

nīties:

Gana liela Rīgas pils,
Salmu jumtu neredzēju:

Ķieģeļiemi, daktiņiemi,

Ozoliņa galdiņiem. 31761.

Lai bagāta, kas bagāta,
Lielā Rīga, tā bagāta:
Tur tecēja dienu, nakti

Dzelžiem kalti kumeliņi. 31789, 1. var.

Krievu valdīšanas laikmets ar

īpatnējiem, citur neredzētiem krustiem,

dod vēl sevišķu iemeslu zemnieku iz-

brīnai:

Kas mirdzēja, kas spīdēja
Rīgas torņa galiņā?

Krieviņš torņa galiņā
Zeltītiem svārciņiem. 31773.

Rīgu redzēt, Rīgā būt — tas latviešu

zemniekam reti gadās, un tā ir sevišķa

laime. Par to sapņo pat nabadziņš:

Nabadziņi, nabadziņi,
Kā mēs Rīgu redzēsim?

Vienis otru pacelsim,
Tā mēs Rīgu redzēsim. 31231.

Rīga vilina zemnieku arī ar

vieglāku dzīvi. Varbūt tas ir ne-

brīvais dzimtcilvēks, kas sapņo par Rī-

gu, kurā arī dzimtcilvēks, aizbēdzis no

sava dzimtkunga, varēja kļūt par brīvu

cilvēku — amatnieku. „Pilsētas gaiss

dara brīvu" — šis vispārējais princips

bija spēkā arī Rīgā, kad te nonāca Kur-

zemes vai Vidzemes bēglis. Tāpēc:

Ejam, brāļi, mēs uz Rīgu,

Rīgā laba dzīvošana:

Stikla durvis, vara vārti,

Vejas paši neverami. 31746.

Par Rīgas labumiem vēlākajā naudas

saimniecības laikā runā šādas

rindas:

Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas apāvies?
— leš', māsiņa, es uz Rīgu,
Zelta naudas pelnīties. 31785.

Bet zemniekam — ienācējam vai ie-

braucējam Rīga tomēr šķiet kungu
pilsēta, sociāls pretstats viņa ap-

kārtnei. Un Rīgas lepnums un bagā-

7. attēls. 17. gs. portāls Peitava ielā 9/11 (kāp-

nes viņa priekšā nojauktas 1893. g.). Ņemts no

C. v. Loöwis of Menar: "Die städtische Profan-

architektur
...

in Riga, Reval und Narva".

VECRĪGAS PORTĀLI.

tība galu galā nāk no zemnieka — dar-

ba cilvēka. Rīgu cēluši visi: kurzem-

nieki, vidzemnieki, latgalieši:

Resni bija Rīgas kungi,
Kas tos resnus pataisīja?
Kurzemnieku rudzi, mieži,
Tie tos resnus sabaroja. 31800.

Rīga balta, Rīga balta,

Kas to baltu balināja,
Vidzemnieku sūra vara,

Dzelžiem kalti kumeliņi. 31803.

Zyla zaļa gaisma ausa,

Pazelteita saule lēca.

Jau tur myusu vāci broļi

Reigvs pili kaldvnoja. 32160, 9. var.

Tāpēc tad arī zemnieka doma sa-

ceļas pret Rīgas bagātniekiem:
namniekiem un vāciešiem, kas ir Rīgas

privilēģētie valdnieki. Protams, šī dzie-
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smas vārdos izteiktā atmaksa par so-

ciālo netaisnību ir tikai — pašapmieri*

nājums fantāzijā:

Kad man botu tā naudiņa,

Kas guļ jūras dibinā,

Es nopirktu Rīgas pili

Ar visiemi vāciešiem.

Es vāciešiem to darītu,

Ko vācieši man darīja:
Dienu liktu mežā braukt,

Nakti riju kuldināt,

Resniem liktu celmus lauzt,

Tieviem darvu dedzināt.

Es vācieti dancinātu

Uz sarkanu stieģelīti,

Jo vācietis augstu lēktu,

Vēl pakurtu uguntiņu. 31873, 3. var.

Rīga ir Latvijas tirdzniecības

centrs, tāpēc zemnieks dodas uz tu-

rieni gan kā klaušnieks ar kunga man-

tu (LD 31763), gan pats ar savu ve-

zumu, vai laivu (LD 30899, 31787 v. c),
lai iegūtu Rīgas lielāko burvību —

naudu:

Dikti rēja Rīgas suņi

Daugaviņas maliņā;
Visi Rīgas precinieki
Virs Daugavas naudu skaita. 30714.

Sakarā ar to stāv Rīgas naudas bur-

vība: no „Rīgas kungiem", „namnie-

ciņiem" var dabūt aizdevumu uz ru-

dens ražu:

Rīgas kungi, namnieciņi,
Man naudiņas aizdodiet;

Uz rudeni atvedīšu

Baltu linu vezumiņu. 31808.

Rīgā bieži esot, var arī līgavunolū-
koti es, jo daža laba Rīgas meita it

labprāt ietu pie zemnieka, kas savu

turību parādījis Rīgas tirgū. Bet ne

ik reizes tikšanās ar Rīgas meitām no-

beidzas labā saskaņā:

Rīgas meitas kājas āva,

Grib ar mani līdzi iet.

Kur tu iesi, Rīgas meita,

Tu nemāki siena pļaut? 31812.

Rīgā pērk un pārdod arī zemnieka ne-

šķiramo darba biedru — kumeliņu:

Visi Rīgas precinieki
Par kumeļu naudu sola. 29695.

Rīgā pirku melnu zirgu
Kaustītām kājiņām. 29913.

Rīgā plaši uzplaukusi arī amatnie-

cība.*) Visbiežāk minēti līgavas pūra

un vaiņaga kalēji. Piem.:

Rīga rīb, Rīga rīb,

Kas to Rīgu rībināja?
Mani treji bāleniņi
Māsai pūru kaldināja.

Teva brāļi dzelzīm kala,

Mātes brāļi sidraboja;
Mani pašas bāleniņi
Zelta vāku liedējiņi. 16624, 1. var.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas

Rīgas smēde kvēlojās:

Tās māsiņas kroni kala,
Kam deviņi bāleniņi. 6174, 8. var.

Kādās vajadzībās zemnieks Rīgu ne-

apmeklētu, viņš mīl tur arī paprie-

cāties. „Sarkans alus", „brandavīns"

un „Rīgas jumpraviņas" tad arī parasti

figūrē šādās prieka dziesmās:

lesim, brāļi, mēs uz Rīgu,

Rīgā laba dzīvošana:

Sarkans alus, brandavīns,

Daiļas pašas nesējiņas. 31748.

Rīgas meitas gultu taisa,

Aicin' mani klāt gulēt. 30835.

Pāri jāju pār Daugavu,
Tilts rībēja, pieši skan;

Atskatos atpakaļ,

Rīgas meitas pakaļ skrej. 31798.

Bet šādi Rīgas prieki maksā naudu,

kāpēc, Rīgu atstājis, zemnieks uzvelk

gluži skumīgu dziesmu:

Rīgas pils, kroga nams

Bez naudiņas nemieloja,

Bez naudiņas nemieloja,
Bez smagā vezumiņa. 31814.

Ar skumjām un žēlabām Rīga minēta

arī vēl kara dziesmās. Ir kāda ļoti

sena dziesma, varbūt no poļu laikiem

(XVI g. s.), kurā kurzemnieks (dzie-

sma uzrakstīta Rendā) apdzied Rīgas
iekarošanu:

*) Prof. P. Šmits, „Etnografisku rakstu krājums"

11, 126 lpp.). Pēc tautas dziesmām, kas at-

tiecināmas uz ordeņa laikiem, uzskaita šādus

Rīgas amatniekus: audējus, kalējus, naudas

kalējus, stīpu kalējus v. c.
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Bisenieki, strēlenieki,
Mani īsti bāleliņi,

Sašaudīja Rīgas pili

Deviņos gabalos. 31944.

Ap Rīgu vispār, arī vēlāk, bieži sai-

stās kara dēkas, tāpēc zīlei Rīgas torņa

galiņā ir ļauna vēsts-kara trauksme:

To tā zīle padziedāja,
Ka zēniem karā iet. 31933, 25. var.

Arī vēlākos laikos Rīgā sēž kara kun-

gi — rekrūšu ņēmēji un kara cēlēji,
kas Rīgas vārdu liek pieminēt ar ba-

žām un briesmām: no Kurzemes Rī-

gā nodod rekrūšus (32148), Rīgas kungi
arī ir kara cēlēji (32172).

Tā, pašķirstot mūsu bagātīgos folkloras

foliantus, redzam tur jau no senseniem

laikiem notēlotu Rīgu viņas vēsturiskos

likteņos, ar kuriem arvienu bijis sai-

stīts arī latviešu zemnieks: Rīga kara

gaitās, Rīga kā tirdzniecības un amat-

niecības centrs likusi mērot garos ce-

ļus, lai tad varētu apbrīnot nevien Rī-

gas torņus, bet arī viņas īpatnējo so-

ciālo seju un materiālo kultūru.

2. Rīgas senatne.

Rīgas dibināšanas laikmets vēsturnie-

kam ir saskatāms tikko noģiedamās
kontūrās. Arī dzejnieks, pieskārdamies
šim laikmetam, var zīmēt tikai fantāzi-

jas ainas. Tā arī Rīgas celšanu tēlo

Andrējs Pumpurs savā poēmā

«Lāčplēsis" (1887):

~R:dziņ' grīvā, Daugavmalā
Simtiem ļaudis strādāja:

Cirta, raka, sita, kala,

Cēla jaunu pilsētu-

Cietināja to ar vaļņiem,
Vidū domu būvēja,

Velves, stabus, tumšus gaņģus

Viņai apkārt mūrēja;

Pilsētu pie Rīdziņ' upes

Rīgu arī nosauca."

Bet ļaudis ar vaimanām piemin jaun-

celtās Rīgas vārdu, jo tā kļūst par

svešzemnieku - iekarotāju varmācības

centru:

„Rīgā, cik tu izlējusi
Mūsu brāļu asinis!

Rīga, cik tu izspiedusi
Vaimanas un asaras!

Rīga, cik tu postījusi

Mūsu druvas, sējumus!

Rīga, cik tu dedzināj'si

Mūsu mājas, paspārnes!

Rīga, cik tu apēdusi

Mūsu maizes tīrajās!

Rīga, cik tu izdzērusi

Mūsu miežu miestiņa!

Rīga, cik tu aizvedusi

Mūsu mantas laupītas!

8. attēls. 1698. g. portāls Tirgoņu ielā Nr. 10.

Fotografējis 1930. g. G. Kundts.

VECRĪGAS PORTĀLI.
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Rīga, cik tu paņēmusi
Mūsu brāļiem brīvības!

Rīga, saki, ko vēl vairāk

Varētu tu kāroties?"

Rīgas dibināšanu īpatnējās impresioni-

stiskās gleznās tēlojis J. Rainis sa-

vā simboliskajā traģēdijā «Uguns un

nakts" (1908). Reālais laikmeta sa-

turs te savīts kopā ar Lāčplēša un Spī-
dolas simboliku, kurai dzejnieks (111

cēlienā) tomēr gribējis dot vēsturisku

fonu. Pašu Rīgas celšanu dzejnieks rā-

da smagā verdzinātu ļaužu darbā.

Pirmais no ļaudīm:

Rokam, vedam un veļam,
Jaunu cietoksni ceļam.

Otrais:

Beram vaļņus, tik beram,

Kādu sev patversmi ceram?

Trešais:

Sitam akmeņus, sitam,
Pamats un nams būs citam.

Ceturtais:

Rokam mēs pagrabus, rokam,

Paši vēl iekšā tur smokam.

Piektais:

Cērtam mēs, kokus cērtam,

Nedzīvot pašiem pa ērtam.

Sestais:

Kaļam tik, grūžam tik, tēšam,

Salkumu, slāpes kad dzēšam?

Lāčplēsis:
Redzi un dzirdi:

Līki pleci, nopūtas, brūces.

Spīdola:
Man apkārt nedaiļums daili ceļ...

Tā, verdziskā nedaiļuma spēkam Rī-

gas daili ceļot, paiet gadsimteņi viens

pēc otra, bet latviešu rakstnieks tanīs

nav atradis sev sižetus, laikam vienīgi

tāpēc, ka tas nav turējis par vajadzīgu
ieskatīties Rīgas vēsturē. Vēsturnieki

jau paguvuši parādīt, ka Rīga vidus-

laikos ir bijusi latviskāka nekā, piem.,

XIX gadsimtenī, ko pierāda toreizē-

jās arodnieciskās brālības (alusnesēju
v. c.) un latviešu draudzes*). Tikai

A. Švābe, apvienodams sevī vēstur-

nieku un dzejnieku, lugā „Piebal-

*) Prof. L. Arbuzovs: „Piezīmes par XVI g. s.

vecākajiem latviešu literātūras pieminekļiem.

Visagrākie rokraksti latviešu valodā kopš 1558.

gada." (Izgl. min. mēnešraksts 1920).

gas audēji" (1930.) ir pieskāries vi-

duslaiku Rīgas amatnieku dzīvei refor-

mācijas nemieru laikā ap 1525. gadu.
Te sastopam amatniekus — Rīgā ie-

nācējus, kas te meklē «brīvo gaisu"
un kurus te dažreiz arī tvarsta, pār-

lūkojot «ceļa grāmatas". Audēju „ama-

ta ērbēģī" lugas darbība saved kopā

ar audējiem arī citus amatniekus: alus-

nesējus, liģerus, kuģiniekus v. c.

Senais, mistiskais katoļu laikmets Rī-

gai ir devis ceļojošo leģendu par Kri-

stapu — Kristus bērna nesēju pāri Dau-

gavai. Lokālizējusies šī leģenda Dau-

gavas krastos, viņas reālais tēls vēl līdz

pat pasaules karam bija skatāms Dau-

gavmalā. Literārisku pieminekli šim

«Lielajam Kristapam" uzcēlis Līgot-

ņu Jēkabs ar savu balādi „Cē 1 ēj s

pār Daugavu" („Klau, kā papeles
dreb" 1931). Tur lasām:

„Visu dienu svīdis celdams Lielais Kristaps
Pāri Daugavai uz tirgu ļaužu pulkus,
Nokusis viņš sēž pie būdas smilšu krastā,

Pirkstus staipīdams, kas stīvi airus velkot/

Te nāk bērns, ko Kristaps kā pārmē-

rīgu nastu jūt uz saviem pleciem. Un

tad:

„Velti koru tirgotājs sauc cēlēju nu krastā,

Bajārs kviešu vezumiem tā velti aurēt

Viršu plūcējas, no Ķengaraga nākot,

Atrod Kristapu pie būdas nomirušu."

Bet vēl ilgi, ik rudeņus —

~Latvju sievas Daugavmalā pušķo koka tēlu,
Lielo Kristapu, kas nesis Kristus bērnu..."

XVI gadu simteni Rīgas vēsturē pla-

šākā daiļliterātūras ainā rādījis Rutku

Tēvs (Arvēds Michelsons) ro-

mānā JDumpīgā Rīga" (1930). Tas

iesākās ar 1. aprīli 1582. g., kad Rīgā

sagaida iejājam poļu karali Stefanu Ba-

toriju. Veiklais, ar drāmatismu bagā-
tais tēlojums rāda Rīgas dzīvi «kalen-

dāru nemieru" laikā, kad notārs Mār-

tiņš Gīze kļūst par Rīgas pilsoņu tri-

būnu cīņā pret rāti, bet 2. augustā

1589. gadā viņa galva noripo uz rāts-

laukuma tanī pašā vietā, kur gadus trīs

atpakaļ bija kritusi rātes sindika Vel-
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linga galva. — Lūk, kā Mārtiņš Gī-

ze, nemiernieku vadonis, romānista tē-

lojumā novērtē gāztās rātes augstprā-

tīgo lomu:

„Kur nesen atpakaļ vēl še, pie sarkanā galda,
sēdējāt jūs un lēmāt par pilsētas un pilsoņu

likteņiem, savā neiespējamā augstprātībā nevēro-

dami neko citu kā tikai savu labumu, — tagad

te sēžam mēs, pilsoņu pārstāvji, kā tiesneši un

atbildības prasītāji par jūsu nama turēšanu. Tā

ir vecu vecā patiesība: kad mērs pilns, tas

iet pāri. — Šis pilsoņu nemiera uzliesmojums,

Rātes locekļi, ir jūsu pašu darbs..."

Vai šie Gīzes vārdi nav Rīgas vēsturē

vēl daudzreiz pēc tam teikti Rīgas lik-

teņu lēmējiem, kad tie ar savu rīcību

vērsušies pret Rīgas iedzīvotāju vai-

rākuma interesēm? Varbūt arī vēl turp-

māk tā runās tautas tribūni?

Nākošais vēsturiskais notikums, kas no

Rīgas senatnes atbalsojies daiļliterātū-

rā, ir Rīgas padošanās Krievijas caram

Pēterim Lielajam (1710. g.). To tēlo J.

Rainis savā vēsturiski-fantastiskajā
drāmā „Rīgas ragana" (1928.). Si-

žetam noderējusi teika par Rīgas ža-

gatu — burvi. Vēsturiskā reālitāte J.
Rainim ir tikai fons, uz kura vieglā

skicējumā rādīta notikumu sakarība.

Visu aptverošā dialektiskā atziņa dzej-
niekam liek skatīt Rīgu nebeidzamā

maiņā. Tāpēc viņš žagatai-burvei liek

sacīt uz Pēteri:

„§onakt pa Rīgas ielām ies

- Sūtīta parādība —

Jautās: vai Rīga ir gatava?

Kas sastaps un neatbildēs —

Taps mēms!

Kas sastaps un atbildēs —

Mirs pēc nakts!

Kad teiks, ka Rīga ir gatava, —

Tad Rīga grims!
Kad teiks, ka Rīga vēl aug, —

Tad parādībai simts gadus vēl gaidīt!
Bet kurš atbildēs jā vai nē —

Tas mirs pēc nakts."

Rīgas dzīvība ir viņas nemitīgā tap-
šana — tāda ir J. Raiņa doma, kuru

tas atstājis Rīgai.
Citādu nākotni Rīgai pareģo Kārlis

Hūgenbergers („Derrigs lai ka-

ķa weklis" 11, 1827.), kas laikam pir-

9. attēls. 17. gs. portāls 1. Monētu ielā 11.

Fotogr. G. Kundts.

mais latviski dzejojis par Rīgu. Ga-

rākā dzejojumā „Viss iznīkst" tēvs,

braukdams uz Rīgu, stāsta dēlam:

„Bērns, viena maksa! Kad tā stunda nāk,

Ar' Rīga gulēt iet, un šur un tur

Tā tikai mUfU drupus, ģēveli

Jeb vecu torni stiepj kā locekli

No zemes ār', un virsū visur aug

Caur sūn' un ložiem koki visādi...

No Riģes teicu —■ postā vienreiz ies...
Pareizi! — Un pēc ilgstošiem ja brauc

Par verstu trīs tur gafām ceļa vīrs,

Tad skat* to vietu tas, ja neapklāj
To migla, biedram teic, kas līdzi brauc:

Lūk! Tur ir Rīģe stāvējsi! Vecs mūrs

Tur — Petri-tornis bijis! Žēl par to!"

Par Rīgas senatnes lieciniekiem —

rātsnamu, melngalvju namu, abām ģil-

dēm, bruņiniecības namu, vecajām baz-

nīcām, pulvertorni, Rīgas pili v. c rur

nā JL Kārkliņš poēmā „Vecrīga"

(grāmatā „Mēnešnaktis" 1922.). Te celt-

nieciskajam tēlojumam līdzi vijas sa-

biedriski-vēsturiskā doma. Piem.:

„Bet vecā Rīgas pils no Daugavkrasta droša

Kāpj, satinusies smagas tumsas togā.

VECRĪGAS PORTĀLI.
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Niklāvs Strunke.Vecrīgas romantika.

Rets sārtums pazib biezo mOfU logā,
Melns putnu bars ap torņiem baigi krauc.

Tā stāv tā — valdniece, kas lepni uzvaroša

Pār māsām pacēlusies, līdz tām neskumdama.

Valsts dzelžu grožus stingri turēdama,

Tā vecās varas jaunām kalpot sauc."

Rīgas nesenā pagātnē ievadā E. D ū ns -

bergs savā «Rīgā" (4. izd. 1875.), ko

viņš pats apzīmē kā «ziņģi par Rīgu un

viņas dzīvi". Te apdziedāti «Umur-ku-
mura" svētki*). Savā veclaicīgā valo-

dā E. Dūnsbergs dzied par svētkiem

«Glāzi placī" (Esplanādes laukumā):

~Redz, tad pirmdienā pēc sestās

August' dienas tika nestas

Barības tai placī iekšā,

Tur uz galdiem celtas priekšā

Tiem, kas nīka. Aicināja
Tos tur klāt un ēdināja.
Par to pieminam arvienu

Hunger-Kummer līdz šo dienu."

Šos pašus laikus tēlo arī mūsu dienu

dzejnieks A. Čaks poēmā „Umur-

kumurs" («Piesaule" 1930.).
E. Dūnsberga «ziņģē" plaši aprakstīta
arī toreizējā Rīga (apm. pag. g. s. 70

gados) ar viņas ēkām, ielām, parkiem

v. t. t. Kā toreizējie jaunumi minēti:

dzelzceļš, telegrāfs, gāzes iestāde,

ūdensvads. Piem.:

*) Rīgas vēsturnieks Mettigs „Qeschichte der Stadt

Riga" 1897, S. 338) stāsta, ka šie īpatnējie tau-

tas svētki, kas attīstījušies kā tradicija no ba-

da laikiem (Hungerkummerfest), rīkoti ārpus

Rīgas vaļņiem jau XVII g. simtenī.

„Kas tas? — Fabriķis, kur vāra

Akmeņ' oglēm skābum' ārā,

Ko pa renēm mazām, lielām

Laiž pa visām pilsāt' ielām

Stabu vējlukturos iekšā,
Kur tad vakaros deg priekšā..."

Vai arī:

„Vel aiz Jāņa vārtiem arī

Odeņ-skunsti redzēt vari.

Tur augst' gaisā dīķis būvēts,

Kūjā ūdens iekš' tiek skrūvēts,

Kas no tā pa rennem lielām

Skrej uz visām pilsēt' ielām,

Namos iekš' un augs' pa mūfiem,

Ķēķos un pa stūru-stūrjem

Odeņ-trūbe stiepjas iekšā,

Kam labs ānķens aizgriezts priekšā."

Vecrīgu un viņas senos gadu simtus

no tagadnes perspektīves vērojis A.

Švābe dzejojumā «Vecrīga" («Bul-
vāri" 1920.):

„Ai, senā mestru pils!
Te dzirdēt var, kā lēni sadrūp laiks un viņa

trūdiem pildās gaiss;
Kā ož pēc vecu foliantu izdzeltēj'šiem rak-

stiem,
Un rātes durvis čīkst kā senču zobens, kad

bērns viengadīgais
To velk no tēvu tēvu ierūsēj'šiem makstiem.

Te viegli senai dzīvei miņas dzīt

Un veco laiku tēlus saskatīt!

Viss viens: šķirt pergamenta slejas,

Vai staigāt tavas labirinta ejas:

Ik akmenim te īpašs stāsts,

Ik akmens pergaments, kas vaļā vāzts!"

Rīgas senatni zīmē arī lielākais Rīgas

epiķis — Augusts Degiavs savā

kultūrvēsturiskajā romānā «Rīga". Tā

pirmā daļa «Patrioti" (1912.) tēlo lau-

cinieku ieplūšanu pilsētā, kur no ap-

mēram vienāda sociāla elementa dife-

rencējoties, izaug jaunā Rīgas pilsoņu

šķira (tirgotāji, amatnieki, namsaimnie-

ki) un proletāriāts. Arī rādīts, kā zem-

nieks vēro Rīgas brīnumus, bet starp

tiem kā lielāko — «eizenbāni"; kustī-

ba stacijā tādam skatītājam «izlikās kā

kas pasakains". Te parādīta arī senā

Rīgas panorāma (septiņdesmitos ga-

dos), no Basteja kalna skatoties:

„Priekš nedaudziem gadiem bija noārdīti lekš-

rīgas cietokšņa mūri, un šis kalns pamests kā

daļa no smilšu bastiona pagarinājuma. Viņa galā
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paviljons tāpat kā tagad. Bet skats no viņa
daudz plašāks nekā tagad. Viss bija neapbūvēts

laukums līdz Elizabetes ielai, kāpostu dārzi mai-

nījās ar būvmateriālu laukumiem. Pāri pacēlās

Smilšu kalnu sarkanās galotnes, no kūjām tagad

lielākā daļa jau pazudušas no zemes virsus un

tikai ir vēl pati augstākā, kura apstādīta ar parku

un saucās Orīziņkalns... Un tuvumā vienīgais

stalti pacēlās pilsētas teātris, un gāzes ietaise pat-

laban bija būvē. Pieliekot Rīgai tagadējo mēr-

auklu, botu bijis jāsaka: viņa bija neiztaisīta un

tukša."

Un lūk, izlasot tagad šo Rīgas senās

panorāmas aprakstu, mēs redzam, ka

paša Deglava mūžā radītā jaunā Rī-

ga pieder jau — senatnei1

3. Rīga aug.

„Tas ir nepareizi, ka pilsētās ienāku-

ši, meklējam tikai kungus, kalpojam

apakš cita... Bet mums vajag censties

pēc patstāvības, pašiem uzņemt veika-

lus, pašiem būvēt mājas, pašiem ko

uzsākti Tad mēs būsim arvienu par

sevi noteicēji. Mums, latviešiem, va-

jag vairāk uzņēmības gara". Ar šādu

ideoloģiju ienāca Rīgā tas Latvijas lau-

ku elements, ko kā Rīgas iekarotāju un

jauno saimnieku tēlo Augusts Deg-
ļa vs savā plašajā eposā „Rīga". Bez-

zemnieki, amatnieki devās uz Rīgu «lai-
mi meklēt", pamazām sitās „uz augšu"
un pildīja to programmu, ko Augusts

Deglavs licis architekta Baumaņa mu-

tē. Tā auga jaunā latviešu pilsoņu šķi-

ra, tā auga pati Rīga.
Un tā A. Deglava Krauklīšu Pēteri,

lauku zēnu, pēc dažiem gadiem redzam

kā turīgu Rīgas pilsoni:

„Viņš jao bija ķēries pie sava jaunā tirdzniecības

nama būves un raka jau fundamentu pa kāpostu
dārziem no Marijas ielas uz Dzirnavu ielu. Tik-

daudz gan viņam nebija, ka ar saviem līdzekļiem
vien milzīgo būvi būtu varējis vest galā..." Bet

„viņš zināja arī, ka kapitāls ir starptautisks un ka

kapitāls, neskatoties uz tautību un ticību, kapitālu
pabalsta." („Rīga", II d., 1. puse).

Te mēs redzam pareizā novērtējumā

jaunās Rīgas pilsonības turības iekaro-

šanas metodes, un tas ir dabīgais ka-

pitāla akumulācijas process, kuram pa-

10. attēls. 17. gs. portāls Mūku ielā 1. Fotogr.
1929. g. direktors inž. A. Grīnbergs.
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teicoties, Rīga — latviskā Rīga sāka

strauji augt

Ja A. Deglava Krauklīšu Pēterī mēs

varam saskatīt kādu reālu prototipu no

latviešu pilsoņu vecākās paaudzes, tad

Andrējs Upītis rāda tās turpmāko

ģenerāciju, apmēram, paaudzi vēlāk.

Romānā „Pēdējais latvietis"

(1913.) Alberts Kalve, gudrodams tau-

tiskās cīņas metodes pret Rīgas vācu

aristokrātiju, saka:

„Elīzabetes iela ir par robežu... te līdz Dinaburgas

dzelzsceļam un te līdz elevatoram. Kas otrā pusē,
to lai viņi patur un pārvalda. lekšpilsētu un Mas-

kavas Ārrīgu lai viņi patur ar visiem žīdiem, vācie-

šiem un krieviem... Kas uz to pusi, tas mūsu!

Viss — līdz Mīlgrāvim, Ķīšezeram, Juglai un

Stopiņiem."

Šī kariķētā pilsoņa saimnieciskajā plā-
nā ir tomēr daļa reālas īstenības: tā pa-

tiesi īsā laikā cēlušās Rīgas nomalēs

māja pie mājas, kur lētas zemes rajo-

nos bija garantēts īrnieku skaits: tas

nāca no rūpniecības proletāriāta, kas
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arī kā jauna šķira auga Rīgā reizē ar

pilsonību.

Augusts Deglavs («Rīga") un Andrējs

Upītis («Pēdējais latvietis", «Zelts",

„Pa varavīksnas tiltu" v. c.) arī rāda,

kā augošai, ceļamai Rīgai sagādā lī-

dzekļus: dibina kases un bankas, cīnās

par iespaidu kredita dabūšanā gan sa-

pulcēs, gan finansējamos laikrakstos,

mobilizē žurnālistus un sapulču runātā-

jus kā šīs kredītpolitikas teorētiķus.
Tāds ir Andrēja Upīša zīmētais ģimnā-

zijas skolotājs Padegs («Zelts" 1921.)
— «pazīstamais tautiskās saimniecības

pazinējs, dēmokratiskais sabiedriskais

darbinieks".

Tā Rīga auga, un viņas seja strauji pār-

veidojās. Lūk, kā šo pārveidošanos
Pērsietis notēlojis savā stāstā„Acis

krītoši burti" (kop. r. I). Pāris lau-

cinieku vēro jaunbūves pilsētas no-

malē:

„Kā tā Rīga pieņemas augumā," viens no tiem

sāka runāt, „cik sen, ka es savas acis atplētis,
tomēr labi atminu, ka pa visu šito ielu bija tik

tādas nelielas mājiņas — tad sāku redzēt jau lie-

lākas, lūk, vai šitādas divtāžīgas, bet paraug' ta-

gad, kāda tur tā viena paceļas, kā pils pār citām,

un aiz tās tādas vien ir, kaut agrāk tur bija
kails."

„Ko tā nauda visu neizdara."

Un tiešām, liela ēka „kā pils" pacēlās pār citām

un saredzama vai pusversti tālu, sevišķi tāpēc, ka

viņai līdzās vienstāva koka nams. Šī milzīgā
četrstāvu nama nobalsinātā gala siena (brandL

mūris) izskatās kā kāds priekškars, aiz kūja pil-
sēta sagatavojas uz nākotnes lugām vai visvairāk

— pēc izstiepta milzīga palaga, ar kuru šīs sīkās

ēciņas kāds burvja spēks grib noslaucīt vienu pēc
otras..."

Idilliskajā nomalē šis Rīgas augšanas

process rada pat zināmu traģismu, un

tādu Brigaderu Anna arī saskatī-

jusi savā viencēlienā «Mazā māja"
(Kop. r. IV): mazmājiņām jākrīt lie-

lajām jaunajām celtnēm par upuri. Jau-
nais namsaimnieks pašapzinīgi saka uz

mazmājnieku:

„Redzat: tagad jums ir vienstāvu māja, blakus

bija vienstāvu māja; jums sētā bija saule, ir

dārziņš saulē, bet nākamgad saules pusē tā —

stāvēs mans piecstāvnieks!"

Rīgas augšanai ir vēl viens likums:

sociālā diferenciācija. Arī to A.

Deglavs zīmīgi parādījis līdz ar Rīgas

cēlēju pašapziņas nostiprināšanos.
Krauklīšu Pēteris kopā ar Lauri ienā-

kuši Rīgā laimi meklēt, bet pēc dažiem

gadiem tiem ir katram savi ceļi: vie-

nam „jāvairo savi īpašumi", otram jā-
dodas tālāk pasaulē meklēt laimi, kas

jaunceļamajā Rīgā nav iegūta. Kāpēc
tas tā? Krauklīšu Pēteris pats uz to

dod izsmeļošu atbildi:

„Noslēpuma atslēga meklējama iekš tam, ka ne-

esam arvien tādi, kā bijuši, bet topam arvien ci-

tādi. Kāda manta, tāds vīrs. Kad es Bērzmuižas

ļaudīs ganos gāju, es biju cits, pie Brikmaņa kā

komijs atkal cits, un tagad atkal esmu gluži cits

vīrs. Man citas domas galvā, citas intereses. Un

viņi, tie, kuriem nav nekā, viņi ir atkal citi."

Rīgā auga mājas, veikali un bankas,

bet auga arī jaunas iekšķīgas prete-

šķības. Pamazām sabrūkot vācu patri-
ciešu privilēģijām, mazinājās nacionā-

lie konflikti starp latviešiem un pā-

rējām Rīgas iedzīvotāju tautībām, bet

tā vietā radās interešu pretešķības starp
Krauklīšu Pēteri un Lauri — starp pil-

soņu un proletāriāta šķirām, kas abas

bija viena vecuma un abas rekrūtējās

no «fabrikas dūmos apkvēpinātiem zem-

niekiem", runājot Andreja Upīša vecā

Avota vārdiem („Balss un atbalss"

1915.).

Rīga ar šo savu jauno sociālo saturu

vēl aug un veidojas tālāk.

4. Rīgas nomales.

Arī Rīgas nomaļu ainas bagātīgi notē-

lotas mūsu literātūrā, jo ne viens vien

rakstnieks cēlies taisni no šīm noma-

lēm, vai arī tur bijusi meklējama vi-

ņu bohēma jaunības brieduma gados.
Ir arī vēl tādi rakstnieki, kas sava mū-

ža rudens briedumā dzīves vietu izme-

klējas kādā klusākā nomalē, jo dažam

labam no latviešu rakstnieku vecākās

paaudzes ir divas dvēseles: laucinieka

un pilsētnieka. Un, sajuzdams ap sevi

pilsētas nomales dārzus un maurus,
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viņš sevī it kā samierina abas šīs dvē-

seles.

Kā Rīgas nomaļu tēlotājs vispirms jā-

min atkal Augusts Deglavs. Dažu

viņa episko darbu notikumi risinās tai-

sni Rīgas nomalēs. «Ārrīgas bedrainā

sāņu ielā, kuru apdzīvo žīdi un strād-

nieki" — tā iesākas viņa romāns „Z e1 -

tenīte" (1909.).

E. Birznieks-Upītis kādā vietā sa-

vās parasti skopajās vārdu gleznās rā-

da mainīgās ainas ceļā no Rīgas centra

uz nomali („Bucis un Ulla" 1924.):

„Jo tālāk iet, jo vairāk mainās apkārtne: ielas

šaurākas un grumbuļainākas, mājas mazākas un

zemākas. Šur-tur paceļas augsti fabriku skursteņi.

Laidelējas apkārt vārnas, un kaut kur tuvumā

dzird tās dikti ķērcam. Veikalisko skārda izkārtņu
vietā redz vienkāršus izgriezumus no papīra, uz-

līmētus uz logu rūtīm: te zābaks, te šķēres, te

ragaina govs ar nokārušos tesmeni. Arī ļaudis te

vienkāršāki: neredz vairs nedabīgi augstos un

smailos papēžus, asos purnus un caurspīdīgās ze-

ķes, bet gadās pat pašausti pelēki brunči un

pastalas."

J. Jaunsudrabiņš («Kolorēti zī-

mējumi" 1910.) rāda Rīgas nomali

no piektā stāva loga:

~Pār jumtu virsām redzami pieci gafi skursteņi.
Trīs bija ļoti tuvu cits pie cita. Svētdienās tie iz*

skatījās kā netīri pirksti, pacelti zvērastam pret

apsvīdušo debesi. Bet darbdienās no tiem vēlās

melnu dūmu klēpji, kvēpinādami debesi un visu

pilsētu."

Daži mūsu rakstnieki devuši izteiksmī-

gus vārdu gleznojumus no vienas vai

otras Rīgas nomales konkrēta apvidus.
Tā K. Skalbe (stāstā «Miesnieks"
— Raksti 11, 1910.) plašākā tēlojumā

rāda Pārdaugavas fabriku rajonu:

„Uz upes zemā krasta dzīve pieplakusi zemās

vienstāvu mājiņās, sarkaniem dakstiņu jumtiem,

uz kurtem fabriku skursteņi vērpj savas melnās

dūmu kodeļas. Un tāpēc gar sarkaniem jumtiem

velkas bieza kvēpu vīle. Šai malā dzīves soļi ir

smagāki, viņas elpa dziļāka un ilgu sāpju pilna.

Te dzīvo darbs un dzīves prieks, kas slauka

nosvīdušo pieri un pāri ugunīm un dūmiem ceļ
uz augšu pieputējušās acis.

No fabrikas gar malkas dārzu nāk šauras laipas.
Uz nelīdzeniem dēļiem ir melnas pēdas, un arī

bodes trepju trīs pakāpieni pa dienu paliek melni,

lai gan ik rītu tos Kaisa svaigām zāģu skaidām.

Kaimiņos ir zeme iegrimusi smēdīte, izrūsējušiem
logu gabaliņiem, traktieris, kas atdzīvojas tikai

sestdienas vakaros, sedlinieku bodīte ar bālu mi-

siņu un melnas ādas smaršu, kāda iebraucamā

vieta un viss, kas tādā nomaļā ieliņā medz būt.

Aiz strīpainām malkas kaudzēm ir redzams fa-

brikas skurstenis kā sarkana lakas stanga node-

gušu galu."

Tad — Daugava sava rama, varena plū-
dumā:

„Plata upe šķir. krastus spēka pilnā mierā. Kā

ūdens putns, izplētis spārnus ar stingriem plecu

kauliem, uz kujiem mirdz baltas putu pūkas.
Kur noslēgts viss mūrī un akmenī, upe viena ir

vaļā, un viņas straume ir kā atsegta krūts. Katrs

elpas vilciens, ik vilnis ir redzams. Tāpēc pilsēt-

nieki viņu mīļo, un kad istabas paliek šauras

un katrs kakts liekas piesvīdis ar siltām atraugām,

tad upe atvēsina apmauktās pieres un rauj viņus

līdz ar savas straumes spēku kādu gabalu. Ja

viņas nebūtu, pilsētnieku dzīve būtu daudz bā-

lāka- Bet varbūt tad arī pilsētas nebūtu."

Un tad — vecais pontonu tilts par

Daugavu kā dzīva kino lenta:

~Tilts šūpojas kā aūdeklis no viena gala līdz

otram, pakavi skan, rati mīksti rib uz grodiem,

un brūnā rīta miglā plūst dienas straume. Kanto-

risti, bodnieki, nokavējies strādnieks zilā kreklā

un dūmos nosūbējušos svārkos; kundze pele-

rīnā, izstieptu vēderu un jūjas zāļu kurvīti uz

rokas. Skolniece ar grāmatām brūnā ādas siksniņā,

aizkavējušos kājiņu, kura ātri aizzib gafām. Ve-

zums ar zilām un smagām piena kannām, ore

sārtām ķieģelīšu rindām, kuji sasizdamies mīksti

skan, kur vedējam kājas smieklīgi karājas pār

uzkalas malu un mugura norūsējusi ķieģeļu pu-

tekļiem. Klusu aizšūpojas gafām puķu kulba ap-

svīdušām rūtīm, aiz kūjām pamirdz baltas un

sārtas ziedu sejas. Arī augšā uz kulbas ir pu-

ķes kastes un grozos. Liekas, ka viņas klanās un

sveicina ar katru ziedu. Zemniece puķainā lakatiņā

J. Jaunsudrabiņš.Pantona tilts.
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kratās uz augsta atsperu krēsla, zem viņas kājām

salmos ir kas sārts — rožu rācenīši. Aizslīd ore

gadiem, smaržīgiem dēļiem, miltu vezums, uz kura

braucējs tikpat plats un noputējis kā miltu maiss.

Kāpostu vezums ar vēsām, cietām galvām kā

sudrabs žvakstēdams paiet gājām. Liels alus ve-

dējs tumši brūnu seju, melnā ādas skotelē, sēd

augstu uz mucām un pliukšķina ar pātagu."

Šis trauksmes pilnais tilts savieno Pār-

daugavu ar otro krastu, kurā atrodas

tādas pat trauksmes un dzīvības pil-
nais Daugavmalas tirgus. Par to K.

Skalbēm iznāk nevien parastais tēlo-

jums, bet pat — pasaka (,Jūras vā-

rava" — «Ziemas pasakas" 1913.). Lau-

ku puisis, laimes meklētājs, nonāk Dau-

gavmalā uz zivju tirgus, kur —

„vannās gulēja mirstošas zivis, un platas sievas rī-

kojās bruņām, zvīņainām rokām. Viņš redzēja,

kā locījās zivju tumšās muguras, kuras slāpda-

mas ķēra ūdens burbuļus, dzirdēja aizžņaugtu

nopūtu no viņu nespēcīgi atvērtām mutēm, kad

zivju sieva tās sita uz vannas malas. Pār visu ska-

nēja tirgus kliedzieni, bet puisis dzirdēja tikai

šo nopūtu."

Turpat netālu Daugavmalā ir vēl otrs

tirgus — „utenis", kas arī rakstnieka

vērotāja acij nav palicis neredzēts. E.

Birznieks-Upītis (~Skaidr ī te"

1926.) izvadā pa to vecmāmiņu ar tās

mazmeitu — Skaidrīti:

„lelas malā krunkaina vecīte bija noklājusi izbā-

lušu lakatu, uzlikusi tur uzspodrinātu modinātāju

pulksteni, izlabotas vīriešu galošas, dziesmu grā-

matu ar biķeri uz vāka un sarkanu stikla puķu
vāzi. — Vectēvs iegāja nelielā skabūzītī, pie-

krautā veciem skārda spaiņiem, trumuļiem, kafi-

jas un tējas kannām, likām sarūsējušām naglām,

nobrucinātām vīlēm, aplauztiem svārpstiem, sa-

lauztiem zaļiem vara svariem, vecām atslēgām,

bezzobainiem zobriteņiem, izrobotiem cirvjiem, sa-

plēstām skārda lampām un citiem nederīgiem
krāmiem.

— Redzat, kā mēs te velkam savu mūžu, tā sau-

camajā „utenē": pērkam pavisam nevajadzīgas

lietas, uzsvaidzinām, uzspodrinām, uztrinam, ie-

smērējam, iegriežam kur kādu skrūvi un laižam

atkal apgrozībā ar dažiem santīmiem peļņas."

Andrēja Upīša neskaitāmie tipi arī

nereti sastopami dažādās Rīgas noma-

lēs. Visplašāk Rīgas nomales ainu viņš

tēlojis romānā „Zīda tīklā" (1912.),
un šinī tēlojumā pazīstam Mīlgrāvi —

priedulāja šalkoņā, Daugavas un jūras

elpā:

„Sākas pilsētiņa, attālās pilsētas priekšosta un

fabriku apvidus. Drīz gar ceļu starp priedēm
divās rindās sāk stāties zemas koka mājiņas lē-

zeniem papes jumtiem, aizslēģotiem vai arī va-

ļējiem, lampas apgaismotiem logiem. — Cauri

meža šalkai arvienu skaļāk dzirdas svešas ska-

ņas. Kaut kur tālu tumsā klakš, šķind, elš un

svelpj. Pret vēju plūst grūta ogļu dūmu smaka.

Manāma savādi-svešas, nemitīgi kustīgas, pievil-

cīgi-atbaidīgas dzīves spēcīga elpa."

Šo pašu Rīgas nomali tēlo L. Paegle
romānā „Kurš mani mīl?" (1923.):

„Nelīdzeni, dubļaini ceļi, kas tomēr nes ielu no-

saukumus; zemas mājas nenoteiktā krāsā ar no-

kvēpušiem logiem raugās garāmgājējos kā vecas

māmiņas apmiglotām acīm. Bet gājēji vēl dziļāk
ievelk galvas mēteļu apkaklēs un iet tāļāk, it kā

viņiem gar visu pasauli nebūtu nekādas daļas. —

Kaut kur tumsā kā tāls ūdenskritums dobji rūc

pilsēta."

Gluži citu apvidu un citā uztvere zī-

mē J. Grīziņš grāmatā „Vārnu ie-

las republika" (1929.). Te Grīziņ-
kalna apkārtnes dzīve, tā sakot, no ie-

las zēnu perspektīvas. Arī te sasto-

pam dažus sulīgus tēlojumus, kas Rīgas

kopīgo panorāmu padara sevišķi dzī-

vu. Piem., Grīziņkalns svētdienā:

„Smiltis un leijerkaste. Dzeltena smilts, gaudojo-
šas automātleijerkastes, iereibušu puišu „Uch-cai-

cā!", morožnieka baritons, graužamo sauleņu

skraukšķēšana, šāvieni par 2 kapeikām koka vīrā

ar bezpulvefa šauteni, orķestra dārdi un drūzmā

pazudušas meitenes žēlās raudas — tā mana pro-

letāriskā dzimtene svētdienā. — Tūkstošgalvainā
masa rūc, kaujas, mutuļo putekļos, jaucas un

šūpojas čalā, glāžu šķindoņā un mūzikā. Grīziņ-
kalns līksmo. Un līdzi tam līksmi smej saule,
smiltis un leijerkaste."

Šim Grīziņkalna sociāli-kinētiskajam tē-

lojumam līdzās liekami tie statiskie

gleznojumi, ko no šīs pašas apkārtnes
sniedzis Jānis Vesēlis" romānā

„Dienas krusts" (1931.), kas pieder

pie labākajiem Rīgas nomales tēloju-
miem. Lūk, Rīgas nomales māja, kurā

kā skapja atvilktnēs salikti ļaudis no

tās pašas drūzmas, ko vienkopus var

redzēt ielās un laukumos. Šo ainu J.
Veselis sniedz ik pa stundai. Pienu:
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Pirmā stundā, 5—6:

„Stāvu stāvā, kāpņu kāpnēs bija ierīkoti simts

trīsdesmit pieci cilvēku mājokļi. Kā kantora skap-

jos atvilktnes ir pilnīgi vienādas, tā arī šinī lie-

lajā cilvēku skapī, ko vakaros kārtīgi noslēdza

un rītos atkal atslēdza bārdainais naktssargs Laz-

da, daudzajām atvilktnēm bija līdzīga iekārta:

viena istaba un virtuve un kāpņu laukuma iedo-

bumā četriem dzīvokļiem kopēja mazo vajadzību

māja, allaž piemētāta saplēstiem avīžu papīriem.

Un mājoja atvilktnēs dažādi cilvēki: sākot ar

ostas nesējiem un noliktavu slaucītājiem un bei-

dzot ar nabadzīgiem tautas visaugstākās intelli-

gences pārstāvjiem. Starp īrniekiem klīda tumšas

baumas, ka pat kāda departamenta direktors visā

savā godībā mājojot vienā no šīm atvilktnēm."

Otrā stundā, 6—7:

~Rīga pamodās arvien vairāk: atbrauca ceturtā

tramvaja pirmais vagons līdz Rēveles ielai, otrpus

sasvaidītai māju čupai pa Jāņa Asara ielu līdz Pēr-

navas ielai skrēja trešais, lauzdamies caur žīdis,ko

Marijas un šauro Avotu ielu, kur nekad nešalca

avotu svaigums. Sāka dārdēt piena pārdevēju rati,

grabēt apķepušie stopi pie māju vārtiem, lejot vai-

rāk vai mazāk kristīto pienu izslāpušo iemītnieku

kannās, krūzēs un pudelēs."

Trešā stundā, 7—B:

„Pilsētā jau valdīja muskuļaina kustība, vienmuļa

dūkoņa ar dažiem spalgākiem trokšņiem vidū

kā smagiem bungu piesitieniem orķestra daudz-

balsīgā čalošanā. Strādnieku pūļi vēlās uz darba

vietām gan kājām, gan tramvajos, autobusos, vil-

cienos, kas atstāja savas nakts patversmes un guļu
vietas."

īsts nomaļnieks, Torņkalna patriots, ir

Antons Austriņš. Piem.: dzeju grā-

matā «Vēriens" (1928.) viņam vai-

rāki pavedieni saistās ap šo nomali.

Lūk Māras dzirnavas, kas tagad pašas

nozudušas, atstādamas savu veidu ti-

kai dzejnieka vārdos:

„Lūk, tepat blakus tās rēgojas,

Sengadus no malējiem atstātas.

Kas reiz bij par varenām sudmalām!

Nu laika zobs sagrauž tās pamazām."

Un te — nomaļas ieliņas idille:

„Svilpodams pa mūsu ielu

Aiziet triju kazu gans."

Arī daži no jaunākajiem dzejniekiem
ir nomaļu cienītāji un savā tematikā

nomaļu ainas izsviež kā protesta pil-
nus pretstatus Rīgas bulvāru centram.

11. attēls. 1650. g. portāls Doma laukumā 11

(1914. g. nojaukts, kopš 1926. g. Latv. Ūniver-

sitātē).
VECRĪGAS PORTĀLI.

Tā Pāvils Vīlips (21. dzeja" 1930.)
šādā nozīmē dzejo par Latgales priekš-

pilsētu:

„Te roka satver,

ermoņiku,

grammofona plati —

pie vājas petrolejas gaismas

no aizkvēpuša loga
laužas

uz tavu ielu nelīdzenā bruģa

kāds nelīdzens

un salauzts skaņu mistrs,

kam brīžiem cauri izvijas

kā asa bulta

kāds lāsts — kāds kliedziens protestīgs

unskarbs."

Ostas rajona motīvus vairākkārt savā

dzejas klaviatūrā uzsitis A. Grigu-
lis. Piem. «Reportiera piezīmēs"

(1929.) viņš runā par Daugavu ostas

krodziņā:
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„Aiz loga

sitas Daugava akmeņu krastā,

un lādās velkoņa stūrmanis.

Netīrās glāzēs
netīri dzērieni viļņo..."

Ar Rīgas nomaļnieka noskaņām nāk

arī Aleksandrs Čaks, kas savā

pilsēfnieciskā skepsē dažādos variantos

izteicis savas simpātijas nomalei. Piem.

(„Apašs fraka' 1929.):

„Nomale zaļā, man apnicis trotuārs ciets!

lešu pa smiltīm, kur bērnībā kanālus racis,

Smaidīt, kā zēni no kastaņiem augļus sev triec,

Izšķeļot kastaņus brūnus kā telēnu acis."

Arī savā «Poēmā par ormani"

(1930.) viņš liek sevi aizvizināt no bul-

vāriem uz nomali, kur tomēr viņu sa-

gaida skumjas, jo šī nomale, tāpat kā

vecais ormanis, ir — mirstoša pa-

gātne:

„Un man top skumji šai zilgano ieliņu krēslā,

Skumji, kā būtu es nomalē pametis sirdi..."

Ne ar skumjām, bet nākotnes sociālo

pārveidību nojautām no centra uz no-

mali lūkojas Linards Laicēns („Sē-

mafors" 1924.):

„...staigājot pa pilsētu, es redzu:

jau ceļas nomales — tās gremdēs centrus.

Ar jauniem dzīvokļiem un jauniem tempļiem
tie nāks, kas paši jaunā veidā."

Tā Rīgas nomales mūsu rakstniecības

tēlos dzīvo savu daudzveidīgo dzīvi.

No klusas idilles skaņām līdz trauk-

smei uz pārvērtībām jaunā veidā —

kādi bagātīgi akordi Rīgas nākotnes

uvertīrai!

5. Rīgas darbdienas pulss.

Rīgai, taustekļainai lielpilsētai, pulss
sit dienu un nakti. Viņas sirds neap-

stājas nekad. Nē, viņai kā dīvainam

organismam ir pat vairākas sirdis, un

katrai no tām savāds pulss: darbapulss,
mantrausības pulss, baudas pulss; die-

nas pulss, gurdena novakara pulss,
nakts pulss, arī dzīvē neapmierināto
drudžainais pulss...

„Es dzirdu gajeju šalku uz bulvaja, dzirdu, kā

tramvajs dūc un zvana, pablenzdams aiz stūja ar

sarkanu, asinīm pieplūdušu aci.

Dzirdu svilpes kliedzam te nebēdīgi gaiši, te drū-

mi, — tērauda sliežu žvangstoņu, no kuras no-

dreb sasalusē zeme.

Tvaiks sēc un sēc un nevar vien atelsties, it kā

viņam vajadzētu elpu atvilkt priekš visas ze-

mes, dziļi no pašas viņas sarkanās sirds.

Un zeme dreb. Liekas, ka viņai ir neredzami

nervi, kufi aiz Rīgas sadalās kā tīkls un aiziet uz

visām pusēm."

Tā K. Skalbe («Mazās piezīmes")

klausījies Rīgas pulsācijā un dzirdējis

runājam vairākas sirdis reizē.

Rīgas darba sirds jau sen savu pulsā-

ciju atbalsojusi mūsu literātūrā. Te at-

kal godam jāmin Augusts Deg-

lavs, kas pirmais saklausījis daudz-

ritmisko Rīgas darba pulsu. Lūk, kā

viņš par to runā romānā «Jaunā pa-

saule" (1897.):

„Uz ielas sāka rasties vairāk dzīvības. Pa slie-

dēm izstūma jau vairāk vāģu izstrādātu koku no

plača Daugavas malā, ļaužu partijas likās naigi

klāt un nesa tos tālāk prāmjos, uzsauca: „īvē!"

un svieda tad stunguļus no pleca kā klaukšķēja
vien. Necik tālu sāņielā bruģētāji strādāja, sita un

kala akmeņus tik dūšīgi un, pa diviem, trim lielo

buku saķēruši, sita pa jauno, nelīdzeno bruģi, kā

vai visa zeme nodunēja."

Te vēl Daugavas aina («Zeltenīte"

1909-):

„...mazie tvaikonīši, it kā ausis aizbāzuši, izspļā-

va pa skursteņiem melnus dūmu mākoņus, stenē-

dami un it kā pēdējos spēkus saņemdami, stei-

dzās ar koku partijām gan uz augšu, gan uz leju.
Krākdams un elsdams vilciens skrēja pa dzelzs

tiltu, tā kā dzelžu margas nozibēja vien-"

Līdzīgu ainu ap Daugavu tēlo Līgot-

ņu Jēkabs (stāstā „Lieki", kop. r.

IV, 1925.), beidzot izsaukdamies:

„Kā te rūca, gāja, trokšņoja visapkārt. Kāds dzī-

vības prieks, kāda enerģija, kāda kustība bija sa-

grābusi visu šo organismu, ko sauca par liel-

pilsētu."

Rīgu darbā dažādās variācijās tēlojis
arī A. Upītis. Piem., novelē «Dū-

mos" («Darba laikā" 1915.) viņš rāda

darbdienas sākumu — agri no rīta:

„lelas vidus bija pilns turp un atpakaļ braucējiem
vezumniekiem. Pa trotuāru pretim un gājām stei-

dzās strādnieki un kalpones, ar kurvjiem uz ro-

kām. Spraucās gājām, aizķēra un pagrūda te no
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12. attēls. Pēteŗa baznīcas rie-

tumu gala labais sānu portāls,

kura metu pagatavojis akmeņ-
kalis Ansis Valters Šmīselis,
celts starp 1690.—1697. g. Fo-

togr. 1929. g. direktors inž. A.

Grīnbergs.

VECRĪGAS PORTĀLI.

vienas, te no otras puses. Svārku ārkabatā iebāzta

pudele kafijas nemitīgi šūpojās un šūpodamās si-

tās pret sāniem. — Kungi vēl gulēja. Strādnieku

cilvēku vien bija pilna iela. Līdz pat vagonu fa-

brikai bija saredzams melns, ņirbīgs ņudzeklis.

Smagās tupeles, no kailiem papēžiem atlēkdamas,

trokšņaini sitās pret trotuāru. Lai sitas, lai rīb,.,
lai modina tos no mīkstām, siltām gultām..."

Mūrnieki un namdari jaunajās celtnēs

(«Pēdējais latvietis"), burzma

un veikalošana krogos, zelta drudzis

bankās, kas ar saviem kreditiem ie-

šļāc jaunas asinis augošās latviešu pil-
sonības dzīslās («Zelts", «Pa vara-

vīksnas tiltu") — tāda ir A. Upī-

ša plašāko episko darbu tematika, un

tās turpinātājs ir Pāvils Rozītis,

it īpaši savā momentāiajā romānā

«Ceplis" (1928.). Restorānā Atmodas

gars sit šīs šķiras īpatnējais pulss:

„Zilpelēkajā gaisā dzērāji ap galdiņiem izskatījās
kā sakūmuši ērmi, kas svaidīja rokas un plātīja

mutes, bet kuru vārdu atsevišķās skaņas nebija
dzirdamas, jo tās saplūda ar vispārējo dūkoņu.
Ap kādu galdu sēdēja seši vīri piesārtušām sejām

un atpogātiem kažokiem. Tie bija Latvijas jau-
nās rūpniecības un tirdzniecības topošie notei-

cēji ..."

Veikalniecisko Rīgu ar mirdzošiem

skatlogiem un publiku ap tiem, kā arī

viņas „sitijas" valdošo ielas žanru zī-

mē Vilis Lācis romānā „Piecstā-

vīgā pilsēta" (1931.):

„Lielo manufaktūras veikalū logos vizēja brokāta

un gāzes drānas- Izgreznotas vaska lelles ne-

dzīvām acīm uzsmaidīja ielai. Balti, sarkani un

zaļi dārgakmeņi mirgoja juvelieru 10g05... Foto-

kameras; kungu un dāmu friziersaloni, ar ma-

nikīru un pedikīru; auto firmu pārstāvības; Zin-

gera šujmašīnas; antikvāriji ar saplaisājušām 18

gadu simteņa gleznām; Rozentāla servīzes ar

vecām bruņnieku pilīm un izkāmējušiem kur-

tiem; drogu bodes ar šļircēm, pārsienamiem un

bārdas dzenamo pulveri; kino priekštelpas ar

tikko apģērbtu un pavisam neapģērbtu sieviešu



82

nobildējumiem; silti pīrādziņi, stērķelētas apkak-

lītes un krokodīļādas rokas somiņas — viss tas

kā rēvijā slīdēja gar acīm. Priekšmeti izsta-

roja žilbinošu gaismu, asu, hipnotizējošu spo-

žumu. Neredzamu magnetu vilkti, cilvēki lipa

pie skatu logiem un kārām acīm aprija skaistās

lietas, lai gan tās viņiem bija pilnīgi liekas un

nesasniedzamas."

Nē, šī pārplūstošā elegance, kurā slīka

veselas ielas un kvartāli, taču kādam ir

arī vajadzīga, taču kādam tā arī pieder.

Un romānists rāda arī viņus — bagātās

un elegantās Rīgas reprezentantus:

„Pa trotuāru spraucās gafām blondi un bruneti

radījumi, no kufiem plūda vītušu puķu smaršas.

Sievietes kā brīnišķīgi eksotiski stādi, purpurt-

sarkani uzziedējušām lūpām, ogļu melnām skrop-

stām, ar interesantu Kotī bālumu uz vaigiem, pie-
skārās pleciem, pievēsmodamas saviem aromiem

putekļaino ielas gaisu. Brīnišķīgas, vārās, smai-

došas, melancholiski apgarotas būtnes slīdēja,

viegli cilādamas miniatūrās kājiņas, grozīdamas
rokas somiņas un saules sargus un katrā

spogulī pārbaudīdamas savu kosmētisko dai-

ļumu."

Šīs ainas vērotājs tad arī beidzot iz-

saucas:

„Tā bija bagāta, paēdusi un laimīga pilsēta,

kur pat uz ielas bija tik daudz smieklu, prie-

cīgu cilvēku un labu drēbju."

Lepnajai un bagātai Rīgai savas ver-

harniskās poēmas veltījis A. Švābe

(«Bulvāri" 1920.). Lūk bulvāraina:

„Skrien auto, pekles kvēles sprēgādami;

smej baltā priekā vēlie cafe nami

un māj ar zaļām palmu plaukstām: —

tur sievas sirdīm aukstām

ik kuram lūpu karstās svelmes sniedz!"

Pavisam citāds pulss tanī pat laikā sit

drusku sāņus — Torņa ielā, pie darba

biržas. Te neatlido kairas sievietes, bet

tikai retas dūjas, ar kurām bezdarb-

nieks var sarunāties savā gausajā bez-

darba dienā. Un šī pulsa vibrāciju at-

zīmējis J. Grots kādā dzejā («Vaka-

ra mākoņi" 1930.):

„...
nebrīnāties Torņa ielā, dūjas,

Ka starp rokām, kas jums druskas sviež,

Daudzas paceļas kā niknā draudā nūjas,

Daudzi triecieni kam pašām jāizcieš."

Brīžam šis nevarīgais slimnieka pulss

kļūst drudžains, un tad Rīgas ielas redz

jaunas ainas — demonstrāciju. A. Švā-

bes, L. Paegles, P. Rozīša v. c. dze-

jās arī šis Rīgas pulsojums izteikts

vārdos. Piem., A. Švābes „lelas gā-

jiens" (grām. „Bulvāri") rāda ļau-
dis neparastā plūdumā Rīgas ielās:

„No viņiem akmeņainais šaurums paist un

dūst,

kad melnā plecu strāva

uz priekšu neturama plūst

kā lāva,
kas atdzisusi ārpusē, bet sirdī glabā liesmas.

Skan dobji vēja plucinātas cīņas dziesmas,

un atbalss, mūru atvairīta, balsij pretim

veļas,

un logi skaņām stikla lūpām sakliedzas

no brīnumiem."

Tik daudzējāds ir Rīgas pulss, tik da-

žādi ir viņas darba dienas ritmi. Jo
— viņa ir lielpilsēta ar savu īpatnējo,

pretešķību caurausto spēku. Te, kā P.

Rozītis («Uguns ceļi" 1927.) sa-

ka, pilsēta auž „dzīves ceļus, savīdama

tos neizprotamā režģī un neapturēda-

ma savas zeltā sakaltās sirds darbību

ne uz mirkli".

Jūlijs Vecozols romānā «Dzi-

dra" (1927.) veltījis veselu nodaļu

Rīgas daudzveidīgai pulsācijai («Rīga

dimd..."). Tā ir skaista ģenerālizējoša

simfonija:

„Kā milzīgs daudzbalsīgs instruments skanēja

Rīga. Dienu pa dienai, nakts vidū...
Par ko Rīga dzied? Vai par sāpēm, vai par rū-

pēm? Vai par negansīgo prieku, māņu laimību?

Vai viņa draudēja ar baigu pareģojumu, vai,

smagā balsī dvesdama, apsolīja klusu dvēseles

laimi, zvaigžņotu mīlas reiboni, Saules zieda uz-

plaukumu? ...

Jau agrā rītā sāka skanēt soļi uz trotuāra, pirms

skanīgi, reti, tālas apspiestas dūnoņas pavadīti.
Tad tie steigā pieņēmās, kļuva vienmēr bie-

žāki, neizšķirami, līdz pārvērtās nervozā kņadā.

Atskanēja svilpieni, no dzelzceļa, fabrikām... No-

rībēja rati. Dažādi citi trokšņi cēlās, sakusa

viens ar otru, tramvajs šļūca, zvanīja, smago

ormaņu rati trīcināja rūtis, saocieni, runas, zirgu

pakavi, viss saplūda neizprotamā rūkoņā, dim-

doņā, žūžienā, grāvienā... Nu Rīga dziedāja

pilnu muti, visā kaklā, dziedāja paceltā balsī,

dziedāja sajūsmā, dīvainā baudā!...

Pret pusdienu dziesma kā izgaisa, izčaloja, iz-

balsojās tvanīgā gaisā. Debess spiedās ciešāk

Rīgai virsū, balsij nebija diezgan telpas, kur

skanēt un atskanēt.
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Palsi, dūmakainas dienas putekļi lidoja gaisā,
apspieda skaņu un trokšņu dunoņu kā pērkoņa

grāvienu atskaņas. Saulei trūka spodruma, de-

besīm īstā ziluma, gaisam zemes svaiguma. To-

mēr cilvēki mudž vien pa ielām, tie skrien

un skrien, kā smagās dunoņas varā, dzīti uz

vienu pusi, vai apreibuši, nezinādami kur steig-

ties. Un tomēr, starp cietiem skatiem, sarauktām
pierēm arī smaidīgas sejas, smiekli, jautras sa-

runas: dzīvība, Jaime, prieki...

Pavakarē, kad augsto namu jumtos izkvēloja
sarkanais saules zelts, dziesma skanēja , atkal

skaļi, kā kad Rīgai palicis vēl kas nepateikts,

svarīgais vārds, dvēseles noslēpums."

Tā runā dzejnieks, kura būtnei valdo-

nīgi strāvo cauri Rīgas daudzveidīgās
drūzmas pulss.

6. Rīga naktī.

Arī Rīgai naktij ir savi mīlētāji mūsu

rakstnieku vidū. Kad norimst dienas

troksnis, Rīgas seja kļūst citāda, vi-

ņas pulsa ritmi mainās. Bet arī tie

patura moderno pilsētnieku savā va-

rā. Jo arī naktī Rīgai ir sava dzī-

vība, tā kļūst pat valdzinošāka.

Antons Birkerts kādā garākā epi-

skā darbā («Nolādētais", kop. r. I,

1923.), kurā tas tēlo zemnieka dēlu kā

Rīgas gūstekni, rāda šī cilvēka izjū-

tas vakarā, kad veikalu durvis un logi
aizdarās uz nakts guļu:

„Nosēdies kādā alejā uz vientuļa sola, viņš ar

interesi noskatījās cilvēku plūzmā. Skolnieki un

skolnieces, ierēdņu spožie svārki, jaunavas un

jaunekļi, ielas klaidones, veči, bērni, saules brāļL..
Viss — viss raibā masā — cits caur citu —

juku jukām un tomēr mierīgā, pieklājīgā, mo-

menta jūsmā vienoti."

Citu, līdzīgu tēlojumu sniedz jaunākās

paaudzes rakstnieks Jānis Sārts

(«Pagarš" 1930.):

„Saules gaisma izdziest pār pilsētas namu šķo-

rēm. Bulvāros smaršo tumši zaļās, tikko atvē-

rušās lapas. Klusu dunēdami trauc auto. Vasah

rīgi siltas, maigas, vieglos uzvalkos tērpušās dā-

mas lej brāzmīgu čalu šaltis visapkārt. lelas

snauž kā brīnišķīgā medus dzirā noreibušas. Lie-

lajā Vērmaņa dārzā sēž no dzīvokļu rūktuma

izmesti ļaudis. Vakara patīkamais dzestrums, la-

pu smaršas un tīkamas nakts gaidas."

R. Sutta.Čaka „Ormanis".

Arī visintīmākos brīžos pilsētnieka iz-

jūtas nav izolējamas no Rīgas, kas at-

staro pat mīļotās sievietes acīs, kā to

apliecinājis kāds cits pilsētas sajūtu

pārņemts dzejnieks — Valdis Grē-

viņš («Pirmā dzeju grāmata"

1923.):

„Mirdz tavās acis pilsēts drudžainais

Ar torņiem milzīgiem, kas uzkāpj padebe-
šos."

Bulvāris — Brīvības bulvāris kļūst vai

par simbolu Rīgai naktī. Mainot naktī

seju, te Rīga zaudē savu konvencionā-

lo dienas toni un kļūst nekautrīgi baud-

kārīga, pat ciniska. Tā par viņu —

vilinošu un kāru kā odzi — dzied

Aleksandrs Čaks («Poēma par

ormani" 1930.):

„Miesnieka zellis

Kur pārvērties dendijā smalkā

No peļņas par divi simti teļiem,
Izsalcis sievietes smalkas kā Šellija pants."

Arī Jānis Ziemeļnieks, naksnīgais

Rīgas dzejnieks, slīdēdams kā skumju
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vīzija starp ļaudīm, veltījis dziesmu Rī-

gas tumšajai nakts sejai («Skūpsts"

1928.):

„Tumsā sejas kā pasakā skaistas,

Garām aizejot smaidīja — pērc!"

Rīgas nakts ar savām izpriecas vietām,

hazardu un mīlas baudu lokāliem, kur

pērk un pārdod par naudu tīras jū-

tas un godīgu apziņu, kur cilvēks zau-

dē savu cilvēcību — tie ir temati, kas

nodarbinājuši jau Jāni Poruku, Ed.

Vulfu un vēl tagad jo bieži nodar-

bina Andrēju Upīti («Sieviete",

«Zelts" v. c.) un Kārli Zariņu («Pel-

nu viesulis", „Dārza māja", «Starp di-

vām mūžībām" v. c.). Lauku jaunekļi,

Rīgā nokļuvuši, krīt par upuri viņas

naktij: spēļu klubiem un dejas grī-

dām.

Tas ir jau draudošs slimnieka pulss,
kas saklausāms šādos Rīgas naktsdzī-

ves tēlojumos. Un tāpēc kā spirgtas
dzīvības šalts šai naktij kā murgam

laužas cauri nerimstošā darba ritmi.

Kluso, vientulīgo pārdomu dzejnieks K.

Krūza («Rudens saulē" 1926.) de-

vis šādu dzirdes gleznu no Rīgas
nakts:

„Un pēkšņi pusnaktī kā sauciens

Skan svilpiens — griezīgs, skaļš un ass!

Tur laikam aiziet vēl kāds brauciens

No norimušas stacijas..."

Visvairāk tomēr Rīgas nakts trokšņos

iejutušies, pat iemīlējusies ir Biruta

Skujeniece, kas savā grāmatā «Sta-

ru spārni" (1925.) atstājusi brīnišķī-

gu veltījumu Rīgas naktij:

„Kad aiziešu no šejienes,
Es ilgošos pēc vilcieniem,

Pēc rībošajiem vagoniem,
Kas maniem logiem garām skrien.

Kad aiziešu no šejienes,
Es ilgošos pēc svilpieniem,
Pēc sēmaforu signāliem,
Pēc zaļsarkaniem uguņiem."

Šīs balsis naktī atgādina, ka Rīga to-

mēr ir mūsu darba organisma sirds,
kas nenorimst arī tad, kad pāri tai lido

nakts kaislību un baudu elpa.

7. Intellektuālā Rīga

Mūsu rakstnieku vecākā paaudze, kas

nāca no patriarchālajiem laukiem, ne-

mīlēja, pat ienīda Rīgu kā kultūras

centru. Pilsēta esot visādu ļaunumu

un netikumu perēklis —

ar tādu lo-

zungu izgāja cīņā pret pilsētu vispār

Apsīšu Jēkabs stāstā «Uz pilsē-
tu!" (1891.). Līdzīgā kārtā, tikai ar

vēl rupjāku tendenci, gāja cīņā pret

pilsētu J. Purapuķe savā paskvilā

«Jaunā strāva" (1895.). A. Sau-

lietis vēl pārdesmit gadus vēlāk de-

vās tādā pat cīņā pret Rīgu tanī lai-

kā, kad tā jau bija kļuvusi valdinie-

ce pār laukiem (Andra Vītalka «Pa-

saka" 1912.). Bet — Rīga neatvairā-

mi lauzās iekšā lauku idillē ar savām

mašīnām un ātrinātiem ritmiem, grā-

matām un jaunlaiku idejām, un don-

kichotiskajiem Rīgas pretiniekiem bi-

ja jāpaliek ceļmalā ar salauztām spal-
vām.

Bet tas nenozīmē, ka Rīgas intellek-

tuālā vērtība nebūtu arī turpmāk vai-

rākkārt pārbaudīta mūsu literatūrā:

J. Poruks te minams kā pirmais, kas

romānā «Rīga" (1899.) mēģinājis dot

novērtējumu Rīgas intellektuālajai dzī-

vei. Šī romāna varonis mīlētāja acīm

noraugās no Bastejkalna uz Rīgu, bet

sajūt arī to, cik primitīva ir Rīgas ga-

rīgā seja:

„R:gai ir bērna prāts. Viņa ir septiņi simti

gadus veca, bet viņas gars iet vēl rāpus. Karš

viņu dzemdināja, karš to audzināja, un karā

viņa sagrūs. Nepietiek ar to vien, ka kuģi

pienāk un aiziet, ka ļaudis čum pa ielām, ka

torņu gali padebešos slienas. Tas viss ir visai

laicīgs un nicīgs. Labi, ka būtu Rīgā pacēlies

cēlais, ideālais gars."

Rūdolfs Blaumanis kādā savā sa-

tirā (kop. r. IX, 1926.) ļoti asā veidā

apsūdzējis Rīgas pilsoņus par intellek-

tuālas attīstības un sevišķi mākslas

kultūras trūkumu:

„Par trim gadiem vienreiz tie apaunas kājas
Paraudzīties, kā mūsu teātrim klājas.
Tiem mūsu glezniecība miglaini bāla,

Tie zin, ja daudz, ko no Rozentāla..."
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Visasāko apsūdzību intellektuālajai Rī-

gai ir uzrakstījis J. Akurāters kā-

dā savā stāstā par Rīgas bohēmu („P u-

ķes ziemeļos", kop. r. 111, 1923.):

„R:ga ir rēķinu mašīna, suta katls, kūjā birģeļi

vāra sev kompotu. Kas te dzīvo? No tautas

nekā. Namu cēlēji un avīžu rakstītāji, kuriem

„tauta" nav nekas vairāk kā pūķis, kas naudu

velk."

Tikpat nesaudzīgi un noliedzošas skep-

ses pilns viņš runā poēmā «Rīga"

(kop. r. V, 1924):

„Neviens nekā te nevar uzdrīkstēties,
Kas pilsoņkodeksā nav iezīmēts,

Palss sastingums pār sabiedrību plēties,

Viss ieguvums ir miermīlīgs un lēts.

Kas savas pērles akmeņos te sēt ies,

Kad sējums iznīcībai novēlēts.

Lai karogs kāds virs nama jumtiem plandās,

Viņš neapsedz to sīku kalpu skrandas."

Andrēja Upīša tēlojumā Rīgas jau-

nais, topošais saimnieks — latviešu

pilsonis arī ir — mietpi'sonis. Tas nav

Deglava Krauklīšu Pēterim cienīgs pēc-

tecis tanī ziņā, ka tas līdz ar materiālo

turību censtos iegūt arī patiesu infelli-

genci. Savos divos romānos «Pilso-

ņi" (1906.) un «Pēdējais latvie-

tis" (1913.) viņš kā Tomasa Manna

«Budenbrokos" rāda divu paaudžu mai-

ņu Rīgas pilsonībā.

Un abas šīs paaudzes intellektuālā zi-

ņā atrodas uz ļoti zema līmeņa: ir pie-

savinātas kultūras ārējās formas, bet

ne saturs.

Dižpilsonis Alberts Kalve savas attie-

cības pret garīgo kultūru formūlē tā

(«Pēdējais latvietis"):

„Seši rubļi jaungada vizītēm katru gadu: divi

studentiem, divi konverzācijas vārdnīcai, divi li-

teratūras fondam... Es mīlu mākslu! Jā, agrāk,
kad jaunāks biju un vaļīgāks, visas latviešu grā-

matas pirku. Tagad... bet tie jaunie latviešu

rakstnieki jau ar' nekā krietna nevar uzrak-

stīt."

Varbūt varētu likties, ka Andrējs

Upītis pārāk neobjektīvi šaržē Rīgas

pilsoni. Bet saudzīgāka par viņu nav

arī Brigaderu Anna, kas savā ko-

mēdijā «Pie latviešu miljonāra"
(kop. rakstu IV sēj.) liek latviešu mil-

jonāra mājās noritēt tādai sarunai starp

intelligences pārstāvi un bagātniekiem,
kad tie sāk interesēties par latviešu

mākslinieku gleznām:

— P-u-r-f-ī-t-s. Purfīts.

— Tā kā latvietis būtu!

— Bet nav šika! Tik biezi saķepējis. Bet ko

tad nu ar tur daudz var paģērēt. Latvietis vien

jau ir.

Mēs redzam, ka latviešu rakstnieki si-

stēmatiski rāda Rīgas pilsonību kā in-

tellektuālā ziņā provinciālu. Bez šau-

bām, šie tēlojumi nav bez sava krāsu

sabiezinājuma. Bet šāds Rīgas vērtē-

jums pašos pamatos ir taču dibi-

nāts*).

Ejam soli tālāk. Arī pēckara laikmeta

literāfūrā — A. Upīša, Jūlija P ē -

tersona, A. Gulbja, Brigaderu

Annas, J. Akurātera, K. Zariņa,
P. Rozīša v. c. darbos — ir palicis
tas pats iepriekšējais negātīvais skats

uz intellektuālo Rīgu. Veikali un ban-

kas, akcijas un vekseļi, miljonu rauša-

na spekulātīvās operācijās, ārīgā ele-

gance un iekšķīgs garīgs trulums —

tā ir valdošā tematikā tanīs darbos,

kas atbalso Rīgas dzīvi pēckara ga-

dos.

Un tomēr — itin kā pretrunā ar citiem

darbiem, P. Rozītis romānā „Divas

sejas" (1922.) runā par intellektuālās

Rīgas jauno, dzīvo spēku, kas ieplūst

no Latvijas laukiem:

„Jā, šie vidzemnieki! Viņi plūst uz Rīgu, lai

arī mākslās un zinībās ieņemtu redzamu vietu

un lai visus pārsteigtu ar savu izturību un rak-

stura stingrību. — Bet arī no ziedošās un lī-

dzenās Kurzemes uz Rīgu plūst tas labākais,

lai metropolē, blakus dzelzs spēkam, botu arī

maigums un grācija, kas tomēr nav strauja, bet

plaša un līgojoša kā bagāta kviešu druva."

*) Arveds Bergs 1913. gadā savās „Piezlmēs par

latviešu kultūras jautājumiem" (Latv. Izgllt.
B-bas Gada grāmatā) izteicās: „Asā ciņa dēļ
materiālās labklājības, izdevīgās konjunktūras

jo pilnīga izmantošana prasa visus spēkus,

neatliek vairs ne vaļas, nedz gribas, nedz

patikas nodarboties ar „augstām" lietām."

Un tāpēc A. Bergs rezignēti nosaka:
,;
nav

tas laiks mūsu garīgās kultūras ziediem."



86

Un patiesi, viss latvju tautas intellek-

tuālais spēks tagad ir savākts Rīgas
fokusā. Ap 1905. gadu mums bija sava

literāriskā Veimara — Cēsīs, bēgļu lai-

kā — Valka un Valmiera. Tagad Rī-

ga ir mūsu mākslas un zinātnes centrs.

Un ir labi, ka latviešu rakstnieks ne-

lūkojas pieticīgi viņas intellektuālajā

sejā, bet nesaudzīgi rāda tanī iemetušos

trumus un vecas vātis: tā viņa drīzāk

noskaidrosies. Notiek tā, kā jau

J. Akurāters bija teicis savā lie-

lajā apsūdzībā par intellektuālo Rīgu

(«Puķes ziemeļos"), kur prokuro-

ra tonis beigās izlīdzinoties pārvēršas

aizstāvja vārdā:

„Rīga, cik materiālistiska un sausa tā arī iebūtu,
izstrādā sevī, kā jau katrs tāds materiālisma

centrs, pretgifti pret to, kas nomāc garu. Te

dzimst arī idejas, kas dod māksliniekiem jaunu
veseri rokā, ar ko strādāt pie akmenī ieguldītās
dzīvās un mūžīgi daiļās dvēseles."

Bet ja Akurāters var samierināties ar

Rīgu — tādu, kāda tā ir, — tad viņa

vietā no jauna kā tirdītājs nāk Jā-
nis Sudrabkalns un jautā: „Kur
esi, mana pilsēta?" («Spuldze vē-

jā" 1931.):

„Kad raugos pagātnē, tā gaist kā migla:
Tur zaļa maura nav kur atpūsties.
Kad eju tagadnē, tur elpa smok:

Tik daudz ir ļaužu, cilvēku tik maz,

Daudz torņu, pajumtes nav naktsguļai,
Daudz jaunu likumu, maz jaunu domu.

Kā svešinieks te maldās sapņotājs
Un taujā, jaunos kungu ērmus raugot:

Kur esi, mana pilsēta?"

Tāds ir dzejnieku spriedums: intellek-

tuālā Rīga — vēl nav gatava...

8. Rīga kara troksnī un brīvības cīņās.

Pasaules kara laikā, līdz ar rūpniecī-

bas uzņēmumu un valsts iestāžu eva-

kuāciju 1915. gadā, Rīgas parastā seja

pilnīgi Darba trokšņa vie-

tā iestājās neparasts klusums. K. Skal-

be tagad zīmē Rīgu kā gluži svešu pil-
sētu («At spīdumi" 1918.):

„Apstājaties, kur jums patikas, visur jūs dzir-

dat pilsētu, kas apturējosi savu vareno elpu,

mirstošu pilsētu. Se nav nervozitātes. Es apstā-

jos uz visdzīvākās ielas, rakstu ar savu spieķi

uz asfalta un domāju šo-to. Un man nav bai-

les, ka mani kāds pagrūž vai sabrauc."

Kur kara dienās nonāca Rīgas darba

trokšņa darītāji, to rāda A. Švābe

stāstā «Ceļā" (stāstu krāj. «Ceļā"

1920.). Evakuētas fabriku mašīnas līdz

ar strādniekiem, un darba pilsētas jū-

smīgajam dzejniekam tagad atliek ar

skumjām sekot evakuācijas vilcieniem

pa lielajiem Krievijas dzelzceļiem —

tur varēja sastapt — mirstošās Rīgas

līķus:

„...Vilcieni gulēja pa stacijām kā miroņi. Un

miroņus viņi veda.

Jānis Mūllers apstaigāja vagonu pēc vagona un

lasīja lakoniskos uzrakstus: ~Provodņik", „Phoe-

nix"... Apglāstīja melnās mašīnas daļas — tās

bija aukstas un mitras. Tie bija miroņi, kas

jau trūdēja.
Un viss tas nāca no viņa mīļās dzimtās ze-

mes. Visi šie salauztie ķermeņi, šīs atrautās dzelzs

rokas.

Kas viņam bija sīkā idilliskā dzintarzeme bez

Rīgas? — Cilvēks bez sirds."

Bet līdz ar to, ka kara notikumi sa-

velk ap Rīgu arvien ciešāku loku, pil-
sēta sāk dzīvot atkal jaunā drūzmā.

Tā ir īsta kara drūzma: ielās dun ka-

reivju soļi un kara ratu rīboņa, tā-

lumā dūc lielgabali. Bet ik pēc kau-

jas Rīga kā liela lazarete uzņem ie-

vainotos, aizved kritušos Daugavas sar-

gus uz Brāļu kapiem.

J. Akurātera dzejā «Apglabāšana"
(«Dienu prieks" 1920.) ir maza aina

no šīm dienām:

„Un rituālu svēto nepārtrauc
Ne bēru gods, ne kapu zvanīšana,

Tik daža granāta vēl pāri kauc."

Tad nāk 1917. gada revolūcija, un Rī-

ga atkal iegūst citu seju. To, starp citu,

zīmējis Andrējs Upītis romānā

«Pērkona pievārtē" (1922.):

„No rīta redz ļaudis šur-tur pūlīšos klusi sa-

čukstamies. Bet vakarā tramvaja vagoni, ielas

un laukumi līksmi uztrauktu skaļu ļaužu pilni.
No sāņielas iznirst gājiens ar sarkanu karogu
un plakātiem. — Kaut kur sāņus spēcīgi ieska-

nas revulūcionāra dziesma."
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13. attēls. Pētera baznīcas

rietumgala kreisā portāla

sīkdaļa. Fotografējis 1929. g.

direktors inž. A. Grīnbergs.
VECRĪGAS PORTĀLI

Bet Rīgai 1917. gada revolūcijas laiks

bija tikai illūzoriskas brīvības dienas.

Krievu armija savā sabrukumā atstāja

Rīgu vācu varā, un kāda seja tad bija

Rīgai, to rāda Andrejs Upītis citā ro-

mānā — „Zem naglotā papēža" I

(1928.):

„Paklibs vācu zaldātiņš, kaskā, durkļotu š?u-

teni pār plecu, pa ielas vidu dzina pilsētā sa-

lasītu krievu dezertieju baru. Tie no vakar-

dienas brammanīgajiem logu dauzītājiem. Daži

vēl paģirās, bāli un nedroši uz kājām. Divi

bez cepurēm. Vienam šineļa piedurkne atplēsta,

kā norauts spārns kuļājas ap ceļgaliem. No-

šļukuši kā ūdenī apmērcētas vistas, stulbām acīm

viņi skatījās apkārt.
Trotuāra gājēji ņirgājās.
— Dzen kā teļus uz kaušanu.

— To viņi arī ir pelnījuši. Šitie pasi ir, kas te

vakar laupīja."

Andrējs Upītis šinī pašā romānā zīmē

arī ainu, kā pirmās dēmokratiski vē-

lētās Rīgas pilsētas domes pirmajā sē-

dē ierodas tikko Rīgā ienākušā vācu

kara spēka pārstāvis Detmanis, un ši-

nī aprakstā diezgan pareizi attēlota

vēsturiskā patiesība:

— Es esmu Vācijas astotās armijas virsnieks,

pirmais še Rīgā, un tāpēc paziņoju pilsētas pār-

valdei, ka vācu karaspēks ieņēmis Rīgu un tā

jau atrodas viņa varā.

Galvas vietnieka seja uzziedēja platā, neizsa-

kāmi laimīgā smaidā.

— Rīgas pilsētas vārdā es šajā ilgi gaidītā lai-

mes brīdī noliecos spožo uzvarētāju, Vācijas as-

totās armijas priekšā un nolieku jūsu rokās un

varā sirmo vācu Hanzas pilsētu Rīgu, kas var

atskatīties uz spožu un slavenu pagātni un il-

gāku kā septiņsimti gadi vācu kultūru. Izlū-
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dzos tūliņ jūsu apsardzību pret laupītāju un

postītāju bandām.

Bet vācu armijas okupācijas vara to-

mēr nelika atplaukt smaidam Rīgas se-

jā. Bads un posts auga augumā, un

kad 1918. gada beigās sabrūkošās vācu

armijas atliekas atstāja Rīgu, tad aina

bija līdzīga tai, kāda radās, krievu ar-

mijai aizejot no Rīgas. A. Gulbis sa-

vā romānā «Fantasti" (1924.) jo pla-

ši notēlojis Rīgu okupācijas laikā, un

vienā no pēdējām nodaļām viņš rāda

arī šī laika lielākā barbarisma ainu —

vācu teātra (tagadējās Nacionālās ope-

ras) dedzināšanu:

„Dega staltākais kultūras piemineklis! Uz ielām

saplūda tūkstošiem cilvēku, Pētera baznīcas drū-

mi dimdošā zvana aicināti. Metāla skaņas rau-

dāja, satricinādamas iekšpilsētas simtgadējos mū-

rus, drūmi atbalsodamās pilsētas nomalēs. Tūk-

stošiem ļaužu, nevarīgi sevī sakumpuši un ar

aizturētu elpu noskatījās milzu ugunsgrēkā. Cil-

vēkos un dabā bija iestājusies vienaldzības tir-

poņa...

— Aizdedzinājuši! Paši savu teātri aizdedzinā-

juši! — publikā runāja."

Tad atkal jauna pārmaiņa Rīgas sejā:

komūnistu varas laiks. K. Skalbe

(«Mazās piezīmes" 1920.) to ie-

tver divos īsos teikumos:

„Kas ir aizgājis un kas ir palicis no jaunā

laika, kuru mēs gaidījām? Ir palikuši tikai brūni

asiņu plankumi uz tiltiem un sliekšņiem."

Rīga smagi cieta terroru un badu, ka-

mēr pēc pieciem mēnešiem nāca atkal

jauna vara, lai iesāktu vēl trešo ter-

rora un bada posmu. A. Gulbis

(«Fantastu mantojums" I, 1925.)
tēlo, kā Pēteris Stučka 1919. g. maija
naktī bēgdams no bruņinieku nama, ie-

domājas Rīgas turpmākās dienas:

„Vai šī staltā nama agrākie iemītnieki, lieli-

niekiem Rīgai tuvojoties, arī tā bēguši — klusā

nakts stundā, pat kalpotāju neizvadīti? Kur tie

tagad mitinājās — Jelgavā, Liepājā, Berlīnē?

Varbūt šodien, rīt tie atgriezīsies. Tie izstieps
no jauna savas rokas pēc latviešu mantas. Tie

zvērējuši kalpināt cilti pēc cilts, dzimumu pēc

dzimuma. Tie atriebs un spīdzinās ikkuru, kas

tiem pretosies. Varbūt rīt pa Rīgas ielām plū-

dīs asiņu straume."

Tā arī notika. Un Niedras valdības

laiku Rīga raksturo šādas K. Skal-

bes rindas („Mazās piezīmes"

1920.):

„Savādas mušas ir parādījušās mūsu pilsētā, kuru

sīkšana izplata riebumu un šausmas. Tās ir līķu
mušas/

Trūdoši līķi saules tveicē uz Rīgas ie-

lām un laukumiem — tāda bija jaunā

pārejošā aina. Nākošā — Rīgas atbrī-

vošana no Niedras «landvēristiem"

1919. g. jūlijā. K. Skalbes vārdu glez-

nas sniedz brīnišķu siluetu: Niedras

kara pulku atkāpšanās pār Daugavas
tiltu («Mazās piezīmes"):

„Saule jau bija viņā pusē Daugavai, no šīs puses
nekrīta vairs neviens spožs stars, un es redzēju

brīnišķu siluetu rindu, kas slīdēja man garām

gar vakara debesīm. Spainis ratu paka|ā, sa-

līkusi zaldāta mugura zem kulbas, viss noda-

lījās tik asi kā izgriezts no melna papīra, kas

turēts pret gaismu. Pa priekšu gāja karogs,
tad milzīga slota, kas bija uzsprausta uz kā-

das ratu kulbas.

Ej ar Dievu, slota! Diezgan tu esi slaucījusi

mūsu apcirkņus. Daudz pār šo tiltu ir aizve-

dušas tavu vezumu vēderainās kulbas. Nečīk-

stat, neraudat, nesmērētie rati! Jūs aizvedat mū-

su mantu un arī netīrību, ko ienēsāt mūsu

zemē. Mums paliek tīrs gaiss un viegla sirds.

Nu es dzirdu, ka vasara ir augšā un izpleš pār

Latviju savus mirdzošos spārnus."

Bet tie nebija vēl miera spārni. Vēl

nāca tanī pat 1919. gada rudenī pār

Rīgu vislielākie posta negaisi, kādus

vien tā pieredzējusi. Tās bija dienas,

kad Daugavas krastos izšķīrās nevien

Rīgas, bet arī Latvijas neatkarības lik-

teņi. J. Rainis šoreiz bija tas pra-

vietiskais dzejnieks, kas savā drama-

tiskajā poēmā «Daugava" (1919.) ne-

vien pareģoja šo cīņu iznākumu, bet

arī deva sajūsmu un apziņu «baskājie-
šiem — karavīriem" mirt par Rīgu un

Latviju. Ar «Daugavas" vārdiem uz lū-

pām toreiz karavīri gāja kaujās: un šinī

Raiņa evaņģēlijā vārdi par Rīgu ska-

nēja tā:

„Latvju dēli, mostaities!

Sargājiet Rīgas pili!"

Šo pašu laiku tēlo arī Brigaderu
Anna dzeju ciklā «Hannibal ad
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portas" («Paisums" 1921.). Te Rī-

gas sargiem veltītas šādas rindas:

„Augsts pie zema, jauns pie veca

Cīņu rindās roku rokā,

Draugs vai naidnieks, plecs pie pleca
Slēdzas vienā spēka lokā."

Rīgas seja neatkarības cīņu dienās ie-

zīmēta biezā trīsdesmit astoņu autoru

kollektīvā grāmatā «Daugavas sar-

gi" (1923.). Te ir notikumu chronika

dienu pēc dienas līdz Bermonta bandu

sakaušanai un padzīšanai. Te arī mū-

su dzejnieku izjustie vārdi, kuros no-

tēlojas pēdējās Rīgas nedienas, kas vi-

ņas sejā ievilkušas visvairāk ciešanu

grumbu.

Lūk, Antona Austriņa tēlotā sa-

runa par «Rīgas spožumu", ko ierosina

lielgabalu šāvienu uzliesmojumi naktī.

Vecs invalīds pareģo: «Rīgas spožums

tagad kļūst mūžīgs".
Un lūk, K. Skalbe, šrapneļiem plī-
stot pār Rīgas jumtiem, episkā mierā

sarunājas ar «Vecā Pētera" torni:

„Tu esi grūti noziedzies, vecais Pēter. Jo tu

no sava zilā augstuma esi gribējis skatīties tā-

lāk. Tu esi ieraudzījis pie savām pakāpēm jaunu

spēcīgu tautu, kas grib dzīvot, un palicis viņai

par sargu. Esi sveicināts, Pēter! Mēs gribam
turēties tikpat slaiki kā tu."

Un tad — Ādolfs Erss rāda agru

rīta stundu, kad sāk dunēt zvani vi-

sos Rīgas torņos. Kas noticis? — ļau-

dis viens otram jautā:

— Kas tas?

— Zvana.

— Jā, zvana gan.
— Tas Pēteja zvans.

— Un Ģertrūde viņam atbild.

— Kamdēļ zvana?

— Jā, kamdēļ zvana?

— Kad tikai mūsējiem neklājas ļauni?
— Nebīstaities. Latvieši ir pārgājuši dzelzs tiltu.

Rīgas torņi dzied latvju kareivjiem un Latvijas
brīvībai.

Un beidzot — P. Bļaus uzliek at-

brīvotai Rīgai svinīgu heksametru vai-

ņagu:

„Sveika, brīvā Rīga, tu postītā, mocītā

daudzi!

Asinis mazgā no vaigiem un aizmirsti sā-

pes un orūces.

14. attēls. 1685. g. portāls Marstaļļu ielā 2.

Fotografējis 1928. g. direktors inž. A. Grīn-

bergs.
VECRĪGAS PORTĀLI.

Posies un steidzies to saņemt, kas atnāk

uz vairogiem nesti,

Tevi, tu, brīvotā, sveikt: — tev jāmetas

ceļos priekš viņiem!

Jākrīt ar' ceļos priekš tiem, kas sviedriem

un asinīm klāti,

Varoņu soļiem nāk paši pa tavām brīvo-

tām ielām.

Asin's, ko viņi lēja, un mokas, ko izcieta

viņi,
Atnesa brīvību tev, un tev uzplauks par

laimības ziediem."

9. Slava Rīgai!

Līdz šim esam rādījuši, kā Rīga likusi

par sevi runāt mūsu rakstniekiem, kas

bijuši viņas dzīves daudzveidīgo parā-
dību vērotāji. Bet vērotājs par šīm

parādībām runā gan pozitīvi, gan ne-

gātīvi, vienkārši izmantojot Rīgu kā ie-

rosinošu tematiku. Tas nav vēl viss:
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ir arī tādi literatūras darbi, kuros Rī-

ga tieši slavināta kā mūsu kultūrdzī-

ves interesantākais, bagātākais un arī

komplicētākais mezglojums.

Mūsu rakstnieku agrākajā paaudzē pir-

mais Rīgu slavinājis vecais Dūns-

bergs savā dziedājumā „Rīga", kuru

jau esam pieminējuši. Te lasām:

„Ties' gan: Rīga stalta, knaša,

Izlaidusies gara, plaša
Blakām Daugavas un arī

Spārnu stiepusi tai pāri

Tur uz Kurzemnieku pusi,

Knrā dzīvo gan jo klusi.

Tuviem, tāliem lauciniekiem

Aplūkot to nav pa niekiem."

Tā zemnieka naivums izpaužas izbrīnā

par katru Rīgas ainu: viņš nonāk it kā

pilsētas brīnumvaras gūstā.
Pāris paaudzes vēlāk nāk A. Švābe

ar savu poēmu «Pilsēta" (1913.), ku-

rā no jauna izteikta slava Rīgai. Kaut

arī te Rīga nav pat vārdā minēta, tomēr

no katras rindas redzams, ka slavinā-

tās «pilsētas" konkrētais saturs ir —

Rīga. Te dzejnieks nodod lauku jau-

nekli pilsētas burvīgā varā un gūstā:

„Tavs gūsts ir salds —

Kas gan lai viņam pretotos?"

Gūstekņa padevības apliecinājumam
seko slavas dziesma:

„Ko darīt man —

Man tavam pavalstniekam?
Ko citū gan,

Ka dziedāt savai sirdij, savam priekam.

Ko citū gan,

Ka slavēt tavu stiprumu,
Kas tevī dien' no dienas rūgst

Kā stiprs piens no lauvas mātes krūts.

Ko citu gan,

Ka slavēt tavu bagātību,
Kas nemanoti tūkst

Kā palu laikā strauts, no ūdens grūts.

Ko citu gan,

Ka slavēt tavu skaistumu,

Kam vārda trūkst,

Kas acij viegli garām slīd kā vēja pūts."

Jānis Akurāters ir zemnieka dēls,

un, runājot par moderno lielpilsētu, vi-

ņa aspektā nereti saskatāms zemnieks

ar īpatnējo skepsi pret lielpilsētu. Ta-

ču mūsu lielpilsētai — Rīgai arī pār

viņu ir tāda vara, ka tam beidzot jā-
atzīst sevi par viņas — pilsētas bērnu

(„Miera ēna", kop. r. V, 1924.):

„Pēc daudz gadiem es esmu pieradis un iemī-

lējis šo troksni un steigu. Ir brīži un dienas

un laiki, kad es mīlu ieskatīties visā šai bez-

miera steigā un noklausīties, kā paklausās rei-

zēm pulksteņa tikšķēšanā, to pie auss pieliekot.
Es mīlu klejot pa ielām, kad saule jau nogā-

jusi, un novērot vēlos gājējus un braucējus un

to, ka iela nekad nepaliek tukša. Dārdošā parku
un restorānu mūzikā nav nekā saistošā, bet,

dzirdot viņu, es sajutu, ka tur vibrē vēl viens

nervs no šīs lielās, steidzīgās būtnes, ko par

pilsētu sauc. Un, piemērojoties visam, mans pulss

ritmējas līdzi; es esmu daļa no tā trokšņa un

bezgalīgas radīšanas un veidošanas. Un vēl kad

ielas vārti aiz manis aizvērusies un es uzkāpju

savā istabā, es mīlu reizēm pie vaļēja lcga

nostāties un novērot šo nekad neaizmiegošo na-

mu. Es redzu, ka pretim logam stāv augsta

siena ar daudz citiem logiem, pamirdzošām bā-

lām ugunīm un cilvēku tēliem un ēnām.

Un kad arī viss liekas beidzot aprimis, cauri

akmeņu sienām es jutu kā elpu vai kustēšanos

un zinu, ka miers vēl nekad nav bijis atnā-

cis šai namā. Tur dvašo, dzīvo, steidzas un

domā. Un kā tad lai es varētu gulēt! Tā ir

tā gara dvesme, kas vienmēr traucas prom uz

tālām dienām, uz augšu, un rauj mūs sev līdzi,

jo mēs esam viņas bērni."

Tā par Rīgas nerimstošiem ritmiem

var runāt vienīgi cilvēks, kas iejuties

un iemīlējies viņas dvēselē. Tā, daž-

kārt būdams Rīgas noliedzējs, J. Aku-

rāters ir taču arī — Rīgas slavētājs.
Kā Cechova „Trīs māsas" savā lauku

vientulībā ilgojas pēc pilsētas un sauc

„Uz Maskavu! Uz Maskavu!" —tā arī

dažs latviešu lauku jauneklis traucas:

Uz Rīgu! K. Zariņš („Starp di-

vām mūžībām", 1930.) rāda šādus

Rīgas mīlētājus, kas slavu Rīgai iz-

teic savā drastiskā valodā:

„Lai kociņš ar ziepēm un ūdeni, ar garlaicīgo

lauksaimniecību, ar grāmatām un traktoriem, ar

visu Limbažu apriņķi, ja netiekam uz Rīgu!"

Cits vienkārši pasaka:

„Ko lai dara! Bez Rīgas nevar dzīvot."

Rīga kā pretstats lauku idillei jopro-

jām sauc un vilina. A. Gr i gūlis, nē-
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sādams sevī dziļu skepsi kā modernā

pilsētnieka lāstu, tomēr uzsauc lauci-

niekam («Imitācija un sirds"

1931.):

„...
es zinu,

Ka tu bieži pacel skatus

Pretī horizonta zilgmei,

Kur aiz meža

Sliedēm dunot drāžas vilciens."

Uz kurieni? Uz Rīgu! Līdzi Pēterim

Ermanim, kas arī, būdams lielpilsē-
tas gara un kultūras noliedzējs, tomēr

ir Rīgas varā un, tāpāt kā A. Švābes

pilsētas gūsteknis, dzied labprātīgi un

sajūsmināts savu slavas dziesmu Rīgai
kā savai mātei («Daugava" 1929.):

„Lai kur es ietu, kur es būtu,

Lai ausma kvēl vai saulrieti,

Es tevi, māte
— Rīga, jūtu

Kā otro savu dzimteni."

11. RĪGA VĀCU RAKSTNIEKU

DARBOS.

1. Rīgas slavinātāji.

Ja var piekrist tam uzskatam, ka D i t -

lepa Alnpeķes «Rīmju chroni-

ka" (1246.) ir «minnezengeru ziedu

laikmeta vācu dzejas piemineklis"*),
tad tā arī uzlūkojama par pirmo, ve-

cāko dzejas darbu, kur pieminēta Rīga.
Te vispirms jau tēlota Rīgas dibinā-

šana, kas pierakstīta bīskapam Ber-

toldam**). Rīmju chronikā lasām:

„Der bischof bertold der began
Die rige buvven als ein man,

Der gerne wolde bliben.

Die letten vnde livven

*) „Deutsche Dichter m Russland". Studien zur

Literaturgeschichte. Von Jegor von Sivers.

Berlin 1855, S. XXII.

citām zīmēm, Rīgu gan dibinājis bīskaps
**) Pēc latviešu Indriķa chronikas un visām

Alberts 1201. gadā, turpretim Bertolds kri-

tis kaujā jau 1198. g. „Bet var jau būt,"

saka Rīmju chronikas tulkotājs M. Sīliņš,

„ka arī Bertolds uz to kaut kā iepriekš

rīkojies." Sk. (Ditleba Alnpeķes) Rīmju

kronika, latviski M. Sīliņa. Rīgā, 1893,

124. lpp.

Vmme zins sie satzten sich:

Das vvas den cristen helflich." *)

Plašākā ainā chronists tēlo, kā
zem-

gaļi ieņem Rīgu. Reiz gavēņu laikā

(1287.) atnākusi ziņa, ka zemgalieši nāk

uz Rīgu sirodami. Zemes māršals licis

sagatavoties uz Rīgas aizstāvēšanos, un

par aizstāvjiem ņemti arī latvieši un

lībieši. Bet zemgalieši sakāvuši orde-

ņa brāļus, pēc kam atkal aizgājuši un

līksmojuši ārpus pilsētas.

Tā „Rīmju chronika" nodod liecību,

ka jau pašos pirmajos pastāvēšanas ga-
dos Rīgas pilsētas notikumos darbojas
līdzi latvieši un lībieši. Chronists šīs

zemes tautas arī sauc vārdā, kurpretī
vēlāk tie ilgus gadu simteņus chronistu

un vēsturnieku mutē ir tikai — „ne-

vāci .

XIII g. s. beigās un XIV g. s. sākumā

radās stiprā pilsētu savienība «Hanza",
kurā dalībniece bija arī Rīga, bet no

šī laikmeta nav uzglabājusies neviena

dzejas rinda, kas daudzinātu arī Rīgas

vārdu**).

Arī XV g. simtenis nav atstājis pēdas

dzejā. Varam gan iedomāties, ka ilg-
stošais pilsoņu karš starp Rīgas virs-

bīskapu un pilsoņiem no vienas un or-

deni no otras puses (XV g. s. beigās)

nevarēja būt labvēlīgs mūzām.

Pēc kariem ar Krieviju (1558.—1562.

un 1578.—1582.) Rīgai nāk mierīgas at-

tīstības periods. Tas sakrīt ar humā-

nisma ziedu laiku (XVI g. s. beigās un

XVII g. s. sākumā, kad Rīgā nodibinās

pašai savas humānisma gara tradīcijās.

Šinī laikmetā Rīgā nodibina pirmo grā-
matu spiestuvi (N. Mollyn 1588.) un

reformē klasisko skolu (1594.). Šinī

*) M. Šiliņa tulkojumā: „Bīskaps Bertolds sāka

celt Rīgas pilsētu, kā vīrs, kas labprāt

grib savā vietā palikt. Meslu dēļ latvieši

un lībieši apmierinājās; tas bija kristītiem

par labu."

**)Jeannot Emil Grotthuß, „Das Baltische Dīch-

terbuch" (1895) sastādītājs šī izdevuma ie-

vadā saka, ka vācu ienācēji un zemes iekaro-

tāji bijuši dzejai neuzņēmīgi un impotenti

dzeju radīt. (XVIII lpp.).
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laikā Rīgā darbojas dzejnieki D. Her-

manis, Bazīlijs Plīnijs un Salomons

Frencelis*).
Kādreiz gan izteikti uzskati, ka īstais

dzejas uzplaukums Rīgā esot bijis re-

formācijas laikā, pēc kam plašā dzejas
straume izsikusi smiltīs, kļūdama par

sausu „Gelehrtenpoesie"; sevišķi ne-

auglīga eksotiskās nezāles kultivēšana

esot bijusi dzejošana latīņu valodā**).
Bet šāds uzskats ir gluži nepareizs. Si-

žetu un domu bagātībā un stila sprai-

gumā šiem labākajiem latīņu humāni-

stu darbiem līdzīgus Rīga nav uzrādī-

jusi ne agrākos, nedz arī turpmākos ga-

du simteņos. Bez šaubām, šinīs dar-

bos var atrast daudz svešu ietekmē-

jumu, un tiem ir arī epigoniskas sai-

tes vienam ar otru.

Kas mūs visvairāk var interesēt, tie ir

žanra darbi, kuros Rīga notēlota pati

par sevi, ne starp citu. levērojamākais
no tiem ir:

„ENCOMIVM INCLITAE CIVITATIS

RIGAE METROPOLIS LIVONIAE.

CONSCRIPTUM Ā BASILIO PLI-

NIO RIGENSI LIUONO. LIPSIAE,

1595." ***)
Kas ir bijis šis rīdzinieks Bazīlijs Plī-

nijs? Pēc prof. A. Spekes biogrāfi-
skiem pētījumiem, viņš varētu būt kā-

da Rīgas mācītāja Plīnija dēls. Bet

*) Sk. par to prof. A. Spekes plašo mono-

grāfiju: „Alt-Riga im Lichte eines humani-

stischen Lobgedichts vom Jahre 1595", Rīga
1927. Sk. vēl ari tā paša autora apcerē-

jumu: „Rlga XVI g. s. latiņu slavinājuma

dzejoļu un runu aprakstā". (Izgl. min. mē-

nešraksts, 1926), kā ari vēl citus viņa rak-

stus par šī laikmeta humānistiem: „Rīgas
humānista Bazllija Plīnija poēma par vē-

jiem" („Latvju grāmata" 1924); „R:gas hu-

mānista Franceļa poēma par īsto dižciltību

un zinību cieņu" (F. B. R., V. 1923); Li-

vonijas dzejnieka Eicedija poēma Danubius"

(L. U. R. XII, 1923).

**) Grotthuß, op. cii, S. XXXVIII.

***) Prof. A. Spekes latviskotais titulis skan:

„Cildenās Rīgas, Livonijas galvas pilsētas
slavinājums, sacerēts no Bazllija Plīnija,

pēc dzimuma rīdzinieka no Livonijas. le-

spiedis Leipcīgā Cacharias Bervalds, 1595."

tā kā viņa uzvārds ir dažādi rakstīts

(arī Plen, Plene, Pliene), pie tam ļoti
tuvinās latviskam Plienim, tad A. Bir-

kerts arī uzstāda hipotēzi, ka tas varētu

būt cēlies no latviešiem*).
Šī Plīnija poēma, kas tagad fragmen-
tāri prof. A. Spekes tulkojumā pieeja-

ma arī latviešu valodā**), rada prieku

un izbrīnu, lasot Rīgas žanra tēloju-
mus tik sulīgās, dinamikas un kolorita

bagātās rindās, kādas pēc tam neviens

cits nav pratis līdzīgos darbos Rīgai
veltīt.

Citēsim te dažas skaistākās, plastiskā-

kās vietas:

Baznīcu torņi un ēkas:

„Luk, skaties augstos torņus vafa klātiem

galiem,
Tie draud skārt skaidro debesu tālās

zvaigznes.

Tu vari vērot pašu būvi vai ēkas lielo

grēdu,

Ka stipri tā stāv, ciešāki kā uz dimanta

pamatiem;
Laika riets un debesu niknums nekaitē

torņiem.
Slaidie torņi redzami jūrniekiem jūrā,
Kad kuģis vēl simts stadiju no pilsētas

tālu."

Rīgas apcietinājumi:

„Pilsētu apņem sienu stiprums, kas lepns
saviem trīs reiz pieciem torņiem, —

Tas apņem savā skāvienā pilsoņu mājas.

Tik pat daudz ir vārtu ar augstām dubult-

durvīm,
Virs tām karājas dzelzs ragi, kas rada bai-

les.

Ja tev, Roma, būtu bijuši tik stipri aizsargu

vaļņi,
Tu nebūtu tik daudz postīta un plosīta tikusi.

Vakari uzlūko pilsētas sienas ar savu

skaidro lāpu,
Kur Daugava, nākdama no Sarmatu zemēm,

plaši plūst;

Tā liek saviem ūdeņiem plašā straumē ie-

plūst pilsētas

Aizsargu grāvjos un tālāk tos atkal uzsūc

sevī.

Krastus un vaļņus vaiņago lapotie koki,
Zem kuru segas klejo lielais ļaužu pūlis.

Zaļajā ēnā pilsētai apkārt ir pastaigāšanās
vieta

Pa plašā ceļa tīkamām alejām..."

*) „Latviešu intelligence savās cīņas un gai-

tās", I, 1927., 64. lpp.
**) „Brīvā Zeme", 1924 (62-90).
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15. attēls. 1696. g. portāls Mar-

staļļu ielā 21. Fotografējis 1928.

g. direktors inž. A. Grīnbergs.

VECRĪGAS PORTĀLI

Rīgas pils:

„Arī tev, tu neuzvaramais cietoksni, nevar pa-

iet garām klusu ciešot,
Tēvu reto krāšņumu apdziedās mūsu Tālija.
Tu ar savu stāvo valni, dziļiem grāvjiem un

lepns

Saviem torņiem esi modrīgs sargs un uzraugs.

Tu draudzīgi sniedz drošu aizsardzību

No briesmīgiem ienaidniekiem, paceldamies

pilsētai blakus." *)

Rīgas pilsoņi:

„Pilsoņu sejās ir redzama cienība, kas tīkami

vienota

*) Jansson, „Novus Atlas... des gantzen Erdt-

reichs, Amstelodami MDCIL": „Riga... eine

beriihmte vnd die Hauptstatt m gantz Lieff-

land, mit einer sehr starcken Mauer, Boll-

vverken und sehr dicken Thiirmen versehen."

Ar piemērību, pieklājīgas drēbju krāsas ie-

priecina skatu,
Neredz uzpūstu tuklumu, izvirtību un greznus

tērpus,

Kas ir neapšaubāmi izvirtības apliecinātai." *)

Zemnieki Rīgā:

„Kad ledainā ziema klāj ar sniega segu

Bālās un aukstās saules apspīdētos vienmuļos
laukus

Un sārtās Daugavas viļņus savelk marmora

tiltā,

Tad lieli ļaužu pulki pilda bieži pārstaigātās

ielas,

Līdzīgi, kā pa tāliem laukiem skudras

Vienojas sabiedrotos melnos pulkos:

) Te gan Plīnija laika biedri ir citādās domās.

Rīdzinieku greznību nācies apkajot pat ar

īpašiem noteikumiem (kā 1593. g. Kost- und

Kleiderordnung).
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Tā zemnieki nepārtrauktā lielā rindā pieved

pilsētai

Ragavas, kas labības pilnas un smagas,

Viendaudz, vai tie ir leiši, vai no niknās

krievu cilts,

Kas cēlušies no Maskavas valsts robežām.

Tiem pretī iziet veiklais tirgonis un apsveic

paziņas,
Tas prasa, kādas preces atveduši;

Viens no tiem piedāvā par pienācīgu cenu

labību,

Cits atkal linu baltos, taisno šķiedru matus,

To linu, kas, no šejienes kuģos aizvesti, dos

darbu

Eiropas un Indijas jaunavām.

Daži pirk saldo medu, kas daudz labāks

Par Hiblejas vasku skarām, nesalīdzināmi lē-

tāks cenā.

Cits meklē lielo briežu, vēršu un bezkau-

nīgā āža

Sausās, cieši kopā sasietās ādas;

Šo atkal cerība uz peļņu māca, lai dzeltenā

vaska

Svaru pirkto nestu mājās,

Vai mucas, pildītas ar baltiem taukiem,

Vai kaņepju saišķus un piķa krājumus,
Vai lielas mucas pelnu pilnas un vispār visu,
Ko pircēji un pārdevēji var savā labā izmantot.

Pa pilsētas ielām skan brašā zemnieka balss,
Kas uzmudina vezumu vilcējus — zirgus.
Nav ieteicams tev, gājēj, doties šķērsām pāri

ielām,
Tik ļoti pilnas braucēju, kas spiežas cieši

viens pie otra."

Zvejnieki:

„Kā lai pieminu Daugavas un purvu zvīņainos

pilsoņus,
Tos lielos un daudzveidīgos pulkus?

Zvejnieks to barus bieži saslēdz savā tīklā,
Ka laivas tilpuma nepietiek;
Tu vari redzēt lašus, vienā reizē vilktos, ap

trīssimts skaitā

Uz krasta peram tīklu savām vingrām astēm,
Bet apkārt priekā lēkā vīri, cerību pilni
Uz labu peļņu un ar rungām apmierina nepa-

klausīgās zivis.

Kad Daugava atraisa savas ledus bruņas
Saules staros un tās aiznes jūrai

Un siltam pavasara laikam nākot saulē gozē-

damās rit,
Tā savā straumē pulcē tādus zivju pulkus,
Kā neviena Eiropas upe neuzdrošinājās

Viņai līdzināties ar tādu savu iedzīvotāju
skaitu.

Zvejnieks smagi piekrautos kuģus pārved
Šo zivju vairāk nekā iespēj patērēt mūsu pil-

soņi,
Tas, stiprā dūmu tvana žāvētas un

Sālī slēptas, aizved ārzemju kuģis:

Saksijas pilsoņa barības krājumus viņas

Pienācīgi pilda un nāk par palīgu nabadzīgam

galdam.
Arī no sāļās jūfas atvesto stoļ-u dzimuma ko-

loniju
Audzē Daugava savos sārtos ūdeņos.
Netrūkst arī aso zobu mutes līdakas — lau-

pītājas,
Kas marinēta ir noderīga galda priekam,
Nedz arī jūfas zušu un lielo samu,

Nekur nav bijis lielāks bušu daudzums.

Ko vēl lai saku par citām? 5e ir tikdaudz

zivju sugas, kas derīgas
Ēdienu izvēlei un kūjas lielā skaitā dod Dau-

gava un ezeri.

Šeit Franciska ordeņa mūka vēders gavēni

lespētu turpināt septiņus mēnešus

Un neilgotos pēc gaļas un varētu ne mazāk

sekmīgi
Remdēt badīgās mutes ēdelību

Un pie tam nemazinātos barotās miesas lie-

lais svars

Un kakla bijušais tuklums."*)

Rīgas tirgi:

„Viņš (tirgus) ber, visu no sava pārpilnības

raga par nedaudz naudas gabaliem,

Bagātīgs lētās labības daudzums.

Es nesaku nekā par labības un veselīgas,

baltās maizes

Ražu, dažādiem raušiem un spēcīgiem gaļas

pīrāgiem

Un par visu pārējo tik dažādo devumu, kūju

mums

Arkla koptā zeme bagātīgi dod.

Un kādas Indijas trūkst mūsu pilsoņiem,
Kamēr mūsu bagātības apmierina to un arī

Hesperijas ēdējus?

Ja tavu muti saldā garša iepriecina
Vēršu un vilnas nesēju lopu gaļa,
Pietiek tev tās lielo krājumu pilnos tirgos,
Kad mazās, bodēm pilnās tirgus ielas skan

ļaužu troksnī.

Ja tavu kārumu kairina meža zvēru cepetis,
Ne mazāk bagātīgs ir to daudzums, kad bez

soda

Zemnieku pulks dzen briežiem stieptos tīklos

Kazas, kas palikušas par meža zvēriem.

Zaķu gaļa ir badīga kalpu pulka
Aizdars un lauku ļaužu ēdiens.

Netrūkst dzīrēm arī lielo briežu, meža cūku

un nikno sumbru,
Tām dzīrēm, kas greznumā var līdzināties

hercogu godiem.

*) Frencelis savā 1599. g. poēmā rīdzinieku ne-

gausību nosauc par „centauru tikumu" (cen-
taurorum gēnus).
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Zemnieks, apkrāvies ar putnu medību laupī-

jumu,

Skaļā balsī izsauc ārējā (Daugavmalas) tirgū

Irbes, strazdus, pīles un barotus gaiļus,
Tos izliek pārdošanai, kā arī gulbjus un uz-

manīgās dzērves,

Netrūkst tur arī pērļu, vistu, cīruļu, baložu

Un citu putnu, kas kairina mūsu muti."

Rosība ostā:

„Ar deguniem, pagrieztiem pret juru un no-

laistām burām,

Kuģi piestāj, un enkuris šķeļ dziļos ūdeņus;

Tas iekožas dziļi dzeltenajās smiltīs

Un stingri tur svārstīgos kuģus ar savu zobu.

Viens kuģis piespiež savus izkrāsotos sānus

otram,
Zem pašām pilsētas sienām cieši savā starpā

sapinuši tauvas.

Kā mežos stāv augsta stumbra priede,
Kas savu zaļumu ir sajaukuši ar citu koku

zariem,

Tā pie Daugavas krastiem ciešā pulkā kuģu
masti

Sarežģī un sajauc savus garos šķērskokus,
Bet dubulti sapītais tauvu tīkls neļauj sa-

redzēt

Mājas Daugavas otrā krastā.

Ar savu biezo ēnu šīs pirmās ir par saules

sargu

Apakšā staigājošam pūlim un arī tiem, kam

locekļi no darba kaist.

Jūrnieks veikli kāpj pa biežām virvju trepēm

Kā uzmanīgs zirneklis savā tīklā,
Čīkst tauvu grieztie kloķi
Un vaid izkrāsoto kuģu šķērsmasti.

Tirgotāji, kas atveda šos kuģus pa uzplū-

stošo jūru,
No dažādām pasaules malām ir devušies

šurpu:
Vai tie būtu franči, uzpūtīgi-negantais ibe-

rietis,

Runīgais un viltīgais beļģietis,

Anglis, zviedrs, vācietis, dānis vai mazās

jūras klejotāji.

Kas varētu uzskaitīt preces, milzīgām grēdām
savestās pilsētā?

Tās, sevi atvieglojot, kuģi atdod lielajām no-

liktavām.

Daļa kuģu ved neskaitāmus maisus sāls

Un Neptuņa sāļo bērnu — siļķi, ko tas rada

savā briestošā vēderā,

Daļa Arābijas kokus, Kanopa smaršīgās dā-

vanas,

Cita — jauna Reinas vīna pilnas mucas,

šis kuģis ved vērtīgā Leidenas audekla baķus

Un visdažādākā veida zīda audumus,

Cits metālus, ar kuriem pārdevējs izrotā savu

bodi

16. attēls. 18. gs. portāls Smilšu ielā 10; kopš
1912. g. pagalmā. Fotografējis 1929. g. direk-

tors inž. A. Grīnbergs.
VECRĪGAS PORTĀLI.

Un kurus apstrādā mūsu amatnieki.

Arī krievu vieglās barkas, upei mierīgai esot,

Dodas šurp un nes savas balvas:

Baltganos pelnus, milzīgu daudzumu vaska,

Retas zvēru ādas un kaltētu vēršu gaļu,

Labas, ļoti stipras segas...

Kas iespēj turēties pretim asajam laika zobam.

Ar šādām un līdzīgām precēm, kūjas ne-

spēj aptvert

Mani panti, ir pildīti plūstošās Daugavas
krasti." *)

Poēmas beigās Plīnijs runā par pil-
sētas pārvaldi: tās priekšgalā at-

rodas burggrāfs; starp maģistrāta lo-

cekļiem ir tādi, kas vada baznīcu un

skolu lietas, citi pārzin pilsētas ierī-

cību un apcietinājumus, ir arī bāriņu

aizgādņi v. c. Poēma nobeidzas ar aiz-

lūgumu par pilsētas mieru:

) Nienšteta chronika (1609-) liecina, ka Rīgai

patiesi bijusi ļoti dzīva tirdzniecība ar Krie-

viju pa Daugavu un ar daudzām citām zemēm

pa jūru.
v
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„Drošs miers, viegla pārtikšana, saticība pil-

soņu starpā

Un ticība līdz ar godprātīgo Temīdu lai ir pie
mums stipri.

Atvairi briesmīgā mēra dīgļus, kas gaisā lido,

Un visu, kas spēj nest ļaunumu un postu.

Tad tev mūžīgi par tādu dāvanu dziedās

Bērniem pienācīgas slavas dziesmas pilsoņu
kārtā."

XVII g. simtenī Rīgas dzejā iesākas

noriets un pagrimšana. Tagad reizēm

uzšvirkst gaisā tikai viena-otra vienas

dienas polītiskas dzejas raķete ā la

(par uzticību Polijai 1601.):

„0, Riga klein,

Doch stark und fein

Halt' fest m Glauben und Treuen,

Es vvird dich nicht gereuen!"*)

XVII g. simtenis Rīgā vispār ir naba-

dzīgs ar dzeju. Rīga kulturālā ziņā ir

Vācijas province, kurai aiz muguras

vienmēr sajūtama «Mutterland". Bet

kādas nu bija garīgo interešu attiecības

Vācijā? H. Neus**) saka, ka XVII g. s.

sākumā Anglijā māksla un zinātne stā-

vējusi garīgo kustību priekšgalā, tur-

pretī Vācijā valdošā pārsvarā bijusi re-

liģija, bet māksla un zinātne atradusi

savu pielietošanu tikai blakus pirmajai.
Protams, ka Rīgas kultūras dzīvē no-

teicošas bija šīs Vācijas attiecī-

bas***).

Vēl Rīgā pie dzīvības turas mīlestības

apliecinājumi un kāzu apsveikumi tra-

dicionālos pantos. Un ja tos še piemi-

nam, tad tikai tādēļ, ka arī tie raksturo

Rīgas žanru.

Te būs paraugs no šādas Rīgas li-

rikas:

„Myn trute, lewe Liesken!

Leve My

*) Latviski: „Ak, Rīga mazā,

Taču stiprā un daiļā,
Turies stipri ticībā un uzticībā,

Tev nebūs tas jānožēlo."

**) „Inland" 1845, S. 795.

***) Dr. N. Bušs uzsver, ka XVII g. s. pirmajā
pusē literāriskais darbs saistīts ar Rēveli, ne

Rīgu. Sk. „Livand-Estland-Austellung 1918"

(nod. „Sch6ne Literatur und Pr%sse"), S. 165.

Wie Ick Dy

Myn Zibbing un myn Ziesken."*)

Arī XVIII g. simtenī Rīga neiegūst

atspoguļojuma vācu dzejnieku darbos.

Pat lielais humānists Herders, Le-

singa un Monteskjē personīgais draugs,
kas Rīgā pavadījis dažus gadus kā sko-

lotājs un mācītājs, tikai vienā vienīgā

gadījumā veltījis Rīgai četras rindas,

un tas noticis jaunās tiesas mājas ie-

svētīšanas gadījumā 1765. gadā. Šī hu-

mānista strofa slavina «brīvības die-

vieti", kurai «pilsonis — cilvēku

draugs" sēj klusu sēklu**).
XIX g. simteni ievada daži nenozīmīgi

svinību apdziedātāji, no kuriem tipi-

skākie ir: Frīdrichs Ekards *),

Georgs Kollins** un Heinrichs

He 1 b i g s ***). Nopietnākā nozīmē Rī-

ga sāk figūrēt dzejā tikai XIX g. s.

beigās un XX g. s. sākumā, bet arī tad

Baltijas vācu dzejnieku domā Rīga ne-

kad vairs neieņem tādu centrālu vietu

kā humānistu laikos.

1867. gadā Augusts Rīke veltījis

dzeju Rīgas apcietinājuma vaļņu no-

ārdīšanai. Šo gadījumu viņš uzskata

*) Sk. „Proben Rigaischer Poesie vom Ende

des 17-ten Jahrhunderts", „Rigaische Stadt-

Blātter" 1815. Latviski:

„Mana uzticīgā, mīļā. Llziņa,
Mīli mani

Kā es tevi,

Manu cālīt un manu ķivulīt."

Vārds „Zibbing" te norāda arī uz tipisku
rīdzenieku žargonu: vācu valodā jaucas „ne-

vācu" cibiņa kā mīļvārdiņš!

**) „Herders Werke", Berlin, Gustav tiempel

Verlag, I, S. 254. Nav arī brīnums, ka Her-

ders Rīgai dzejā nav vērību piegriezis: Vid-

zemē valdošās dzimtbūšanas apstākjus viņš

ir ienīdis.

*) Friedrich Eckardt „Hinterlassene Papiere ei-

nes Unglucklichen". 1808.

**) Dr. Georg Collins, „Gedichte". Riga 1814.

***) „Neue Sammlung vermischter Gedichte". Ri-

ga 1821. Te kādā Vērmaņa kundzei veltītā

dzejā lasām:

„So lang die Dankbarkeit noch vvird m Riga

vvalten,

So lang' vvird herrlich sich Dein Nam' er-

halten."
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par simbolu Rīgas turpmākai attīstī-

bai:

~M6chte so doch jede Schranke fallen,
Die dem Fortschritt sich entgegenstellt,
Daß ein bess'rer Morgen aufgeh' allen,

Allen Landen unser schonen Welt!"*)

Rīgas progresu jau redz un jūsmīgi ap-

sveic Aleksis Adolfijs, kas līdz

ar materiālo uzplaukumu grib redzēt

paceļamies arī Rīgas garīgo kultūru:

„Aber mehr als Geld und Schātze

Wiegt der Bildung Hochgevvinn,
Gilt der Nāchstenlieb' Gesetze

Und des Būrgers braver Sinn.

Jeder Not fließt reiche Spende,

Und m edler Musen Gunst

Bau'n die Geister und die Hānde

Manches Tempel schoner Kunst." **)

Jaunus laikus Rīgai pareģo arī Jūlijs

M c i j c r s. Līdz ar veco apcietinājumu

krišanu, viņš redz kritušas arī kārtu

robežas Rīgas iedzīvotājos (protams —

tikai vāciešu starpā) un nākam jaunus
laikus:

„Neue, niegeahnte Zeiten

Glānzen fern m ros'gem Licht..."***)

Tad nāk daži liriski peizaži, kuros re-

dzam Rīgas dzīves raibumu, kaut gan

šie tēlojumi tālu nesasniedz Plīnija brī-

•) „Gedichte aus Riga" 1867, SS. 142-144.

Latviski:

„Lai tā kristu visi šķēršļi,

Progresam kas ceļā stājas,

Labāks rīts lai ataust visiem,

Visām zemēm mūsu skaistā pasaulē."

**) Alcxis Adolphi, „Poetischer Nachlaß". Riga
1877. Par Rīgu — dzejā „Drei Stādte". Lat-

viski:

„Vairāk nekā zelts un manta

Sver izglītības ieguvums,

Der tuvāku mīlestības likums

Un pilsoņu drošais prāts.

Katrā trūkuma brīdī plūst bagātīgas dā-

vanas,

Un cēlo mūzu labā

Ceļ gari un cilvēku rokas

Dažu daiļās mākslas templi."

***)„Auf der Dunabrūcke". („Baltische Dichter"

1896, S. 179-182). Latviski:

„Jauni, neredzēti laiki

Mirdzēs tālē rožu gaismā."

17. attēls. 1741. g. portāls Melngalvju ielā 4.

Architekta F. Skujiņa 1907. g. uzmērojums L. Ū.

architektūras fakult. archīvā.

VECRĪGAS PORTĀLI.

nišķīgas gleznas. Ta Vilhelms Hūl-

zens tēlo zāļu vakaru Daugavmalā:

„Von bunten Blumen, Kronen, Krānzen

Seh'n wir ein Chaos hier erglānzen
In schoner Farben Lieblichkeit,

Und balsamreiche, vvūrz'ge Dūfte

Sind ringsumher m aile Lūfte

In reicher Fūlle ausgestreut." *)

Pēc Rīgas 700 gadu jubilejas nosvinē-

šanas Rīgas vācu pilsoņa pašapziņa un

lepnums lieliski paceļas. Viņš ir ve-

cās Hanzas pilsētas sargs, viņam par

tādu arī jāpaliek! To sevišķi zīmīgi
izsaka Šrēders dzejā „Der Būrger

von Riga":

„Biirger von Riga — ein stolzes Geschlecht,

Aufrecht stehend fūr Ehre und Recht,

Aufrecht soli er auch bleiben!

Dort, wo die alte Hansastadt

*) Wilhelm Hūlsen, „Gedichte". Riga, Moskau,

Odessa 1878. Latviski:

„Te raibas puķes, vaiņagi, gan lieli, mazi

Visapkārt tā kā chaoss klājies
Un margo savā krāsu skaistumā,

Un viņu maigās, asās smaršas

Visapkārt pildījušas gaisu,

Bagātīgi izliedamās."
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18. attēls. 18. gs. portāls Miesnieku iela 4. Fo-

togr. 1928. g. direktors inž. A. Grīnbergs.
VECRĪGAS PORTĀLI

Der deutsche Biirger gegrūndet hat,

Nichts soli von dort ihn vertreiben!"*)

Tikai objektivitātes labad šim Rīgas

pilsonim līdzās jānostāda Andrej a-

nova zīmētā Rīgas mietpilsoņu kol-

lektīvā portreja. Ar tādu pat sarkasmu

kā A. Upītis vai J. Akurāters tēlo Rī-

gas latviešu pilsoņus, Andrejanovs zo-

bojas par vācu pilsoņa vientiesīgo kul-

tūras cilvēka masku. Viņš pagalam iz-

zobo Rīgas pilsoni teātra zālē:

„Dort oben auf der heiligen Estrāde'

Das Heldenlied des grossten Heldengeistes—:

*) L. v. Schroeder, „Baltische Heimat-, Trutz-

und Trostlieder". Miinchen 1906. Latviski:

„Rīgas pilsoņi ir lepns dzimums,
Tie stāv par godu un taisnību,

Tā tiem arī jāstāv arvienu!

Kur veco Hanzas pilsētu
Ir dibinājis vācu pilsonis,
No turienes neviens viņu nepadzīs!"

Hier unten, jenem Liedē Beifall klatschend,

Die guten Biirger und Familienvater,

Die jungen Enkel vvohlbezopften Ahnen,

Die Moser-, Schonthan-, Millockerverehrer,
Die Austernschlucker und die Bierphilister,
Mit einem Wort, die ganze ~bessere"

Gesellschaft einer großen Provinzialstadt,

Welch' Weltbild, eines Shakespearepinsels

vvurdig!..."*)

Rīgas vācu vecpilsoņa gulbja dziesmu

nodzied Volfgangs Grēgers vācu

okupācijas laikā raksturīgi noskaņotā

Rīgas slavinājumā, kur, piesaucot Rī-

gas ģērboņa lauvas, melngalvjus un Zig-
frīda zobenu, viņš aicina zibiņot die-

viem līdzīgos gotus:

„Hier weht der Geist der gottergleichen

Goten,

Der himmelstūrmenden, durchseelten Kunst —

Den Gott zu schaun im Lebenden und

Toten.

— O, ziinde, Blitz, der Vāter Flammen-

brunst!" **)

Bet — tagad nāca patiesi jauni laiki

ar nacionālu un politisku pārveidoša-

nos Rīgas sociālajā sejā, un šinīs jau-

najos apstākļos Rīgu varbūt visparei-

zāk būtu varējis izprast Andrejanovs,
Rūdolfa Blaumaņa draugs. Tas būtu

pēlis peļamo un slavējis slavējamo.

*) Wiktor v. Andrejanoff, „Aus der Stadt und

vom Strande". Riga 1893. (Dzeja „Eroica";

jau pats virsraksts satur sevī sarkasmu). Lat-

viski:

~Tur augšā uz svētsvinīgās estrādes

Varoņdziesma pauž dižāko varoņgaru —:
Te apakšā, sai dziesmai aplaudē

Lāga pilsoņi un ģimenes tēvi

Un labi safrizētās jaunekļu ciltsmammas,

Mozera, Šontana un Millokera cienītāji,
Austeru rijēji un alus filistri,
Ar vārdu sakot, visa „labākā" sabiedrība,
Kas mīt lielā provinces pilsētā-
Lūk aina, kas Šekspīra tēlojuma cienīga!"

**) „Baltisches Dichterbrevier". Herausgegeben
von Werner Bergengruen. Berlim und Leipzig
1924. SS. 80-81. Latviski:

„Se valda dieviem līdzīgo gotu gars,

Pērkonīgais un dvēselīgais mākslas gars,

Kuru Dievs var skatīt dzīvos un mirušos.

— Ak, ziben, iededz tēvu liesmu kvēli!"
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2. Rīgas senatnes tēli.

Baltijas vāciešiem ir arī vesela rinda

epiku, kas dažādās variācijās tēlojuši

Rīgu vēsturisko notikumu gaitā.
Kā pirmais jāmin Garlībs Merkels,

kas savā teikā «Vanems Imanta"

(1802.) skicē Rīgas ainu viņas pirmajā

pastāvēšanas laikā, kad Vidzemes varo-

nis Imanta pie tās ieradās: „Šur tur

izkaisītas pacēlās nabadzīgas būdiņas,
kurās mājoja lielākais posts. Tikai ri-

jīgo mūku miteklis, Doma baznīca, pa-

cēlās spītīgi mirdzēdama gaisā. Pulciņš

nožēlojamu neliešu — peļķe, ko bija

atstājusi aiz sevis svētceļnieku strau-

me, kad tā aizplūda atpakaļ uz Vā-

ciju, — klejoja pa šaurām, netīrām ie-

lām". Un lūk Rīgas apmērs un izskats,

kas notēlots vienā teikumā: «Pilsētu

ieslēdza augsti mūri, bet viņu apmērs

nebija liels, un tiem varēja apstādīt

apkārt kareivjus."

Liekas, ne bez Merkeļa ietekmes uz-

rakstīta A. Lindes poēma «Iman-

ta und Kaupo", kur arī Rīgas pir-

matnējā ainā ieraugām attiecīgu lībiešu

ciemu, kam blakus kā dīvains pretstats

ceļas svešnieku baznīcas tornis:

„Nur wen'ge Hiitten waren's, schmutzig, arm)
Dazvvischen stolze Bauten, aufgeschlagen
Schneeweirse Zelte, wo der Fremdling \varm

Und weich gebettet lag; m mūß'gen Tagen

Verlebte dort die Zeit der Monche Schvvarm.

Des Domes Spitze sah man trotzig ragen

Weit hin ins Land, die Glocken lieG er tonen,

Als vvollt' damit er Livlands Elend hohnen."*)

levērojamākais Rīgas epiķis ir Alek-

sandrs Badendīks, kas vairākos

vēsturiskos stāstos plaši tēlojis Rīgas
senatni.

*) „Imanta und Kaupo". Moskau 1891. Latviski:

~Tik retas būdiņas tur bija, netīras un

nabadzīgas,
Tām līdzās cēlās lepnas ēkas, bij ar'

celtas

Tur teltis sniegbaltas, kur svešnieks siltu

Un mīkstu guļu ierīkoja; bezdarbībā

Tur mūku pūlis pavadīja laiku-

Tur Doma tornis spīvi cēlās

Pār zemi augstu, liekot skanēt zvaniem,

It kā par izsmieklu tik vidzemnieku

postam."

19. attēls. Portāls, ko cēlis ap 1782. g. pilsētas

būvmeistars K. Haberlands, m. Jaunā ielā 6.

Fotografējis G. Kundts.

VECRĪGAS PORTĀLI.

«Svētais Juris" *) rāda Rīgas iek-

šējās cīņas starp ordeņa bruņniekiem

un pilsoņiem vienā un mūkiem otrā

pusē, kas norisinājušās XIII g. simtenī.

Šīs cīņas garu un tikumus Badendīks

raksturo, piem., šādos bruņnieka vār-

dos:

„Es neesmu ilgi šinī zemē, un pirmo reizi esmu

kājā pret pagāniem. Dūšīgie pilsoņi, kas no-

stājās mūsu pusē, bija krietni puiši. Tie cirta

un dūra kā īsti bruņnieki un tukšoja savus kau-

sus bez elpas atņēmiena. Pie svētās jumpravas!
Uz tiem es dusmas neturu. Bet es ienīstu mcl-

) „Sanct Jūrgen". Rigasche Erzāhlung von Ale-

xander Bodendieck (Alexander Andreas). Ri-

ga 1902.
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20. attēls. 1820. g. celtais portāls no bij. poli-

cijas pārvaldes ēkas Jaunavas ielā 9. Fotogra-

fējis G. Kundts.

VECRĪGAS PORTĀLI.

nos mūku garīdzniekus un pelēkos baskājus*).
Kur vien radās izdevība apkaut neapbruņotus ļau-

dis, nomaitāt sievas un bērnus, pielaist ēkām

uguni, tur tie abi bija arvienu klāt."

«Munkenbeks"**) ir Badendīka otrs

Rīgas stāsts; tas aptver XVI g. simteni,
kad tirdziniekus apdraud zviedri un

un poli, un kad tiem vēl jācīnāsarī ar

jūras laupītājiem. Ja „Sv. Juris" tēlo

Rīgu no sauszemes, tad «Munkenbeks"
rāda Rīgas ūdeņus, vispirms jau Dau-

gavu — pavasarī, lašu zvejas laikā:

„ ...
un bija jau trešā diena, kamēr laši nāca tik

lielā vairumā, kādu pat visvecākie ļaudis neatce-

rējās redzējuši. Katrs, kam bija rokas, laiva un

tīkls, tagad rāvās ar darbu jau trešo dienu. Visā

upes platumā ņirbēja, jautri klaigādami, zvejnieki
un laivinieki. Sevišķi skaļi uzgavilēja, ja kādā

*) Melnie mūki — dominikāņi, pelēkie — fran-

ciskāņi.

**) „Munkenbek". Rigasche Erzāhlung aus dem

XVI Jahrhundert von Alexander Andreas.

Riga 1900.

tīklā izcēla zivi vīra garumā. Tādu milzeni iz-

ceļot no tīkla, tas varēja viegli pasprukt vaļā.

Tāpēc tādu ievēla laivā ar visu tīklu vai izvilka

kādas salas krastmalas smiltīs. Tad zvejnieks
visā gājumā likās zivij virsū un sadragāja tai

galvu, tuvumā esošiem laiviniekiem par lielu prie-

ku. Zvejniekiem pa starpu šaudījās laivas ar pil-

sētniekiem un svešniekiem, kas vai nu gribēja
noraudzīties raibajā zvejā, vai arī tūdaļ sapirkt

svaigas un lētas zivis."

Bet te, lūk, Rīgas apvāršņi pār ūde-

ņiem:

„Tur, viņpus upes, plešas Kurzeme, kas patiesībā
ir tikai Polijas province. Uz augšu pa upi, tur

Ikšķilē un Salaspilī sēž poļi. Un tur, viņpus

pilsētas, nemaz nezin, kas kujo reizi stāv: šo-

dien poļi, rīt zviedri, parīt krievi. No visām pu-

sēm mēs esam ieslēgti un ierobežoti. Mums ir

tikai viens ieejas un izejas ceļš, tā ir Daugava
uz jūfū. Un tur mēs ciešam laupītāju bandu, kas

dara mums postu un kaunu."

Tā runā eletermanis, pārmezdams bir-

ģermeisteram Rīgas stāvokļa nedro-

šību.

Jā, ka Rīga guļ pie ūdeņiem — tas ir

viņas labums un ļaunums reizē, kas

daudzkārt tā sarežģījis viņas likteņus,
ka pilsoņu dzīvība un manta daudz-

kārt gaisusi no svešu uzbrucēju uguns

un zobena...

3. «Rīgas kungi".

Visspilgtāko tēlojumu no Rīgas vēstu-

res sniedzis Badendīks stāstā „Rīgas

kungi"*). Te mēs redzam Rīgu jau
XIX g. simteņa sākumā, kad «Napole-

ons neviena vairs nebaidīja" un Rīgā

spēji uzplauka tirdzniecība. Zemnieki

brauc uz Rīgu ar saviem ražojumiem,

galvenam kārtām liniem un kaņepājiem,
ko pārdod lieltirgotājiem, kas, no ārie-

nes solīdi, tomēr izrādās par īstiem

«zemnieku ķērējiem". Nepārspējamās,
homeriskās gleznās Badendīks rāda

zemnieku sabraukšanu Rīgā un tirgo-

tāju mielastus, kas daudzkārt minēti

arī mūsu tautas dziesmās un anekdo-

*) „Bauerhandel". Riga 1902. Latviski (tulk. A.

Būmanis) „Pēterburgas Avīžu" lit. pielikumā
1903-, Nr. 7—26. Tulkojuma virsraksts —

„Rīgas kungi".
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tos. Kad tuvojas ziemas svētki, pre-

ču ievešana ir pilnā spēkā:

~Pa ielām mudžēja zemnieku bari, latvieši, igau-

ņi, leiši, baltkrievi, kas iebraukdami klusām soļoja

piekrautajam vezumam blakus, bet izbraukdami

omulīgi izlaidās tukšajās ragavās, taisīja troksni

un dziedāja, par ko viņi no policijas dragūņiem
nereti dabūja pa dukai sānos līdzi uz ceļa."

Mielasts pie tirgotāja iesākas, tiklīdz

zemnieks ar vezumu iebraucis pa-

galmā:

~Pa vārtiem zemnieks ienāca ar dusmīgu un spī-

tīgu seju, jo viņš apzinājās, ka ir atkarīgs no

Rīgas kunga un tam parādā, bažījās, ka šogad

viņu nepiešmauc vēl niknāk kā pērngad... lai

gan viņš sevī jau priecājās un slepus nolaizīja

lūpas, iedomādams par laipno apkalpošanu un

tirgotāja saldo šēlķinu... Tikko viņš ienāca pa-

graba zālē, tad aizmirsās visas raizes un rūpes,

un visapkārt ap viņu valdīja prieks un līksmība."

Bet īstais mielasts sākās, kad pagraba

telpās klāja zemniekiem vakariņu

galdu:

~Atnesa bļodu, un zālē tūliņ visas sarunas ap-

klusa. Bija dzirdams tikai nažu un dakšiņu trok-

snis, šmakstēšana, kad meitas pildīja pasniegtās

glāzes.

Mielasts bija pilnā sparā. Te durvis plaši atvē-

rās, un zālē ienāca pats principāls, dažu apkal-
potāju pavadīts, kā karalis ar svītu. Ēšana un

dzeršana pie abiem galdiem apstājās, visi pie-
cēlās drusku no soliem. Viņš, pagājis līdz zāles

vidum, apskatījās uz visām pusēm un tad teica

skaļā balsī:

~Sveiki, draugi. Man prieks redzēt savā mājā
atkal tik daudz vecu pazīstamu. Ēdat, dzerat un

ņemat par labu."

~Paldies, kungs, lielo paldies," zemnieki apdo-

mīgi atņēma sveicinājumu.

~Vai esat labi apgādāti, mīļie draugi?" tirgo-
tājs atkal uzsāka. „Vai jums vēl kaut kā ne-

trūkst? Es gribu, lai jūs kā mani viesi jautri

padzīvojaties. Ja jums vēl kā vajag, tad sa-

kait."

Ļaudis saskatījās. Varēja manīt, ka viņi ļoti lab-

prāt būtu kaut ko vēlējušies... Beidzot no pūļa
iznāca vecs zemnieks ar baltu bārdu... Viņš no-

stājās tirgotāja priekšā.

„Žēlīgais kungs," viņš svinīgi runāja, „mēs pa-

teicam jums simt- un tūkstoškārt par to ēšanu

un dzeršanu un par to godu. Jā, arī par to godu.
Mums ir visa papilnam. Papilnam, žēlīgais kop-

maņa kungs. Mums vairāk nekā nevajaga. Bet

sakait, kungs" — viņš niķīgi piemiedza acis —

~jūs esit mūs paēdinājuši, jūs esit mums šēlķinu

21. attēls. 1829. g. būvmeistara J. D. Gotfrīda

celtais tā dēvēta "arsenāla" portāls Jēkaba lau-

kumā. Fotografējis 1928. g. direktors inž. A. Grīn-

bergs.
VECRĪGAS PORTĀLI.

devuši tāpat kā pērngad, vēl labāk nekā pērn-

gad, bet kāpēc spēlmaņu nav tāpat kā pērn-

gad? Neņemat, kungs, par ļaunu."

~Vai tev gribas dancot?" tirgonis smaidīdams

jautāja.

,Jā," zemnieks noteikti atbildēja, uzmeta kun-

gam ķildu meklējošu skatu un uzsita ar kāju
uz zemes, „es gribu dancot. Es gribu ar jūsu

mamzelēm dancot. Kad mēs pērngad dancojām,

par ko tad mēs šogad lai nedancojam?"

„Ko mani mīļie draugi prasa, to es izpildīšu.

Spēlmanis tūliņ nāks... Dzeriet, dancojiet un iz-

guļaties," tirgonis pagriezās pret ļaudīm. „Rītā,

dienu, kad jūs saņemsit naudu un brauksit prom,

katrs pie vārtiem vēl dabūs vienu glāzi šēļķina."

Viņš aizgāja tikpat svinīgi, kā bija atnācis.

„Paldies, kungs! Staigājiet veseli! Simtu pateik-
šanu!" ļaudis sauca viņam pakaļ.
lenāca jauns nama puisis ar vijoli un novieto-

jās vienā zāles galā. No virtuves pienāca vēl da-

žas meitas no jauna klāt. Garos galdus nobīdīja

pie sienas. Zālē iesākās tāda griešanās un kāju

dauzīšana, ka ēka būtu līgojusies, ja nebūtū tik

stipri samūrēta, un troksnis būtu uz ielas dzir-

dams, ja dalībniekiem nebūtu bijušas pastalas
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kājās. No sākuma jaunākie ļaudis dejoja ar mei-

tām un mēģināja izgriezt valsi, kufii daudzi no

viņiem bija noskatījušies svētdien krogā no mui-

žas meitām. Bet vecākie viņus drīz nostūma pie

malas, paņēma sev mamzeles un kā neprātīgi

dracējās pa zāli-

Pa starpām, zināms, arī iedzēra. Vairums zem-

nieku piesūcās tik tālū, ka nezināja vairs, ko

dara. Kā traki viņi grīļojās no vienas puses uz

otru, vēcināja rokas un fūca paši pie sevis- šur

tur jau nokrita pa zemniekam uz grīdas un pa-

lika turpat guļot.

Komijs pamāja meitām. Kura no sava veča tika

vajā, tā aizbēga. Kad visas bija prom, tad aiz-

dzina arī puisi ar vijoli. Sveces gandrīz visas iz-

dzēsa. Kas no zemniekiem vēl spēja saprast

otra cilvēka runu, tos ieveda kādā blakus tel-

pā, kur bija izlaisti salmi uz grīdas un kur

tad zemnieks droši aizmiga tādā kā nāves miegā.
Kas bija zālē nokrituši vai sēdēja un nespēja pa-

celties, tie palika turpat, kur bijuši.

Zemnieki reti kad apmierinājās ar tirgoņa brand-

vīnu, bet blandījās vēl apkārt, dzerdami pa pil-
sētas un ārpilsētas kneipēm. Vislielākā pievedu-

mu laikā, stiprā salā, policija no rīta bieži atrada

uz ielām zemniekus, kas pa nakti dzērumā bija
nosaluši.

Šādus miroņus izlika rātsnama priekšā. Gaidīja,
ka radi vai viena pagasta biedri to ieraudzīs, pa-

zīs un aizvedīs sev līdz uz māju. Ja tas triju

dienu laikā nenotika, tad policija viņus noņēma

un apraka priekšpilsētā, nabagu kapsētā."

Oskars Grosbergs savā kultūrvē-

sturiskajā tēlojumā „MežvaĪd c" *)

tēlo tādā pat veidā Rīgas tirgotāju si-

stēmu «zemnieku ķeršanā", tikai šim

tēlojumam trūkst Badendīka spilgto
krāsu.

Viņš arī rāda jaunākus laikus, kad šāda

«zemnieku ķeršana" bijusi noliegta un

kad zemnieks vairs nav ļāvies tik viegli

apvest sevi ap stūri. Zudusi arī zem-

nieku mielošana: iebraucamās vietās ne-

dod vairs treknus kāpostus, alu un šņa-

bi, bet pašam jāmaksā par visu, ko

notērē.

Grosbergs rāda nevien zemnieku, bet

arī muižnieku Rīgā, kad tas iebrauc

pārdot savu ražu. Tas dzīvo lepnā-

kajās viesnīcās, pasūta sev visizmeklē-

tākos ēdienus un dzērienus, iet teātrī

v. t. t. Viņš arī norāda uz lielajām

pārmaiņām Rīgas izskatā un garā:

~Tagad ir noplēsts vecais mūris, un vaļņu vietā

ierīko apstādījumus. Tur, kur kādreiz stāvēja

Pankūku bastions, tagad liek pamatus teātrim.

— Pils ielā deg pāris eļļas laternas, taču stāsta,

ka drīz ievedīšot gāzes apgaismošanu, pie ka-

nāla jau ceļ attiecīgās ēkas. Vecos laikus atgādina

vairs tikai laukums starp Audēju un Kārļa ielu,

no teātra bulvāra līdz kanālim. Tur atrodas linu

pieņemšanas vieta, ap kuru pulcējas simtiem zem-

nieku pajūgu. — Aiz linu pieņemšanas vietas var

redzēt jauno Rīgas-Daugavpils dzelzceļa staciju-
šis dzelzceļš savieno Rīgu ar lielo Krievzemi, un

drīzā laikā tas pavisam pārvērtis pilsētas seju-
— Barons ievēro vienu, otru izkārtni ar lat-

visku uzvārdu. Tās ir sekas likumiem par pār-

vietošanās un amata brīvību. Vidzemē raisās

jauni spēki. Jauna tauta sāk izstaipīt locekļus

un tiecas augšup. Un viņa uzvarēs, jo ir grūtā

darbā rūdīta. Kroņa ģimnāzijā blakns mazajiem
zēniem sēž bārdaini latvieši, kas tikko ir at-

stājuši arklu. Kā nieku viņi iziet vienu kla&i

pēc otras. Vecrīgai vēl bus jāsaturas."

Šis jaunais laiks, kad Rīgas vācu vec-

pilsoņi sāka apdraudēt latviešu zem-

nieku dēli, bija saistīts arī ar rusifi-

kāciju vispār un pareizticības centie-

niem sevišķi. Kā vāciskās Rīgas sargs

pret krieviem nāk Rūdolfs Šulcs

*) Latviski (O. Liepiņa tulk.) Rīgā 1928.
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ar stāstu «Stefans Ņikitičs Sa-

ra fanovs" *). Bet, nelūkojoties uz

Šulca-Čiža temperāmentu, Rīgas vācie-

tis krievu laikos kļūst par divkosīgu

kompromisa cilvēku, par kuru zobojas
Parlovs savā vēsturiskajā romānā

«Rīgas melngalvji"**). Te visai

zīmīga kāda epizode — saruna starp di-

vām jaunavām: zviedrieti un Rīgas vā-

cieti.

„Nav noliedzams," saka zviedriete, „ka mūsu

Helsinki pēc sava rakstura ir vairāk zviedriska

pilsēta nekā Rīga vāciska." Un tad viņa uzstāda

jautājumu kādam goda vīram, Rīgas pilsonim
direktoram Klkbušam: ~Direktora kungs, kā tad

īsti sauc šeit Rīgā to tēviju, par kuru ir gatavi

mirt vācieši, krievi, zviedri, poļi un latvieši?"

Rīgas pilsonis savelk skābu seju: „Tas katram jā-

dara pēc viņa apziņas." — „Vai tas, par ko

šeit ir gatavi mirt, neizskatās pēc raibas govs?"

viņa jautā tālāk. Un Rīgas vāciete viņai atbild:

„Tā kā mūsu direktora kungs ir krievu galma

padomnieks, tad dabiski, ka viņš ir gatavs mirt

par krieviem."

Arī Rīgas panorāmai ir divas sejas:

„Vecrīga, kas stiepjas gar Daugavu, ir vācu Rīga,

bet aiz tās zemes iekšienē plešas krievu Rīga."

Tikai latviešu Rīgu šis XIX g. s. pēdējā

ceturkšņa tēlotājs vēl nav saredzējis...

Pēdējos gados Baltijas vācuepikā irkļu-
vusi redzama daudzražīgā Mia Mu-

nier-Vroblevska. Romānā «Mē-

ness griežos"***) viņa piemin Rī-

gas rātes likvidēšanos 1889. gadā, pēc
seši simti sešdesmit četru gadu pastā-

vēšanas. Rātskungs Teofils Tēlers, at-

stājis pēdējo rātes sēdi, dodas uz savu

māju Bīskapa ielā. Vakara krēslā viņš
saskatās ar Herdera mēmo bronzas seju

un tuvojas savas dzimtas mājai, kur

*) Leipcigā 1873. Rūdolfs Šulcs, īstā vārdā Frī-

drichs Čižs, ir kāds pārvācojies krievs, kas

uzņēmies vācu nacionālisma un luterisma aiz-

stāvja lomu literatūrā. Tas pats temats ir

viņa stāstam „Sofija" (Leipcigā 1875.). Savā

īstajā vārdā viņš publicējis humoristiskus stā-

stus „Rīgas bērni" (Rīgā 1901.), kufā to-

mēr atrodam ļoti bālu Rīgas žanru-

**) Hans Parlow, „Die Schwarzhāupter von Ri-

ga". Hamburg 1922.

***) „Unter dem wechselnden Mond". Heilbronn

1928.
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nišā stāv mūka figūra ar uzrakstu: Ao

1523 Clerus R. C, ab Hermanno Hovte

commendatore expulsus est.

„Ļoti gausi rātskungs kāpa pa trepēm. „Kāpēc tad

komturs padzinis nabaga mūkus?" viņam skan

ausīs viņa bērnu dienu jautājums līdz ar vectēva

atbildi: „Tāpēc, ka ar luterismu nāca jauni laiki,

un jaunais laiks aizdzen veco arvienu ar varu-

Un tur nekā nevar darīt." Pirmo reizi pēc zēna

gadiem, uzskatot mūka tēlu, šodien rātskungs sa-

juta līdzcietību. ~Un tur nekā nevar darīt." Viņš

krūtis dzēla bulta, tā dedzināja kopš tā brīža, kad

pilsētas tēvi rindā atstāja rātsnama zāli."

Rīgas turpmākos laikus ir tēlojuši vai-

rāki epiķi, taču bez spilgtāka laikmeta

kolorīta*). No šiem pārējiem epiķiem

kā spilgtākais līdzās Munier-Vroblev-

skai būtu mināms Kārlis Vorms.

Romānā «Thoms friert"**) viņš tē-

lo Rīgu XIX g. s. beigās. Viņa žanrā

figūrē vācu intelligence un rūpnieki.

Raksturīgs ir viņa jaunās formācijas

«Rīgas kungs": tas zīmēts asā kont-

*) Te vēl jāmin: Korfiz Holm, „Die Tochter",

Munchen 1910- Monika Hunmius, „Baltische

Frauen", Heilbronn 1930-

-**) Stuttgart 1901.
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rastā pret strādnieku ļaužu fonu Pār-

daugavas fabriku rajonā:

„Gar Eizenšteina (t. i. rūpnieka) žogu ik vakarus

gāja rindās strādnieki ar sodrējainām sejām un

rokām, bezkaunīgiem smiekliem uz lūpām, atstā-

dami plašas pēdas uz ceļa. Izaicinoša tauta, se-

višķi septiņpadsmit, astoņpadsmit gadu vecie

zeņķi..."

Vorms nav jaunā laika parādību sa-

pratējs; ir viņš, ir Munier-Vroblevska

ar asu, neiecietīgu tendenci tēlo latvieti

1905. g. laikā *). Bet pēdējā savos

«Mēnessgriežos" skicē Rīgu 1905. g.
streika dienās, kad pilsēta sastingst
draudošā klusumā. Šīs rindas paliek
neizdzēšamā atmiņā:

„Lielā pilsēta ar saviem jūdzēm tālu izstieptiem

fabriku rajoniem stenēja kā nomākts zvērs, kas

vai nu savās sāpēs sasliesies, vai arī kunkstēdams

nobeigsies."

Un Rīga nedaudz gadus vēlāk saslējās
— par Latvijas republikas galvas pil-
sētu.

) Sk., piem., Cari Worms, „Aus roter Dāmme-

rung", Stuttgart und Berlin 1906. Mia Munier-

Wroblewska, „Der graue Baron", Stuttgart
und Berlin 1919-

4. Zobgaļi.

Ar Rīgu saistās arī diezgan daudz zob-

galīgās vācu literatūras. Kā pirmais

te jāmin XVI g. s. ievērojamais dra-

maturgs un fābulists Barkards Val-

dis. Uz visiem laikiem viņa vārds Rī-

gas vēsturē ierakstīts ar gavēņu spēli

«Pazudušais dēls". Tā nav para-

stā spēle kā illūstrācija bībeles tekstam,

kādas Rīga pazinusi jau no XIII g.

sākuma. Nē, Valdis, kā Lutera piekri-

tējs ir devis īstu laikmeta cīņas dzeju.

Sulīgā izteiksmē, žulti netaupīdams,

viņš uzbrūk katoļu garīdzniekiem, tē-

lodams viņu netikumīgo dzīvi gluži tā-

pat, kā to vēlāk darījuši chronisti Ru-

sovs un Kelchs, raksturodami luterāņu

mācītājus. Kādu pārgrozību Lutera pie-

kritēji ienes Rīgas «tikumos", to rāda

viņa „H6ren Wert" (t. i. māsiņu nama

turētājs), izteikdamies par luteriešiem

savā aspektā, proti — tie atņemot vi-

ņam maizi:

„Welke Sake uns den grotesten schaden,
Dc is dem Luther ok gerāden-
AI cleriken papen m dusser sake

Plegen uns den kol recht fet to maken,
Dc heft dc Luther al bedrogen,
Dat brot uns ut dem munde getogen!"*)

Katoļu garīdzniekiem toreiz Rīgā nā-

cies izbaudīt ne tādu vien stilu, kā-

dā runā Valdis. Kad tauta bijusi sa-

celta pret katoļu baznīckungiem, tad

Rīgas ielās norisinājušās veselas pro-

cesijas, kurās izpaudies naids pret ie-

nīstajiem garīdzniekiem. Piemēram,

kāds Rīgas archibīskaps uzsēdināts ač-

gārni uz ēzeļa, aste ielikta rokās pava-

das vietā un tad, zobgalīgas dziesmas

') Dr. Albert Hoefer „Denkmaeter niederdeut-

schen Sprache und Literatur". II Bd.: Burkard

Waldis, „Verlorene Sohn". Greifsvvald 1851.

S. 41. Latviski:

„Pie visa, kas mums nes lielākos zaudē-

jumus,

Ir arī Luters vainīgs.
Visi mācītāji šinī lietā

Cenšas mums aizspiest rīkli cieti.

Tā Luters visus ir piešmaucis,

Viņš mums ir maizi no mutes atrāvis!"
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dziedot, pūlis viņu vadājis apkārt pa

ielām *).

Ap XVI g. s. vidu Rīgai raksturīgas ir

tās literāriskās parādības, kas stāv sa-

karā ar toreizējiem kariem starp Rī-

gas archibīskapu un ordeni. Šinī lai-

kā radusies politiskā zobgalīgā dzie-

sma „P 1 a 11 d c v t s c h c s Lands-

knechtslied" (1556.), kurā nav tau-

pīti toreizējie tikumi vai, pareizāk sa-

kot, netikumi.

Dažus gadus vēlāk, kad iededzies karš

ar Krieviju, atkal parādās politiskā sa-

tira. Te jāmin: Hansa v. Taubes

zobgalīgās dziesmas par vācu

ordeni no 1565. g. (autors pārgājis

krievu kalpībā un nostājies pret or-

deni) un sevišķi Tīmana Brakeļa
Christlich Gesprech von der

grawsamen Zerstorung m Lif-

land durch den Moscowifer"

(iespiests Antverpenē 1579.). Arī Bra-

kelis, pēc amata mācītājs (bijis krie-

vu gūstā, vēlāk darbojies Antverpenē),
runā nesaudzīgi par Baltijas muižnie-

kiem un pilsoņiem, tiesājot viņus par

mantrausību, netikumīgu un izlaidīgu

dzīvi, ko tam vācu dižciltīgie autori

nepiedod pat līdz mūsu dienām**)- Par

Livonijas pilsētu (un līdz ar to par

Rīgas) pilsoņiem viņš izsaucas:

„Summa summarium Siind und Schand

War Ehr und Ruhm m diesem Stand." ***)

Uz Rīgas iekšējām nesaskaņām starp

bruņniecību un pilsonību norāda vēl

kāda dziesma, ko pieraksta Aizputes

prāvestam Ulricham Bēram, un ko

tas esot piesūtījis Rīgas rātei un pil-

soņiem****). Tā tad, Brakeļa dziesmas

*) Sk. Jegor von Sivers, op. cii, S. XXVII.

**) Grotthuß, op. cii, nosauc viņu par ~die ver-

korperte Unrast und das verkorperte Elend

seines Vaterlandes"!

***) Sk. „Rigaische Stadt-Blātter" 1815. Latviski:

„Visā visumā grēks un kauns

Bija šis šķiras gods un slava."

****)Sk. C. Mettig, „Geschichte der Stadt Riga"

1897, S. 245. Bēra sūtītā dziesma skanējusi tā:

„Die burger m den steten

Z. Vidbergs.Bermontiāde.

atbilst citām tā laika literāriskām pa-

rādībām, kas visas, arī saskaņā ar chro-

nikām, vienprātīgi raksturo savu laik-

metu, kaut arī neglaimo Rīgas pilso-

ņiem.

Kad turpmākos gadsimteņos Rīgas
vācu pilsoņu un garīdznieku starpā iz-

beidzas savstarpējas cīņas un tos kom-

paktā masā slēdz pašaizsardzības in-

stinkts pret „;nevāciem", tad arī izzūd

šāda veida literatūra.

Kad ap XIX g. s. pusi jau nojaušamas

latviešu zemnieka pretenzijas un tiek-

smes uz izglītību un saimniecisku lab-

klājību, tad Rīgas pilsonis zobojas pat

šo savādo latvieti, kas vairs nestaigā

pastalās. Tā 1852. g. žurnālā „Die Bie-

ne" atrodams kāds simptomātisks joks

par latvieti:

Thuen viel von den edelleuten reden,

Dat se dem adel thowegen,

Daen se m erem busen dregen.
Hette der edle furst Ketler nicht getan,
Sie hetten den Reussen m die stadt gelan;

Solck schelmstucke achten sie vor nichte,

Die Rigischen bossewichte!"
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Z. Vidbergs.Bermontiāde.

Jurre Kalni ng: Labdeen, mihļais brahliht

Jahn, kā klahjahs?

Jean Čalais: Commang? — ick perstehe nich

\vas Dv mir sagen, — geh furt beschmier

mir nich-

Jurre Kalning: Ak reds sche putniņ, kahds

Spranzusis, Tu gan laikam par liģģera kunga

essi zelts. Brahliht! Labbas deenas no mem-

mites; es tew atvveddu svveestu un skinķus

un kohrteli ņehmu leela pihpi.

Jean Calais: Ak tā, nu tad sehstees schigli
eeksch Ohnefus. *)

Bet — paiet vēl daži gadu desmiti,

un Rīgas zobgalim jāsmejas par to vā-

cu pilsoņa žargonu, kādā tas runā,

jaukdams savu valodu ar «nevācu** —

latviešu un krievu — sakropļotiem

vārdiem. Kāds pārvācojies krievs ar

pseudonimu Schanno von Duna-

kant**) laidis klajā pāri par desmit

brošūrām, kurās joki dibināti gandrīz

vienīgi uz nepareizā Rīgas vācu dia-

lekta. Piem.:

*) „Die Biene". Neunte und zehnte Lieferumg.
1852.

**) Bernhards Semenovs, arī N. Seemann v. Je-

sersky.

„...Un Marcht war voll mit Herrn und

Damen

Mit Antuka, was aile kamen

Aus Stadt haraus unne mechten seh'n,
Ob Dina nich schonst bald mecht geh'n.
Un iber Bretters nach „Brickende"r

Da loff schonst jeder, was er kennte,

weil Eis bald geh'n misst' bei die Hitze,

Un ganze Steg war voll wie Gritze."*)

Šim ~Žanim" piebiedrojies vēl otrs asi-

milējies «nevācietis* — Otvarts Lap-

sa, kas arī zobojas par Rīgas vāciešu

žargonu, piem. šādā veidā: **)

Der Markt „ist gross", denn heute ist Samstag,

ergo haben ~so und soffihle" Fabriken „Zah-

lung" gehabt. Da sehen wir dann auch „was nich

ist" an Friichten des Gartens, des Feldes, des

Waldes, des Moores, des Stalles „un sowas"

feilbieten, m ~Zibbchen" und „Kubbielm", m „To>
wārn" und „Sslauzen". Da gibt es „Uaschlap-

pinks" und „Beeten", „Scharlotten f< und ~Burk-

anen", „ausjebulsterte Aerpsen" und Erbsen

„mit Schlauen". Da gibt es „Kranzbāren" und

„Schtrickbāren" oder „Brucklingsbāren". Da gibt

es gesalzene „Riezchins" m „Kummchins" und

frische (vornehmlich „B6hrselappinks", „Gai-

links", „Zuzings" und ~Pākken") m ~Skala kur-

\vitchens". Da gibt es bei den „Hofmuttārmannz-

frauen" „dicke Milch, Schlickārmilch, Kārnmilch

und Tvvarogg", sogar „Kelbārdanz un Milchwad-

dak". Auch „Entenfehtarchin" sind feil und

~luftdirre Dorsche" und „Kaddiken".

Dziļāka sociāla satura Rīgas zobgalim
XIX g. s. sākumā vairs nav: tas peld
ļoti seklos «Dinakantes" ūdeņos.

5. Curiosa.

Tas nebija nekāds brīnums, ka pagātnē

Rīgas vācu literātam latvieši bija ti-

kai «Unteutsche". Bet tas jau ir dru-

sku kūriozi, ka E. Bušmanis, 1924.

gadā rakstīdams vēsturisku lugu par

Mārtiņu Gīzi, joprojām pazīst tikai

„Undeutsche", pie tam dodams tiem vie-

tu tikai statistu masā ***)

*) ~Dinakantsche Geschichten m Gedichten".

II vermehrte Aufl. Riga 1913. Sk. dzeju

„Eisgang auf Duna".

**) „Geschautes und Erlauschtes". Allerhand Ri-

gisches aus der Spottvogelperspektive. Riga
1911.

***) „Der Kalenderstreit m Riga". 1924.
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Kā kuriozs joks te jāpiemin arī Ši-

linga dzejojums „Rīga", kur vidus-

laiku amatnieku Rīgā «nevāciem" ie-

rādīta vieta tikai kā kaušļiem:

~Undeutsch Volk schlāgt sich die Knochen

Kurz und klein!" *)

Bet viskuriozākais gadījums gan ir tas,

ka 1927. gadā Berlīnē, Fišera izdevu-

mā iznācis kāds romāns «Trosten-

sons" (pie tam godalgots!) **), kurā

par Rīgu lasāmas, piem., šādas lie-

tas: Rīgas pilsoņi staigā koka tupe-

lēs; Grēcinieku iela iet gar Daugavu;

Rīga ir Kurzemes karalistes galvas pil-

sēta, un Rīgas pilī sēd karalis ar savu

skaisto māsu Valdu! ***)

Atzīmējot šos kuriozos jokus, redzam,

ka patiesā Rīgas seja pagātnē vai ta-

gadnē vēl ir sveša nevien dažam «pa-

saules pilsonim", bet varbūt pat še-

jienietim. Šie kuriozie sīkumi mums

tomēr neatņem pārliecību, ka jaunā Rī-

ga — Latvijas republikas galvas pilsēta
— arvienu vairāk liek sevi pazīt un

atzīt, jeb, kā chronists Latviešu Indri-

ķis teiktu:

„Riga rigit gentes"****)

111. RĪGA KRIEVU LITERATŪRĀ.

1. Rīgas senatne.

Krievu literātūrā Rīga samērā maz

minēta. Un tas ir viegli saprotams: Rī-

!ga visā savā attīstībā un it īpaši

*) O. v. Schilling, „Tandaradei". Riga 1907. Lat-

viski:

„Nevācu ļaudis sadauza sev kaulus

Gabalu gabalos."
* k) Hans Meisel, „Trostenson. Entstehung einer

Diktatur". Berlin 1927.

***) Līdzīgi tam, kāda jaunākā franču rakstnieka

noveļu grāmatā (P. Vailland-Couturier, „Le
bal des aveugles") pēckara Rīga aprakstīta
šādas rindās:

„Tvaikonis apstājās Rīgā. Tā ir vācu pilsēta,

kur ļaudis angļu tērpos runā krieviski un

žīdiski. Bet uz starptautisku traktātu pamata

ielu nosaukumi rakstīti kādā retam sapro-
tamā valodā."

***'*) Rīga kristī (t. i. atgriež pie sevis) pagānus.

Kafejnīca naktī. Z. Vidbergs

pāris pēdējos gadsimteņos, kamēr Rīga

piederēja pie Krievijas, tomēr bija

un palika nomaļa pilsēta ar svešu, «vā-

cisku" kultūru. Tā Rīgu piemin tikai tie

krievu rakstnieki, kas nākuši ar Rīgu
kādā nejaušā sakarā.

Bet Rīgas vēsturiskie likteņi tomēr bie-

ži saistījušies ar Krieviju. Tāpēc arī vē-

sturiskajos romānos atrodam ne vie-

nu vien Rīgai veltītu lappusi.

S. R. Minclovs, kas dzīvojis un dar-

bojies Baltijā, savu romānu tematikai

daudzkārt izlietojis Latvijas (vai arī

Lietuvas) vēsturiskus faktus. Tā ro-

mānā «Meža teika"*) viņš skar Rī-

gas tālo aizvēsturi: 1198. gadā bīskaps
Bertolds ar bruņniekiem izkāpj Dau-

gavas malā un „apmetas pie Rīges kal-

na, kur tagad stāv pilsēta tādā pat

vārdā".

Poļu laikmeta atbalss izskan kādā L.

Tu gana vēsturiskā stāstā «Karaļa

*) C. P. MiraiĻJiOß'b, „JIIiCHaH 6biJib". HcTopane-

CKift poMaH-b. H3fl. M. fIHfIKOBCKaro, Pāra.
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pundurītis"*). Te aprakstīta poļu

karaspēka ienākšana Rīgā un Stefana

Batorija sagaidīšana 1582. gadā. (Šo ai-

nas skicējumu vēlāk kā plānu savam

plašākajam tēlojumam romānā «Dum-

pīgā Rīga" izmantojis Rutku Tēvs.) Te

lasām:

Pilsētu -pārplūdināja ienaidnieku karaspēks. Pil-

soņiem, izņemot mācītājus, zinātniekus un rāts-

kungus ar viņu kalpotājiem, bija pavēlēts uz-

ņemt poļu kara vīrus savos dzīvokļos, kur tie

tad rīkojās kā savās mājās.

Šaurajās pilsētas ieliņās valdīja neiedomājams
chaoss.

Pa pilsētas vārtiem nāca iekšā kara pulki, ve-

zumnieku rindas, skanēja komanda, kliedzieni,

lamāšanās, šķindēja ieroči, bet visu to pārspēja

zirgu zviegšana un ratu riboņa.

Kā ērglis lauvas ķetnās, tā brīvā pilsēta pamira
ienaidnieka varā, un visās mājās valdīja bēdas,

bailes un izmisums. Un kā gan rīdzinieks lai

nebēdātos un neizsamistu, kad viņa dzimtpil-
sētas neatkarībai sita pēdējā stunda, un no tā

brīža līdz pat mūsu dienām tai nebija lemts vairs

baudīt patstāvību!"

Bija pagājis drusku vairāk par simts

gadiem, un situācija atkārtojās, Pēte-

ra Lielā karaspēkam ieņemot Rīgu.
Grāfiene E. V. Salias savā pazīsta-

majā romānā «Jaunkundze"*") rāda

Rīgu tanīs dienās, kad te (1715. gadā)

viesojies cars Pēteris ar carieni Ka-

trīnu I. Romāns iesākas ar Rīgas ap-

rakstu, kad pilsētai visapkārt vēl krie-

vu kara nometne:

*) JI. TyraH-b, ,„Zlb-e hob-bctk H3t nponuraro

JlH(bjiHHfliH". Pnra 1912.

**) Tp. EjiH3aßeTa BacmībeßHa Cajiiacb jļe Typ-
HeMHpt(EBreHin Typi>), 1815—1892.Viņa rak-

stījusi vēsturiskus romānus un bērnu stā-

stus. „Jaunkundze" latviski (Ziemciešu Ma-

rijas -Zīraka tulkojumā) iespiesta ~Baltijas
Vēstnesī" 1887. g. Vēsturiskos faktos trūkst

precizitātes: romāniste Pētera un Katrīnas

viesošanos Rīgā attiecina uz 1722. gadu, tur-

pretim patiesībā tas noticis 1715. gadā. (Sk.
B. HeniHXHH'b, „C6opHHicb MaTepiajiOß-b h

CTaTefi no HCTopin ripnSajīTincKaro Kpaa" t.

I, 1877. Nod.: „PecKpinrTbi h yica3bi HMnepa-

Topa IleTpa I ia> reHepaji-

ry6epHaTopaM-b"; „PHJKCKiH 6yproMHCTp-b
liaßejrbBpoKray3eH'b").

„Kādā piejūras pilsētā uz ielām valdīja sevišķa
rosība. Visur, ir pilsētā, ir ārpus tās vairākas

verstis stiepās krievu kara pulku nometne.

lelas un mājas bija pārpildītas kara vadoņiem,
virsniekiem un kareivjiem.
Šo pilsētu, kas savās sienās ne vienu vien reizi

jau bija redzējusi krievu kareivjus, vēl no sti-

prās Lielās Novgorodas laikiem, tagad krievi bija

atņēmuši zviedriem. Tā bija bagātā, ziedošā ostas

pilsēta Rīga."

Te nu cariene Katrīna, ko tautas no-

stāsti daudzina par latvieti, romānistes

tēlojumā sastopas ar savu māsu, Augš-
kurzemes zemnieci, un no šejienes ie-

sākas raibais epikas pavediens, kas vē-

lāk risinās Pēterpilī.

Rīgu XVIII g. simtenī mazliet vēlāk

redzam vēl Ņestora Kukoļņika

vēsturiskajā romānā — «Sak sijas

grāfs Morics"*). Tobrīd Rīgā mez-

glojās Kurzemes hercogistes likteņi:
krievu valdnieku roka jau izstiepās pār
šo Polijas vasalvalsti. Dažās romāna

lappusēs pazib īpatnējas Vecrīgas žanra

ainas. Grāfiene Potocka, kas ieradusies

Rīgā, lai rūpētos par Morica kandi-

dātūru uz Jelgavas troņa, pāri ielai pa

logu saskatās un sarunājās ar kādu po-

ļu virsnieku:

„Domīgi viņa sēdēja pie vaļējā loga, nekā ne

redzēdama, nedz dzirdēdama no lielās jautrī-

bas uz ielas ...

...taisni pretim otrpus šauriņās ielas, ļoti augstā

namā arī logs stāvēja vaļā: poļu jātnieks tur

rīkojās un vīzējās ...
lelas Rīgā toreiz bija tik šauras, ka pāri ielai

it labi varēja sarunāties."

XIX g. simtenī krievu vara Rīgā ir jau

pietiekoši nostiprinājusies. Un tomēr —

Rīgā valda vācisks gars. Pazīstamais

epiķis N. S. Ļeskovs**) kādā stāstā,

kur minēta arī Rīga, sarunā par generāl-

gubernātoru Suvorovu, kādam krievu

ierēdnim liek zobgalīgi pateikt, ka šeit

tomēr krievs zaudē savu krieviskumu:

*) Latviski (P. Pļavnieka tulk.) iespiests

tijas Vēstnesī" 1885. g.

**) ~KojibißaHCKiH My:acb" (Coop. coq., t. XIV

1903. Turpat Ļeskovs arī pastāsta, ka ar

Rīgu tam bijuši tuvāki sakari: četras se-

zonas viņš nodzīvojis Rīgas apkārtnē.
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Marijas dzirnavas 1785.

— Viņš ir gan fantasts, bet lāga virs. Daudz

neiespējamā viņš padarījis par iespējamu. Ga-

dās viņu palūgt — viņš atbild: ~Tas ir ie-

spējams." Ļoti žēl, ka viņa vairs nav,
— ari

jums būtu labi.

— Man viena alga, es nomocos tikai ar domu,
kā lai aizrakstu savējiem, ka man vācieši vien

dzimst...

Un ja kādreiz krievu administrātoram

vajadzēja samierināties ar to, ka bēr-

ni viņam piedzimst par vāciešiem, tad

visbeidzot nācās pieredzēt arī to, ka

dzima — latviskā Rīga!

2. Viesi un caurbraucēji.

Tieši no Rīgas vai Baltijas krieviem

gan krievu literātūra nav ieguvusi ie-

vērojamus talantus. Bet daudziem, arī

ievērojamākiem, krievu rakstniekiem

šad un tad bijuši sakari ar Rīgu kā

viesiem vai caurbraucējiem, un tādos

gadījumos tie atstājuši Rīgai, tā sakot,

savu literārisko vizītkārti. (Visus šā-

dus gadījumus te nemaz arī nav ie-

spējams uzskaitīt).

Vispirms te jāmin Karamzins, kas

savās „Krievu ceļinieka vēstu-

lēs" mazliet paver Rīgas panorāmu,

gan nododams par to ne visai atzinīgu

!) „IIHCbMapyccKaro uyTeniecTßeHHHKa".Hacrb

I, 1797. CTp. 27-32.

Brocē, IV 32

spriedumu: XVIII g. s. beigās tā ir

nepievilcīga vāciska provinces pilsē-

tiņa:

„Tikko iebraucot Rīgā, var redzēt, ka tā ir

tirdzniecības pilsēta — daudz veikalu, daudz

ļaužu — upe pilna dažādu nāciju kuģiem —

pilna arī birža. Visur dzird runājam vāciski —

reti kad krieviski — un visur rēķina nevis rubļos,
bet dālderos. Pilsēta nav diez kāda skaistā;

ieliņas šauras, bet daudz mūra ēkū, ūn ir skai-

stas mājas.

Viesnīcā, kur es apmetos, saimnieks bija ļoti

pakalpīgs: pats aiznesa manu pasi uz policiju
un sameklēja man važoni, kas par trīsdesmit

červonciem apņēmās aizvest mani līdz Karalau-

čiem ...

Es nepaguvu pabeigt vēstuli, kad zirgi jau bija

sajūgti, un viesnīcnieks nāca man pateikt, ka

pēc pusstundas noslēgs pilsētas vārtus.

Metās krēsla. Priekšpilsētā mūsu važoņi apstā-

jās. Kādi trīs-četri cilvēki pienāca klāt apprasī-

ties, uz kurieni es braucu. Uz Angliju, es at-

bildēju. Viņi brīnījās, kā var doties tik tālā

ceļā, un novēlēja man visu labu.

Mums garām pabrauca kamanas. Divi jauni vā-

cieši, sēdēdami uz bukas, turēja rokās pudeles

un pīpjus, un uzsauca man: Guten Abend, mein

Herr!"

Ar Rīgu saistās arī slavenā fābulista

Krilova vārds: kā kara gubernātoram

Goļīcinam piekomandēts ierēdnis, viņš

te pavadījis apmēram trīs gadus*).

') ĪI. A. ĪĪJieTHeß'b, „Biorpad)ifl KpbiJioßa".

(„BacHH H. A.KpbiJiOßa", MocKßa 1910, CTp

14—15).



110

Otrās Torņakalna vējdzirnavas. 1792.

Viņš arī pazobojis Rīgas pilsoņus kādā

drāmatiskā karikatūrā „T r i v m f s", kur

komisma pamatā likta krievu valodas

neprašana un krievu vārdu aplamā lie-

tošana *).

Gadu simteni vēlāk Rīgu atrodam pie-
minētu Kuprina, Zaiceva, Šmeļo-

va, Brusova v. c. krievu rakstnieku

darbos, pie kam daži no šiem rakst-

niekiem arī bijuši tuvākos sakaros ar

Rīgu un Baltiju. Piem.Kuprins kādu lai-

ku dzīvojis Rīgā un te, starp citu, uz-

rakstījis savu noveli «Granāta rokas

sprādze". Brusovs, dzīvodams Tallinā,
it kā turpinājis Krilova motīvu un uz-

rakstījis satīrisku poēmu par Baltijas

apstākļiem («Aprobežotie"): vecvācu

kultūra viņam šķiet pārdzīvota, iesā-

kas jauna, citkārt par «nevāciem" dē-

vēto tautu kultūras gaita**). Savās

dzejās viņš dažreiz arī tieši min Rīgu,

piem., runādams par viņas senajiem

tirdznieciskajiem sakariem ar Vakarei-

ropu (kā dzejā «Visbija").

Rīgu jubilejas izstādes gadā (1901.) tēlo

Leonīds Andrējevs savās «Ceļa

piezīmē s" ***). Viņš Rīgā ierodas kā

svešnieks, redz to pirmo reizi un salī-

*) lespiests žurn. „PyccKaa CTapiraa" 1871, zem

nosaukuma „īlojļUļviua, myTO-TpareAifl b-b

flßyxt A'BHCTBiHX'b, Bt CTHxax,b".

**) Sk. V. Eglīša rakstu „Valērijs Brusovs lat-

viešu vidū". („Druva" 1914).

**) „ĪlyTeßbifl llojih. corjp.

1913, t. VI., CTp. 240, 246.

Broce, VI 182.

dzina ar krievu pilsētām. Arī viņš to

uzskata par vācu pilsētu, bet tas vi-

ņam neliedz kļūt par Rīgas cildinā-

tāju. Lūk, Rīgas seja, kas skatīta pa

vagona logu:

~Dumo, no daudzajiem fabriku skursteņiem, no

klātnākošo pasažieru īpatnējās izteiksmes un ap-

ģērba jūtams lielpilsētas tuvums.

Beidzot viņa arī klāt.

— Rīga... Rīga ... Rīga ...
— konduktori spalgi

sauc, un to pašu saka arī vokzālē visa tā |aužu

drūzma, kurai sveša valoda un svešas sejas. Bet

pēc ceturtdaļstundas, pārsēdies Tukuma vilcienā,

es dodos pa garu tiltu pāri Daugavai un prie-

cājos par garāmslīdošo kustību uz upes, žig-

lajiem tvaikoņiem un piekrastes panorāmu ar

viduslaiku mājām un baznīcām."

Bet te, lūk, Rīgas tīrības un labierīcī-

bas vērojums, ko rakstnieks iegūst, stai-

gājot pa Rīgas ielām, alejām un par-

kiem:

„Vācietis mīl savu pilsētu bez priekšniecības pa-

vēles, un tāpēc tīrību tas ievēro ne aiz bailēm,
bet pēc savas apziņas. Viņš nepaliks neziņā
stāvot izbrukuša bruģa priekšā, nekauks kā ne-

gudrs pēc ūdensvada, nelies asaras par piegānī-

tiem bulvāriem, — bet viņam ir lielisks ielu

bruģis, ūdensvads un reti skaisti bulvāri. Esmu

pārliecināts, ka pie mums ne ar kādām priekš-
niecības pavēlēm nevarētu ierīkot ne tādus ga-

zonus, ne tādus bulvājus. Divreiz dienā laistīt

zāli, reizi nedēļā apcirpt to ar mašīnu, — nē,

mūsu pilsonis tad drīzāk ies uz Sibiriju, bet

nenodarbosies ar tādām lietām.

Vai mums būtu iedomājams ielas vidū sadēstīt

puķes, piesist tāfelīti ar uzrakstu: „Šo apstā-

dījumu apsardzība uzticēta god. publikai" un

tad likties mierīgi gulēt tanī pārliecībā, ka ne-

vienu puķīti neaizkārs ļauna roka? Bet te tas
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nekas, te var. Varbūt tikai kada iebraucēja raa-

skaviete palielīsies:

— Ai, sirsniņ, kādu lielisku buķeti es sazagu

uz bulvāra."

Tā ar mazu humoru par ißīgas vācieti

Leonīds Andrējevs runā par Rīgu —

un ar zināmu skaudību. Un viņa skau-

dība ir — uzslava Rīgai!

Tāds pat skaudības tonis ir Borisam

P i ļ ņ ak a m, kad tas caurbraucēja per-

spektīvā vēro Rīgu pēckara apstākļos,

pārsēžoties no Vakareiropas ekspreša
vilcienā uz SPRS: te jāatvadās no dau-

dzām ērtībām, kādas nepazīst viņpus

Zilupes *).

Pateicoties tagadējam Rīgas starptau-

tiskajam stāvoklim, tā arī skatāma ta-

gad daudziem viesiem un caurbraucē-

jiem. Bet pagaidām tie ir tikai izkai-

sīti vārdi, ko no šādiem Rīgas iespai-

diem uztver grāmatu lapas.

3. Rīga no tālienes.

Puškins kādā veltījumā draugamDel-

vigam 1827. g.**) piemin Rīgu, no

kuras it kā viņa drauga senči būtu

cēlušies. Puškins pats Rīgā nekad nav

*) Bop. ĪĪHJībHHK, „HHKOJia — Ha — nocaflbHX".

PaccKa3bi. MocKßa 1923. (PaccKa3 „Tperbfl

CTOJiHū;a
(t

).

**) „Hepeirb". (Co6p. co*i. 1., BepjiHH-b 1921.)

CTp. 449—453.

Broce, 111 31.

bijis, tāpēc viņa iedomātā Rīga arī pa-

liek tālu no īstenības.

Simts gadus pēc Puškina komunisti-

skais romānists Jūlijs Bērziņš *)

sūta uz Rīgu ne vairs studentu ar run-

gu, bet —

no Maskavas pabēgušos blē-

dīgos «nepmaņus", kuriem romantikas

vietā ir kails lozungs: „simts procentu

peļņas". Rīga Bērziņa tēlojumā ir krie-

vu ēmigrantu un spekulantu centrs. Rī-

gu bieži piemin arī Maskavā: no Rīgas

var saņemt dažādus «smalkās Eiropas

civilizācijas produktus" slepenu sūtīju-

mu veidā, kā: apģērbu, apavus, veļu,

smaršas. Padomju iestāžu kancelejas

jaunkundzītes staigā „tikko no Rīgas
atvestās zeķēs" v. t. t. Un šādos, šur

tur izkaisītos teikumos bez humora

skan arī — ilgas pēc Rīgas. Jo auto-

ram, kas pats varbūt no Rīgas nācis,

tagad šī pilsēta ir tāla un vīzionāra,

un ar to saistās jēdziens par «smalkās

Eiropas civilizācijas produktiem..."

IV. ŽĪDU RAKSTNIEKI PAR RĪGU.

Ar Rīgu žīdu rakstniecībai maz saka-

ru, un ja tādi arī pastāv, tad tiem ir

šādi divi veidi: rakstnieks no Rīgas

) KDjihh Bep3HH, „Oopfl". PoMaH. JleHHHarpafl,

H3Ķ. „īlph6oh". Jādomā, ka autors ir latvie-

tis. Pēc autora atzīmes, romāns uzrakstīts

1926—1927. g.
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cēlies un savās atcerēs tēlo Rīgu, vai

internacionālais vojažers runā par

savām pieredzēm Rīgā.

uz Daugavas krastiem,

aiz Lielupes.

Nav Rīga pilsēta,
kas lemta vietējiem ...

To zin pat jūra dziļi sirdi.

Un tādēļ tā

sēdēs ar mani

pie Otto Švarca.

Pie tases kafijas

kā jokojot
attecēs Daugava,

Lielupe viņai līdzi.

Tad pārbiedēts emigrantu pūlis

uz durvīm dosies.

Un ūdens šalkas mākts

kā sadragāts
šis bars

bez elpas tālāk skries

uz Brīves bulvāri, uz Pjedestālu,

no kuja nogāzts cars...

Un brīvs no emigrantu bara

es iešu apskatīt, ko dara

Daugava, Lielupe, jūra.

Rīga ir vecjauna pilsēta,

jā, jā."

Vairs nav ne cara Pētera monumenta,

kas simbolizēja svešo krievu varu Rī-

gā, nedz pjedestāla, uz kura balstījās

viņa zirga smagie pakavi. Tā vietā jau

ceļas Brīvības piemineklis.

Ap to nu tuvu un tālu dunēs un šalks

Latvijas galvas pilsēta, republikāniskā

Rīga, nesdama sevī sirmo vēsturi un

dzimstošos atjaunotnes spēkus.

Rīga ir vecjauna pilsēta, jā, jāt

Vispirms te minams M. Daniela

stāsts „Jūli s" *). Tas ir revolucionāru

dzīves stāsts, kas iesākas ar 1905. ga-

du. Notikuma galvenais pavediens ri-

sinās Polijā, bet šo notikumu varonis

Jūlijs ir rīdzinieks. Tāpēc te arī atro-

dami daži tēlojumi, kas atgādina Mar-

ka Šagala glezniecības motīvus.

Pazīstamais dzejnieks un režisors J.

Šternbergs, dēvēdams Rīgu par

„vecjaunu pilsētu", ironizē par Rīgu

kā ēmigrantu salases vietu. Nejaušais

ēmigrantu elements Rīgas seju padara

neīstu un svešu, bet dzejnieks-vērotājs
labprāt gribētu skatīt Rīgu, „kas lemta

vietējiem", kas brīva no svešniekiem**):

„Rīga

ir vecjauna pilsēta

pie jū^as,

*) M. Daniel, „Julis". Gescheenisch. Kijev 1930.

**) Dzeja „Rīga" Lūcijas Zamaičas atdzejojumā

iespiesta „Jauno Trauksmē" Nr. 5., 1930.Brīvības piemineklis. J. Zāle
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ARCHITEKTONISKĀS STILA FORMAS RĪGAS

PILSĒTAS AINAVĀ

HEINCS PĪRANGS

Runājot par Rīgas pilsētas ainavu, mēs

parasti iedomājamies kādu iespaidīgu
skatu un siluetu, piemēram: pazīstamo

pilsētas panorāmu no Daugavas puses.

Tādā gadījumā mēs runājam par zinā-

mu glezniecisku motīvu. Šāda uztvere

tomēr nevar noderēt stila vēstures pē-
tīšanā. Jēdziens «pilsētas ainava" te jā-

saprot citādi. Te mēs par ainavu sauk-

sim to iedomāto pilsētas architekto-

nisko kopainu, kas sastādās no atse-

višķām architektoniskām vienībām.

Šinī īpašā nozīmē jāievēro divi galve-
nie elementi, kas sastāda pilsētas aina-

vu formālā nozīmē: pirmkārt, pilsētas

plāna horicontālais iedalījums, t. i. ielu

tīkls, laukumi un apbūves gabali, un,

otrkārt, celtņu masu vertikālais ieda-

lījums, t. i. architektoniskā struktūra.

Šie abi elementi stāv sakarā viens ar

otru, un tie abi ir padoti stila maiņām.
Šinī rakstā ir mēģināts raksturot pla-
šākos vilcienos stila maiņas Rīgas pil-
sētas ainavā.

Kas uzmanīgi vērojot būs izstaigājis

neskaitāmās, tāļu aizejošās ielas pilsē-
tas areālā un apskatījis krāšņos ap-

stādījumus, dārzus un celtnes, tas dē-

vēs Rīgu par modernu pilsētu. levē-

rojamākos laukumus un ielas nereti ie-

slēdz jaunlaiku celtnes; turpretim seno

gadsimteņu oelrniecisko pieminekļu ir

samērā maz.

Šo faktu viegli izskaidro mūsu pilsētas
vēsture. Rīga savā maiņu pilnajā pa-

gātnē ir daudz un smagi cietusi: gan

karstās iekšējās cīņās, gan ārējo ie-

naidnieku uzbrukumos, gan arī posto-
šos ugunsgrēkos. Daudzas senlaiku celt-

nes ir tādā kārtā pilnīgi iznīcinātas,

citas atkal vēlāk nojauktas vai pārvei-
dotas. Bez tam, Rīgas būvniecība jau-

nākos laikos pārdzīvojusi strauju at-

tīstību. Pēc statistiskiem datiem, savu

augstāko pakāpi tā sasniegusi īsi pirms

un pēc 1900. gada dažos gadu desmi-

tos. Tie ir bijuši būvniecības ziedu lai-

ki; tikai jāpiezīmē, ka mākslinieciskā

ziņā tie gan nav uzskatāmi par ziedu

laikiem. Tā tad, jaunākajiem laikiem

pieder galvenie nopelni pilsētas būv-

niecības attīstībā, sevišķi ap gadu sim-

teņu maiņu. Rīga toreiz spēcīgi uz-

plauka kā tirdzniecības un rūpniecības

pilsēta, uzrādīdama augstu konjunk-

tūru. Kad 1901. gadā Rīga svinēja sa-

vu 700 gadu pastāvēšanas jubileju, tai

bija drošākās izredzes kļūt par mo-

dernu lielpilsētu.

Apskatot Rīgas plānu, viegli varam at-

šķirt Vecrīgu, kas pa daudziem gadu

simteņiem lēnām attīstījusies uz šauri

ierobežotas zemes platības, no jaun-

rīgas, kas dažos gadu desmitos plaši

izpletušies uz visām pusēm. Kanāla lo-

kā ietvertās vecpilsētas ielas rāda gluži

citādu stila ainu nekā priekšpilsētās.

Bet galvenais, Vecrīgā ielu tīkls būs sa-

vus pieci simti gadus vecāks nekā

Jaunrīgā.

Vecpilsētā vērojama viduslaicīgas Au-

strumvācijas koloniju pilsētas tipiska
schēma. Šīs kolonijas centrā, Dauga-

vas tuvumā, atrodas rātslaukums, kas

līdz 1570. g. noderējis arī par tirgus

laukumu. Gar vienu pusi šim laukuma

četrstūrim, taisni uz Daugavu, iziet

galvenais satiksmes ceļš — Kaļķu iela,

visas pilsētas ielu tīkla galvenais nervs.

Turpinājumi šai ielai ir Jelgavas šoseja

vienā un Vidzemes šoseja otrā galā.

Tagad par šo virzienu gala mērķiem var

apzīmēt Berlini un Ļeņingradu. Gar

otru malu šim kādreizējam tirgus lau-
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Spīķers vecpilsētā. Fotogr. A. Šinke.

kurnam, parallēli Daugavai, stiepjas

Kungu iela, krustodama Kaļķu ielu; tās

tālākais gala mērķis dienvidu virzienā

ir Maskava, bet ziemeļu virzienā šāda

gala mērķa nav, kāpēc arī šī iela pali-
kusi bez attiecīga turpinājuma taisnā

virzienā.

Ap šo, pēc savas formas ļoti rakstu-

rīgo viduspunktu, grupējas citas vec-

pilsētas ielas, pieslejoties topogrāfiska-

jai situācijai, arī pēc skaidri nojau-
šamas sistēmas. Dažām ielām ir ra-

diāls virziens, piem.: Pils, Jēkaba un

Audēju ielām; citas turpretim met pa-

rallēlus koncentrētus lokus, piem.: Šķū-

ņu, Skārņu, Kalēju, Ķēniņu un Vaļņu
ielas. Pēdējā iela iet pa vecā pilsētas

apcietinājumu mūra vietu.

Šis vecpilsētas jeb „Sitijas" ielu tīkls

radies ap 1450. gadu; tā tad ordeņa
laikos, kas līdz ar to bija arī gotiskie
viduslaiki. lelu virziens un gruntsgabalu

forma raksturo šī laikmeta stilu, kas

uzglabājies līdz pat mūsu dienām. Viens

no gotiskās Vecrīgas raksturīgākajiem
pieminekļiem — pilsētas mūris —

no-

zuda 1537.—54. g., kad uzcēla pret liel-

gabaliem drošo smilšu valni. Nākamībā,

pēc kara technikas prasībām vairākkārt

pārlabotie un pēc Vauban'a sistēmas

ierīkotie apcietinājumi ir redzami Mur-

rer'a plānā (1650.). Tāds izskats Rī-

gai ir bijis zviedru laikos.

Dažas zīmes no šīm vecpilsētas baro-

ka stila kontūrām uzglabājušās līdz pat

mūsu dienām. Tagadējā pilsētas kanāla

īpatnējā cikcakveidīgā līnija radusies

atkarībā no ārējiem apcietinājumiem

(bastioniem). Priekšpilsētas bijušas ap-

apdzīvotas jau 17. g. s., taču ielu tīkls

tur pēc tam stipri pārveidojies. Kaut cik

noteiktāku izteiksmi Vecrīgas apkārt-

ne ieguvusi pēc lielā ugunsgrēka 1812.

gadā. Te valda klasicisma tradicijas.

Garas, taisnas, galvenām kārtām taisn-

stūru schēmā iekārtotas ielas un prāvi

gruntsgabali raksturo to „rēgulārisma"
garu, ko piekopušas krievu iestādes,

sevišķi Nikolaja I laikā.

19. g. simteņa vidū vaļņus noārdīja

(1857.—61.). Tad iesākās jauns laikmets

Rīgas pilsētas apbūves attīstībā. Priekš-

pilsētas strauji paplašinājās. lelas pēc

vajadzības pagarināja un, kur bija va-

jadzīgs, ierīkoja jaunas, nerūpējoties

gan tūdaļ par plašāku nākotnes plā-

nu. Te trūka laukumu, apstādījumu, ne-

bija saskatāma neviena plašāka vēriena

vadoša līnija. Kailā, garlaicīgā ainā —

tāli un plaši rindojās iela pie ielas.

Tā tas bija it īpaši austrumu priekš-

pilsētas daļā. Rietumu, t. i. Jelgavas

priekšpilsēta bija labāk izveidota. Te

puslaucinieciskais kolonizācijas veids

piešķīra ielu tīklam lielāku dažādību

un izteiksmi.

Pēc 1900. gada arī Rīgā sāka ievērot

jaunlaiku prasības pilsētas apbūvē. Ar-

mitstead'a lietprātīgā vadībā spēra pir-

mos soļus satiksmes un apbūves pro-

blēmu atrisināšanai, saskaņā ar laika

prasībām. Jaunu skatu pilsētas ainavai
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Pēterbaznīcas pa-

galms.

Fotogr. A. Šinke.

deva meža zemju apbūve pie Ķīšezera.
Te radās moderna villu kolonija, te ie-

rīkoja arī sporta un rotaļu laukumus.

Kā kommūnālā, tā privātā būvniecība

auga ļoti strauji līdz 1914. g., kad

izcēlās pasaules karš. Kara laikā gāja

bojā neskaitāmas celtnes, būvniecība

galīgi apstājās.
1918. gadā Rīga kļuva par brīvās Latvi-

jas galvas pilsētu. Būvniecība varēja at-

kal pamazām attīstīties. Vispirms bija
novēršami lielākie postījumi, sakritušās

mājas nojaucamas vai pārbūvējamas. Ti-

kai pēc apmēram 10 gadu starpbrīža
sāka atkal pacelties pilsētas jaunbūves.
Pa tam 1923. gadā apstiprināja pēc

Vakareiropas parauga speciālu pilsētu

izbūves orgānu — jaunizbūves biroju
— un gadu vēlāk — pilsētas izbūves

kommisiju, kas tagad pārzin pilsētas
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jaunvei došanas darbus. Te uzmet mo-

dernus plānus nākotnes „Lielrīgai". lelu

tīklu regulē un paplašina pēc moder-

nās satiksmes technikas principiem, pa-

redzot jaunus apbūves un fabriku ra-

jonus, kā arī sporta laukumus, zaļumu

rezervātus, aerodromus, projektē jau-

nas ostas, izstrādā laika prasībām atbil-

stošus būvnoteikumus v. t. t. Šī plaša
vēriena darba programma paredz, ka

Rīgai nākotnē būs IV2 miljona iedzīvo-

tāju.

Mēs esam mēģinājuši paviršos vilcie-

nos raksturot Rīgas izbūves plāna at-

tīstības galvenos momentus, pie kam

šo attīstības kopskatu esam vērojuši

pa daļai no putna perspektīves. At-

liek aplūkot no ielas gājēja perspek-
tīves, protams, atkal tikai to svarīgāko:
celtņu stila formas.

Visi Rīgas viduslaiku celtnieciskie pie-

minekļi atrodas vecpilsētā. Vecākās

ēkas celtas 13. g. simtenī, un tās savos

pamatvilcienos vēl glabā romāņu celt-

niecības tradicijas: Jura baznīca Sv. Ga-

ra konventā (1206.) un Māras baznīca

(1211.). Māras un Jēkaba baznīcas ga-

lerijas austrumu daļai ir romāņu for-

mas, kamēr pārējā daļā abas celtnes ir

gotiskas.

14. g. simtenī cienīgi reprezentē vairā-

kas gotiskas celtnes. Te jāatzīmē Ma-

rijas zāle lielajā ģildē (ap 1330.), ko

sauc arī par Minstera zāli (Stube zu

Miinster), tad ordeņa pils (1330.), kas

sastāda tagadējās pils galveno daļu, tā-

pat arī Jāņa baznīcas apakšējā daļa un

Melngalvju nama vidus daļa (1330.).

15. g. simteņa sākumā ir celts Sv. Pē-

tera baznīcas garenais stāvs, skaists

īstā gotu stila paraugs (1408.). Ap to

pašu laiku ir celts Jēkaba baznīcas tor-

nis agrās gotikas stilā. Tagadējā torņa

virsotne pieder 15. gadu simteņa bei-

gām. Šim pašam laikam pieder arī

krāšņās kāpnēs veidotais Jāņa baznīcas

rietumgala pretskats. Kā ievērojams go-

tu stila celtniecības paraugs, kas te se-

višķi pieminams, ir Jāņa baznīcas tīkl-

veidīgie spraišļu griesti no 16. g. sim-

teņa sākuma.

Pirmās Rīgas renesansa stila celtnes lie-

ciniece ir Jāņa baznīcas galerija, 16.

g. simteņa otrās puses darbs. Tā ir ļoti

oriģināla ķieģeļu būve, tipiskā ziemeļ-

nieciskā izpildījumā. Architektūras vē-

stures ziņā Jāņa baznīcai ir vispār in-

teresanta, tai ir arī tīri architektoniska

vērtība. Tā pelna vairāk vērības nekā

līdz šim tai piegriezts. 16. g. simteņa

sākumā virs Māras baznīcas torņa go-

tiskā pamata uzcelts renesansa stila

tornis (1595.).

17. g. simteni Rīgai ir bijusi zviedriska

nokrāsa. Zviedru valdīšanas laiks no

1621.—1710. (1721.) ietver sevī Zviedri-

jas hēroisko laiku no Gustava Ādolfa

līdz Kārlim XII. Rīgā uzglabājusies ve-

sela rinda ievērības cienīgu celtniecī-

bas pieminekļu no šī gadu simteņa,

daži no tiem raksturo pilsētas ainavu.
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Pilsētas kanāls

Melngalvju nama galvenā fasāde pār-

būvēta holandiešu baroka stilā 1620. ga-

dā, piepaturot tomērpirmatnējo gotisko

formu. Šī bagātīgi dekorētā fasāde ir

rātslaukuma greznums, sevišķi tās sla-

venais pulkstenis ar kalendāriju, kas

ir vislabākais pierādījums tam, cik

augstu attīstības pakāpi toreiz sasnie-

gusi Rīgas amatniecība. Daži vienkārši

pilsoņu nami no 17. g. simteņa uzgla-

bājušies līdz mūsu dienām, starp tiem

divi m. Pils ielā, kas celti ap 1650. g.

un senāk piederējuši Radeckim un Šra-

deram. Divas architektūras ziņā vēr-

tīgas dzīvojamās ēkas baroka stilā at-

rodas Mārstallu ielā: kādreizējās Reu-

tera (1685.) un Dannenšterna (1696.)

mājas.

Zviedru laikā, kā jau minēts, pilsētas

fortifikācijā ir vairākkārt izdarīti gro-

zījumi. 1649. gadu simteņa skaistais

zviedru erkers ordeņa pils ziemeļu rie-

tumu pusē un 1682. gadā pils pagalma

Fotogr. J. Rieksts

vārti. Tagad par Latvijas architektu sa-

vienības klubu pārbūvētie „Zviedru vār-

ti" ir celti 1698. gadā. Arī pulvera tornis

pārbūvēts 17. g. simtenī. Savu tagadējo

diemžēl mazliet sentimentālo izskatu,

tornis dabūjis 1892. gadā.

Visskaistākā celtne Rīgā, bez šaubām,

ir Pētera baznīcas tornis, kas ir Rīgas
slava un lepnums. 1667. gadā atjaunota

Pētera baznīcas rietumu fasāde ar kaltu

akmeņu apšuvumu. Tanī pašā laikā

sākta arī torņa pārbūve, jo vecais sa-

gruvis 1666. gadā. Projektu šim dar-

bam izstrādājis Roberts Bindenšū's

(1690.). Tas ir pirmās šķiras meister-

darbs, vienīgais, kam atkārtojuma
trūkst. Arī citās pilsētās nevar atrast

nevienu līdzīgu celtni, ko varētu salī-

dzināt ar mūsu Pētera baznīcas torni.

Te no gotiskām tradicijām smeltā celt-

nieciskā ideja loti īpatnēji un orga-

niski sakausēta ar baroku formas iz-

jūtu. Pētera baznīcas tornis ir valdo-
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nīgs mūsu pilsētas ainavā nevien ar

savu diženo smailumu, bet arī ar savu

izteiksmes kāpinājumu. Pa vidu vis-

šaurāk un stūraināk sablīvētai vecpil-

sētas daļai slienas augšup šis smailu-

mā daiļais un pašapzinīgais tornis ar

savu brīnišķīgi oksidējušos kapara vir-

sotni kā stingras patriciešu kultūras

simbols no Rīgas vecajiem, labajiem
laikiem.

Ar 18. g. simteni iesākās Rīgas būv-

niecības vēsturē jauns periods. Zie-

meļu karš (1710.—21.) atnesa mums

krievu valdību un līdz ar to divi simts

gadu ilgu miera laiku. Barokāls 18. g.

simtenis nav atstājis mums nevienas ie-

vērojamākas monumentālas celtnes, bet

toties devis lielu daudzumu skaistu pil-

sonisku dzīvojamu ēku. Te paceļas ne-

skaitāmi namu portāli, kādi bija pa-

rasti toreizējās Hanzas kultūras „ūdens

malā" no Briges līdz Narvai. Šie

„Spannsche Deurkens", kā tos Holan-

dē sauca, atrodami arī mūsu vecpil-
sētā. Baroks, arī rokoko un klasicisms

šinīs portālos ir reprezentēts visdažā-

dākos variantos. Gotiskā rātsnama pār-

būve 1750.—66. g. baroka garā ir ar-

chitektoniski nenozīmīgs darbs.

18. un 19. g. simteņa maiņa, t. i. daudz-

kārt cildinātais laikmets „ap 1800. ga-

du" arī Rīgā ir bijis sevišķi auglīgs ar-

chitektūras vēstures nozīmē. Šinī lai-

kā izpaudusies lielā architekta Kristapa
Haberlanda (1750.—1803.) ietekme. Vi-

ņa rūpīgi kultivētā formas izteiksme

ir noteikti ietekmējusi vecpilsētas ar-

cbitektonisko ainavu. Tas, ko viņā ie-

nesušas celtniecības klasicisma idejas,
savā būtībā nenozīmē agrāko formu at-

mešanu, bet tikai turpinājumu tām celt-

niecības tradicijām, kas bija izaugu-

šas te, pašu zemē, iepriekšējā barokā

gadsimtenī. Laikmets ap 1800. gadu
ir atstājis ievērojamus celtniecības pie-

minekļus nevien iekšpus vecpilsētas
mūriem, bet arī tālu ārpus tiem. Gal-

venām kārtām te jāmin tās daudzās

raksturīgās muižiņas (Hofchen), kas iz-

kaisītas Rīgas nomalēs kā jaukas ligz-

diņas, kas darinātas ar dabas mīļotāja

un mākslinieka prieku. Starp architek-

tiem, kas pie mums darbojušies 19. g.

simteņa pirmajā pusē klasicisma skolas

garā, jāmin Gotfrīds, kas pie Jēkaba

laukuma cēlis arsenālu ampīrā stilā.

Tā sauktais „vēsturiskā stila secības"

periods pie mums, "tāpat kā visās rie-

tuma zemēs, noslēdzas ap 1850. gadu,

un tad sākas stila atdarinājuma laiks.

1865. gadā Rīgā nodibināts politech-
niskais institūts, kur jaunā architektu

ģenerācija studējusi celtniecības stilus

un sistēmatiski skolota dažādos stila

veidos pēc modes priekšrakstiem. Rai-

bā, juceklīgā gaitā te pastāvīgi ir mai-

nījusies gaume bez organiskas saka-

rības.

Sākās ar gotiku, tad nāca renesanss,

baroks, klasicisms, hellenisms un atkal

gotika. Arī romāņu un bizantiešu stils

te laiku pa laikam atradis vietu. Ne-

jauši vienu pēc otra un vienu līdzas

otram mūsu architekti ir imitējuši sti-

lus, kādus agrākos gadsimteņos novē-

rojām citās zemēs.

Ņemsim dažus piemērus, kas illūstrē

šādu stilu imitācijas laikmetu 1850.—

90. g.

Architekts Bose 1855. gada uzceļ Bir-

žas namu venēciešu renesansa stilā,

Beijne 1859. g. — Lielo Ģildi angļu go-

tikā, Bonštets 1863. g. — pilsētas teā-

tri (tagadējo Nacionālo operu) helle-

nizētā stilā. Turpmāk Felsko 1866. g.

uzceļ Mazo Ģildi vācu gotikā, Pflugs
1866. g. — bruņiniecības namu (taga-

dējo Saeimas ēku) florentīniešu rene-

sansā, Hilbigs 1869. g. — politechniku

(tagadējo ūniversitāti) romānizētā sti-

lā, Ende un Bekmanis 1878. g. — Pfa-

ba (tagad A. Benjāmiņa) namu itāļu

renesansā, Pflugs 1884. g. — katedrāli

bizantiešu stilā, Šmēlings 1884. g. —

meiteņu skolu (tagadējo 111 pilsētas

ģimnāziju) itāļu renesansā, ŠēlslBBB. g.

— biržas banku angļu klasicisma stilā,

Neuburgers 1888 g. — Doma muzeju go-

tikā v. t. t. Šādu piemēru vēl būtu

ļoti daudz.
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Vecais Daugavmalas tirgus

Visu šo stilu veidus visdažādākās va-

riācijās var atrast arī mūsu dzīvoja-
mās ēkās. Vecākajās priekšpilsētu ie-

lās šādi caurmēra darbi sastopami ba-

gātīgā skaitā. Tomēr nav jādomā, ka

mūsu priekšpilsētu architektūrā būtu

sevišķi bēdīga vai smieklīga. Nebūt nē,

gluži tāda pat aina sastopama neskai-

tāmās citās pilsētās. Mūsu architektū-

rā laikmetā no 1850.—1900. g. attīstī-

jusies noteiktā atkarībā no Vācijas. No

turienes atnākusi pie mums pseudogo-
tika un pseudorenesanss. Bet Vācija
nav vienīgā, kas ietekmējusi mūsu jau-

nāko pilsētas daļu architektonisko iz-

skatu. Arī Krievija savu daļu te at-

bildīga, un galvenām kārtām par ma-

zo koka ēku architektūru. Gadu desmi-

tiem ilgi visiemīļotākie izgreznojumi ap

logiem, spārēm un šķorēm bija izrai-

binātie izzāģējumi. Šī tipiskā bezgar-

šība nākusi no kroņa inženieru būvē-

to dzelzceļu piestātņu ēkām, un, par

nožēlošanu, tā izplatījusies kā pilsētās,

tā arī uz laukiem. No otras puses,

•nevar arī noklusēt, ka 19. g. simteņa

Fotogr. A. Šinke

sākumā mūs ietekmēiis labs krievu kla-

sicisms, kas pelna, ka to piemin ar pa-

teicību. Tā dažas Rīgas klasicisma ga-
rā ieturētās celtnes iemieso sevī Pē-

terpils skolas veselīgo virzienu, kas val-

dīja 19. g. simteņa pirmajā pusē. Ap
1900. g. nāca opozicionālais „Jūgend-

stils", kas noteikti atsacījās no katras

imitāciias, „radīdams" jaunu formu. Tas

nevaldīja ilgi un nav arī atstājis Rīgā
daudz pēdu. Tikai nožēlojamā Alberta

iela ir visa tam kritusi par upuri. Vie-

nu nopelnu taču var atzīt arī ,Jugend-
stilam": tas pārtrauca slaviskos atdari-

nājumus un tādā kārtā nolīdzināja ceļu

modernai mākslai.

Jaunu formu meklēšanā iezīmējas divi

virzieni. No Vācijas nāca ieteikums at-

jaunot saites ar vecajiem labajiem lai-

kiem, t. i. ar laikmetu ap 1800. g., pie-

mērojot šī laikmeta internacionālo for-

mu izteiksmi jaunā laika prasībām. Otrs

ceļš veda uz Angliju, vēlāk arī uz So-

miju. Te uzmeklēja senos primitīvos
tautas mākslas motīvus un mēģināja tos
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atdzīvināt pilsētas apstākļiem piemēro-

tā veidā.

Abiem šiem virzieniem — mērenam

klasicismam un nacionāltautiskam ra-

dās savi pārstāvji arī Rīgā. Radās ne-

liels pulciņš latviešu architektu, kas mē-

ģināja izkopt tautiskos motīvus liela sti-

la ēku būvniecībā. Tomēr jaunas celt-

niecības idejas tā netika rastas: — visi

mēģinājumi aprobežojās vienīgi ar or-

nāmentāliem elementiem, bez saskaņas,

ar celtniecības stilu visumā.

Tagad šis virziens vairs nav valdošais.

Mūsu lozungs ir: „jauna lietišķība".
Nākotnes stils vēl ir tapšanas stadijā.
Tas dos Lielrīgas pilsētas ainavai citu

izteiksmi.

Vecrīga, Jaunrīga un Lielrīga, pagātne,

tagadne un nākotnei Katram laikmetam

ir savas izteiksmes formas, savs stils.

Rīgas pilsētas ainavā ir saskatāmas lie-

lēkā vai mazākā mērā visu laikmetu

stila formas. Visvairāk acīs krīt baro-

ka-klasicisma laikmets, 17. un 18. g.

simtenī. Tas ir bagātīgi un teicami re-

prezentēts un iemiesots celtnieciskos

pieminekļos, kuru noskaņa mums sai-

stās ar ~veclaicības" jēdzienu. Šī perio-

da architektūras meklējumi noved mūs

neizbēgami pie seno gadsimteņu plā-

na rāmjiem un liek mums skatīt vecpil-
sētu visā viņas diženā vienībā. Tā ir

ainava ar raksturīgas noslēgtības un

dabiski radušās vienības pazīmēm, kā-

du jaunākajām pilsētas daļām aiz sa-

protamiem iemesliem trūkst. Tur valda

visvisādu stilu juceklis vai —ja vē-

laties — stila trūkums. Nākošajai ar-

chitektu ģenerācijai nu ir pienākums

rūpēties, lai arī šīs mūsu pilsētas da-

ļas iegūtu izkopta stila raksturu un tā-

dā kārtā izpirktu „tēvu grēkus".

Broce, 111 29.Citadele ar Rīgas pili 1773.
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RĪGAS RŪPNIECĪBA

Dr. ERNSTS BULMERINKS

I. 1783.—1913. G.G.

a) Uzņēmumu un strādnieku skaits

Par Rīgas rūpniecību var sākt runāt

tikai pēc Rīgas pievienošanas Krievi-

jai, kad Pētera Lielā laikā 1724. gadā
ieveda muitas tarifu, nodibināja fabri-

kas un pat īpašu audumu kolēģiju, ku-

rai vajadzēja aizstāvēt amatniecības un

rūpniecības intereses. Fabrikām vaja-

dzēja ražot preces, kuras līdz tam ie-

veda no ārzemēm. Par pirmo fabriku

Rīgā var skaitīt uz paju pamata 1783.

gadā dibināto Rāvas cukura vārītavu.

Tomēr vēl 19. gadsimteņa sākumā,

aiz dažādiem iemesliem, Rīgā rūpnie-
cība maz attīstījās. ledzīvotāju labklā-

jības galvenais pamats bija tirdzniecība,

un darboties tirdzniecībā skaitījās katra

īsta rīdzinieka tradīcija. Vairuma ražo-

jumiem nebija arī noņēmēju, jo uz lau-

kiem visu pagatavoja pašu saimniecībās,

bet pilsētnieki bija spiesti pirkt pie

cunftu amatu meisteriem, kuri, sapro-

tams, izlietoja visu savu iespaidu, lai

aizkavētu nodomāto fabriku dibināšanu.

1817. un 1818. gadu likumi atļāva dar-

boties amatniecībā arī vienkāršiem

amatniekiem, kuri neietilpa cunftēs, to-

mēr bija padoti dažādiem ierobežoju-
miem.

Pirmās fabrikas necēla pašā pilsētā, ko

ierobežoja apcietinājumu valnis un kur

nebija vietas patpieaugošam iedzīvotāju
skaitam. Arī pilsētas tuvumā nevarēja
būt fabrikas, jo tur atļāva celt tikai ma-

zas koka mājiņas, bet gan aiz pilsētas —

Zasulaukā, Strazdumuižā un Jumpravu-
muižā. Satiksmes līdzekļu trūkuma un

slikto ceļu dēļ, arī masu preču pār-
vadāšana gandrīz nebij iespējama. Tā

1789. g. Rīgā bijuši tikai 6 fabrikām

līdzīgi uzņēmumi. 1808. gadā bij 31 uz-

ņēmums
1 ). Rūpniecība uzplauka tāļāk

finansu ministra grāfa Kankrina dar-

bības laikā (1823.—1844. g.), pateico-

ties viņa muitas politikai un naudas

vērtības regulēšanai. Tā 1824. g. Rīgā

bijušas 29 fabrikas 2), no kurām, pēc
Bīnenštama (Bienenstamm), vadmalas

audumu rūpniecība atradusies vislabākā

stāvoklī. Tāļākie dati rāda, ka 1834.

gadā stāvoklis nav daudz mainījies:

pastāv 33 fabrikas ar 1593 strādnie-

kiem, pie kam pirmo reiz Rīgā atzī-

mēta dzelzs rūpniecība. Blakus tekstil-

rūpniecībai, liels daudzums fabriku pār-

strādāja cukura niedras, bet jau 1854.

gadā, par kuru atkal ir dati, šīs fa-

brikas vairs nedarbojās, jo cukurbietes

bij izspiedušas cukura niedras. 1854.

gadā atzīmēti 84 uzņēmumi ar 4763

strādniekiem. Lielākie uzņēmumi starp
tiem bij tekstil-, tabakas- un cigarrūp-
niecības. Pēdējā gan uzskatāma par

mājrūpniecību un drīz vien iznīka, jo

1853. gada rīkojums aizliedza uzsākt

no jauna šāda veida uzņēmumus, bet

pastāvošos vajadzēja likvidēt 2 gadu
laikā.

Rietumu valstu rūpniecība 19. gadsim-
teņa sākumā strauji attīstījās, kamēr

Rīgai vajadzēja vēl pārvarēt veselu rin-

du šķēršļu. Viens šķērslis — Rīgas val-

nis—atkrita 1857. gadā. Tomēr nebij vēl

nedz satiksmes ceļu masu preču pārva-

dāšanai, nedz izglītota personāla. 1861,

gadā atklāja Rīgas-Daugavpils dzelzceļa

līniju, bet 1862. g. 2. oktobrī nodibi-

nāja Rīgas politechnisko skolu (vēlāko

Beitrāge zur Geschichte der Industrie Rigas.

Heft I. Riga 1910.

2) Bienenstamm, Geographischer Abriss der drei

deutschen Ostseeprovinzen Russlands. 1826.
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politechnisko institūtu), kurā sagata-

voja rūpniecības vajadzībām zinātniski

izglītotus techniķus. 1852. gadā nodi-

bināja pirmo telegrāfa satiksmi Rīga-

Bolderāja. Pateicoties šiem apstākļiem

un muitas politikai, 1864. g. bija 90 fa-

brikas, kas nodarbināja kopā 5772 strād-

niekus, tā tad katrā fabrikā strādāja caur-

mērā 60 strādnieki. Tai pat gadā Rīgā
uzsāka darboties arī mašīnu fabrikas

un labi attīstījās kā tabakas, tā tekstil-

rūpniecība, no kurām katra nodarbi-

nāja vairākus simtus strādnieku. Vis-

lielākais strādnieku skaits (570) bija
kādā Rīgas zāģētavā.
Jauns attīstības posms Rīgas rūpnie-

cībā sākās ar 1866. gadu, kad 4. jū-

nijā nostiprināja vispārēju amatniecī-

bas brīvību. Ar to izskaidrojams, ka

1874. g. bija jau 141 fabrika, kurās no-

darbināja 11.798 strādniekus. Kā re-

1. tabele.

dzams, 10 gados strādnieku skaits du-

bultojies. Ja 1864. gadā katrā fabrikā

caurmērā skaitīja 60 strādniekus, tad

1874. gadā jau 83. Attīstībai arī

turpmāk nebija jāpaliek uz vietas. Ja

agrāk to bieži kavēja kapitāla trūkums,

tad, pateicoties rubļa kursa krišanai

(1877. g.), sakarā ar Krimas karu, eks-

ports kļuva stipri ienesīgs. Rīgā ieplūda
laba valūta, un nav brīnums, ka rūpnie-

cība piedzīvoja ziedu laikus. Liela no-

zīme te tāpat 1877. gadā ievestai zelta

muitai, kura pasargāja Rīgas rūpnie-

cību no ārzemju konkurences. Arī

Krievijas dienvidu ostu slēgšana, sa-

karā ar karu, veicināja Rīgas tirgu.

Pilsētā ieplūda nauda. Varēja paplašināt

pastāvošās rūpniecības iestādes, kā arī

nodibināt jaunas. Zelta muitas ieveša-

nas sekas bija arī ārzemju kapitāla ie-

plūšana. Ārzemnieki dibināja fabrikas,

Rūpniecības uzņēmumi Rīga un apkārtne.

2) Trūkst ziņu par strādnieku skaitu viena

šās nozares uzņēmumā.

3) leskaitot gumijas fabrikāciju, kura citādi ir

pieskaitīta pie ķīmiskās rūpniecības.
4) leskaitot tīrības rūpniecību.

*) nozīmē: nezināms.

Piezīme. Dati par 1834—1874. g. g. ir ņemti

no „Beitrāge zur Geschichte der Industrie

Rigas", izdots no Rīgas techniskās biedrī-

bas, 1910. g. I. burtnīca; par 1884. un 1901.

g.g. dati ir ņemti no ~Fiihrer durch das in-

dustrielle Riga", Dr. W. Held — Riga 1901.

g.; par 1910. gadu no „Latvija", M. Skuje-
nieks — Rīgā, 1922, un par 1913. gadu no

Rīgas fabrikantu biedrības ziņām.
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2. tab. Uzņēmumu un strādnieku skaits Rīgas rūpniecība 1913- ģ. pēc nozarēm
0)

lai piegādātu Krievijas tirgum ražoju-

mus. Bez tam vēl jāpiemin, pēc M Sku-

jenieka norādījumiem 5), ka pagājušā

gadsimteņa 70-os un 80-os gados sā-

kusies uz laukiem sevišķi strauja zemes

pārdošana zemniekiem. leņemto naudu

muižu īpašnieki ieveda pilsētā un to iz-

lietoja rūpniecības veicināšanai. Arī

Rīgas biržas banka, Rīgas komercbanka

un Rīgas pils. diskontbanka — pārdē-
vētā Rīgas diskontkase, tāpat hipotēku
biedrība — dibinātas taisni šajos gados.
Vēl minami daži citi faktori, kas veici-

nājuši rūpniecības uzplaukšanu. 1875.

gadā atklāja Daugavas dzelzs tiltu un

kuģu satiksmi pa Daugavu un Lielupi.
1868. gadā atklāja Rīgas-Jelgavas dzelz-

ceļa satiksmi, kuru 1873. gadā pagari-

nāja jau līdz Možaikiem. 1872. gadā no-

deva lietošanai dzelzceļa gabalu Rīga-
Mīlgrāvis un 1873. gadā Rīga-Bolderaja.
1877. gadā atklāta vilciena satiksme

Rīga-Tukums. Pēc visa tā Rīgā 1884.

gadā skaitās jau 553 uzņēmumi, ar kop-
skaitā 24.681 strādniekiem. Pa lielākai

daļai strādnieki sastāvēja no bezzem-

niekiem-proletāriešiem, kuri, pēc dzimt-

būšanas atcelšanas, bija ieguvuši per-

sonīgu brīvību un labprāt strādāja rūp-

8) M. Skujenieks, „Latvija". Rīgā, 1922. g.

niecība. Uzņēmumi, kuros nodarbināja
vairāk kā 50 strādniekus, skaitījās par

lielrūpniecības uzņēmumiem, un tādu

bij 71. No tiem 36 uzņēmumos nodar-

bināja 51—100 strādniekus, 11 uzņēmu-

mos 100—200 strādniekus un 24 uzņē-

mumos vairāk kā 200 strādniekus. Vis-

vairāk lielrūpniecības uzņēmumu bij

metalapstrādājumu un koku rūpniecī-

bās, katrai — 14; tām seko pārtikas
un garšvielu rūpniecības ar 10 uzņēmu-

miem; tad ķīmiskā, būvdarbu un tekstil-

rūpniecības, katra ar 8 uzņēmumiem.

Ādas un gumijas rūpniecībām bij katrai

pa 3 lielākiem uzņēmumiem; papīra,

papes un poligrāfiskām rūpniecībām,
katrai pa 2 uzņēmumi; bet apģērbu rūp-

niecībai un keramikai tikai pa 1 liel-

rūpniecības uzņēmumam. Par 1884, gadu

bij pieietami amatniecības skaitīšanas

dati, kamēr par 1901. gadu jāapmie-

rinās ar privātu anketu ziņām. No tām

redzams, ka uzņēmumu skaits, kas 1884.

gadā bij 553, pamazinājies uz 274

1901. gadā, bet strādnieku skaits šai

laikā pieaudzis no 24.681 uz 56.143. Tā-

pat audzis lielrūpniecības uzņēmumu

skaits no 71 uz 151. Ja 1884. gadā bij

24 uzņēmumi ar vairāk kā 200 strādnie-

6) Pec Rīgas fabrikantu biedrības ziņain.
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kiem katrā, tad 1901. gadā tādu bij

72, no kuriem 11 uzņēmumos jau strā-

dāja katrā vairāk kā 1000 strādnieki.

Tā Rīgas sīk- un vidus rūpniecība pār-

vērtās lielrūpniecībā. Šai attīstībā lie-

lākā loma bij mašīn- un metalapstrā-

dāšanas rūpniecībām, kurām sekoja
tekstil- un koku rūpniecības, tad ķī-

miskā, pārtikas un garšvielu rūpniecī-

bas, un beidzot — keramika. Papīra

un ādas rūpniecības nepacēlās pāri vi-

dusmēra rūpniecības līmenim.

Deviņdesmito gadu vidu Rīgas rūpnie-

cībā var apzīmēt par lieluzņēmumu di-

bināšanās periodu. 1894.—1899- gados

lielkapitālisti nodibināja 32 akciju sa-

biedrības ar sēdekļiem Rīgā. Jau 1888.

gadā bij nodibināts „Provodņiks", kas

izauga par lielāko rūpniecības uzņēmu-

mu Rīgā. Tam sekoja elektriskā rūpnie-

cība ar „Union" un A.E.G. krievu no-

plaļu. Sakarā ar pārprodukciju, 1900.

un 1901. gados gan iestājās krize, un

1904.—1906. gados rūpniecību kavēja re-

volūcija; bet krizei drīz sekoja jauns

spēcīgs attīstības vilnis, kurš iespaidoja
esošās rūpniecības attīstību un pastā-

vēja līdz pasaules karam.

1910. gadā Rīgā jau bija 394 fabrikas 7 )

ar 67.019 strādniekiem; tā tad 9 ga-

dos strādnieku skaits pieaudzis gan-

drīz par 11.000. Salīdzinot 1901. un

1910. gadu skaitliskos datus, tomēr ne-

var dabūt pilnīgi pareizu slēdzienu par

rūpniecības attīstību atsevišķos fabri-

kāciju nozarojumos, jo pētījumu pamati

bijuši ļoti dažādi. Vienīgi redzams vis-

pārējais iespaids, ka attīstība strauji

gājusi uz priekšu. Par pēdējo priekš-
kara gadu (1913.) ir Rīgas fabrikantu

biedrības rakstiski dati, kuri savākti

pēc minētās biedrības anketām. Dati

dod pārskatu par 372 Rīgas fabrikām

ar 87.606 strādniekiem. Salīdzinot ar

1910. gadu, fabriku skaits samazinājies.
Bet tūlīt jāpiemin, ka fabrikantu bie-

drības sarakstā neietilpst poligrāfiskā

rūpniecība, būvniecība, pilsētas gāzes,
elektrības un ūdensvadu iestādes.

Strādnieku skaits, pēc pieietamiem da-

tiem, pieaudzis par 20.000. Tas liekas

diezgan neticami, ņemot vērā, ka vis-

pārējais iedzīvotāju pieaugums no 1910.

līdz 1913. gadam sasniedz 50.000. Va-

rētu aizbildināties, ka, aprēķinot strād-

nieku skaitu 1910. gadā un ņemot vērā

7) M. Skujenieks, „Latvija". Rīgā, 1922. g. 447.

1. p.
8) 1864. un 1874. gadiem no „Beitrāge zur Ge-

schichte der Industrie Rigas", 1910. g., I.

burtnīca; un 1913. gadam no Rīgas pilsētas
statistiskās gada grāmatas, 1925—1926.g. g., 111.

izdevums.

s) Par atsevišķa šas nozares uzņēmuma ražo-

šanu trūkst ziņas.

*) nozīmē: nezināms.

Piezīme. Datos par ražošanas vērtību ir ie-

skaitīti arī izdevumi par jēlvielām un apku-
rināšanu.

ta e. īgas rupniecī »as ražošanas vertī m os

r
1913
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nevienādos pētījumu pamatus, tas būs

uzdots pārāk zems. Sevišķi, ja salīdzi-

nām ar 1901. gadu, pieaugums ir tikai

11.000, kamēr vispārējais iedzīvotāju

pieaugums Rīgā ir ap 105.000. Tāpat

jāievēro, ka fabrikantu biedrības anke-

tas dati par strādnieku skaitu var būt

uzdoti pavirši, bez tam zināma nepa-

reizība izskaidrojama arī ar dažu rūp-

niecības nozaru iztrūkumu, kuras ne-

bij visai viegli atšķiramas no amat-

niecības.

Materiāli par Rīgas rūpniecību priekš-
kara gados, vērtības un līdzības ziņā,

nav vienādi; tomēr šai rakstā, pēc ie-

spējas, ieturēts uzskats, ka par rūpnie-

cības uzņēmumiem uzlūkojami tādi, ku-

ros nodarbināti ne mazāk kā 5 strād-

nieki. Visur jau gan tas nebija iespē-

jams, un tādēļ arī, ņemot vērā vēl da-

žādos pētījumu pamatus, nevarēja ie-

gūt visai noteiktu attīstības pārskatu.
Tekoša un salīdzināma statistika par

rūpniecības uzņēmumiem ir ievesta ti-

kai pēc kara Latvijā.

Kā Rīgas rūpniecība izveidojusies liel-

rūpniecībā, rāda sekošā tabele:

Šeit redzam, ka sīkie amatniecības uz-

ņēmumi ar 20 strādniekiem gandriz

pavisam pazūd, kamēr lielie uzņēmumi,

ar vairāk kā simts strādniekiem, strauji

pieaug. Pēdējo skaits 1884. gadā bija

35; 1901. gadā - - 123 un 1913. gadā -

142. Cik lielā mērā īsi pirms kara

Rīgas rūpniecība bijusi lielrūpnieciska,

redzams no tā, ka 1913. gadā 44% (skat.
tabeli 2) no strādnieku kopskaita bij
nodarbināti uzņēmumos ar vairāk kā

1000 strādniekiem; 45% — uzņēmumos

ar 100—1000 strādniekiem un tikai at-

likušies 11% — tādos uzņēmumos, kur

bij nodarbināti mazāk kā 100 strād-

nieki. Visaugstākais lieluzņēmumu
skaits atrodams metai-, mašīn- un tek-

stilrūpniecībās, kurām katrai bij 5 uz-

ņēmumi ar vairāk kā 1000 strādniekiem.

Pats lielākais uzņēmums Rīgā bij

„Krievu-franču gumijas rūpniecība, akc.

sab. „Provodņiks" ar 14.022 strādnie-

kiem. Pāri 1000 strādniekiem bij arī

dažās apavu, korķu, porcelāna un ak-

meņu izstrādājumu fabrikās.

Rīgas rūpniecība, izaugdama 19. gad-

simteņa sākumā no amatniecības, 1834.

gadā uzrādīja 33 uzņēmumus ar 1593

strādniekiem; tā tad caurmērā tikai 50

strādniekus katrā; bet 1913. gadā jau

372 uzņēmumus ar 87.606 strādniekiem;

tā tad caurmērā ar 235 strādniekiem

katrā. Uzņēmumu skaits šajos 79 gados

pieaudzis 11-kārtīgi, strādnieku skaits

— 55-kārtīgi, bet caurmērā katrā fa-

brikā strādājošo skaits — 5-kārtīgi.

b) Ražošanas vērtība

Uzņēmumu skaits un strādnieku dau-

dzums vien nevar dot apmierinošu pār-

skatu par rūpniecības attīstību. Lai pār-
skatu papildinātu, jāņem vērā ražošanas

Vērtība. Par nožēlošanu šeit pieejams

vēl mazāk datu, nekā iepriekšējā ap-

skatā.

Ražošanas vērtība par 1864., 1874. un

1913. g. (kā redzams pievestās tabe-

lēs) izteikta latos, skatoties pēc katr-

reizējā krievu rubļa kursa. Tak par

1913. gadu, kā jau minēts, trūkst arī

ražošanas vērtības datu poligrāfiskā un

būvju rūpniecībās, tāpat pilsētas gāzes,

ūdens un elektrības uzņēmumos. Ražo-

šanas vērtība 1864. gadā sniedzās —

21.562.304 latos 10 ) un nākošos desmit

gados līdz 1874. gadam paaugstināju-

10) Beitrage zur Geschichte der Industrie

Heft I. 1910.
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sies par 215,9%, t. i. Ls 68.115.^98 5 ).

Dažādas rūpniecības nozares ražošanas

vērtības ziņā pieaugušas ļoti nevienādi.

Metalapstrādāšanas un mašīnrūpniecī-

bas paaugstinājušas savu ražošanas vēr-

tību vairāk kā par 7 miljoni latiem,

jeb 839,8%; bet kokrūpniecība par —

19 milj. latiem, jeb 716,9%, un poligrā-
fiskā rūpniecība par 292.396 latiem, jeb

696,1%. Absolūti lielāko pieaugumu uz-

rādījusi kokrūpniecība, bet relātīvo pie-

augumu — metālrūpniecība, kuras attī-

stība tanī laikā gāja visātrāk uz priekšu,
kamēr poligrāfiskā rūpniecība 1864.

gadā vēl atradās pirmā attīstības pa-

kāpē un arī 1874. gadā uzrādīja gada
ražošanu ne vairāk kā 334.400 latu ap-

mērā. Tekstil- un ādas rūpniecība šājos
10 gados nepiedzīvoja nekādu sevišķu

pieaugumu. Pirmai bij vislielākā ražo-

šanas vērtība jau 1864. gadā un, salī-

dzinot ar citām nozarēm, tā bija jau

sevišķi labi attīstīta. Turpretim ādas

rūpniecība Rīgā nekad nav sevišķi iz-

platījusies. Bez tam vēl jāpiemin, ka

pārtikas un garšvielu rūpniecības uzrā-

dīja pieaugumu vairāk kā 9 milj. latu

apmērā; bet procentuālais pieaugums ir

tikai 142,40/o.

1913. gadā Rīgas fabriku ražošanas vēr-

tība sniedzas Ls 587.440.000. Salīdzi-

not ar 1874. gadu, pieaugums tā tad ir

519.324.402 latu, jeb 762,4 o/0 .
Vislielāko

absolūto ražošanas vērtību, vairāk kā

226 milj. latu, uzrāda ķīmiskā rūpniecī-

ba, kuras uzņēmumu skaitā ietilpst jau

minētā gumijas fabrika „Provodņiks"
ar 14.022 strādniekiem un 146.667.000

latu lielu ražošanas vērtību. Turpretim

metalapstrādāšanas un mašīnrūpniecī-

bai bijis absolūti lielākais uzņēmumu

(102) un strādnieku (28.343) skaits, ka-

mēr ar ražošanas vērtību 142,8 milj. latu

apmērā tā palikusi aiz ķīmiskās rūpnie-
cības. Tak metalapstrādāšanas un ma-

šīnrūpniecības grupa uzrādījusi vairā-

kus lieluzņēmumus: (skat. nāk. tabeli)

Šo sešu lielo fabriku ražošanas vērtība

bij vairāk kā 66 milj. latu, t. i. gandrīz

puse no visu 102 šīs rūpniecības no-

zares fabriku ražošanas vērtības. Arī

puse no šīs nozares strādniekiem no-

darbojas minētās sešās fabrikās. Trešā

vietā atradās tekstilrūpniecība ar ražo-

juma vērtību vairāk kā 59 milj. latu un

10.335 strādniekiem. Šinī rūpniecības

nozarē tāpat bij koncentrācija stipri

gājusi uz priekšu. 1913. gadā tekstil-

rūpniecības uzņēmumi, kuros nodarbi-

nāja vairāk kā 1000strādniekus,bij šādi:

Šie lielie uzņēmumi nodarbināja kopā

7385 strādniekus, kamēr visos tekstil-

rūpniecības uzņēmumos pavisam bij no-

darbināti 10.335 strādnieki, jeb 70%.

Turpretim ražošanas vērtība minētos

lieluzņēmumos bij gandrīz 70% no tek-

stilrūpniecības kopražošanas. Tā tad

šeit sastopams vēl stiprāks lielrūpnie-
cības pārsvars, nekā metai- un mašīn-

rūpniecībā. Pārtikas un garšvielu rūp-

niecības ražojumu vērtība sniedzas pāri

51 milj. latu, pie kam tur nodarbināti

6037 strādnieki. Šeit pieskaitāmas 7 ta-

bakas fabrikas, 11 alus darītavas un ie-

sala fabrikas, 5 spirta un rauga fabri-

kas, 4 saldumu fabrikas, 9 miltu dzir-

navas, maizes un makaronu fabrikas,

16 desu un konservu fabrikas, 2 pieno-

tavas un 2 minerālūdens fabrikas. Vis-

lielākās vērtības ražoja alus darītavas,

tām sekoja tabakas fabrikas un dzirna-

vas. Koku rūpniecība nodarbināja 7814

strādniekus, kuri saražoja 42 milj. latu

vērtības. Koku rūpniecība pie tam da-

lījās šādās grupās: 1) zāģētavas, gald-

niecības, parketfabrikas un rāmju darb-

nicas — pavisam 50 uzņēmumi; 2) kor-

Uzņēmuma nosaukums
Strādnieku

skaits
Ražošanas

vertiba latos

..
E. G

[ašinu fabrika Felser . .

irievu-Balt.vagonu fabr.

agonufabrika„Fenikss"
iuģu būvētava „Cīze" .
eraudinstrumentu fabr.

„Salamandra" . . . . ļ

2918

1120

3930

3250

1000

1132

11,685,000

6,088,000
21,333,000

18,667,000
3,200,000

5,333,000

Uzņēmuma nosaukums
Strādnieku j Ražošanas

skaits vērtība latos

\/S. Rīgas tekstilfabrika

unlinufabr.„Lenta"
kokviln. fabr.!

Džutas manufaktūra . .

lertvigs un Peitans . . . |

1438

1856

1690

1381

1020

10,928,000
8,645,000

6,080,000
7,131,000

4,624.000
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ķu fabrikas — 6 uzņēmumi, to starpā

„A.KriegsmannsunKo." fabrika ar 1167

strādniekiem un ražošanas vērtību —

4.136.000 latu apmērā; 3) lietus sargu

fabrikas ar 7 uzņēmumiem un rotaļ-

lietu fabrika — 1 uzņēmums. Zāģētavās

nodarbināja 5314 strādniekus un ražo-

šanas vērtība sniedzās Ls 32 milj. ap-

mēros. Papīra rūpniecība nodarbināja

3718 strādniekus un gada ražošanas vēr-

tība bij vairāk kā 23.040.000 latu. Ke-

ramikas un saistošu vielu fabrikas gada
ražībā uzrādīja Ls 21.773.000 apmērus

un nodarbināja 6406 strādniekus. Fa-

jansu un porcelāna fabrika „S. M. Kuz-

ņecov" nodarbināja 2650 strādniekus un

ražoja 4.347.000 latu apmērā. Vēl jā-

piemin 3 cementu fabrikas, 3 cauruļu

fabrikas, 7 māla fabrikas, 1 lāpstu pa-

gatavošanas fabrika, tad otra porcelāna

fabrika, 3 stikla fabrikas un 5 mākslī-

gu akmeņu un zīmuļu fabrikas. Apģēr-
bu un apavu apstrādāšanas nozarē

skaitījās 23 uzņēmumi ar 3667 strād-

niekiem uri 8 milj. latu lielu ražošanas

vērtību, pie kam apavu fabrika „Bufalo"

nodarbināja 2000 strādniekus; bet par

tās ražību trūkst datu, tā kā šīs nozares

ražošanas vērtība ir bijusi ievērojami

augstāka. Ādas rūpniecības ražošanas

vērtība bij Ls 9.667.000 un tā nodarbi-

nāja 11 uzņēmumos tikai 866 strādnie-

kus. leskaitot mazgātavas un krāsota-

vas, kā pēdējie tomēr minami higiēnas
un tīrības nozaru uzņēmumi (skaitā 8)

ar gada ražību Ls 1.901.000 apmēros

un 585 nodarbinātiem strādniekiem.

c) Kopsavilkums

Rīga 19. gadsimtenī un 20. gadsimte-
ņa sākumā, kā redzams, strauji at-

tīstījās par lielrūpniecības pilsētu ar

372 uzņēmumiem, 87.606 strādniekiem

un 519 milj. latu gada apgrozījumu. Visi

saimnieciskie pamata noteikumi veici-

nāja šo attīstību. Fabrikācijai vajadzī-

gās jēlvielas un dedzināmais materiāls

Rīgā bij dabūjami par ļoti izdevīgām
cenām, pateicoties preču pārvadāšanas
zemām fraktsnaudām, jo kuģi, braucot

pēc Krievijas lauksaimniecības produk-
tiem, lēti ieveda rūpniecībai vajadzīgās

jēlvielas. Arī vajadzīgie garīgie un fi-

ziskie spēki rūpniecībai bij izdevīgi pie-

ietami. Finansiālie līdzekļi, kā jau aiz-

rādīts, pa lielākai daļai ieplūda no ār-

zemēm un daļa arī no iekšzemes. Bei-

dzot rūpniecības produktu noņēmēju
vairumā un neaprobežotā daudzumā

bij plašā Krievijā, kaut gan pašā pē-

dējā laikā zināmu konkurenci radīja

Dienvid-Krievijas rūpniecība.

PēcVolerta 12) unTaubes 13) domām, Rī-

gas rūpniecību varēja sadalīt 2 vai pat
3 grupās. Pirmā bij par pārdošanas

iespējamībām orientētārūpniecība, kura

ieveda jēlvielas no ārzemēm, pagata-

vodama fabrikātus Krievijas tirgum. Pie

tās jāpieskaita metālu, mašīnu, gumijas

un ķīmiskā rūpniecība, tad daļa no tek-

stilrūpniecības un keramikas. Šos ra-

žojumus piemēroja krievu vajadzībām
un ap 90% no tiem nosūtīja uz Krie-

vijas iekšieni. Ārzemēs šīm precēm ne-

bij noņēmēju. Otrā grupā ietilpa par

jēlvielām orientētā rūpniecība. Pie šīs

grupas skaitāma koku un papīra rūpnie-

cība, tad zvērādu izstrādāšanas, garš-

vielu, daļa tekstil- un keramikas rūpnie-
cības. Ārzemju eksports no šiem ra-

žojumiem varēja būt daudz lielāks.

Eksporta ziņā pirmā bij kokrūpniecība,
kaut gan lielāko koka materiālu daļu
tomēr nosūtīja uz ārzemēm neapstrā-
dātā veidā. Ārzemju kapitālam nebij
nekādas intereses radīt sev konkurenci,

tāpēc tas atbalstīja tikai tādu preču

ražošanu, kuru ievešana bij pasargāta

ar muitu. Ražojot muitas rajona robe-

žās, tas tādā kārtā tomēr saņēma visu

peļņu. Tā bij tipiska rūpniecības pār-

svešināšana ar ārzemju kapitālu, kam

bij savas labās, bet arī ļaunās puses.

Krievu kapitālam būtu vajadzējis vei-

cināt otrās rūpniecības grupas strau-

jāku attīstību, bet tas to nedarīja. Nav

l2)Dr. H. Wollert, Die Industrie Lettlands. Quel-
len und Studien des Osteuropa-Instituts, Bres-

lau. No. 6. Berlin 1927.

1S) Taube, „Oekonomist" No- 21, 1927.
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jābrīnās, ka tāpēc rūpniecības pirmā

grupā ietilpa gandrīz tikai lielie uzņē-

mumi, bet otrā tie sastopami daudz ma-

zāk. Trešai grupai varētu pieskaitīt

jaukta rakstura rūpniecības, kurām

viena daļa jēlvielu bij dabūjama pašu

zemē. Šai grupā ietilpa daļa tekstil-

un keramikas rūpniecības.

11. KAĶA GADI 1914.-1919.

Rīgas rūpniecības attīstību pēkšņi pār-

trauca pasaules karš. Tuvojās vispārējs

saimnieciskās dzīves pamirums. Sakari

ar ārzemēm pārtrūka. Lielāko daļu

strādnieku iesauca karā; bet ar Krie-

viju karojošo valšu pilsoņus aizsūtīja

uz Krievijas iekšieni. Alusdarītavas,

spirta dedzinātavas un liķieru fabrikas,

sakarā ar vispārējo alkohola aizliegumu,
slēdza tūliņ pašā kara sākumā. Daļa
fabriku tomēr vēl turpināja savu dar-

bību un sāka ražot materiālus kara va-

jadzībām. Iznīcinošais sitiens Rīgas
rūpniecībai nāca tikai pēc vācu pirmā

iebrukuma Kurzemē, kad 1915. gada 30.

jūnijā sevišķi pilnvarotais Baltijas pro-

vinču civīlpārvaldnieks ģenerālleitnants
Kurlofs pavēlēja no Rīgas evakuēt uz

valsts iekšieni kara vajadzībām strādā-

jošās fabrikas, viņu fabrikātus un arī

pagaidām nevajadzīgās mašīnas. Pēc

nākošā vācu kara spēka iebrukuma, kad

tas ieņēma Jelgavu, Tukumu, Bausku, —

ģenerālis Saljubovskis pavēlēja vislie-

lākā steigā pilnīgi evakuēt Rīgas rūp-

niecību. Tā īsā laikā no 1915. gada jū-

nija beigām līdz septembra vidum iznī-

cināja gandrīz visu Rīgas rūpniecību.

Evakuēja ap 30.000 vagonu kravas, kuru

vērtību var aprēķināt lVs miljarda latos.

Rūpniecības evakuācijai sekoja ap

80.000 strādnieki, ieskaitot ģimenes lo-

cekļus. 1917. g. Rīgā vēl palika tikai

pārtikas un garšvielu rūpniecība, kā arī

tīrības nozares uzņēmumi. No pārējās

rūpniecības vai nu nekas nebij palicis

pāri, vai arī tikai pavisam niecīgas daļas.
Pasaules karam izbeidzoties, tomēr ne-

varēja iesākt atjaunoties Rīgas rūpnie-
cība. Vēl plosījās pilsoņu karš un Rīga

pārdzīvoja kā lielinieku, tā Bermonta

laikus. Tikai pēc Latgales atbrīvošanas

1920. g., kad noslēdza mieru ar Padomju

Krieviju, varēja sākt domāt parsaimnie-

ciskās dzīves atjaunošanu un celšanu.

4. tab. DarbojoŠie un strādāt spējīgie

rūpniecības uzņēmumi Rīgā 1917. g. 11).

111. 1920—1930. G.G.

a) Pamats un valdības rīkojumi.

Nodibinoties normāliem apstākļiem,

Rīgā sākās rūpniecības atjaunošanas

darbs. Tak rūpniecības attīstības

priekšnoteikumi bij stipri mainījušies.

Lielā daļa uz Krieviju aizgājušā dar-

ba spēka jau gan atgriezās dzimtenē un

meklēja nodarbošanos. Par vadības un

strādnieku trūkumu tā tad nevarētu žē-

loties. Arī jēlvielas un kurināmais ma-

teriāls, ko Rīgas rūpniecība pirms kara

ieveda no ārzemēm, bij tagad pieieta-

mi, tikai atvešana vairs tā neatmaksājās,

jo izdevīgai atpakaļ vešanai trūka Krie-

vijas ražojumu. Pilnīgi izslēgta bij par

pārdošanas iespējamībām orientētās

rūpniecības ražojumu aizplūšana uz

Krieviju, līdz visu ražojumu 90%, —

kā tas bij pirms kara. Arī pilnīgs ka-

pitāla trūkums, sakarā ar karu un pār-

kārtojošu saimniecisku rīkojumu izdo-

n) Pēc fabrikantu komitejas un Rīgas pilsētas
statistiskā biroja iegūtām ziņām.

Rūpniecības nozares

Darbo- Strādāt
jušies spējīgie

uzņēmumi uzņēmumi

Raktuves un akmeņlauztuves
Keramika, akmeņu i/strada-

jumi un saistošas vielas .
Metalapstradašana un mašin-

rupniecība
Ķīmiska rūpniecība

....

Adu rūpniecība
Tekstilrūpniecība
Kokrūpniecība
Papīrrūpniecība
Poligrāfiska rūpniecība

._ .

Pārtikas un garšvielu rūp-
niecība

Apģērbs,_ apavi, tualetes un

galantērijas piederumi . .
Buvdarbība

_. . .
Gāzes, elektrības un ūdens- ļ

vadu iestādes

Tīrība un higiēna . . . . . ļ

9 5

5 —

1 —

1 1

8 9

5 3

nav skaitīti

17 3

2 1

2 —

5 —

Kopa 55 22
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šanu (krievu valūtas krišana un krievu

vērtspapīru anulēšana), traucēja rūp-

niecības atjaunošanu. Ārzemju kapitāls

rūpniecības atjaunošanai arī nebij da-

būjams. Par pārdošanas iespējamībām
orientētu rūpniecību tā tad nevarēja

atjaunot. Rīgas rūpniecība tādēļ iesāka

atjaunošanas darbu ar jēlvielu orien-

tētās rūpniecības izveidošanu. Šī rūp-

niecībā, kas senāk atradās uz otrā plā-

na, tagad ieņēma pirmo vietu. Piemē-

ram, 1917. gadā Rīgā darbojās 55 rūp-

niecības uzņēmumi. Interesanti piezī-

mēt, ka toreiz to starpā 8 piederēja
koku, 5 — papīra un 17 — pārtikas

un garšvielu nozarēm; tā tad jēlvielu
orientētā rūpniecībā ietilpa 30 uzņēmu-
mi. Atjaunojot rūpniecību, vadošās do-

mas tagad bij, lai mūsu rūpniecība vis-

pirms ražotu Latvijai nepieciešamās

preces, kļūtu neatkarīga no ārzemēm

un lai pārāk neapgrūtinātu maksāšanas

bilanci, sakarā ar ārzemes rūpniecības

produktu ievešanu. Ja pirms kara strā-

dāja eksportam gan uz Krieviju, gan uz

ārzemēm, tad pēc kara iestājās radikāla

pārmaiņa: ražoja tikai pašu tirgum. Lai

iesāktos rūpniecības straujāka atjauno-

šanās, 1921. gada 15. aprīlī valdība iz-

deva likumu, kurš atļāva brīvi ievest:

dzen- un darba mašīnas, jēlvielas, apku-
rināšanas materiālus un pusfabrikātus,

ja tos neražoja pašu zemē. Ja uzņēmumi

varēja pierādīt, ka darbojušies bez peļ-

ņas, tad viņus atsvabināja no valsts

nodokļa. 1923. gada 24. februārī izdeva

likumu par brīvferitorijām, pēc kura

zināmiem uzņēmumiem atļāva ievest bez

muitas un akcīzes jēlvielas un pusfabri-

kātus. Ja ražotos fabrikātus pārdeva

iekšzemē, tad par tiem vajadzēja no-

maksāt muitu; bet izvešana uz ārzemēm

bij brīva. Līdz 1925. gadam muita bij

gluži fiskāla. Šinī gadā radās pārgrozī-

bas. Aizsargājot vietējo rūpniecību,

pielietoja aizsargmuitu politiku. 1926.

gada 25. martā grozīja muitas tarifu

tādā veidā, ka paaugstināja muitu uz

luksus lietām un tādiem ievedamiem fa-

brikātiem, kurus ražoja arī pašu valstī.

Turpmākais rīkojums rūpniecības stip-
rināšanai bija muitas atmaksa uz jēl-

vielām, kuras eksportē tāļāk kā fabri-

kātus. Visi šie valdības rīkojumi ir pa-

līdzējuši rūpniecības atjaunošanai, pa-

balstīdami arī tās turpmāko attīstību

un veicinādami eksportu.

b) Salīdzināšana ar 1913. gadu.

Saprotams, ka nevar salīdzināt Rīgas
rūpniecības stāvokli daudzajos miera

gados līdz pasaules karam, ar stāvokli

tūliņ pēc kara. Rūpniecība pa kara lai-

ku bij zaudējusi savus produkcijas lī-

dzekļus un pēc kara tai bij jāpārorien-

tējas pavisam citos ārējos apstākļos.
Šeit pievestos skaitļus arī nevajag uzlū-

kot kā tiešu salīdzinājumu, bet viņi

mums rāda tikai pamata pārmaiņas rūp-

niecības atjaunošanā, kā arī ražošanas

virzienu. 1913. gadā ņemti vērā (kā
redzams 2. tabelē) tikai lielie, fabrikai

līdzīgie uzņēmumi, kamēr 1920. un nā-

košos gados minēti visi uzņēmumi, kur

nodarbināti ne mazāk kā 5 strādnieki.

Tā kā šeit nav nekāds tiešs salīdzinā-

jums, tad pārskats no tam daudz ne-

cieš, jo skaitļiem jānorāda tikai vir-

ziens, kādā ir gājusi attīstība pirms un

pēc kara. 1913. gadā mums bija 372

uzņēmumi ar 87.606 strādniekiem, bet

1920. gadā — 310 uzņēmumi ar 8921

strādniekiem. 1913. gadā katrā uzņē-

mumā caurmērā skaitījās 235 strādnie-

ki, bet 1920. gadā tikai 29 strādnieki.

1913. gadā bija 209 uzņēmumi ar vai-

rāk kā 50 strādniekiem katrā, kamēr

1920. gadā tādu bija tikai 42. Gandrīz

puse no visiem strādniekiem 1913. gadā

bija nodarbināta 14 uzņēmumos ar vai-

rāk kā 1000 strādniekiem katrā; 1920.

gadā drusku vairāk kā puse no visiem

strādniekiem nodarbojās 42 uzņēmumos

ar vairāk kā 50 strādniekiem katrā.

Pirms kara, kā redzams, Rīgā bij liel-

rūpniecība, bet pēc kara — kapitāla
trūkuma dēļ — sīkrūpniecības uzņēmu-

mi, kuri ražoja tikai vietējā tirgus va-

jadzībām. Pirms kara Rīgas rūpniecībā

valdīja pasaules saimniecības raksturs,
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bet pēc kara ta pieņēma nacionālas

saimniecības raksturu. 'Strādnieku skaits

1920. g. bija tikai 10% no strādnieku

skaita 1913. g. Attīstība tomēr rāda pa-

stāvīgu strādnieku skaita pieaugumu.

Apskatot atsevišķās rūpniecības noza-

res, salīdzināsim 1925. gada datus ar

1913. gadu, jo tikai ar 1924. gadu Lat-

vijā vispār uzsākta rūpniecības vērtības

statistika. Šeit pievedīsim tikai samēra

skaitļus, jo tie dod skaidru pārskatu

par dažādo ražošanas nozaru attīstī-

bas virzienu. 1913. gadā metai-, mašīn-

un ķīmiskā rūpniecībā nodarbināti 55%

no visa strādnieku skaita, un viņas ra-

žoja 63% no visa kopražojuma. 1925.

gadā šinīs nozarēs nodarbināja 24% no

visa strādnieku skaita un viņu ražošana

sasniedza tikai 19% no kopražošanas.

Vispārīgi, par pārdošanas iespējamībām

orientētā rūpniecība stipri kritusies.

Turpretim, ja salīdzinām pārtikas-, garš-
vielu- un kokrūpniecības pirms un pēc

kara, tad dabūjam pretēju iespaidu.

1913. gadā bija minētās nozarēs —

15,8% no visiem strādniekiem un ra-

žošanas vērtība sniedzās 16,01% no

kopražojuma; bet 1925. gadā strādnie-

ku skaits sasniedz 35% un ražošanas

vērtība — 43%. Kā redzam, par jēl-
vielu orientētās rūpniecības galvenās

grupas, attiecībā uz strādnieku skaitu

un ražošanas vērtību, ir stipri pieaugu-

šas. Tāds pats stāvoklis novērojams pa-

pīra un ādas rūpniecībās, kuras uzska-

tāmas arī par jēlvielu orientācijas rūp-

niecības nozarēm. Vēl bez tam kon-

statējams, ka 1913. g. Rīgas rūpniecī-

ba galvenam kārtām speciālizējās metal-

apstrādāšanas, mašīn- un ķīmiskās rūp-

niecības nozarēs, kamēr 1925. gadā Rī-

gas rūpniecība vietējām vajadzībām ra-

žoja daudz vispusīgāki un aptverošāki,

kaut arī mazākos apmēros,

c) Rūpniecības izveidošanās no 1920.

gada līdz mūsu dienām.

Pēc valsts statistikas uzskatiem, par

rūpniecības uzņēmumu skaitās tāds, ku-

rā nodarbināti 5 un vairāk strādnieki,

resp., kurš izlieto mēchanisko darba

spēku. Pēc šā iedalījuma Rīgā 1920.

gadā (skat. 5. tabeli) skaitījās 268 uz-

ņēmumi, kuri nodarbināja katrs līdz 50

strādniekus, kopā 3208 strādniekus; 42

uzņēmumi ar 50 un vairāk strādniekiem,

kopā 5713 strādniekiem. 268 mazos uz-

ņēmumos tā tad bija nodarbināti 36,0%

no visiem strādniekiem un 42 lielos uz-

ņēmumos — 64%. Uzņēmumu un strād-

nieku skaits pastāvīgi pieauga. 1930.

gadā bija jau 966 uzņēmumi, kuri no-

darbināja katrs līdz 50, bet kopskaitā

13,646 strādniekus un 181 uzņēmums,

kas nodarbināja katrs vairāk kā 50, bet

kopskaitā 34,477 strādniekus. Stāvo-

klis ir lēni, bet pastāvīgi pārgrozījies.

1930. gadā mazos uzņēmumos bija no-

darbināti vairs tikai 28,4% no visa

strādnieku skaita, bet lielos uzņēmu-

mos — 71,6%. Lielrūpniecības uzņēmu-

mu nozīme arvien palielinājusies. Jā-

piezīmē, ka izņemot 1930. gadu, pēdē-

5. tabele. Rīgas rūpniecības uzņēmumi pēc strādnieku skaita.

1—9 strādnieki 10—49 strādnieki 50 unvairāk strādn. K o P a
Stradn. procent. daļa

uzņēmumos ar

Gads
Uznē-

Strādnieku
mumu skaits
skaits

Uznē " ļ Strādnieku
mumu skaits
skaits 1

1—49 50 unvairāk

strādnieki strādnieku

Uzņē-

mumu

skaits

Strādnieku
skaits

Uzņēmumu
skaits

Strādnieku

skaits

1920.

1921.

1922.

1923.

1924.

1925.

162 875

253 1307

259 1316

363 1817

496 2541

545 | 2669

106 2333

180 3772

231 4780

302 6263

403 8173

415 8511

42

68

84

120

133

140

5713

9434

11399

15516

17585

18296

310

501

574

785

1032

1100

8921

14513

17495

23596

28299

29476

36,0

35,0
34,8

34,2
37,9

37,8

I 64,0
65,0

65,2
6-\8

62,1

62,2

1926.

1927.

1928.

1929.

1930.

1—19 stradn. 20—49 strādn.

141

148

171

186

181

22869

25176

30500

34438

34447

1022

1082

1080

1124

1147

35096

38082

43263

47276

48093

713 6173

762 6635

740 ļ 6729

759 | 6713

781 1 7125

168 6054

172 6271

169 6034

179 6125

185 6521

34,8

33,9
29,5

27,2
28,4

65,2

66,1
70,5

72,8
71,6
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6.

tabele.

Rūpniecības
uzņēmumi

Rīgā

pēc

nozarēm.
jos gados strādnieku skaits pieaudzis

tikai lielos uzņēmumos, pie kam pašu

uzņēmumu vidū nav vērojama koncen-

trācija. No šāda strādnieku pieaugu-

ma, uzņēmumu skaitam nemainoties,
skaidri redzama pastāvošo lielo uzņē-

mumu tāļākāattīstība un paplašināšanās.

Aplūkosim atsevišķu nozaru attīstību

pēc strādnieku skaita un ražošanas vēr-

tības (skat. 6. un 7. tabeles).
Keramikas un akmeņu izstrā-

dājumu uzņēmumu skaits 1920. gadā

bij 13; bet 1929. gadā ir pieaudzis līdz

34; tāpat strādnieku skaits no 645 pie-

audzis līdz 2647. Jāpiezīmē, ka Kuzņe-
cova porcelāna un fajansa fabrika ra-

14
)

Skat.

piezīmi

tab.
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žoja ne tik vien vietējam tirgum, bet

arī eksportam. Cementa fabrikas pār-

strādāja arī vietējo kaļķakmeni, ka-

mēr senāk visas jēlvielas ieveda no ār-

zemēm. Ražojuma vērtība, kas 1926. g.

bij Ls 3,45 milj. liela, pieauga 1930. ga-

dā līdz 10,66 milj. latiem.

Metaiapstrādāšanai un mašīn-

rūpniecībai 1920. g. bija 60 uzņēmu-

mi ar 2005 strādniekiem, bet 1930. gadā
— 230 uzņēmumi ar 7613 strādniekiem.

Šī rūpniecība ražo vietējam tirgum un

par izvešanu uz ārzemēm — izņemot

Padomju Krieviju —

nav ko domāt.

Lielākie šīs nozares uzņēmumi ir va-

gonu fabrika „Fenikss", kurā ražo va-

gonus netikvien vietējo dzelzceļu va-

jadzībām, bet arī Padomju Krievijas
tekošiem pasūtījumiem. Otrs eksporta

spējīgs uzņēmums ir turbinu fabrika

„Valdispīls"; bez tam jāpiemin akc. sab.

„Stars", kura gatavo dzelzs priekšme-
tus valdības un pašvaldību vajadzībām.

Ražojuma vērtība šai nozarē no 16,62

milj. latiem (1926. g.) pieaugusi līdz

39,03 milj. latiem (1930. g.).

Ķīmiskai rūpniecībai 1920. gadā

bija 13 uzņēmumi ar 114 strādniekiem,

bet 1930. gadā—88 uzņēmumi ar 4575

strādniekiem. Galvenie ražojumi: sēr-

kociņi, gumija un linoleums. Gumijas

rūpniecības speciālitāte ir galošas un

8. tabele.

botes. Šo preču ziņā Latvija ir neat-

karīga no ārzemju ievedumiem, pie kam

90°/o šo ražojumu vēl izved uz ārzemēm.

Līdzīgi apstākļi pastāv arī sērkociņu

produkcijā, kura pēc kara spīdoši at-

tīstījusies, jo apšu koki atrodas pašu

zemē un šīs rūpniecības pastāvēšanu

vēl garantē ietilpšana zviedru sērkoci-

ņu trestā. Lielāko daļu sērkociņu ražo

eksportam. Arī minerāleļļas un lino-

leumu ražo eksportam. Labi strādā vēl

superfosfāta fabrika, apgādādama vie-

tējo tirgu. Arī ziepju ražošana atrodas

savā augstumā, kamēr kosmētikai se-

višķi neveicas; jo tirgū vairāk pieprasa

ārzemju preparātus. Ķīmiskās rūpniecī-

bas ražošanas vērtība bij 1926. gadā
Ls 25,70 milj., bet 1930. gadā tā pieau-

gusi līdz Ls 36,07 milj.
Ādas rūpniecībai 1920. gadā bija
30 uzņēmumi ar 358 strādniekiem. 1925.

gadā bija 81 uzņēmums ar 1914 strād-

niekiem, bet tad, tāpat kā iepriekšējos

gados, šai rūpniecībai pieskaitīja arī

apģērbu rūpniecības ādas pārstrādāša-
nas nodaļu. 1926. g. uzņēmumu skaits

bij 33 ar 812 strādniekiem, bet 1930.

gadā 33 uzņēmumi ar 828 strādniekiem.

Ražojuma vērtība 1926. g. bija Ls 10,24

milj., bet 1930. gadā — Ls 10,98 milj.

Tekstilrūpniecībā vērojams tas

pats, kas ādas rūpniecībā līdz 1925. ga-

Rīgas lielrūpniecības

15) Skat. piezīmi tab. 3.

Uzņēmumu skaits S t r ā d -

Rūpniecības nozares

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1922 ļ 1923 1924

Raktuves un akmeņlauztuves
Keramika, akmeņu izstrādājumi un sai-

stošas vielas
_
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Ķīmiska rūpniecība
Adu rūpniecība

Tekstilrūpniecība
Kokrūpniecība

Papīrrūpniecība
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Pārtikas un garšvielu rūpniecība . . .
Apģērbs, apavi, tualetesun galantērijas
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Buvdarbība • • •

L
Gāzes,elektrības unūdensvaduiestādes
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dam. 1920. gadā bija 20 uzņēmumi ar

804 strādniekiem, kamēr 1925. gadā pie-

auga līdz 137 uzņēmumiem ar 4722

strādniekiem. Turpretim 1926. gadā ir

vairs tikai 54 tekstilfabrikas ar 4181

strādniekiem, bet 1930. gadā 59 fabri-

kas ar 7396 strādniekiem. Notikusi pa-

stāvošo uzņēmumu paplašināšanās. Ra-

žojuma vērtība pieaugusi no Ls 22,96

milj. (1926. gadā) līdz Ls 43,38 milj.

(1930. gadā). Vilnas vērptuves un au-

stuves ražo pašu tirgum; bet spēj ra-

žot arī eksportam. Tāpat arī linu ap-

strādāšanas fabrikas un kokvilnas vērp-

tuves ražo reizē vietējam tirgum un

eksportam (piem. diegus).

Kokrūpniecībai 1920. gadā bij 35

uzņēmumi ar 1642 strādniekiem, bet

1930. g. jau 186 uzņēmumi ar 9131 strād-

niekiem. Galvenām kārtām šai nozarē

strādā zāģētavas, kastu, finiera un

drāšu fabrikas. Kokapstrādāšanas rūp-

niecība pa lielākai daļai sastāv no zā-

ģētavām. Turpretim finieru fabrikācija

stipri atkarājas no krievu un poļu koku

ievedumiem 10). Šeit arī vēl jāmin mē-

beļu rūpniecība, kura sevi pilnīgi
attaisno, apgādādama vietējo tirgu.
Ražošanas vērtība no Ls 22,96 milj.

l6) Arī vispārīgi koku rūpniecība Rīgā ir stiprā

mērā nodarbināta ar krievu un poļu koku

apstrādāšanu, izvedot tos tālāk uz ārzemēm.

(1926. gadā) pacēlusies līdz Ls 38,02

milj. (1929. gadā), bet 1930. g., saka-

rā ar krizi kokrūpniecībā, noslīdēja
līdz Ls 34,28 milj.
Par papīra rūpniecību līdz 1925.

gadam valsts statistika deva kopējus

skaitļus ar poligrāfisko rūpniecību. No

šiem skaitļiem redzams, ka uzņēmumu

un strādnieku skaits no 1920.—1925. g.

dubultojies. 1926. g. papīra rūpniecībā

bija 17 uzņēmumi ar 404 strādniekiem,

bet 1930. gadā —21 uzņēmums ar 662

strādniekiem. Viena daļa fabriku ra-

žoja arī eksportam. Viņu nozīme Rīgā
tomēr diezgan maza, jo ražošanas vēr-

tība pārsniedz tikai drusku Ls lV2milj.

Poligrāfiskai rūpniecībai 1926.

gadā bija 88 uzņēmumi ar 2808 strād-

niekiem; 1930. gadā — 94 uzņēmumi ar

2693 strādniekiem. Rūpniecība pastāv

galvenām kārtām no valsts pasūtīju-

miem un ražo vairāk kā pirms kara.

Pārtikas un garšvielu rūpnie-

cībai 1920. gadā bija 84 uzņēmumi ar

1532 strādniekiem, bet 1930. gadā 199

uzņēmumi ar 6742 strādniekiem. Ra-

žojuma vērtība 1925. gadā sasniedz

47,37 milj. latu, bet 1930. gadā — 60,42

milj. latu. Tabakas rūpniecība attīstī-

jusies vislabāk, jo pasargāta ar aug-

stu muitu. Tā apgādā vietējo tirgu. Arī

liķieru fabrikāciju pasargā no konku-

(pāri par 50 strādn.) uzņēmumi un strādnieku skaits un ražojumu vērtība 15).
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rences augstā muita. Alus darītavu pla-

šāku attīstību kavē augstās akcīzes no-

devas. Konservu fabrikām sākumā bi-

ja grūti atrast noņēmējus, bet tagad

viņas ir labi attīstījušās. Zivju konzer-

vus eksportē un, saprotams, tie apmie-

rina arī vietējā tirgus prasības. Kon-

fekšu un šokolādes fabrikām vajadzēja

izturēt sīvu ārzemju konkurenci, bet vi-

ņas tomēr uzvarēja. Tagad tās pilnīgi

apgādā vietējo tirgu un pēdējā laikā ir

sākušas ražot arī eksportam.

Par apģērbu, apavu, tu a 1 c tu un

galantērijas preču rūpu i c čī-

bām speciāli skaitļi ir pieietami tikai,

sākot no 1926. gada, kad darbojās 91 uz-

ņēmums ar 2023 strādniekiem; 1930. ga-

dā bija jau 122 uzņēmumi ar 3568 strād-

niekiem, bet ražošanas vērtība šai lai-

kā pieaugusi no Ls 12,29 milj. līdz Ls

15,18 milj. Pirmā vietā stāv apavu fa-

brikas un trikotāžas rūpniecība. Apa-

vu fabrikas gandrīz pilnīgi apgādā vie-

tējo tirgu, bet pēdējā laikā, ražodamas

kvalitātes preci, sākušas arī eksportēt.

Ar trikotāžas precēm ne tikai pilnīgi

apgādā vietējo tirgu, bet tās izved arī

uz ārzemēm. Zīdu, veļu un zeķes ražo

vai nu tikai iekšzemē, vai ieved pusfa-

brikātus, kurus tad pārstrādā un tā-

dā kārtā izspiež ārzemju preces no

vietējā tirgus.

Higiēnas un tīrības rūpniecī-

bā ietilpst galvenām kārtām krāsota-

vas un veļas mazgātavas, kuras ļoti labi

attīstījušās un nodarbina samērā lielu

skaitu strādnieku.

Gandrīz 3
/4 no visa strādnieku skaita

nodarbojas lielrūpniecības uzņēmumos,
kuriem tad arī ir izšķiroša nozīme. No

1925.—1930. g. uzņēmumu skaits pieau-
dzis no 140 līdz 181, vai par 30%; strād-

nieku skaits — no 19,932 līdz 34,447,

vai par 73%, ražošanas vērtība no Ls

112,80 milj. līdz Ls 216,37 milj., vai par

92%. Tā kā ražošanas vērtība ir stiprāk

pieaugusi nekā strādnieku skaits, tad

redzams, ka atsevišķa strādnieka pro-

duktivitāte paaugstinājušās. Ja atsevi-

šķa strādnieka ražošanas vērtība 1925.

gadā sasniedz Ls 5659, tad 1930. gadā tā

ir Ls 6281, t. i. drusku zemāka kā 1913.

gadā, kad atsevišķa strādnieka ražoša-

nas vērtība sasniedza Ls 6705. Lielākās

vērtības (Ls 42,22 milj.) 1930. gadā ra-

žoja tekstilrūpniecība; tai sekoja pār-

tikas un garšvielu rūpniecība (Ls 38,16

milj.), kura sasniedza vislielāko ražoša-

nas vērtību 1929. gadā (Ls 51,73 milj.),
bet trešā vietā nāca metalapstrādāšanas
un mašīnu rūpniecība (Ls 30,81 milj.).

Kokrūpniecība 1927. gadā sasniedza vis-

lielāko ražošanas vērtību — Ls 35,29

milj., 1928. gadā tā nokrita līdz Ls

27,93 milj., bet 1929- gadā atkal paaug-

stinājās līdz Ls 33,46 milj. un 1930. gadā,
sakarā ar krizi, noslīdēja atkal līdz Ls

29,16 milj. Ražošana, izņemot 1930. ga-

du, tomēr nav gājusi atpakaļ, bet gan

vienmēr pieaugusi; jo skaitļu samazi-

nāšanās izskaidrojama ar to, ka no 1928.

gada zāģētavās, kur apstrādāja ārzem-

ju materiālus, ir ņemta vērā tikai strād-

nieku alga un darba vērtība.

Rīgas rūpniecība no maziem pasāku-
miem 1920. gadā jau sasniegusi ievēro-

jamu attīstību. Strādnieku skaits un ra-

žošanas vērtība ir vairāk kā puse no

priekškara nodarbinātiem strādniekiem

un ražotām vērtībām. Kaut gan ģeo-
grāfiskais stāvoklis politiskā ziņā diez-

gan neizdevīgs, Rīgas rūpniecība tomēr

pratusi ieinteresēt ārzemju kapitālus,

jo Latvijas valstij pašai nebija pietie-

koši daudz līdzekļu. Bez ārzemju ka-

pitāla palīdzības, rūpniecības atjauno-
šana nebūtu iespējama. Galveno lomu

Latvijas rūpniecības attīstībā tomēr

spēlēja stipra pasākumu reālizēšanas

griba, kuru valdība pabalstīja ar aiz-

sargmuitu likumiem, palīdzēdama rūp-

niecībai, palētināt ražojumu cenas un

uzlabot kvalitāti, lai iekarotu vietējo

tirgu un aizvien lielākā mērā pavairotu

eksportu.
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TIRDZNIECĪBA UN SATIKSME

Dr. JURIS JENŠS

I ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA.

1. 1901.—1914.

Rīgas pilsēta no seniem laikiem ieguvu-

si svarīgu nozīmi tirdzniecībā, pateico-
ties savam tik labvēlīgam ģeogrāfiskam
un politiskam stāvoklim, kādu tai pie-

šķir viņas novietne pie Daugavas ie-

tekas Baltijas jūras dziļākā līcī. Senāk,
kā arī tagad satiksme ar ārvalstīm no-

tiek gandrīz vienīgi pa jūras ceļiem.

Turpretim Daugava, kas sešus un pus

gadsimteņus, kā pieved- un izvedceļš,

bija Rīgas tirdzniecības svarīgākais dzī-

vības nervs, arvienu vairāk zaudēja sa-

vu nozīmi. Mežu izciršana veicināja

upes aizsērēšanu un ūdens daudzuma

mazināšanos; gadsimteņiem ilgi lieto-

tos preču transporta līdzekļus, liellai-

vas-strūgas izspieda mazlaivas, un bei-

dzot Daugava noderēja tikai kā plašs
koku pludināšanas ceļš.

Rīgas pievienošana Krievijas dzelzceļu
tīklam 19. gadsimteņa otrā pusē nā-

ca īstā laikā, jo tā nodrošināja Rīgas
ostai aizmuguri un to paplašināja līdz

Volgai un pat Sibīrijai. Krievijas dzelz-

ceļu tīkla izbūve tomēr noritēja uz iek-

šējās kuģniecības rēķina, jo Daugavas

augšgala regulēšanas un krastu nostipri-

nāšanas labā netika nekas darīts.

Tomēr šādu lētu ūdensceļa novārtā at-

stāšanu un neizmantošanu nevarēja at-

taisnot pat toreizējā dzelzceļu laikme-

tā. Par Daugavas regulēšanu iestājās

Rīgas biržas komiteja jau pag. gad-

simteņa 80. gados un sevišķi laikā no

1905.—1914. gadam, sakarā ar ūdensceļa

izbūves projektu Rīga-Chersona.
Pasaules karš pārtrauca šī plāna reāli-

zēšanu, kaut gan šāda plāna dzīvē iz-

vešana būtu Rīgas tirdzniecībai pašķī-
rusi nepārredzamas attīstības iespēja-

mības. Pateicoties ūdens satiksmes ce-

ļu novārtā atstāšanai ar plašās Krie-

vijas aizmuguri, laikā no 1901. līdz 1914.

gadam, dabīgi pieauga dzelzceļu pie-

vedceļu nozīme.

1. tabele. Pievedumi Rīgai no iekšzemes pa dzelzceļiem un upēm.

No šīs tabeles redzams, ka laikā no

1901. līdz 1913. gadam ievedumi pa

dzelzceļiem ir vairāk kā dubultojušies,

turpretim pa Daugavu un Lielupi pār-
vadāto preču vairums arvienu vairāk

samazinājies, bet toties pieaudzis pa

1) 1 tonna—looo kg. 1 puds =16,38 kg.
2

) Tikai koki.

Daugavu un Gauju piegādāto koku ma-

teriālu daudzums.

Dzelzceļu pārsvars vēl vairāk izceļas

pie preču izvešanas uz Krievijas iekšie-

ni, jo Daugava nav piemērota kuģoša-
nai augšup.

Rīgas ārējā tirdzniecība pirms pasaules
kara noritēja gandrīz vienīgi pa jūras

ceļiem. Pēc preču vairuma 1913. gadā

1901.-1905. 1906.—1910. 1911. 1912. 1913.

5
a dzelzceļiem
„

Daugavu
„ Daugavu
„

Lielupi . .
„ Lielupi . .

„
Gauju

.
. .

t.

gab.2)
t.

1.071.312

84.796

6.267.666

205.749

1.547.485

474.998

ļ
1.425.939

50.321

7.834.948

197.717

2.671.321

790.295

1.835.944

18.720

9.608.448

256.749

754.369

1.948.184

1.871.358

32.296

7.558.541

247.556

523.301

2.844.571

2.179.348

55.350

8.984.248

112.979

788 907

1.854.884
gab.-1)
gab. 2)
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pa dzelzceļiem eksportēts tikai 0,217

milj. kg, jeb 0,01% no 1998 milj. kg,

kas izvesti pa jūras ceļu. Pa jūras ce-

ļu ievests 2030 milj. kg, bet pa dzelzce-

ļiem 1,5 milj. kg jeb 0,070/o.

2. tabele.

Rīgas jūras tirdzniecība (milj. latos) 3 ).

Nepārtraukti attīstoties, Rīga jau pe-

riodā no 1901.—1905. gadam bij pazī-

stama kā ievērojama Krievijas tirdznie-

cības pilsēta un pirmā koktirdzniecī-

bas osta pasaulē, un šo savu stāvokli

viņa nezaudēja līdz pasaules kara sā-

kumam. Visas Krievijas ārējās tirdz-

niecības apgrozība procentuāli sadalī-

jās šādi:

3. tabele.

Eksporta tirdzniecībā Rīga ieņēma to

pašu stāvokli, kāds Pēterburgai bij no

1866.—1875. gadam. Bet arī importa

tirdzniecībā Rīgas stāvoklis nostiprinā-

jās arvien vairāk un šinī ziņā Rīga 1900.

gadā no 4. vietas nostājas 2. vietā

un tikai Pēterburga uzrādīja nelielu

pārsvaru.

Rīgas pievienošana Krievijas dzelzceļu

tīklam veicināja arī pilsētas rūpniecības
attīstību un izveidoja Rīgu par ievēro-

jamu rūpniecības centru, veicinot vis-

pārēju saimniecības uzplaukumu. Tirdz-

niecības un rūpniecības ciešie sakari

un attiecības lielā mērā sekmēja tirdz-

niecības uzplaukšanu. Ja pilsēta agrāk

bij pazīstama vienīgi kā tirdzniecības

vieta un izvedu osta, tad tagad pilsēta

ieguva arvien lielāku nozīmi arī kā ie-

vedu osta.

Kā no 2. tabeles redzams, importa vēr-

tība izlīdzinās ar eksporta vērtību, jo

1913. gadā starpība bij jau tikai apm.

100 milj. latu; preču daudzuma ziņā pre-

ču ievedums ar 2030 milj. kg gandrīz

līdzinājās preču izvedumam 1998 milj.

kg. Šo attīstību veicināja Rīgas rūpnie-

cības uzņēmumu pieprasījumi pēc ma-

šīnām, kurināmā materiāla, jēlvielām v.

t. t, jo Rīgas rūpniecība zināmā mērā

balstījās uz ievedumiem no ārzemēm

pa lēto jūras ceļu, tādēļ ka Krievijas

ogļu un rūdu raktūvju centri nebija tik

viegli sasniedzami.

levesto un izvesto preču vairumu sav-

starpējā izlīdzināšanās labvēlīgi iespai-

doja Rīgas ostas tonnažas bilanci, jo

kuģi pienākot ar lādiņu, varēja pie-

ņemt preces izvešanai par zemāku frak-

ti nekā no kaimiņu ostām. No ienā-

kušo kuģu reģistru tonnu kopskaita ar

ballastu ienākuši (proc):

4. tabele.

Zemāk minētā tabele rāda, cik svarīgs

faktors kurināmā materiāla, jēlvielu,

pusfabrikātu, mašīnu un citu importa

priekšmetu ievešanai bija Rīgas rūp-

niecība. 1913. g. ievesto preču vērtība

°/o°/o izpaudās sekoši:

5. tabele.

3) Pārrēķināts pēc kursa 1 z. rub. — 2,5 ls,
1 ls—l z. fr. = 0,2903226 gr. t. zelta.

4) Pie izejošiem kuģiem šī procentu likme bija

tikai 3,6 proc.

Gads Eksports Imports Kopapgrozījums

1901.—1905.

1906.—1910.

1911.

1912.

1913.

277

394

467

562

562

213

285

368

365

461

490

679

1.035

927

1.023

Pilsēta 1901—1905 1906—1910 1911 1912 1913

Rīga . . .
Pēterburga

Liepāja . .
Ventspils .

15,2
13,5

4,8
1,7

15,9

12,5
3,6

3,2

14,9 16,6 17,2

11,7 11,7 14,0

4,1 4,7 3,4

4,6 5,5 3,9

1901-1905 1906-1910 1911 1912 1913*)

36,1

i

40,1 37,8 32,6 19,2

Mašīnas ļ
I

Akmeņ-
Gumija ogles

Kok-

vilna

Adas un

zvēr-

adas

Mēslo-

šanas

līdz.

Čuguns,
dzelzs,

tērauds

Kopra Svins Siļķes Tēja Kopa

17,0 11,5

Ii

8,0
' ļ

7,0 2,5 2,3 2,2 2,0 2,0 4,0 2,6 61,1
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Pēc Rīgas biržas komitejas pārskatiem

1913. gadā no importa kopvērtības, kas

bij sasniegusi 461 milj. latus, Rīgas rūp-

niecība izlietoja vērtības par 250 milj.
latu jeb 54,1%.

Pārējās preces aizsūtīja tālāk, pa dzelz-

ceļiem un kabotažas ceļā. Uz lekškrie-

viju nosūtīja vienu daļu mašīnas un

mākslīgo mēslu, bet galvenām kārtām

pārtikas un baudvielas, kā: siļķes, tēju,

v. t.t. Lielākā importēto preču daļa to-

mēr palika Rīgā, resp. tagadējā Latvi-

jas territorijā. Tā, 1913. gadā, no 2030

milj. kg ievestām precēm uz lekškrievi-

ju nogādāja tikai 749,4 milj. kg jeb

36,9%. Izvedprecēs zināmu daļu ieņēma
arī Rīgas rūpniecības ražojumi, kuru

lielākais noņēmējs bija Krievija.
Savus preču iepirkumus Rīga izdarīja
zemāk minētās valstīs.

No importēto preču kopvērtības pro-

centuāli ievests:

6. tabele.

Līdz pasaules karam kā importa valsts

pirmo vietu ieņēma Lielbritā-

nija. No šejienes Rīga ieveda: ma-

šīnas, kaučuku, akmeņogles, siļķes, tē-

ju, kokvilnu, dzijas, svinu, tēraudu, ko-

pru, kafiju, džutu v. t. t. Lielbritānijai

sekoja Vācija, jo liela daļa preču, ko ie-

veda no Holandes un Beļģijas ostām,

bija vācu ražojumi. No Vācijas ie-

veda: neapstrādātu kokvilnu, mašīnas,

ādas un kažokādas, kopru, elektriskos

aparātus un to piederumus, metālizstrā-

dājumus, kaučuku, ģērētas ādas, māk-

slīgos mēslus, ķīmikālijas, kafiju, kakao,

rīsu, krāsas un krāsu vielas, dzelzi, va-

ru, tēraudu v. t. t. No Dānijas ie-

veda pa lielākai daļai siļķes un citas

zivis, vīnus, jēlgumiju, ādas, kažokādas,

korķa malku, svinu, lauksaimniecības

mašīnas un krītu. Holande piegādāja

preces, par kuru ražošanas vietu, pa da-

ļai, uzskatāma Vācija, proti: alvu, jēl-

gumiju, mākslīgus mēslus, rīsu, ķīmikā-

lijas, aptieku preces, akmeņogles, ko-

ksu, ādas, kažokādas, tēju, kafiju, ka-

kao un siļķes. Zviedrija, kā preču

piegādātāja 1913. g. atradās piektā vietā

un ieveda: siļķes un citas zivis, superfo-

sfātu, tēraudu, dzelzi, akmeņus, uguns-

drošos ķieģeļus, mašīnas un gumijas

preces. No Beļģijas, resp. caur Beļ-

ģijas ostām ieveda: jēlgumiju, mākslī-

gus mēslus, neapstrādātu vilnu, ādas,

svinu v. t. t. Amerika ieveda kebra-

čo koku un sveķus.

Izvedu tirdzniecības raksturu noteica

plašā Krievijas aizmugure: pa lielākai

daļai izveda zemkopības un mežkopības

ražojumus.

Procentuāli Rīgas eksportēto preču

vērtība sadalījās sekosi:

7. tabele

Ja līdz 1890. gadam dominējošo vietu

Rīgas izvedu tirdzniecībā ieņēma labī-

ba, tad piecgadē no 1891.—1895. g. šo

vietu ieņēma koki, bet no 1896. g. līdz

pasaules kara sākumam pirmo vietu kā

Rīgas eksportprece ieņēma lini; tad se-

koja ādas, kažokādas, koki, olas, la-

bība, kaņepes v. t. t. Sākot ar 1900.

1901-1905 1906-1910 1911 j1912 1913

Jo Lielbritānijas
„ Vācijas . . .

„ Dānijas . . .
„

Holandes . .

„ Zviedrijas . .
„ Beļģijas . . .

„ Ziemeļamerik.
„

citam valstim

47,5

34,9
3,8

4,0
1,1

3,6
1,9

3,2

42,3

37,5
5,5

4,2
2,5

3,6
2,1

2,3

44,0 40,1

35,0 36,4
3,9 6,2
4,2 5,2
3,9 4,0

4,6 3,8
2,5 1,9

I 1,9I 2,4

43,2

33,6
6,2

5,6
4,8

2,8
2,1

1,7

100 100 |l00 100 100

Gads

Lini Adas un

un i kažok- Koki
pakulas adas

/-.i r u-u

I Kaņe-
Olas Labība;

pes

Medī-

jumi un

putni

I

„ .
«J Ellas

Sviests ; raugi

Mine- Lin-

ralejļa sēklas

G.umi" ļ Citas
J as

preces
preces

Kopa

901—1905

906—1910
1911

1912

1913

22,0 i
20,9

16,6 '
22,8
20,1

10,5
13,9

16,1
21,0

18,2

13,7
17,8

20,4
17,5

18,0

17,5

15,1

17,2
14,0
15,7

6,9
7,7

7,3
4,1

7,0

3,0
3,0

3,1
3,1

3,1

1,9
2,2

2,4
1,7

2,8

12,8

7.3

2,4
1,8

1,8

2,6
2,3

2,1 ;
1,5

1,2

0,4
0,5
0,6

1,2

0,9

1,8
2,1

3,9
3,0
0,7

2,1
1,5

2,0
2,7
5,0

4,8
5.7

5,9
5,6

5,5

100

100

100

100

100
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gadu, kā Rīgas rūpniecības ražojumi,

lielāku nozīmi iegūst arī gumijas iz-

strādājumi un minerālu smēreļļas. Pa

jūru eksportēts uz ārzemēm:

8. tabele.

Absolūtos skaitļos eksportēto preču

vērtība vairāk kā dubultojusēs, relātīvi

jēlvielu un pusfabrikātu grupa pieau-

gusi no 43,4 uz 51,2% un koku ma-

teriāli no 13,7 uz 17,9%, bet pārtikas un

baudu vielu izvedums krities par apm.

12%. Šī posteņa samazināšanās izskai-

drojama ar Maskavas-Ventspils-Rībin-
skas dzelzceļa konkurenci un Pēterbur-

gas ziemeļu dzelzceļu līnijas atklāšanu.

Atsevišķos gados no eksportēto pre-

ču kopvērtības %% izvests uz:

9. tabele.

Svarīgākās eksportvalstis savus ievedu-

mus pilnā mērā sedza ar izvedumiem,

izņemot Franciju, kura kā preču ie-

vedēja valsts ierindojās sestā vietā, bet

kā izvedējai tai nebija gandrīz nekā-

das nozīmes.

Lielbritānija jau no gadu gadiem

bijusi Rīgas eksportpreču lielākā no-

ņēmēja, kaut arī viņas daļa, sākot ar

1901. līdz 1913. gadam pamazinājusies

par 4,6%. Uz turieni pa lielākai daļai
izveda olas, kokus, linus un pakulas, gu-

mijas preces, kaņepes, medījumus un

putnus, sviestu, labību, kā arī ādas.

Vācija tiešā ceļā saņēma apmēram

pusi preču, cik izveda uz Lielbritāniju.
No šīm precēm atzīmējamas ādas, olas,

gumijas preces, koki, labība, medījumi
un putni, minerāleļļas un sviests. Te

būtu jāpieskaita vēl tās preces, kuras

Vācija no mums saņēma caur Holan-

des un Beļģijas ostām, caur ko Vā-

cijas līdzdalības procents paaugstinā-
tos. Trešo vietu ieņēma Beļģija, kas

visvairāk izveda: linus, kokus, labību,

gumijas preces, kaņepes, olas un eļļas
raušus. Ja 1901. gadā Z. A. Sav. val-

stis ieņēma astoto vietu, tad 1913. gadā
tās jau ieņem 4. vietu un pa lielākai da-

ļai uz turieni izveda ādas preces. Ho-

lande izveda: kokus, labību un ādas.

Francija, sākot ar 1901. līdz 1913.

gadam, noslīdējusi no ceturtās sestā

vietā un izveda: linus, kokus, kaņepes.

Dānija izveda: ādas, olas, labību un

kokus.

Tirdzniecības nolūkos Rīgas ostu ap-

meklēja:

10. tabele.

5 ) 1914. gads kā še, tāpat citur, uzskatāms ti-

kai par pusgadu, jo kuģu satiksme ar ār-

valstīm tika galīgi pārtraukta jau augusta

mēnesī.

1901-1905 1913

Miij. Lsļ y/0 Milj. Lsļ °/0°/o

'artikas un baudu vielas

elvielas, pusfabrikāti u.

gat. preces (īabrikati)
Coku materiāli

....

iOpi . .

117,9I 42,2 170,6

287,6

101,1
2,6

30,3

51,2
17,9
0,6

120,1 I
37,9 I

0,8

43,4
13,7
0,5

| 276,7 1100 | 561,9 ļ100

1901—1905 1906-1910) 1911 1912 | 1913

oigliju . . .
raciju ....

lejģiju ....
liem.-Ameriku

[olandi . .

ranciju . . .
>aniju ....

;viedriju . . .
!itam valstīm

43,4

25,1
11.9

0,3

3,8
9,6

3,8
1,7

0,4

40,6
20,1
13.8

6,2
5.7

9,3
1,8

1,9
0,6

38,7

20,6
13,7

8,9
7,1

6,7
2,0

1,6

0,7

36,4
19,1

14,7
12,1

5,6

7,5
3,9

1,9
0,8

38,8

19,2

13,7
9,7

6,6

6,3
2,6

2,3
0,8

Kopa. 100 100 100 100 100

Tvaikoņi

Skaits ļ 100 reg. to °/o no kop.
ļ tonnazas

B u r e n i e k i

Skaits ļ 1000 reg. to Skaits

Kopa

1000reg.to

Reg.to

uz kuģa

1901—1905

1906—1910

1911

1912

1913

1914 6)

1641

2132

2544

2529

2693

1311

1097

1541

1944

1878

1990

942

I
93,9
95,1

96,9
96,4

96,1
96,6

287

268

231

233

230

123

71

79

62

71

80

33

1928

2400

2775

2762

2923
1434

I

1168

1620

2006

1949

2070

975

606

675

723

706

708

680
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Sakarā ar Rīgas tirdzniecības vispārē-

jo uzplaukumu, arī kuģniecība attīstī-

jās neparedzētos apmēros, palielinot

tonnažu no 1,1 milj. reg.-to. 1901.—

1905. gadam, uz 2,0 milj. reg.-to. 1913.

gadā. Līdz ar to novērojām, ka tvai-

koņi izspiež būreniekus. Laikā no 1901.

līdz 1913. gadam tvaikoņu kopskaits

pieaudzis no 85,1 uz 92,1%, bet tilpuma

ziņā no 93,9 uz 96,1% no koptonnā-
žas.

Rīgas ostā ienākošo kuģu caurmēra lie-

lums, sākot ar 1901. gadu palielinājies

no 606 uz 708 reg.-to. Lai dotu ie-

spēju arī lielākiem kuģiem ienākt Rī-

gas ostā, Rīgas biržas komiteja pastā-

vīgi rūpējās par kuģu ceļa padziļināša-

nu, nodarbinot 4 smēlējus un 3 sūcba-

garus.

No 1901. līdz 1913. gadam ostas ieeju

padziļināja no 23 2/z līdz 25 3A angļu

pēdām, bet pie pilsētas no 21 Vs uz

23V4 angļu pēdām.

Rīgas ostā ienākušie kuģi, pēc valstīm,

sadalījās, kā to rāda 11. tabele.

Lielbritānijai sava vieta, kuģniecības sa-

tiksmē ar Rīgas ostu, kādu tā ieņēma
laikā no 19. gadusimteņa līdz 1901.—

1905. g. piecgadei, bija jānodod Vā-

cijai. Satiksmes virziena ziņā līdz pa-

saules karam pirmo vietu ieņēma gan

vēl angļu ostas. Pēc reg. tonnu lie-

luma Anglijai sekoja dāņu, krievu, zvie-

dru, norvēģu, holandiešu, franču un beļ-

ģu kuģi.
Kā no 4. tabeles redzams, ar balastu

ienākušo kuģu skaits samazinājies un,

ja 1901. gadā to skaits bija 36,1% no

koptonnāžas, tad 1913. gadā šis dau-

dzums bija noslīdējis jau uz 19,2%. —

Tomēr redzam, ka no Anglijas ar ba-

lastu ienākušo kuģu reg. tonnu skaits

bija tikai 4% no šo kuģu koptonnāžas,

turpretim no Vācijas ar balastu ienā-

kušo kuģu tonnāža bija 42% no ie-

nākušo vācu kuģu koptonnāžas, kas iz-

skaidrojams ar to, ka Vācija ieveda

gabalu preces, bet angļu kuģi ieveda

lielā daudzumā akmeņogles.

Apskatot Rīgas tirdzniecību laikā no

Rīgas

osta

ienākušie
kuģi,

pec

valstīm.

11.

tabele.

1901
—
1905

1906-

1910

1911

1912

1913

.

Tvaikoņi

Tvaikoņi

Burenieki

Burenieki

Tvaikoņi

Būi

•enieki

Tvaikoņi

Būi

enieki

Tvaikoņi

Burenieki

'

1

;

1

Reg.-

|

Reg.-

£

To

-

To

VI

Reg.-
ļ

To

33

Reg.- To

za

Reg.— To

53

I

Reg. - To

ja x

Reg. To

53 (Sj

Reg.- To

V.

Reg.- To

00 V)

Reg.- To

-2'5

Reg.— To

r

acijas...ielbritanijas )anijas
...[rievijas ..iviedrijas..forveģijas.[olandes

.

.

'rancijas..teļģijas...!itikuģi..

430 269 206 114 12860 9264

236348 240770 16643689403 49620 39749 9534 2554 4438 2454

22 37 156 14 20 21

10674483 3845 32879 2493 1182329137

525 305 282 175 152 129 15374

320522 280611 217433 14973280045 96514 184022511 6845 3388

43 37 133 12142 1

25540 16 4618 28630 3043 9792 32161

593 325 289 163 275 199 232 71

373256 339372 235877 151979 167444 15485926856 1701 7484 1776

31 56 102 19 15

16618 5342 24527 2586 10139

577 282 273 210 299 168 174 52

357783 298120 223560 201603 174700 137635 163455362 4727 2280

36 34 133
68 1

23320 3214 32107 15586841 118

644 291 256 229 310 206 20 4 2 2

398126 308792 219920 209905 167391 15908922453 5994 2707 3972

30 42 96 894 1

17436 3938 22410 31897534 408 152

1

325

1

414

1

1033

Ko

a

1228
i

841306

254

62850

1597

1176003
244

72435

1877

1460604
223

59212

1837

1422115
218

67158

1964

1498349
191

56100
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1901. līdz 1913. gadam, jau no pirmā acu

uzmetiena redzam viņā strauju attīstī-

bu: eksports, imports un ienākušo ku-

ģu tonnāža ir vairāk kā dubultoju-

šies.

2. 1914.—1920.

Pasaules kara izcelšanās krasi pārtrau-

ca Rīgas tirdzniecības attīstību. Ostas

blokāde pārtrauca jūras satiksmi un

lieltirdzniecības operācijas apstājās.

Līdz 1915. gada sākumam caur Somi-

ju un Archangeļsku izveda uz ārze-

mēm vēl atlikušos izejvielu krājumus,

bet arī šis nedabīgais aplinkus ceļš bi-

ja jāpārtrauc preču vagonu trūkuma

dēļ. Tagad visa tirdzniecības darbība

koncentrējas vietējo vajadzību apmie-

rināšanai, sevišķi sākot ar 1915. gada

vasaru, kad visas lielākās fabrikas bija
evakuētas uz Krievijas iekšieni un līdz

ar tām uz Krieviju pārcēlās ap 70.000

strādnieku un ierēdņu. Vecas, plaši pa-

zīstamas Rīgas tirdzniecības firmas vai

nu likvidējās, vai arī mēģināja turpināt

savu darbību Krievijā 11 ).

1918. gada maijā mīnu briesmas Rī-

gas jūras līcī bija gan novērstas, to-

mēr sakarā ar kara darbības turpinā-
šanos un Krievijas revolūciju, par kār-

tīgu tirdzniecības satiksmi nevarēja būt

ne runa. Arī nākošā gadā, pateicoties
lielinieku valdīšanai, tirdzniecība neva-

rēja uzplaukt, bet pēc lielinieku izdzī-

šanas valsts iekšējās noorganizēšanas

darbu traucēja kara darbība ar lielinie-

kiem un Bermonta-Avalova afēra, kura

uz neilgu laiku pat pilnīgi pārtrauca
kuģniecību Rīgas ostā.

Rīgas jūras tirdzniecība uzrāda sekošu

skaitlisku ainu:

12. tabele.

6

) Par šo laiku preču vērtības statistisku datu

trūkst.

Pēc miera un kārtības nodibināšanās

1920. gadā Rīgas jūras tirdzniecības

kopapgrozījums, samērā ar iepriekšē-

jo gadu, ir palielinājies gandrīz piec-

kārtīgi.
Tomēr arī šinī un vēl nākošajā gadā
lieltirdzniecība sastapa tik lielas grū-

tības, ka šīs tirdzniecības nozares nor-

mālā attīstība bija pilnīgi neiespējama.

Svarīgākais šķērslis bija valsts ieturē-

tā aizbildniecības sistēma, kā ievedu

un izvedu aizliegumi, licences, valūtas

nodevas v. t. t., kas lielā mērā kavēja

un ierobežoja tirdzniecību. Kas attie-

cas uz eksporta tirdzniecību, tad še

zināmu lomu spēlēja valsts izvedu mo-

nopoli uz liniem un linsēklām, kā arī

koku eksporta ierobežojumi ar licen-

cēm, faktūru uzrādīšanu v. t. t. Tāpat
neskaitāmas apgrūtinošas formālitātes

stājās ceļā importa tirdzniecībai.

3. 1921.—1930.

1921. un 1922. gadā atceļ gandrīz vi-

sus tirdzniecības darījumus apgrūtino-
šos ierobežojumus un formālitātes,

starp citu, atcēla arī linsēklu monopolu.

Kā tirdzniecības sekmētājs atzīmējams

1922. gadā izdotais muitas tarifs; pir-

matnējā vērtības muitu tarifa vietā stā-

jas svara muitas tarifs, kas deva dau-

dziem posteņiem muitas pazeminājumu

un pat muitas atlaidumu. Pašu ražoju-
miem izvedmuitu neuzliek un izveda-

miem koku materiāliem muitu samazi-

nāja. Arī dzelzceļu noteikumi par pre-

ču pārvadāšanu piešķīra tirdzniecībai

zināmus atvieglojumus.
Šī atteikšanās no valsts aizbildniecī-

bas saimniecības politikā un valūtas

stabilizācija bija Rīgas tirdzniecības at-

tīstības nepieciešamie pamatnotei-

kumi.

Šinī nodalījumā apskatīsim tuvāk Rī-

gas tirdzniecības attīstību laikā no 1921.

līdz 1930. gadam, līdz ar to atzīmējot

kādas pārgrozības saskatāmas viņas iz-

veidošanā, salīdzinot ar 1913. gadu.

Rīgas jūras tirdzniecības kopapgrozī-

jums:

Tirdzniecība miljonos kg1) Ienākušo kuģu

Eksports | Imports | Kopa Skaits ļ Reg.—To

1918

1919

1920

20,5

9,8
99,5

73,

31,1
98,3

93,5

40,9
I 197,8

314

207

739

176742

74655

205343
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13. tabele.

19307

)ļ 805 168,511.028 ļ 208 ļ 1833 ļ 376,5

No šīs tabeles redzam, ka sākot ar 1921.

gadu Rīgas jūras tirdzniecība pastāvī-

gi pieaug, izņemot 1930. g. Nesamē-

rīgi liels ir ievedumu pieaugums, pie

kam sākot ar 1924. gadu, ievedums pār-

sniedz izvedumus kā vērtības, tā vairu-

ma ziņā. Izdarot tīri aritmētisku skaitļu

salīdzinājumu, redzam, ka 1929. gadā

apgrozītās vērtības atbilst apmēram

1902. g. summām (eksports = 1900. g.;

imports — 1908. g.). Salīdzinot vidē-

jo gada apgrozījumu, laikā no 1925. līdz

1929. g», ar tādu pat vidējo apgrozīju-

mu, laikā no 1921. g. līdz 1924. gadam,

redzam, ka pirmais pieaudzis par 100%

kā attiecībā uz apgrozīto preču vai-

rumu, tā arī attiecībā uz preču vērtību.

Rīgas ostas apgrozījums būtu daudz

lielāks, ja pieskaitītu arī preču tranzitu.

Par Rīgas tranzita tirdzniecību noteiktu

datu nav, jo šie dati zīmējas uz visu

valsts territoriju, tomēr var pieņemt,
ka apm. 60—70% no šīm operācijām

piekrīt Rīgas ostai.

Tranzita ceļā izvests caur Latviju, mil-

jonos kg:

14. t a b c 1 c.

Caurvedu tirdzniecība ir pastāvīgi pie-

augusi un 1929. gadā tranzita ceļā caur

Latviju gājis deviņas reizes vairāk pre-

ču nekā 1921. gadā. Tranzita veicinā-

šanā pirmo vietu ieņem 1927. gadā no-

slēgtais Latvi jas-Krievijas tirdzniecības

līgums, kā arī samērā zemais tranzita

tarifs, kāds Latvijai bija jāpieņem, lai

konkurētu ar Prūsijas un Igaunijas, kā

arī ar Dancigas un Stetinas ostām.

Ja 1929. gadā Rīgas tirdzniecības ap-

grozījums sasniedza to pašu apmēru,

kāds tas bija gadsimteņa maiņā, tad

tomēr Rīgas tirdzniecības struktūrā vē-

rojamas radikālas pārgrozības, kas pa

lielākai daļai izskaidrojams ar plašās

Krievijas aizmugures iztrūkumu.

Kopējā Rīgas jūras eksporta tirdzniecī-

bā apgrozītā vērtība %% ietilpa:

15. tabele.

Pirms kara izvedamās preces, pēc viņu

vērtības, ierindojās sekošā kārtībā: li-

ni, ādas un kažokādas, koki, olas, la-

bība, gumijas preces, kaņepes, medī-

7 ) 1930. g. dati nav vel galīgi.

jumi un putni, sviests, eļļas rauši, mi-

nerāleļļas, linsēklas v. t. t. 1929- gadā
aina citāda. Pirmā vietā stāv koki

(39,20/o), tad sviests (30,6%), trešā vie-

tā lini (7,4%), ceturtā gumijas preces

(4,8%), tālāk seko linsēklas (4,3%), mi-

Eksports Imports K o p ā

Gads

Milj. kgļ Milj, Ls Milj. kgļ Milj.Ls Milj.kgļMilj. Ls

1913

1921

1922

1923

1924

921-1924

1925

1926

1927

1928

1929

925-1929

19307)

1996
143

297

553 ;
461

363,5
345

333

674

848
852 ļ
610,4
805

562

22

60

115

115

78

131

143
165

182

182

160,6

168,5

2032

105

227

349

600 ;

320,2,
716

636

696

900

983

786

1.028

461

49

66

132

153

100

196

173

165

221

235

198

208

4028

248

524

902

1061

684

1061
969

1370

1748

1834

1396,4
1833

1023

71

126
247

268

178

327

316

330

403

417

358,6
376,5

1921 1922 1923 1924 1925 1926 ļ 1927 1928 ļ 1929 1930

>9,oļ483,4ļ360,7|574,3|472,3l626,lļ845,9ļ853,o|882,o|792,6

Gads
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1913
1925

1926

1927

1928

1929

1925—1929

1930

20.1 I 18,2 18,0 15,7 ļ
30,7! 2,3 20,7! 0,1
26,5 i 2,6 19.4 i 0,02!

16.2 3,0 33,3 0,02ļ
14,0 2,01 36,7 —

7.4 1,2 39,2 ļ —

18,9 2,2 29,8 —

6.5 0,4 ļ 39,4 - |

7,0
0,3

5,0
0,4 j
4,0i
3,4

3,8

4,8
3,3

2,9

3,1 ļ
|

2,8 1,8 1,2 i
— 21,4 0,07
— 25,3 0,1 ,
— 24,8 —

— 27,9 i —

30,6 —

— 26,0 —

— 34,2 —

0,9

0,5
1,2
0,8

0,9
1,3

0,9
1,9

0,7

8,4
4,2

3,4
2,4

4,3
4,5
2,0

0,1

2,0
3,4

2,7
1,4
0,8

2,1
1,6

5,4 100

13.2 100

13.3 100

12.4 1100

10,9 100

10,4 100

12,3j 100

11,1 ļ 100
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nerāleļļas (1,3%), ādas un kažokādas

(1,20/o) un gaļa (0,8 0/0).

Piegriežot vērību jūras un dzelzceļu ek-

sportam, redzam, ka eksportā svarīgu

vietu ieņēma šādi fabrikāti: gumijas

preces (5,2% no 1929. g. kopekspor-

ta), finiers (5,6%), tikstilražojumi

(4,2%), dzelzceļu vagoni (2,80/0), pa-

pīrs un pape (2,7%), linu diegi (1,2%),

minerāleļļas (1%), velosipēdi (0,9%)

un celluloza (0,5%). No kopējās, pa jū-

ru un dzelzceļiem, eksportēto preču

vērtības izvesto fabrikātu vērtība %%

izteicās sekoši:

16. tabele.

Šis uzplaukums norāda, ka Rīgas rūp-

niecība izveseļojās no pasaules kara no-

darītiem postījumiem, un šeit vēl jā-

aizrāda uz to, ka rūpniecības atzelša-

nu sekmējis ne tikai pieaugošais iek-

šējais rūpniecības ražojumu patēriņš,

bet sevišķi pēdējos divi gados, t. i. 1928.

un 1929. g., arī Latvi jas-Krievijas tirdz-

niecības līguma ietekmējumi.

Olu eksports, kas 1913. gadā ieņēma
4. vietu, — tā tad spēlēja diezgan ie-

vērojamu lomu, — 1929. gadā ekspor-

tēto preču sarakstā nav sastopams. Tas

izskaidrojams ar to, ka Latvijā olu ra-

žošanu sistēmatiski nepiekopj, bet lie-

lais priekškara olu eksports attiecināms

uz lekškrievijas olu ražu.

Turpretim attiecībā uz sviesta ekspor-
tu, jāsaka, ka šīs preces ražošanā se-

višķi lielu lomu spēlējusi ārkārtīgi

straujā Latvijas kopmoderniecību at-

tīstība, kam arī jāpateicas par to, ka

1929. gadā sviesta eksports mūsu ek-

sportējamo preču sarakstā ieņem otro

vietu, kamēr 1913. gadā tas stāvēja de-

vītā vietā. Krievijas ražojumi, kā: ka-

ņepes, medījumi un putni atkrituši, tur-

pretim lielā mērā pieaudzis gaļas, be-

kona izvedums, kas savukārt, nelabvē-

līgas tirgus konjunktūras dēļ, noslīdē-

jis no 3,40/o 1926. gadā uz 0,8 °/o 1929-

-gadā.
Labības izvedums, kas 1913. gadā ieņē-

ma piekto vietu un vēl 1925. g. sastā-

dīja 0,3% no eksportēto preču kop-

vērtības, turpmāk izvedamo preču sa-

rakstā nav sastopams; gluži otrādi: lie-

li vairumi labības ievesti no ārze-

mēm 8).

Pārgrozības eksporta tirdzniecībā vēl

skaidrāk redzamas zemāk pievestā ta-

belē. Rīgas izvedumi, pēc svarīgāko ek-

sporta preču sagrupējuma, %% no ek-

sporta kopvērtības.

17. tabele.

Ja agrāk A. grupas galvenais kontin-

gents bija labība un olas, tad 1929. g.

šo vietu ieņēma sviests un gaļa. B. gru-

pas izvedumi 1929. g., samērā ar izve-

dumu 1913. gadā, samazinājušies gan-

drīz uz pusi, kas izskaidrojams ar to,

ka atkrituši Krievijas jēlvielu izvedumi

caur Rīgas ostu. Koku izvedums, sa-

mērā ar 1913. gadu, sastāda nesamērīgi

lielu daļu no izvesto preču kopvērtī-
bas un tas izskaidrojams ar to, ka meži

— zaļais zelts — ir Latvijas vienīgā da-

bas bagātība, kuru valsts izlietoja kā

izdevīgu ienākuma avotu un tirdzniecī-

bas bilances līdzsvarošanai.

Rīgas izvedumi uz ārzemēm jūras ceļā,

%°/o no eksportēto preču kopvērtības,

sadalījās, kā to rāda 18. tabele 145.

lapaspusē.
No iepriekšējās tabeles redzam, ka, sa-

līdzinot ar pirmskara gadiem, mūsu

preču noņēmēji pa lielākai daļai pali-
kuši tie paši agrākie: Lielbritānija, Vā-

cija, Beļģija, Holande, Francija, Z. A.

Sav. valstis, Dānija, Zviedrija, bet klāt-

pienākušas dažas jaunas valstis: Somija,

Igaunija, Čechoslovakija un Danciga.

8
) Skat. tabeli 32.

1927 1928 1929

18,0 23,0 28,6

1 1913 1929 1930

I,

Pārtikas un baudu vielas

Jēlvielas, pusfabrikāti un

fabrikāti . ._
Koku materiāli

Lopi ■ • .

30,4

51,1

17,9
0,6

32,7

28,0

39,2
0,1

37,9

22,6

39,4
0,1

I 100 ļ 100 i 100
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18. tabele.

Līdz ar to, protams, Rīgas izvedu tirdz-

niecība vairāk sadrumstalo jās. Ārval-

stis mūsu izvedu tirdzniecībā tikai ne-

daudz mainījušas savas vietas; sākot ar

1928. gadu, 1. vietu, kā lielākā mūsu

eksporta preču noņēmēja, ieņem Vācija,

nostājoties Lielbritānijas vietā, tomēr

caurmērā no 1925.—1929. gadam pār-

svarā ir vēl Lielbritānija ar 1,8%.

Rīgas linu eksports gandrīz pilnīgi sa-

dalās uz Beļģiju, resp. Franciju, Angliju

un Vāciju. Lielākā koku materiālu no-

ņēmēja ir Anglija, tai seko Vācija un

Beļģija. Turpretim lielākā sviesta no-

ņēmēja ir Vācija.

Pa jūru Rīgā importēto preču kopvēr-
tība 0/0 o/o sadalījās sekosi:

19. tabele.

1913. gadā importētās preces pēc vi-

ņu vērtības sarindojamas šādā kārtī-

bā: mašīnas (17%), jēlgumija (11,5%),

akmeņogles un kokss (8%), kokvilna

(7%), siļķes (4%), tēja (2,6%), ādas

un kažokādas (2,5%), mākslīgie mēsli

(2,3%), tekstilražojumi (2,20/0 ), kopra

(2%) v. t. t. Rīgas rūpniecības iznīcinā-

šana un plašās Krievijas aizmugures

zaudējums preču importa struktūrā iz-

paužas vēl spilgtāki nekā preču ek-

sportā. 1929. g. pirmo vietu ieņem la-

bība un milti (17,7%), tad seko tekstil-

ražojumi (10,2%), trešā vietā nāk ma-

šīnas (6,7%), tālāk akmeņogles (4,1%),
cukurs (3,7%), ādas un kažokādas

(3,50/o), kokvilna (2,90/0), siļķes (2,6%);

mēslošanas līdzekļi (2,6%), elektriskie

aparāti (2,2%) v. t. t.

Pārgrozības vēl skaidrāk redzamas ze-

māk pievestā preču sagrupējumā.

Pa jūras ceļu Rīgā ievesto preču kop-
vērtība %% krita uz sekošām gru-

pām:

20. tabele.

A. grupas preču ievedums, samērā ar

pirmskara gadiem, pieaudzis vairāk kā
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1913
1925

1926

1927

1928

1929

925/1929
1930

38.8 19,2
36.6 29,0
35.3 29,6

33.7 32,7
30.4 34,4
34,2 35,0
33.9 32,1
33,0 37,1

13,7
20,8

17,7
12,5

13,3
9,6

14,8
7,9

6,6
2,5
2,3

5,9

7,0
7,0
4,9

6,3

6,3

2,5
2,6

2,8

4,1
4,5
3,3
5,8

9,7

2,7
3.4

2,6
2,2

1,7
2,5
1,3

2,6

1,8
2,3

2,4
1,1
1,3

1,8
1,5

2,3

0,5
0,6

1,4
1,4
1,0

1,0
0,9

0,8
0,6

1,3

1,1
0,8

0,9
0,8

0,7
0,6

0,9
0,6

0,7
0,7
0,6

0,1

0,2

0,5
0,3

0,3

0,6 1
0,6

0,2 [
0,3

0,2 ļ

0,1
0,2

0,2
0,1

0,2

0,3
0,1

0,2
0,1

0,1
0,2

0,1

0,8 100

1,7 100

4,9 100

2,7 100

3,3 100

3,2 100

4,1 100

4,0 100

Gads

3
3
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1913

1925

1926

1927

1928

1929

925/1929
1930

17,0 11,5

8.6 0,5
10,0 1,0

8,2 1,1
5.8 l,l|
6.7 0,9ļ
7.9 0,9i

7,5 0,6

8.0 7,0 4,0 2,6 2,5 2,3 2,2i 2,0 2,0 1,7
4,5 1,8 2,3 — 4,4 3,5 17,2 0,9

3,5 1,6 2,4 — 3,4 3,8 17,1 0,8
4,7 2,7 2,1 — 3,5 3,3 16,3 1,0

3.4 2,8 2,3 — 5,3 2,6 12,1 0,9

4.1 2,9 2,6 — 3,5 2,6 10,2 0,7

4.5 2,4 2,3 — 4,1 3,2 14,6 0,9
5,4 2,8 2,1 — 2,2 3,1 11,1 0,9

1.6 0,9 0,7 0,6 0,5 1,9 — - 31,0 100

1,8 0,5 0,8 1,8 0,8 1,9 6,7 13,5 28,5 100

1.7 0,5 0,5 1,7 0,7 2,0 6,5 9,5 33,3 100

1.8 0,5 0,5 1,5 0,7 2,7 7,3 11,8 30,3 100

1,5 0,9 0,7 1,7 0,6 2,2 5,4 17,5 33,2 100

0,8 1,1 0,6 1,5 0,6 2,2 3,7 17,7 37,6 100

1,5 0,7 0,6 1,6 0,7 2,2 5,9 14,0 32,0 100

1,0 0,4 0,8 1,6 0,6 2,8 3,2 8,0 45,9 100

1913 ļ 1929 ļ 1930

Pārtikas un baudu vielas

Jēlvielas, pusfabrikāti un

fabrikāti

Citas preces .

14,3

83,6

2,1

31,3

68,6

0,1

19,4

80,5
0,1

1100 1100 1100
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par 100%; 1913. gadā visvairāk ieveda

siļķes, tēju un rīsus, turpretim 1929.

gadā — labību, cukuru, sāli, siļķes un

rīsu. Atzīmētā pārtikas preču grupā

pieaugums izskaidrojams ar Krievijas

ražojumu iztrūkumu un pa daļai ar pār-

grozībām patēriņa priekšmetos. Cuku-

ru, sāli un labību agrāk piegādāja Krie-

vija, bet tagad šīs preces jāieved no ār-

zemēm. Pēckara gadu pieaugošais pie-

prasījums pēc kviešiem, tanī pat laikā

sašaurinot rudzu patēriņu, pašķīra ceļu

lēto Kanādas kviešu ieplūšanai. Bet pē-

dējos divos gados labas ražas un val-

dības soļu dēļ labības tirgus regulēša-

nas labā 1930. g. labības imports noslī-

dēja par apaļiem 50%, salīdzinot ar

1929. g. (82,3 pret 170,6 milj. kg). B.

grupa attiecībā uz ieveduma kopsum-

mu ir samazinājusēs apm. par ceturto

daļu, kas izskaidrojams ar Rīgas rūp-

niecības pārkārtošanos, pārejot no liel-

rūpniecības uz sīk-, resp. vidēju rūpnie-

cību. Lielā mērā mazinājies pieprasī-

jums pēc rūpniecības mašīnām, jēlvie-
lām un kurināmā materiāla. Ar džutas

rūpniecības apstāšanos un krāsu, korķu
un porcelāna rūpniecības samazināša-

nos, bija jāatkrīt, resp. jāsamazinās arī

džutas, krāsu, korķu, kopras, krīta un

porcelāna māla ievedumiem. No otras

puses jāatzīmē, ka 1927. gadā nodibi-

nātā superfosfātu fabrika savu darbī-

bu nepārtraukti paplašinājusi, caurmērā

ievedot no 1927. līdz 1929- gadam 22.110

t. fosforitus gadā, ar ko 1913. gada ie-

vedums pārsniegts gandrīz divkārtīgi;

līdz ar to mākslīgo mēslu ievedums

samazinājies no 73.866 t. 1926. g. uz

58.841 t. 1929- gadā. Čuguna un tērau-

da ieveduma samazināšanās stāv ciešā

sakarā ar mašīnrūpniecības izbeigšanos;
dzelzs ievedumu pavairošanas par vai-

rāk kā 100°/o pret 1913. g. izskaidro-

jama ar to, ka pirmskara laikā patē-

riņam vajadzīgās dzelzs lielāko daļu

piegādāja no lekškrievijas 9).

Tekstilražojumu ievedums (kokvilnas

un vilnas audumi, dzijas) 1929. gadā,
salīdzinot ar 1925. gadu, samazinājies

par 70/o, nokrītot no 17,2 uz 10,20/0,

tāpat samazinājies vispārējais gatavo

tekstilpreču ievedums, kas pierāda, ka

Latvijas ražojumi arvien vairāk apmie-

rina iekšzemes tirgus vajadzības. Uz

fabrikātiem attiecīgā daļa, °/o °/o no kop-
ieveduma pa jūras ceļu, izteicas šādos

skaitļos:

21. tabele.

Tā tad 4 gadu laikā gatavo preču ieve-

dums samazinājies par 9%. 1930* g.

procentuālais importa pieaugums izskai-

drojams galvenām kārtām ar automo-

biļu (Ls 3,3 milj.), vilnas dziju (0,9)

un ķīmijas izstrādājumu (0,9) pastipri-

nāto ievedumu.

Pa jūras ceļiem Rīgā importēto preču

kopsumma %°/o sastādās sekosi:

22. tabele.

9
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4.3 4,6 3,3 5,4
4.0 4,6 2,3 4,0
3.1 3,6 2,3 7,3
3,0 3,5 2,0 7,4
3.8 4,1 2.3 i 5,9
2.4 3,5 2,3 6,7

1,7 10

0,5 10

0,6 10

0,6 10i

0,8 10

0,8 10

0,7 10

3,0 10i
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1926
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43,2133,6 6,2

17,2 43,8 7,0
12.1 41,5 7,0

13.8 44,4 8,5
11.2 43,1 3,6

10.9 42,41 2,3
13,0 43,0 5,7
10,6|39,0 2,4

1,9 1,9
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2.2 1,0

2,6 0,8
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2.8 0,9
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3,6
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4,6

5,0

0,4
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0,7
0,5
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Tikpat maz pārgrozību, kā tas bija ar

preču noņēmējām-valstīm, redzam arī

preču piegādātāju rindā. Piebiedroju-
šās ir gan vesela rinda jaunu valšķu, bet

viņu līdzdalība preču importā ir ļoti

niecīga. Jāatzīmē, ka Lielbritānijas vie-

tā kā galvenā preču piegādātāja stāju-

sies Vācija. Anglijas 1926. gada ogļra-
ču streiks vēl vairāk palīdzējis Vācijai

nostiprināt viņas stāvokli, kamēr Liel-

britānijas līdzdalība pastāvīgi pamazi-

nājusies. Attiecībā uz mašīnu un ak-

meņogļu piegādāšanu, Vācija ir Liel-

britāniju pārspējusi, tāpat tekstilpreču,

mākslīgo mēslu un cukura patēriņa lie-

lāko daļu piegādā Vācija. Ja runājam

par akmeņogļu ievedumu, tad jāatzīmē,

ka arī Vācijas ogļu ievedumi tālu ne-

sniedzas līdz tam vairumam, kādu ie-

ved no Polijas, kurai šinī nozarē pie-

krīt noteicošā loma. Pretēji priekška-

ra laikmetam, Z. Am. Sav. valstis savu

stāvokli ir relātīvi uzlabojušas, un, ja

1913. gadā tās stāvēja piektā vietā, tad

1929. gadā tās ieņēma jau trešo vietu.

1929. gadā Kanāda ieņēma 4. vietu; par

šādu relātīvi augstu vietu Kanādai jā-

pateicas viņas lielajiem kviešu sūtīju-

miem.

No augšā minētā redzam, ka Rīgas

ārējā tirdzniecība virziena ziņā ir kļu-

vusi stabilāka, nekā viņas sadalījums

pēc preču šķirām. Rīgas eksporta un

importa tirdzniecībā notikusi tikai va-

došo vietu maiņa; Vācija ir izspiedusi

Lielbritāniju no Rīgas tirdzniecības, jo

sākot ar 1928. gadu, kā ievedu, tā iz-

vedu preču ziņā Vācija neapšaubāmi ie-

ņem pirmo vietu.

Rīgas kuģniecība 1913. un 1918., līdz

1930. gadam.

23. tabele.

Samērā ar Rīgas ostas pastāvīgi pie-

augošo preču apgrozījumu, ostā ienā-

kušo kuģu skaits, salīdzinot ar 1920.

gadu, trīskārtīgi pavairojies, bet reg.

tonnu skaits pavairojies seškārtīgi. 1929.

gada skaitļi atbilst Rīgas kuģniecības
datiem no 1901.—1905. gadam. Salīdzi-

not ienākušo kuģu koptonnāžu ar tvai-

koņu tonnāžu, redzam, ka 1913. gadā

procentu likme pārsniegta jau 1928. ga-

dā; 1930. gadā būrenieku tilpums sa-

sniedza tikai 3,1% no koptonnāžas. Šo

apstākli izskaidro vispārējā tendence,

jo pasaules kuģniecībā būrenieku no-

zīme arvien vairāk samazinās, piem.:

1914. gadā ar būreniekiem pārvadāja
vēl B°/o no koptonnāžas, bet 1929. ga-

dā šis vairums bija jau noslīdējis uz

2 V4%. Ja ienākušo kuģu caurmēra lie-

lums no 277 reg.-t. 1920. gadā pastāvīgi

pieaudzis, sasniedzot 513 reg.-t. 1930.

gadā, tad tomēr vēl nav sasniegts 1913.

gadā ienākušo kuģu vidējais apmērs —

708 reg.-t. Rīgas ostu tagad apmeklē
caurmērā mazāki kuģi nekā pirms kara,

kas vedams sakarā ar mazāku preču

Tvaikoņi Burenieki K o P a A r balstu
Reg. T

uz

kuģa
Gads

Skaits 1Ū00
bkaltS I Reg. T. |

V/o no

kopton.
Skaits 1000
bkaltS 1 Reg. T.

Skaits 1000
SkaitS ļ Reg. T.

Skaits i 1000
SkaitS 1 Reg. T. 1

u/o°/o no

kopton.

1913

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

920-1924

1925

1926

1927

1928

1929

925-1929

1930

2693

271

141
522

728

783

1294

1499

965

1720

1627

1789

2078

1803

1804

1999

1990

167

69

185

317

505

697

794

500

859

837

1099

1285

1142

1044

1278

-

96,6
94,7

91,9
90,1

90,8
91,5
93,6

92,9

91,7
93,6

94,3
95,6
96,7

96,9
95,4

97,2

230

43

66

217

414

650

543

733

511

652

746

697

602

493

638

540

80
9

6

20

32

47

48

61

42

58

51

50

43

37

48

36

2923

314

207

739

1142

1433

1837

2232

1477

2372

2373

2486

2680

2296

2441

2539

2070
177

75

205

349

552

745

855

541

917

888

1149

1328

1179

1092

1314

618

80

31

99

180

185

328

277

214

252

283

489

447

320

358

420

529

62

29

56

104

135

236

224

151

168

231

353

372

300

285

367

19,2
35,2

38,7
27,4

29,9
24,5
31,6

26,2

27,9
18,2
26,0

30,7
28,0
25,4

25,6

25,4

708

564

362

277

306

385

405

383

351

387

374

462

495

513

446

513
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apgrozījumu un Rīgas lielrūpniecības

pārveidošanos sīk-, resp. vidējā rūpnie-

cībā, jo uzņēmumi, kas agrāk patērēja

veselas kuģu kravas, tagad apmierinās

ar daudz mazākiem preču vairumiem.

Tāpat lielāks ir arī to kuģu skaits, kas

uz Rīgas ostu nākuši ar balastu, nekā

tas bijis 1913. gadā, tikai 1925. gadā
šis skaits bija mazāks. Caurmērā ar

balastu ienākušo kuģu skaits piecgadē

no 1920. līdz 1924. gadam bija 27,9%

un piecgadē no 1925. līdz 1929- gadam
— 25,6%, turpretim 1913. gadā —

19,2°/o. Novērojot abus mūsu lielākos

apgādātājus un noņēmējus, redzam, ka

aina Lielbritānijai nav labvēlīga: ja1913.

gadā no ienākušo angļu kuģu tilpuma
balasts sastādīja 4%, tad 1930. gadā šis

skaitlis bija jau 38,8%, turpretim ienā-

kušo vācu kuģu balasts samazinājies no

42% 1913. g. uz 13% 1930. gadā; te

zināma loma piekrīt akmeņogļu un

mākslīgo mēslu importam no Vācijas.

Rīgas ostā ienākušie kuģi pēc valstīm

sadalījās sekoši:

24. tabele.

Vācija arī kuģniecībā paturējusi ne-

vien piecgadē, no 1906.—1910. gadam,

iegūto pārsvaru, bet ar 1920. gadu, ne-

pārtraukti, uzlabojusi savu stāvokli.

Lielbritānijai no šī laika nācās apmieri-

nāties ar otro vietu. Sākot ar 1926.

gadu pirmā vietā nāk Latvijas kuģu

tonnāža, bet ievērojot to, ka šeit runa

iet galvenām kārtām par mazākiem ka-

Rīgā ienākušo kuģu izejas ostas.

botāžas kuģiem, varam pieturēties pie

augšminētā 24. tabelē uzstādītās kār-

tības. Trešo vietu ieņem Dānija. Tā-

lākais ieerindojums pēc reg. tonnu kop-
skaita 1930. gadā būtu šāds: Zviedrija,

Norvēģija, Francija (kura, salīdzinot ar

pirmskara gadiem, savu stāvokli lielā

mērā uzlabojusi), Igaunija, Holande,

S. S. S. R., Beļģija v. c.

25. tabele.
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ja sākot ar 1923. gadu Vācija ir mūsu

pirmā apgādātāja ar precēm, tad lie-

kas tīri dabīgi, ka ar 1925. gadu no

Vācijas ostām Rīgā ienākušie kuģi, kā

skaita, tā reģ.-t. ziņā ieņem pirmo vietu.

Pārgrozības Rīgas importa struktūrā

tādā mērā iespaidoja tirdzniecības ku-

ģu satiksmi ar Angliju, ka 1925. gadā

Anglijas ostas galīgi zaudēja savu

pirmskara dominējošo stāvokli un, pēc

ienākušo kuģu tonnāžas, 1927. gadā ie-

ņēma otro vietu, bet 1928. un 1929r

gadā nostājās ceturtā vietā, aiz Danci-

gas un Igaunijas ostām.

No Rīgas izejošie kuģi savu tonnāžu

veduši visvairāk uz Anglijas un tad

Vācijas ostām, pēc tonnāžas, seko Ho-

landes, Beļģijas, Latvijas, Francijas, So-

mijas, Zviedrijas, Dānijas un citas

ostas.

Latvijas kuģi 1929- gadā.

26. tabele.

Skaita ziņā puse no Rīgas ostā ienā-

kušiem Latvijas tvaikoņiem nodarbojas
kabotāžas kuģniecībā, bet pēc viņu ton-

nāžas tikai 1/4 daļa. Ar piekrastes kuģ-
niecību nodarbojas visi Latvijas būrē-

nieki. 1928. gadā kabotāžas kuģniecī-
bas ceļā Rīgas ostā ievestas 64.795 t,

kas iztaisa apm. Vs daļu no 1913. gJ

ievestā vairuma; 1929. g. ar šo kuģnie-
cības veidu Rīgai piegādātas 49.528 ton-

nas.

Rīgas ostā pierakstīto kuģu skaits un

lielums.

27. tabele.

Arī Rīgas rēdereju attīstība no 1901.

līdz 1913. gadam lielā mērā progresē-

jusi, bet sevišķs pieaugums, salīdzinot

ar priekškara gadiem, vērojams pēdē-

jos gados. Kuģu skaits gan krities no

366 1913. gadā uz 124 1929- g., bet ton-

nāža pieaugusi no 73.007 1913. gadā uz

97.095 Reg.-T. 1929. g. Tonnāžas pieau-

gums attiecas tikai uz tvaikoņiem, tur-

pretim būrenieku tonnāža slīdējusi uz

leju. Vēl nāktos atzīmēt, ka tvaikoņu

caurmēra lielums arī pieaudzis no 187

Reg.-T. 1913. g. uz 993 Reg.-T. 1929. g.

Ja Rīga pirms kara bija pirmā Krievi-

jas tirdzniecības osta, tad pēc kara tā

ieņem arī pirmo vietu kā Latvijas osta.

Kopējā tirdzniecības apgrozījumā pie-

dalījās:

28. tabele.

Rīgas jūras tirdzniecība absolūtos

skaitļos ir pieaugusi no Ls 126,4 milj.
1922. g. uz Ls 417,3 milj. 1929- g., tā-

pat viņas relātīvā daļa uzrāda kāpjošu
tendenci, palielinoties no 74,0 uz 85,8%.

Kas attiecas uz Rīgas eksporta tirdz-

niecību, tad arī šinī ziņā Rīgai pie-

mīt pieaugoša tendence, palielinot ap-

grozījumu no 68,7% uz 85,8% no triju

ostu kopējā eksporta. Rīgas imports

līdz 1928. g. kāpis no 79,6% uz 89,0%,

bet 1929. g. noslīdējis uz 85,8%. Šis

Tvaikoņi

Skaits | Reg. T.

Burenieki

Skaits | Reg. T.

enakuši Rīgas
osta

ro skaitano Lat-

vijas ostām .

652

395

366.027

92.757

346

346!

25.888

25.619

Tvaikoņi Burenieki Kopā
Gads

Skaitsļ Reg.T. Skaitsļ Reg.T. Skaitsļ Reg.T.

1901—1905

1906-1910

1913

1928

1929

147 21 233 223 42.358 370 63.591

168 25.405 194 34.795 362 60 200

228 i 42.661 138 30.346 366 73.007

80 71.551 28 2.853 108 74.404

95 94.333 29 2.762 124 97.095

1922 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Milj. Lsļ u/00/0 Milj. Lsļ 0/00/n Milj. Lsļ 0/00/ 0 Milj. Lsļ 0/00/ 0 [Milj. Lsļ o/pO/p Mīli. Lsļ 0/0O/0 Milj Lsļ 0/ 00/0

-īga_
,iepaja . . .
"entspils . . .

126,4 74,0 326,8 86,0 316,0 86,6 329,0 85,0 403,0 86,7 417,3 85,8 376,8 88,4
28,8 16,9 4<>,4 10,6 36,4 10,6 41,1 10,6 44,8 9,6 43,8 9,0 35,2 8,3

15,5 9,1 12,7 3,4 12,4 3,4 16,9 4,4 17,1 3,7 25,2 5,2 14,2 3,3

Kopa. . 170,7 | 100 379,9 1 100 364,8 100 387,9 100 464,9 100 486,3 100 426,2 100
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apstāklis vedams sakarā ar 1929./30. ga-

da bargo ziemu, un minētā gadā Vents-

pils izpildīja Rīgas priekšostas lomu,

ar ko pieauga arī viņas apgrozījums.

Samērā ar priekškara gadiem dzelzceļu
ievedumos un izvedumos notikušas ie-

vērojamas pārgrozības. Šis apstāklis,

pa daļai izskaidrojams ar to, ka ārzem-

ju robežas tagad Rīgai ir daudz tuvāk.

Polija, Lietuva, Igaunija — agrākās

Krievijas sastāvdaļas — tagad ir patstā-

vīgas valstis, tāpat agrākā Krievija ta-

gad ir ārvalsts, dzelzceļu izvedumiem

un ievedumiem vajadzēja pieaugt, jo

pārvadājamo preču skaitā ir ļoti daudz

tādu vērtību, kurām pirms kara bija
iekšzemes ražojumu raksturs. Sakarā

ar to Rīgas imports un eksports pa jū-

ras ceļu un dzelzceļiem izveidojies

sekoši:

29. tabele.

Imports pa dzelzceļiem pieaudzis ab-

solūtos skaitļos no 25 065 t. 1925. gadā
uz 77 958 t. 1929. gadā, bet attiecībā

uz importu pa jūru — no 3,5 uz 7,9'%,

1927. g. pat uz 8,6%, pēc kam 1928. g.

nokrities uz 3,6%. Tāpat pieaudzis

eksports no 14 001 t. uz 58 939 t, kas

attiecībā uz eksportu pa jūru uzrāda

pieaugumu no 2,1 uz 6,8%. — Salīdzi-

not šos skaitļus ar pirmskara datiem,

ievērojam ārkārtīgas pārmaiņas un pro-

ti, absolūtos skaitļos imports pieaudzis
no 1488 t. 1913. g. uz 77,958 t. 1929. g.,

bet attiecībā uz ievedumiem pa jūru no

0,07 uz 7,90/o.

Pateicoties augstam dzelzceļu tarifam,

pirmskara gados eksports pa dzelzce-

ļiem sastādīja ļoti mazu vairumu, 217 t,

kas bija apm. 0,01% no eksporta pa

jūru, kamēr 1929. g. šis vairums pie-
audzis uz

— 58.939 ton., vai 6,8%. Pa

dzelzceļiem importēto preču vērtība

pieaugusi no Ls 40,9 milj. 1925. g. uz

Ls 57,7 milj. 1929- g., kas relātīvi pret

10) Pirms kara statistika par dzelzceļa pārvadātām
vērtībām nav vesta.

importu pa jūru dod pieaugumu no

20,8 uz 24,5%. Vēl lielāka nozīme pie-

kritusi dzelzceļiem preču eksportā; ek-

sportēto preču vērtība uzrāda pieaugu-

mu absolūtos skaitļos no 15,7 uz 53,1

milj. latu, kas attiecībā pret eksportu

pa jūru sastāda pieaugumu no 12,0

uz 29%.

Rīgas osta, kā pirmā Krievijas tirdz-

niecības osta, spēja apmierināt milzīgo

pirmskara preču pieplūdumu pateico-

ties savām topogrāfiskām priekšrocī-
bām un ostas ierīcēm. Rīgas ostas ter-

ritorijā stiepjas no Doles salas līdzDau-

šavgrīvai, apm. 36 km. garumā. Ostas

rajons augšpus tiltiem ir koku osta,

bet tirdzniecības ostas rajons sniedzas

no tiltiem uz leju un sadalās vairākos

kravas rajonos: pilsētas un ostas pie-

kraste, Andrējosta un Eksp ortosta. Pre-

ču novietošanai ostas piekrastē izbū-

vēts prāvs skaits noliktavu. 1895. gadā

Rīgas pilsētas un Biržas komitejas ko-

pīgi izbūvētais labības elevātors An-

drējsalā, pēc kara laikā nodarītiem po-

stījumiem, savests atkal kārtībā un

Imports Eksports Imports Eksports

Gadi
„ ._

Pa dzelz-ļo/oi nn
Pa juru ceļiem

/o 'ono

importa

"

iooo kg "| pa ™u

„ ._
Pa dzelz- °/c °/o

Pa juru ceļiem no eks-

porta

„
._

Pa dzelz-i oi oi no
Pa Juru cehem

/o/o no

importa

Milj. Ls ļpa jQrU

'
._

Pa dzelz-
Pa juru ceļiem

ļ

Milj. Ls

°/o°/o

no eks-

porta

1000 kg ļ pajūru pa juru
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2032161
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696241

899888

982873
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1028132

1488 i

25065

28648;

60429 ļ
33059

77958

45031
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0,07
3,5
4,5

8,6

3,6
7,9

5,6
6,9

1996245

441339

332782

673620

847698

851769

633441

804942

217

14001

9399

11436

37332

58939 i

26221 1
35500 '

0,01
2,1

2,8
1,7
4,4

6.8

4,1
4,3

196,3

1/3,2
165,0
220,6

234,9 ļ

198.0 ļ
208.1 !

40,9

39,4
45,3
44,2

57,7

45,5
45,1

20,8

22,7
27,5

20,0

24,5

23,0
21,6

130,8 i
142,7

164,9
182,3
182.3

160,6
168,5

15,7
20,9

17,8

36,4
53,1

28,8
42,4

_10)
12,0

14,7
11,5
20.0

29,0

18,0
25,1
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Osta

spēj apgrozīt ap 240,000 t.; pieaugošo
sviesta eksportu apkalpo valsts saldē-

tava, kurā iespējams novietot 16,000 t.

Ostas celtņu (krānu) skaits ir gan pa-

lielināts, bet šinī ziņā Rīgas osta, pa-

teicoties lētam darba spēkam, palikusi

Vakareiropas ostām iepakaļ. Rīgas bir-

žas komitejai pieder 2 elektriski celtņi
ar 10 un 25 t. celtspēju un viens 15

tonnīgs peldošs celtnis; bez šiem celt-

ņiem Rīgas ostu apkalpo vēl 8 valsts

celtņi.

Rīgu nevar uzskatīt par neaizsalstošu

ostu, jo laikā no 1901. līdz 1914. gadam
tikai 2 gadus kuģniecība varēja nori-

tēt bez ziemas pārtraukumiem, pārējos

gados ziemā kuģniecība uz laiku bija

jāpārtrauc un 14 gadu laikā caurmēra

gada pārtraukums bija 41 diena. Šinī

laikā bez ledlaužu palīdzības kuģu ku-

stība ostā nebija iespējama. 1912. g.

Rīgas biržas komiteja iegādāja 4000

HP stipru ledlauzi, un pēc tam par

Fotogr. J. Rieksts.

kuģniecības pārtraukumiem nenāktos

runāt, izņemot nedaudz gadus, jo Biržas

komitejas ledlauzi kara laikā nogrem-

dēja un tikai 1926. gadā valsts uzbū-

vēja jaunu — 5200 HP stipru ledlauzi —

„Krišjāni Valdemāru". Navigācijas pār-

traukumi redzami zemāk pievestā ta-

belē.

30. tabele.

No augšminētā pārskata redzam, ka

laikā no 1919. līdz 1924. gadam na-

vigācija bijusi pārtraukta caurmērā 49

dienas gadā, bet no 1924. līdz 1929,

gadam 12 dienas, kas izskaidrojams ar

ledlauža darbību. Pēdējais caurmēra

skaitlis nebūtu arī tik liels, ja būtu iz-

palikusi 1928./1929. gada ārkārtīgi bar-

gā ziema.
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II TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMI»

Pirms kara tirdzniecības uzņēmumus,

raugoties pēc viņu apgrozījuma, ieda-

līja 4 katēgorijās. Lieltirdzniecībai pie-

skaitīja pirmās ģildes locekļus, t. i- fir-

mas, kas izpirka I. katēgorijās tirdz-

niecības zīmes. 1923. gadā izdotais bir-

žas likums šo jēdzienu paplašināja līdz

trešai katēgorijai, bet katēgoriju skaitu

pavairoja no četrām uz piecām.

Tirdzniecības zīmes izpirka:

31. tabele.

No 1913. līdz 1928. g. firmu skaits gan-

drīz dubultojies. levērojot tirdzniecī-

bas apgrozījumu un rūpniecības ražo-

jumu sašaurināšanos, šāds tirdzniecības

orgānu pieaugums norāda uz atsevi-

šķo firmu sadrumstalošanas un apgro-

zījuma mazināšanos un tā tas patiesībā
arī ir, jo salīdzinot 1913. un 1928. ga-

du datus, redzam, ka augstāko katēgo-

riju firmu skaits samazinājies, bet ze-

māko katēgoriju tirdzniecības uzņēmu-

mu skaits strauji pieaudzis.

Ar ārējo tirdzniecību, kā tirdzniecības

speciālu nozari, bija atļauts nodarboties

tikai I. katēgorijās tirdzniecības zīmes

izpirkušiem tirgotājiem. Viņu skaits no

1913. līdz 1930. gadam pieaudzis no 317

uz 530. Tagad ar ārējo tirdzniecību at-

ļauts nodarboties visām tirdzniecības

katēgorijām. Spedicijas firmu skaits

pieaudzis no 13 uz 65, bet tālsatiksmes

rēderēju skaits no 4 uz 18.

Atsevišķas tirdzniecības nozarēs, seviš-

ķi pārtikas un baudu vielu tirdzniecībā

un sīktirdzniecībā vispār, it īpaši acīs

krītoša tipiskā pēckara parādība — uz-

ņēmumu skaita pieaugums par 100%,

salīdzinot ar to pašu uzņēmumu skai-

tu 1913. gadā. Rīgā 1930. g. bija 380,000

iedzīv. un tā tad vēl tālu nebija sa-

sniegts Rīgas 1914. gada iedzīvotāju

skaits — 514,000, tādēļ arī šāds tirdz-

niecības uzņēmumu pieaugums nav at-

taisnojams. 1913. gadā rūpniecībā bija
nodarbināti 87,606 cilvēki, bet 1930. gadā
šis skaits bija samazinājies uz 48,093 pers.

un tāpēc, samazinoties izredzēm uz dar-

bu, daudzi centās nodrošināt savu ek-

sistenci sīktirdzniecībā. Šī tirdzniecī-

bas nozare bija viegli pieejama un ne-

prasīja arī nekādus sevišķus līdzekļus.
Nodarbošanās ar sīktirdzniecību nepra-

sa arī sevišķi lielas zināšanas un rosību,

jo prāvā virspeļņa no atsevišķu preču

apgrozījuma ietaupīja sīktirgotājam pū -

les, censties pēc sava uzņēmuma ap-

grozījuma palielināšanas. Lai izturētu

konkurenci un paturētu zināmu pircēju

skaitu, sīktirgotājs bija spiests atvērt

saviem noņēmējiem grāmatu parādu un

izsniegt preces uz nomaksu, savukārt

pieprasot kreditu no rūpniekiem un

lieltirgotājiem. Pastāvot šādām kredita

saistībām, sākot ar atsevišķu patērētāju

un beidzot ar rūpniecību, saimnieciskā

dzīvē drīzi varēja rasties smagi sastrē-

gumi, tiklīdz viens no šīs saistību ķē-

des locekļiem vilcinājās izpildīt savus

pienākumus.

Lielais protestēto vekseļu un bankrotu

skaits ir šī neveselīgā saimnieciskā stā-

vokļa sekas.

Nevar būt šaubu, ka palielinājies arī

pastāvīgo tirdzinieku skaits Rīgas 13

tirgos, tomēr salīdzinošus datus par

pirmskara un tagadējo tirdzinieku skai-

tu nav iespējams sniegt, jo pirms kara

daudziem tirdziniekiem tirdzniecības zī-

mes nebija jāizpērk. Ja mēs salīdzinātu

pirmskara un tagadējo tirdzinieku skai-

tu pēc izpirktām tirdzniecības zīmēm,

tad iznāk, ka 1913. gadā bijuši 265,

bet 1930. gadā 3660 tirdzinieku, tomēr

augšā minētā iemesla dēļ šāds salīdzi-

nājums faktisko stāvokli neattēlo.

Gads II T iii IV ļ Kopā

1913

1928

1930

317

500

530

1.264 3.935 1.177 — 6.69:

360 1.127 4.890 5.712 12.58!

376 1.205 4.907 6.082 13.10i
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Pontona tilts

Literatūra:

1) B. v. Gernet: Die Entwicklung des

Rigaer Handels und Verkehrs im

Laufe der letzten 50 Jahre bis zum

Ausbruch des Weltkrieges, Jena
1919.

2) Schroder: Russland und die Ostsee.

3) Jahresbericht ūber den Handel Ri-

Fotogr. J. Rieksts

gas im Jahre 1914. Hrsg. v. Rig.

Borsenkomitee.

4) Berichte über die Tātigkeit des Ri-

gaer Borsenkomitees 1920/1929.

5) Rīgas pilsētas statistiskā gadagrā-

mata 1923.-1924., 1925.-1926., 1927.

-1928.

6) Latvijas statistiskā gada grāmata

1929.

Izvests no Rīgas pa juru.

(Mtr. tonnļās = 1000 kg; koku materiāli miljonos kub. pēdu.)

32. tabele.

1901—1905 1906-1910 1911 ļ 1912 T 1913 1914 1920—1924 1925-1929 1930

Labība

Sviests

Olas

Medījumi un putni .
Gala
Lini

Kaņepes
Linsēklas

Adas un kažokādas .

Eļļas rauši_
Mineralsmereļļas
Koku materiāli . .

.

Gumijas preces .
.
.

Papīrs un pape . . .

144787

17428

63893

4889

263

82433

15016|
20773

9544

51289

7338

45,5

172458 222339 131535

13712 4798 3728

70860 ļ 87601 81690

6914 i 10514 I 7858

542 i 3871 3577

120794 I 94046 j 147841

19678 19582 22560

32019 52879 57797

14694 18032 33041

58017 53151 46246

7828 12241 28564

74,7 99.0 95,8

227417 |
3629

90346

10137

4506:

151331

23219

17325|
29239

45767

22778 ļ
88,6

96221

1621

41877

5646 i

2578 1
94012

10643

22565 I
15118

38862

8439

33,5

3495

1706

45

251 |
11336

7545

459 1

58

223

17,8
19

1900

465

10753

25

1980

16796

14154

1049
245

2752

33,6
516

7902

5409

18427

1820
8757

10295

322

2098

6843

45,7
492

6677



levests Rīgā pa juru. (Mtr. tonnas — 1000 kg) 33. tabele.

Tipomontāžs

1901—1905ļ1906—1910 1911
ļ

1912 1913 1914 1920—1924 1925—1929 1930

Rīss

Siļķes
Sāls

Kafija
Tēja
Cukurs

Labība, milti

Akmeņogles, kokss . .
Čuguns
Dzelzs

Tērauds

Mašīnas un to daļas

Neapstrādāta kokvilna

Džuta

1741

12086

226

690

3341

432840

742

2759

4200

16530

17729

5372

5939

22557

5669

23370

4806

55746

37027

12611

8514

2029

1890

3613 4466! 4679

20331 28610 38411

293 437 716

836 8241 903!

2559 2049 i 968ļ

594283 671213i 843094

519 3578 5318

2744 69681 5606

4774 5668 5633!
21530 33552 | 38749 i
13331 108871 7906
6573 8352 8083

12569 i 11481 ! 13665

32428 39446! 32896

6139 62501 7952

27588 37062 41739

5068 6507; 7739

61119 89167! 133963

64111 99277 126930

18770 21583 22307

8855 13451 7451

5606 7379! 7884

2787 3274 3706

6534 3130

50827 10309

728 354

942 498

11261 386

1291843i 532722

3671 i 1794

9069 14223

8609! 5054

48920! 34314

12892 7697

5326 3414i
10064 6801

43104 ! 19929

7697 5297

33730: 18718

68961 2226

110354 ļ 46381 |
124684 91509 i
22307 14749ļ
12398 9855

12737 7617

6345 3671

1620 3926 2733

12387 14811 14416

17079 17723 11159

89 * *

97 i * I
13108 29581 33812

25574 103128i 82345

114962 345091ļ 490077

771 * j *

6370 19871 18985

377

7295 8606 9743

155 18091 3019

201!
1556 * *

442 736 569

3176 i * *

183021 69166 59411

6857 15164
— 22110 34378

1007 20251 1105

80 6441 738

Kopra
Krasas koks

Korķu miza

Porcelāna mals .
.
.

Sveķi
Krīts •

_

Mākslīgie mesli . . .
Sera smiltis

.....

Fosforīti

Ģērvielas
Jēlgumija (kaučuks) .
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RĪGAS KREDĪTIESTĀDES

Dr. ERNSTS BULMERINKS

I RĪGAS KREDĪTBIEDRĪBAS.

Pasaules kara sākumā Rīgas pilsētā,

pateicoties viņas plaukstošai rūpniecī-

bai un izplatītai tirdzniecībai, pastāvē-

ja ne tikai vietējās bankas, savstarpē-

jās kreditbiedrības un dažādas kases,

bet arī dažas lielo Krievijas banku no-

daļas. Kara un revolūcijas gados Rīgas

banku darbības pamatus iznīcināja, un,

kad nodibinājās Latvijas valsts, no šīs

banku darbības vairs maz kas bija atli-

cis, bet kapitāla atlikums pa lielinieku

laiku (1919. gadā no 3. janvāra līdz 22.

maijam) bija aizvests projām. ledzīvo-

tāji kļuvuši nabadzīgi, valūta izārdīta,

bet ārzemes kapitāls, sakarā ar neno-

skaidroto politisko stāvokli un pastāvī-

gi svārstošos valūtu, nebij dabūjams.
Tikai 1921. gada jūlija mēnesī stāvoklis

uzlabojās, ņemot citu virzienu. Kā pa-

stāvīgs vērtību mērogs, šis uzlaboša-

nās process notika, pateicoties stabi-

las valūtas rašanai. Nodibinājās valsts

kredita un aizdevu kase, no kuras 1922.

gada 1. novembrī izveidojās Latvijas
banka. Tanī pašā laikā valsts arī po-

litiskā ziņā nostiprinājās ne tik vien

iekšzemē, bet arī ārzemēs. Drīz vien ie-

dzīvotāji atkal sāka uzticēties bankām,

un tā ka 1920. gada 1. janvārī Rīgā pa-

stāvēja apmēram tikai desmitā daļa

pirms kara darbojošos kredītbiedrību,
kuru nepieciešamība drīz vien parādī-

jās dzīvē, — tad izcēlās īsts banku di-

bināšanas drudzis, kas tomēr izbeidzās

1924. gadā. Pa šo laiku dažas bankas

bija dibinātas ar nepietiekoši lielu ka-

pitālu; bet dažām nebija lietpratīgas
vadības, kādēļ viņas mēģināja ar pār-
drošiem darījumiem izvairīties no ban-

krota, kaitēdamas Latvijas banku la-

bai slavai. Šādas parādības ierobežoja

ar attiecīgiem valdības rīkojumiem, kā

arī ar solīdo, pietiekošiem līdzekļiem

apgādāto, banku pabalstiem; tā kā, sā-

kot ar 1924. gadu, banku darbības attī-

stība sasniedza mērenāku virzienu. Ne-

lielu uztraukumu banku aprindās iz-

sauca 1927. gada 1. janvārī spēkā stā-

jošais likums, kas aizliedza par visāda

veida aizdevumiem prasīt vairāk kā

12% augļu, ieskaitot visas kommisijas,

provīzijas, pasta maksas v. t. t.

Šis rīkojums, kā arī to neapsveiktu no

tautsaimnieciskā viedokļa, — tomēr ta-

nī gadā samazināja banku peļņu. Tak

šā iemesla dēļ neviena banka nepalika

maksātnespējīga. Varbūt šis rīkojums
arī no savas puses veicinās mazo banku

savienošanos, jo tām ir par maz kapi-
tāla, bet lieli pārvaldīšanas izdevumi.

Raugoties no kapitāla koncentrēšanas

un vispārējo izdevumu samazināšanas

viedokļa, tas ļoti apsveicams. Sakarā ar

augšminēto likumu par procentu lik-

mēm, Latvijas banka turpināja procentu

likmju pazemināšanu, un, beidzot, 1928.

gada 1. aprīlī, rediskontu pilsētas kre-

dītbiedrībām samazināja no 7% uz 6%,

ja pēdējās apņemas prasīt ne vis 12%,

bet tikai 11%. Vispārējs vekseļu dis-

konts pazemināts no 8 uz 7V2 un par

citām aizdevumu operācijām Latvijas
banka prasa 8% par gadu no privātiem

aizņēmējiem un sabiedrībām, bet 6 1X2%

no pilsētu kredītiestādēm. Lauku kre-

dītiestādes pabalsta ar sevišķi lētu

kredītu. Viņām no 1928. g. 1. ap-

rīļa jāmaksā par vekseļu rediskontu

un „on call" pret vekseļiem tikai 5%

un par citām aizņēmumu operācijām

6y2%. 1930. gada 1. oktobrī stājas

spēkā noteikumi par diskonta tāļāko

pazemināšanu. Rediskontu privātiem
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aizņēmējiem un sabiedrībām pazemi-

nāja uz 7% un par citām aizņē-

mumu operācijām tiem jāmaksā tikai

7V2°/o, agrāko 8% vietā. Pilsētu kredīt-

iestādes, kas bauda kreditu Latvijas

bankā, sākot ar 1930. g. oktobri var

ņemt no saviem klientiem visās savās

aktīvās operācijās ne vairāk kā 10%

gadā par vekseļu diskontu, bet 10V2%

par pārējiem aizdevumu veidiem un

speciāliem tekošiem rēķiniem. Lauku

kreditiestādes par Latvijas bankas kre-

ditiem, kas piešķirti līdz 1. janv. 1930.

g. par 3%, — var ņemt no saviem bie-

driem ne vairāk kā 5% gadā, bet par

pārējo vekseļu diskontu ne vairāk kā

8% gadā. Eksporta tratēm procentu

noteikums ir 6%. Privātbankas prasa

10%. Tanī pašā laikā arī procentu no-

teikumi par ieguldījumiem pazemināti.

Par tekošiem rēķiniem lielākās bankas

maksā 4—5%, bet par termiņnoguldīju-
miem — 6%. Latvijas banka, skaitot

no 1928. gada 16. februāra, nemaksā ne-

kādus procentus tādām valsts iestādēm,

kuras saņem savus līdzekļus pēc valsts

budžeta. Vienīgi maksā par tekošiem

rēķiniem 4%, bet par termiņnoguldī-

jumiem — 5% pāri par 6 mēnešiem,

5V2% par gadu. Līdzīgā veidā pazemi-

nājušas savus procentu noteikumus arī

valsts agrārbanka zemnieku kreditiem

un tāpat valsts hipotēku banka pilsētas

ilgtermiņkreditiem, lai šādi pabalstītu

pa kara laiku nabadzībā kritušos ie-

dzīvotājus.
Sekošas tabelēs interesenti var vel tie-

šāk redzēt Rīgas banku darbību.

1. tabele. Kredītiestādes Rīgā uz 1923—1930. g. 1. janvāri.

2) Trūkst ziņu par vienu sabiedrību.x ) Ar centrāli Rīgā.

K a p i t ā 1 i
Iestāžu istami

AizdevumiKreditiestāžu nosaukums

Pamata

Noguldījumi
skaits ') īpašumiCiti

1. janvārī 1923. g.

.kciju bankas ......
komunālaskredītiestādes:

līgas pils. diskontbanka .
„ „ krājkase . . .

„
biržas banka . . . .

avstarp. kredītbiedrības.
sabiedrības.

7

1

1

1

15

18

6.140.000 162.878

140.000 85.145

28.485

167.400 32.706

279.476 327.051

86.858 121.584

3.331.464

160.000

1.113.104

374.316

3.961.234

968.062

281.695

1.124.622

2.121.369

630.981

5.164.829

746.034

10.111

785.750

2.098.419

988.773

Kopa . .ļ 43 I 6.842.219 729.364 I 4.978.884 I 9.087.963 I 9.793.916

. janvārī 1924. g.

Akciju bankas
......

Komunālas kredītiestādes:

Rīgas pils. diskontbanka .
„ krājkase . . .

„
biržas banka . . . .

Savstarp. kreditbiedribas .
Krāj-aizdevu sabiedrības.

11

1

1

1

17

27

9.920.000 328.560

273.239 24.755

44.854 —

248.300 32.724

732.765 497.714

341571 | 392.103

3.966.090

160.000

1.309.143

485.388

11.615.717

1.784.642

518 145

1.707.355

3.638.297

1.526.059

18.559.635

995.121

166.884

1.761.924

5.262.623

3-245 159

Kopa . .ļ 58 | 11.560.729 ļ 1.275.856 I 5.920,621 | 20.790.215 ļ 29.991.346

1. janvārī 1925. g.

Akciju bankas
......

Komunālas kredītiestādes:

Rīgas pils. diskontbanka .
„ „ krājkase . . .

„
biržas banka ....

Savstarp. kredītbiedrības.
Kraj-aizdevu sabiedrības .

18 17.640.000 797.782

1 365.439 35.000

1 75.240

1 1.342.560 43.216

17 1.086.426 353.730

59 2) 973.518 829.011

4.922.207

160.000

1.000.000

1.289.138

1.048.964

21.123.983

3.536.834

851.875

2.589.827

4.924.661

3 628.687

44.063.127

3.012.868

324.407

3.939.855

9.460.378

8.569.366

Kopa . I 97 | 21.483.183 2.028.739 I 8.420.309 I 36.655.867 I 69.370.001
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3
) Ar centrāliRīga.

a P i

Kreditiestāžu nosaukums
Iestāžu

skaits3
) Pamata

Nekustami

īpašumi
Noguldījumi Aizdevumi

Citi

. janvārī 1926. g.

Akciju bankas
......

Komunālas kredītiestādes:

Rīgas pils. diskontbanka .
„ „

krājkase . . .

„
biržas banka . . . .

Savstarp. kredītbiedrības.
Krāj-aizdevu sabiedrības .

18 23.000.000 1.670.632 5.792.299

160.000

1.000.000

1.447.301

1.204357

24.774.654

4.102.373

1.589.307

2.548.666

6.638.013

6.202.256

64.990.517

1

1

1

22

92

467.222 46.309

105 514

1.444.260 74.518

1.539.141 405.664

1.850.219 942.447

3.243.479

905.284

3.931.540

12.789.124

14.242.933

Kopa . . ļ 135 I 28.406.356 3.139.570 9.603.957 45.855.269 1 100.102.877

. janvārī 1927.g. 1000.— latos

Akciju bankas
......

Komunālas kreditiestades:

Rīgas pils. diskontbanka.
„ „

krājkase . . .
biržas banka

....

Savstarp. kredītbiedrības .
Kraj-aizdevu sabiedrības.

18

1

1

1

23

110

1

25.000 2.139

513 66
•132

1.506 187
1.811 1.746

2.701 1.121

7.292

160

1.000

2.826

1.477

32.493

2.141

1.352

2.853

7.979

9.203

70.903

3.483
779

5.046

14.546

17.986

Kopa . .ļ 154 I 31.663 5.259 I 12.755 I 56.021 I 112.743

1. janvārī 1928.g. 1000.—hatos

.kciju bankas . . . _. . .
komunālas kreditiestades:

Igas pils. diskontbanka .
krājkase . . .

„
biržas banka

....

avstarp. kredītbiedrības .
sabiedrības.

18

1

1

1

22

115

28.204 2045

520 76

147 —

1.526 276

2.035 2.150

3.546 1.253

9.002

177

1.721

3.207

1.828

38.122

3.473

1.556

4.427

9.357

12.851

82.259

3.776

1.027

5.221

15.887

21.592

Kopa . .ļ 158 ! 35.978 5.800 ļ 15.935 I 69.786 I 129.762

akciju bankas
......

[omunalas kredītiestādes:

Līgas pils. diskontbanka .
„

krājkase . . .
„

biržas banka ....

avstarp. kredītbiedrības.
sabiedrības.

17

1

1

1

24

115

. janvārī 1929. g. 1000. — latos

28.300 1.770 9.581

520 76

147 — 177

1.526 290 1.000

2.662 2.509 3.555

3.477 L987 3.085

42.100

4.702

2.161

4.997

12.822

12.488

86.975

5.935

1.550

7.039

19.606

20.443

Kopa . .| 159 I 36.632 6.632 | 17.398 I 79.270 141.548

1. janvārī 1930. g. 1000 — latos

49.278 114.983Lkciju bankas
......

komunālas kredītiestādes:

Līgas pils. diskontbanka .

„ „
krājkase . . .

„
biržas banka

....

avstarp. kredītbiedrības .
[raj-aizdevu sabiedrības.

17

1

1

1

25

123

26.900 2.254 9.346

594 90 —

188 — 180

1.560 386 1.788

3.401 2.662 3.849

4.052 2.151 2.833

5.068

2.826

7.618

17.242

15.439

6.735

1.872

8.528

24.382

25.689

Kopa . •I 168 I 36.695 7.543 I 17.996 I 97.471 I 182.189
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2. tabele. «Latvijas banka" 4).

a) Emitētās naudas zīmes un viņu no-

drošinājumi 1000 latos.

b) Kapitāli, tīra pelņa un valsts sum-

mas milj. latos.

c) Pārējie darījumi milj. latos.

3. tabele.

Rīgas iedzīvotāju noguldījumi pasta

krājkasē Rīgā.

4. tabele.

Latvijas valsts zemes banka 9).

5. tabele.

Latvijas hipotēku banka 10).

6. tabele.

Protestēti vekseļi un bankroti Rīgā.

4) Banka darbojas kā emisijas banka, kā \alsts

kase un kā centrālā naudas iestāde.

5) Banka atklāja darbību 1922. g. 1. novembrī.

6) Bez valsts zelta fonda.

7) Operācijas uzsāka 1924. g. 2. janvārī.
8) Operācijas uzsāka 1927. g. 10. martā.

°) Banka sāka darboties no 1. maija 1922. g.

izsniedzot ilgtermiņu lauks, kreditu ķīlu zī-

mēs un īstermiņu kreditu skaidrā naudā.

10
) Valsts hipotēku banka atklāja savu darbību

1924. g. 22. septembrī un sāka izsniegt aiz-

devumus ķīlu zīmēs nom. vērtībā pret ēkām,

rūpniecības uzņēmumiem un kuģiem.
*

atzīme, ka nebija iespēja summu uzdot.

Naudas

zimju
apgrozība

Nodrošinājums

Uz 1.

janvāri
Ar zeltu

unārzemju

valūtu

01/o

Ar īster-

miņu

! vekseļiem
°/o

I

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

9.800

23.000

30.727

28.634

31.474

37.347

43.393

48.464

4b.630

31.804

51.284

50.071

29 038

30.328

58.022

81.487

58.691

45.800

324,5i
i 223,0

! 163,0
101,4

96,4

155,4
187,8

121,1
92,4

8.299

25.290

52.073

72 118

80.700

80.762

86.801

94.777

89.330

84,7
110,0

169,5
251,9

256,4
216,2
200,0

195,6
! 180,0

z 1. janvāri Kapitāli
Valsts

summas
6 ) I

Tīra peļņa
par gadiem

19225)
1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

*

10,9
11,2

12,2
15,7
18,2

19,5

21,2
24,2

26,6

*

11,5
25,9

66,2
60,1

66,0
85,8

93,7
79,0

86,9

0,9

1,8
5,6

7,2
3,8

4,8
5,7

6,9
3,8

a

ii
sjL

Z31.

O ep

5 2

3

i ¥«
<U 0>

£3

ļ l<CŠ

I
3

e

§

s
3
>
0>
•a

922 1/X1
923

924

925

926

927

928

929

930

931

14,9!

14,7 I
42,5 ļ
47.5 ļ
53,0 j
52,4

60,5

71,9
75,3

81.6 I

5,6
7,2

23,2

46,0
63,4

71,4
77,9

82,4
88,0

85,0

0,2
1,0

2,1

6,1
8,8

9,3
2,8

4,4
6,7
4.3

*

0,6 i
1,3 !

11,5
6,5

4,2 ļ
3.2 I
0,5

0,3

0,0

*

1,9

9,3
28,7

32,8

38,0
40,1
32,6

39,1

56,4

*

0,8

4,9
10,4

11,7

11,7
9,8

14.4

13,6

11,7

Noguldījumi 10U0 latos

Uz 1. janvāri Uz tekoša

rēķina7
)

ļ Bez termiņa un uz

ļ krājgrāmatiņām 8)

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1.101

2.334

1,312
2.890

1.643

3.027

3.789

49

353

1.736

3.431

Gads

Kapitāli Ķīlu zīmju

uz 1. apgroziba
janvāri uzt. janvāri

milj. Ls milj. latos

Ilerte
aizdt

[•miņu
?vumi

Summa

milj. Ls

īstermiņu
aizdevumi

Skaits Skaits i Summa

ļmilj. Ls

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

10,61
26,86

36,45
43,29

46,36
48,25

51,29
52,53

0,01

2,53
5,30

14,09

40,64

75,18
107,01
138.80

4

1496

1885

7503

21468

30440

38486

43099

36450

0,01

2,52
2,80

8,88
26,87
35,51

37,91

35,99
27,03

4486 2,12
18712 10,14
17611 9,81
17955 10,50
20854 12,88
16175 10,18
15662 1 11,23
26163 14,92
14954! 10,139

Gads
Kapitāli

llu Z1?J U

uz 1 janvāri
apgrozība

milj. latos uz l-.la nYarI
1

milj. latos

Aizdevumi

Skaits Summa

ļ milj. latos

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1,00

2,00
3,25

3,92

4,87
5.73

6,98

* * *

9,51
14,88

18,95
31,56

46,25

57,56

695

1365

2024

2947

8608

13575

9,66
15,01

20,09
33.07

49,20
63,66

Gads

Protestēti vekseļi

Skaits 1

1000 latos
Skaits

Bankroti

Summa
lliOO latos

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

* * 1 44

38655

65022

92255

92164

76922

95807

122490

ļ

*

14,748
25,330

35,260
35,964

28,047
24,852

33,988

20

42

53

89

74

82

59

113

680

588

5,202
3,683

3,708

9,253
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II RĪGAS PILSĒTAS DISKONTA

BANKA.

Rīgas pilsētas diskonta banka izveido-

jusies no diskonta kases, kura uzsāka

savu darbību 1794. gada 8. jūnijā. Di-

binoties kase nesaņēma atsevišķu ka-

pitālu, bet viņai atvēlēja par rīcības ka-

pitālu kā bezprocentu aizdevumu 38.500

Alberta tālerus no pilsētas tiešā no-

guldītām naudas summām. Jau tas, ka

pēc 2Va gadiem kase bija spējīga sa-

maksāt šo summu, liecina par viņas liet-

pratīgo vadību. 1901. gadā no diskonta

kases izveidotai diskonta bankai bija

savs kapitāls rub. 1.583.047.— apmērā,

pie kura vēl jāpieskaita rub. 114,607.—

rezerves. Arī uz priekšu banka labi

attīstījās (kā redzams 1. un 2. tabelē).
1905. un 1906. gados bij novērojams

mazs atslābums, jo pirmā Krievijas re-

volūcija kaitēja kārtējās saimnieciskās

dzīves attīstībai. Bankas darbība turp-

māk arvien uzplauka līdz 1913. ga-

dam, kad pamatkapitāls sasniedza —

rub. 2.200.000— apmēru un rezerves

kapitāls — rub. 574.333.—.

Lai labāk saprastu no diskonta ban-

kas bilancēm izrietušos aizrādījumus

par viņas darbību 1919.—1922. g., ir ne-

pieciešami tuvāk iepazīties ar naudas

kursa stāvokli. Līdz 1917. gadam krievu

zelta rubļa mērogs gandrīz stabils un

bankas bilancēs atspoguļojās viņas fak-

tiskais stāvoklis. Kara gados gan bankā

atzīmēts stiprs noguldījumu pieplū-

dums; bet tūlīt jāaizrāda uz toreizē-

jām grūtībām izdevīgi izlietot uzticēto

naudu, jo Rīgas rūpniecība bija eva-

kuēta un tirdzniecība pamirusi. Banka

tādēļ bija spiesta iegūt lielāku skaitu

krievu vērtspapīru, kas vēlāk izrādī-

jās par kaitīgu, jo padomju valdība

šos vērtspapīrus anulēja un tos vaja-

dzēja pilnīgi izrakstīt no grāmatām.
Vācu karaspēkam ienākot, ar 1918. g.

15. septembra rīkojumu vācu marku ie-

cēla par vienīgo likumīgo maksāšanas

līdzekli, bet krievu rublis bija atstāts

novārtā. Lai gan bij noteikts par

1 krievu rubli maksāt Mk 1.50, tomēr

tam nebij nekādas nozīmes. Krievu

rubja kursu pilnīgi noteica „melnā bir-

ža", kura novērtēja dažādas naudas zī-

mes pavisam dažādi. Latvijas valstij no-

dibinoties, Latvijas valdība ar 1918. g.

23. decembra rīkojumu nolēma atzīt vi-

sas apgrozībā esošās naudas zīmes kā

likumīgu maksāšanas līdzekli, pie kam

krievu cara rublis bija nostādīts par

mērogu. Relācija bija sekoša: viens

cara rublis = 0,80 vācu „Ost"-rubļu ==

1,25 krievu domes rubļu. Faktiskās at-

tiecības starp cara un ost-rubliem to-

mēr sāka stipri svārstīties par labu

cara rublim. Nākošais valdības rīko-

jums (1919. gada 4. februārī) noteica

sekošu attiecību: 1 cara rublis = 1

„Ost"-rub. = 2 vācu markas.

1919. gada 23. martā Latvijas valdība

nolēma izlaist valsts kases zīmes, pie

kam 1 rub. = 1 „Ost"-rub. = 2 mar-

kas = 1 rub. 50 kap. cara naudas. Du-

bultvalūtas vietā stājās trīskārtēja va-

lūta. 1919» gada 25. augustā cara nauda

blakus Latvijas naudai noteikta gan par

likumīgu maksāšanas līdzekli, bet pēc

kursa, kurš jau 1919. gada 7. augustā

bija šāds: 1 latv. rub. === 2 cara rub.,

pie kam šis kurss vēl nerādīja faktiskās

attiecības. No 1920. gada 20. marta Lat-

vijas rublis palika par vienīgo maksā-

šanas līdzekli Latvijā. Tak pēc otrā

Latvijas valsts kases zīmju izlaiduma

(1919. gada 25. augustā) Latv. rub. 75

miljonu apmērā, arī Latvijas rublis sāka

krist, un dažādi valdības rīkojumi ne-

spēja apturēt krišanu. Sevišķi tādēļ,
ka 1919. gada 7. novembrī bija no jau-

na izlaisti 100 miljonu rubļu. Tas tur-

pinājās, līdz kopizlaidums 1921. gada
18. martā sasniedza 2.520 miljonu Latv.

rubļu, un iesākās ārkārtīga inflācija.

1920. gada 18. maijā 1 £ strlg. oficiāli

līdzinājās 295 Latv. rub., bet 1921. g.

1. jūlijā — 1900 Latv. rub., pie kam pri-

vātā apgrozībā kurss bija daudz aug-

stāks. Finansu ministrim Ringoldam

Kalningam 1921. gada jūlija vidū izde-

vās apturēt Latv. rubļa kursa krišanu
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un 1922. gada 3. augustā publicēja rī-

kojumus par zelta naudu", pie kam nau-

das vienība ir lats = viens zelta franks.

1922. gada 1. novembrī Latvijas banka

uzsāka savu darbību un tanī pašā dienā

finanšu ministrija izlaida rīkojumu, ka

pie visiem maksājumiem ir jāņem pre-

tim valsts kases zīmes par kursu, kur

50 rub. = 1 latam. Latv. rublis bija

stabilizēts.

Šie paskaidrojumi rāda, ka klātpielik-

tās tabelēs minētie skaitļi par 1918.—

1922. g.g. neatspoguļo faktisko stāvokli,

jo dažādo maksājuma līdzekļu un viņu

svārstīgo attiecību dēļ banka bija spie-

sta izlaist savas bilances rubļos līdz

1923. gadam, nepielaižot stingru noda-

līšanu starp krievu un latv. rub. Da-

biski, ka šīs nebija zelta bilances, bet

bezvērts papīrrubļa bilances. Tikai

1923. gadā pēc latv. rubļa stabilizēša-

nās var rēķināties ar zelta bilancēm.

Tā redzam, ka banka no sava 2.000.000

zelta rub. lielā pamatkapitāla izglābusi
tikai 13.611.958,24 latv. rub. = 102.465.-

-zelta rub., pie kam rezerves kapitāls

sastādīja nevis 574.333,77 zelta rub-, bet

1.237.758,10 latv. rub. == 9.282.- zelta

rub.

Neskatoties uz šiem zaudējumiem, ban-

ka bija izpildījusi visus savus pienā-

kumus, nezaudējot uzticību kā iekš-,

tā arī ārzemēs. Tas izriet arī no tā,

ka, neskatoties uz pilnīgu sava kapitāla

zaudēšanu, diskonta banka uzskatāma

kā viena no lielākām depozītbankām

Latvijā, un ka noguldījumi uz tekošā

rēķina no 1925. gada 1. janvāra līdz

1931. gada 1. janvārim pieauguši trīs-

kārt.

Līdzīga pieaugšana novērojama arī ci-

tās bankas nodaļās, kā tas redzams

2. tabelē. Bankas apgrozījumi auguši

gadu no gada, tāpat arī peļņa, izņemot
1927. gadu, kad 1. janvārī stājās spēkā
likums, kas par debetu procentiem, ko-

misiju v. t. t. aizliedza rēķināt vairāk

kā 12% gadā. Lai gan šis rīkojums,

raugoties no tautsaimnieciskā viedokļa,

bija apsveicams, tomēr bankas brīvo

rīcību stipri ierobežoja, un viņai grūti
nācās piemēroties. Diskonta pazeminā-
šana no šī laika turpinājās. Sākot ar

1930. gada 1. oktobri diskonta banka

kā viena no pirmajām Rīgas bankām

diskontē iekšzemes vekseļus par 10%,

bet ārzemju trates, kā jau iepriekš,

par 10% p. a.

Tagad arī šīs grūtības pārvarētas un

Rīgas pilsētas diskonta banka rīkojas

saskaņā ar viņas vecām tradicijām, ne-

ielaižoties spekulātīvā darbībā un ap-

zinoties par savu mērķi kā pilsētas, tā

visas valsts saimnieciskās dzīves pacel-
šanu.

Banka darbojas uz Rīgas pilsētas val-

des apstiprināto statūtu pamata kā au-

tonoma iestāde. Pilsētas valde arī ievēl

bankas direktorus un revīzijas kommi-

sijas locekļus. Par bankas zaudējumiem

pilsēta atbild ar visu savu īpašumu,

saņemdama par to kā atlīdzību, līdz

1922. gadam apmēram 5% no kapitāla

un pēc 1922. gada 25ū/o no bankas tī-

rās peļņas. Saskaņā ar 1925. gada 22.

decembra apstiprinātiem, drusku gro-

zītiem, statūtiem, bankai atvēlēti gan-

drīz visi bankām piederoši darījumi:

1) noguldījumu pieņemšana uz pro-

centiem;

2) tekošu rēķinu atklāšana;

3) tekošu rēķinu atklāšana pret dro-

šībām;

4) dažāda veida vērtspapīru, doku-

mentu, dārgmetālu (gabalos un nau-

dā), kā arī citu vērtīgu priekšmetu

pieņemšana uzglabāšanā un rīcībā;

5) vekseļu diskontēšana un rediskon-

tēšana;

6) aizdevumu izsniegšana pret preču,

valsts un citu vērtspapīru ieķīlā-
šanu un to pārķīlāšana, kura var

notikt vienīgi ar ieķīlātāja piekri-
šanu un tikai ieķīlātā kapitāla ap-

mērā;

7) ārzemju vekseļu, čeku, bankas zīm-

ju un ārzemju naudas iegūšana un

pārdošana;
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8) procentnesošu papīru iegūšana un

pārdošana uz bankas rēķina par

summu ne lielāku kā bankai uzti-

cēto termiņieguldījumu trešdaļas

apmērā, pie kam no valdības nega-

rantētus un neapdrošinātus vērts-

papīrus banka var iegūt tikai uz

bankas valdes vienbalsīgu lēmumu

un šādu dokumentu vērtība ne-

drīkst pārsniegt 10% no bankas

pamatkapitāla;

9) vērtspapīru iegūšana un pārdošana
uz kommisiju;

10) vekseļu un citu bankai nodotu vēr-

tību iekš- un ārzemēs inkaso;

11) akreditīvu izsniegšana, kā arī nau-

das pārvedumi un izmaksājumi

iekš- un ārzemēs;

12) tēraudskapju (seifu) iznomāšana

bankas velvēs.

Saskaņā ar statūtu 25. pantu, bankas

operācijas nodrošinātas ar pamata un

rezerves kapitālu, kā arī vispār ar kop-

īpašumu.

Peļņu sadala sekoši: pēc vispārējo iz-

devumu norakstījuma un tantjemu no-

vilkuma, 25°/o no pārpalikušās summas

saņem Rīgas pilsēta par garantiju; 10—

20% no pārpalikušās summas ikgadus

pieskaita rezerves kapitālam, bet atli-

kumu — pamatkapitālam. Kad rezer-

ves kapitāls sasniedz 1/3 pamatkapitāla,
tad rezerves kapitālu vairs nepa-

lielina.

1. tabele. Rīgas pilsētas diskonta bankas peļņa, kapitāli un apgrozījums.

n) Dibināts kara zaudējumu dzēšanai.
12) Rbļ. 1.712.862,46 pārvesti uz rezerv. kapitāla

kontu.

13) Rbļ. 3.383.724,40 pārvesti uz pamata kapitāla

kontu.

Tīra peļņa Pamata kapitāls Rezerves kapitāls Apgrozījums Speciāls kapitāls 11)

Gads |Kap.Rubļi ļKap. Rubļi ļ Kap. Rubļi Rubļi Kap. Rubļi ļ Kap

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

105.227 03

115.338 ļ 34

106148 ; 26

149.204 33

77.311 j 09

104.994 1 62

142.863 < 50

123.821 33

161.196 j 24

150.591 ! 04

117.342 ' 41

234.169 11

273.050 ! 72

209.663 24

298.242 12

330.768 83

344.838 78

354.570 13

325.345 78

2.176.124 08

5.312.409 —

6.988.168 92

1.583.047 49

1.626.284 73

1.630.000 —

1.650.000 —

1.660.000 —

1.700.000 —

1.750000 -

1.800.000 —

1.900 000 -

1.990.000 —

2.000.000 -

2.100.000 —

2.200.000 —

2.200.000 —

2.200.000 —

2.200 000 —

2.200 000 —

2.200.000 —

2.200.000 —

2.200.000 —

4.000.000 -

7.000.000 I —

114.607

114.607

141.569

189.743

207.901

246,744
302.(170

329.442

349.577

354.572

418.051

486.570

574.333

574.333

574.333

574.333

574.333

574.333

574.333

574.333

1.924.885

4.257.234

81

81

76

42

50

19

57

05

42

52

52

04

77

77

77

77

77

77

77

77

62

30

343.744.684

303.921.234

284.746.838

292.344.094

267.070.333

270.586.480

317.434.985

348.848.870

418.314.993

406.076.442

450.961.554

505.856.927

533.465.754

515.394.839

385.293.541

357.384.019

437.416.859

361.326.169

261.695.823

3.507.387.767

5.267.713.980

5.330.704.173

65

36

93

75

87

24

72

26

61

94

22

02

26

13
19

04

33

58

60

i

130.109 18

347.866 38

594.148 79

843.047 22

1.120.188 40

1.372.387 11

1.712.862i 46

1.712.862ļ 46
12

:89

60

1923

1924

Latv. Rbļ.

6.215.055 79

8.247.910 16

Latv. Rbļ.

13.661.958 24

18.271.933 —

Latv. Rbļ.
1.237.758

1.749.977

10
13)

Latv. Rbļ.
9 457.779.088

13.094.084.829

76

12

1925

1926
1927

1928

1929

1930

Ls Snt.

224.688 51

253.243 68

167.059 ' 98

235.894 | 79

303.614 46

375.873 i 82

Ls Snt.

467.221 ! 90

513.348 32

520.070 24

593.664 | 36

665.000 —

814.000 —

Ls

46.308

66.487

76.092

89.981

110.538

128.178

Snt.

79
04

24

37

95

20

Ls

272.987.687

290.956.265

276.503.695

373.731.357

369.313.110

385.553.570

Snt.

38

78

49

18

22

21
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2. tabele.

Rīgas pilsētas diskonta bankas svarīgākie aktīvie un pasīvie darījumi.

111 RĪGAS PILSĒTAS KRĀJKASE.

Lai dotu Rīgas pilsētas trūcīgākiem ie-

dzīvotājiem iespēju noguldīt savus ie-

taupījumus, saņemt procentus un tādā

veidā pamudinātu viņus uz taupību,
1832. gadā nodibināta Rīgas pilsētas

krājkase. Kā redzams no 1. tabeles,
tad krājkase normālos gados izpildī-

jusi šo savu uzdevumu pilnā apmērā.
1901. gadā noguldījumi bij pavisam 12

miljonu rubļu apmērā, bet 1913. gadā
vēl paaugstinājās, sasniedzot pavisam
19 miljonu rubļus. Pašu kapitāls pie-

auga no 340.000 rub. 1901. gadā uz

v
) Norakstīts latv- rbļ. 2.207.311,48 pēc likumīga

kursa 662/3 = Rbļ. 3.310.967,22.
15) Norakstīts latv- rbļ. 5.665.666,— pēc likumīga

kursa 662/3 = Rbļ. 8.499.999,—.

569.000 rub. 1913. gadā. Tas notika, ne-

skatoties uz to, ka krājkasei 1904—

1906. g. pēc grāmatām bija izcēlušies

lieli zaudējumi, sakarā ar vērtspapīru

pārvērtēšanu, un iztaisīja kopsummā —

800.000 rub. Saskaņā ar kases notei-

kumiem, Rīgas pilsēta bij spiesta segt

673.000 rub. no šīs summas. Turpretim

peļņu nesošos gados pilsēta saņēma

50% no skaidras peļņas, kas bij speciāli

paredzēti labdarīgiem mērķiem. No

aktīvdarījumiem krājkasei, saskaņā ar

statūtiem, bija atvēlēta tikai vērtspa-

pīru iegūšana un aizdevumu izsnieg-

šana pret vērtspapīriem. Šos darījumus

krājkase izpildīja tādā veidā, ka izlie-

toja noguldījumiem iemaksātās naudas

daļu vērtspapīru iegūšanai, ieguldot pie

tam to ceturto daļu gan valsts papīros

Tekoši rēķini Noguldijunii Diskontēti vekseļi „on call" Aizdevumi Vērtspapīri

z 1. janv.
Rubļi ļfCap. Rubļi Kap. Rubļi Kap. Rubļi Kap. Rubļi Kap. Rubļi ļKap.

1901

1902

1903

1904

1906

1907

1908

1909

1910

1911

19)2

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1.585.316

1.653.306

2.269.899

1.947.610

2.336.4i'0

1.706.419

3.241.524

4.323.865

4.343932

4.752.944

5.259.177

5.122.267

5.150.282

4.206474

8.626.900

6.164.840

14.381.602

14.680.222

13.518615

13.732.682

17.181.324

17.378.059

81

98

35
14

36

10

09

26

74

85

21

89

79

39

09

06

02

89

20

98

64

85

7.608.760

8.636.392

8.286.081

8.121.196

7.996.888

6.822.599

7.272.606

7.312.770

8.626.316

10.027.107

10.038.800

11.248.574

9.910.701

9.020.651

13.776.392

8.829.662

9.006.113

8.682.171

9.280.069

9.778.802

9.755.856

8.372.829

83

16

16

18

95

50

02

29
17

89

66

63

63

37

92

37

28

25

99

83

13

75

4.941.688

4.523.645

3.867.969

3.738.910

3.384.106

3.176.156

3.296.751

4.358605

4.305.661

5.410.488

5.987.994

6.889.862

6.330.508

6.637.496

6.345.315

6.033.455

5.560.409

4.352.157

3.580.676

3.566.792

2.915.664

5.387.405

03

88

10

20

72

48

81

90

49

31

19

96

98

79

71

36

02

90

22

49

34

03

6.553879
6.781.713

5.487.979

5.467.823

5.395.583

5.190.015

5.196.341

4.899.651

5.372.310

5.547.978

C.300.686

6.838.562

7.064.088

7.566.864

6900.814

7.132.467

5.255.902

3.725.905

5139 105

6.086 047

7.219.267

2.913.974

27

55

46

48

49

88

83
45

57

89

75

88

65

66

07

27

17

02

60

34
45

49

2.046.090

1.952.700

1.538.098

1.629.996

1.505.839

1.286.344

1.223.760

1.397.799

1.536.130

2.005.905

1.295.845

1.897.620
1.739.320

2.441.930

2.596 380

2.616.639

1.839.460

1.244.216

1.799.869

1.956 411

2.862.837

6.879.203

93

44

36

82

82

251.198

303.978

437.814

337.611

369 757

666.491

621.382

582.540

1.168.228

1.225.157

1.531.197

1.196.595

804.241

715.279

1.476.307

1.034.816

5.550.791

11.865.989

11.861.215

11.854.936

8.540.496

8.780

50

89

95

64

37

94

58

74

69

35

19

18

16

93

11

46

37

34

10

18

9614)

3215)

13

43

913

89

87

35

1923

1924

Latv. Rnļ.

35.843.578

72.246.967

77

91

Latv. Roļ.

12.559.510

16.985.149

96

04

Latv. Rbļ.

22.576.183

18.101.990

50

75

Latv. Rbļ.
3.791.369

18.077.983

69
Latv. Rbļ.

10.879.324

13.576.063

95

Latv. Rbļ.
49

879.372 50

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

Ls

1.895.308

2.447.827

1.645048

2.862.300

3.809.993

4.755.105

5.710.170

Snt.

24

95

84

86

06

50

27

Ls

1.641.526

1.654.545

512.791

610.635

891.917

1.21 .644

1.904.563

Snt.

42

23

88

49

96

53

85

Ls

1.861.427

1.759.702

1.655.796

1.947.519

2.840.411

3.250.817

4.843.339

Snt.

36

31

32

91

67

81

28

Ls

364.276

769.793

770.340

759.841

1.009.001

1.542.471

1.459.992

Snt.

08

81
42

93

87

95

09

Ls

787.165

713.983

1.057.226

1.068.088

2.086.432

2.437.120

2.464.244

Snt.

11

09

73

09

15

27

58

Ls

24 762

36.480

53.760

105.750

115.254

90.528

126.912

Snt.

12

96

96

96

96

-
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Oelricha minerāleļļu fabrika

un pilsētu aizņēmumos, gan pilsētas hi-

potēkās un agrārobligācijās; bet ma-

zāko daļu izsniedza aizdevumos pret

vērtspapīriem, pie kam uz šiem papī-

riem varēja dot līdz 90% aizdevumu.

Vērtspapīru un aizdevumu darījumu

kustība redzama 2. tabelē.

Neskatoties uz pielaisto darījumu ie-

robežoto apjomu, krājkase tomēr spēja
labi attīstīties, jo par noguldījumiem

maksāja 4%, pie kam iegūtie vērtspa-

pīri nesa 4V2—5%. Bez tam jāievēro,
ka šos vērtspapīrus pa lielākai daļai

varēja iegūt zem vienādības (pari)
kursa. Izsniedzot aizdevumus, procenti
daudzkārt bija vēl augstāki. Karam sā-

koties, noguldījumi, saprotams, ļoti sa-

mazinājās; tomēr krājkase, pateicoties
valsts pabalstam, turpināja savu kārtīgo
darbību līdz 1917. gada 3- septembrim,
kad Rīgā ienāca vācu karaspēks. 1914.

gadā krievu valsts banka tomēr bija aiz-

vedusi uz Tūļu krājkasei piederošus

vērtspapīrus, pie kam pēdējai visi par

izsniegtiem aizdevumiem saņemtie vērts-

papīri bij jāsūta uz Pēterpili. Pa vācu

okupācijas laiku krājkase darbojās ar

aizdevu kases „Ost" palīdzību, no ku-

ras saņēma aizdevumus, ko vēlāk at-

Fotogr. J. Rieksts

maksāja, aprēķinot 50 kap. latv. naudā

par 1 marku. Lai pievilktu vairāk nau-

das, krājkase 1918. gadā, bez atsevišķas

atļaujas, sāka saņemt noguldījumus uz

tekoša rēķina, atvezdama atpakaļ uz

Rīgu no Pēterpils aizvestos vērtspapī-

rus, kurus atkal atņēma lielinieki. Prak-

tiski rēķinot, tas nenozīmēja lielu zau-

dējumu, jo lielinieku valdība bija anulē-

jusi visus krievu papīrus un atzinusi tos

par nederīgiem. Krājkase tā tad bija

spiesta norakstīt grāmatās visu krievu

vērtību sastāvu, bet vietējos papīrus,

saskaņā ar 1920. g. 18. marta likumu,

aprēķināt ar 66 2/3 latv. kap. par 1 krie-

vu rubli. Pamatojoties uz to pašu li-

kumu, noguldījumus pārrēķināja ar

66 2/3 latv. kap. par 1 krievu rubli, ja

tādi iemaksāti pirms 1918. gada L jan-

vāra.

Saskaņā ar minētiem noteikumiem,

krājkase 1921. gada 3. janvārī atkal ie-

sāka sistēmatisku darbību, kamēr viņai

iepriekšējos gados, piemērojoties ap-

stākļiem, darbība bij stipri jāierobežo.
No sākuma nebij ko domāt, ka iedzīvo-

tājiem būtu iespējams gādāt par ietau-

pījumiem, tāpēc krājkase galvenām kār-

tām nodarbojās ar valūtas darījumiem,
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kuri pirmos gados pēc Latvijas valsts

dibināšanas izrādījās par ļoti izdevī-

giem. Saskaņā ar 1921. g. 3. janvāra no-

teikumu un 1921. g. 25. novembra pa-

skaidrojumiem par nekustamu mantu

un kapitāla pārvērtēšanu, krājkase 1922.

gadā pārvērtēja savu kapitālu un savas

ēkas zelta frankos, resp. latv. rubļos,

pie kam 1 zelta fr. līdzīgs 50 latv.

rubļiem. Jaunos apstākļos tā radās no-

teikti, piemēroti pamati, uz kuriem va-

rēja turpināt sekmīgu darbību. Krāj-

kases nekustamie īpašumi tagad sastā-

dīja pēc grāmatām 8.000.000 latv. rub.

un noderēja par drošību naudas uzņem-

šanai, kas bij vajadzīga kases darbības

paplašināšanai. Tagad izrādījās, ka

1895. gada krājkases statūti nebij pie-

mēroti jaunām faktiskām attiecībām,

kādēļ bij nepieciešams no jauna no-

teikt darbības lauku. 1922. g. 14. no-

vembrī un galīgā formā 1923. g. 4. jū-

lijā apstiprināja jaunos Rīgas krājka-

ses statūtus, kuros ievērojami paplaši-

nāja atļauto darījumu apmēru. Saskaņā
ar jauniem statūtiem, krājkasei tagad
arī bija atļauts saņemt ieguldījumus

uz tekoša rēķina, pie kam ieķīlātāji

var rīkoties ar saviem iemaksājumiem
caur izsniegtiem čekiem. Bez tam ka-

sei ir tiesība izsniegt aizdevumus pret

obligācijām uz pilsētas namiem ne vai-

1. tabele. Kapitāls, tīrā peļņa un pasīvie darījumi.

16) Zaudējums izskaidrojams ar norakstīšanu no

vērtspapīriem uz ministra cirkulāra pamata.
Par 1905. un 1906. g. Rīgas pilsēta bija

spiesta uz statūtu § 25. pamata maksāt krāj-
kases zaudējumus Rbļ. 31.069,86 resp. Rbļ.
642.584,01 apmērā.

17) Peļņa uz vērtspapīriem.

18) Neieskaitot tekošos rēķinus.

19
) Tālāk ieskaitot tekošos rēķinus.

K a P i t a 1 s Tīra peļņa Noguldījumi Tekoši rēķiniGada

beigas
Rubļi Kap. Rubļi ļ Kap. Rubļi Kap. Rubļi I

I
Kap.

1901

1902

1803

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

340.270

391.761

435.862

323.699

303.998

303.998

304.050

327.190

360.215
414.598

438.282
514.221

569.217

604.842

304.407

551.237

633.841

720.746

695.144

333.516

35

91

78

22

66

66

53

62

67

66

58

91

22

28

26

63

89.398

102.983

88.201

zaud. 112.163

50.770

„
642.584

51

23.140

33.025

54.382

23.683
75.939

54.995

35 625

zaud. 300 435

246.830

82.603

86 905

zaud. 25.601

28.111

34

11

74

561G)
4216)
01 l6)
87

09

05
99

92
33

31

06

02 1G)
37 17)
37

19

66

47

12.890.229

13.458.780

14.182.267

14.282.886

12.830.977

14.108.619

14.939 144

15.699.251

16.374.051

17.422.580

18.522.227

19078.605

19.488.519

17.392.293

13.919.285

14.025.690

14.183.469

13.329.850

13.835.253

14.141.231

01

21

55

51

34

19

41

76

43
72

99

71

21

42

01

39

26

4518)
1918)
0718)

i

19

53

53

451.230

663.299

348.163

16

26

32

1921

1922

Latv. Rbl.

315.138

1.424.261

Kap.

01

53

Latv. Rbļ.

11.621

205.505

Kap.

48

74

Latv. Rbļ.
10.520.676

14.084.746

Kap.

1318)
7819)

Latv. Rbļ.
611.457

2.255.596

Kap.

97

08

1923

1924

1925

1926

1927

1928

19 -9

1930

Ls

44.853

75.240

105.513

131.629

147.048

188.357

244.108

317.837

Snt.

71

47

74

36

65

36

13

13

Ls

26.540

30.386

42.590

38.571

19.117

41.308

55.750

74.929

Snt.

14

76

25

01

29

71

77

Ls

518.145

851.874

1.589.306

1.350.814

1.555.735

2.263.549

2.486.106

2.795.838

Snt.

04

48
47

42

45

75

48

77

Ls

190.598

345.063

1.064.785

623.867

537.022

749.471

470.167

370.061

Snt.

53

08

66

46

56

26

99

84—
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Rīgas Cementfabrika

rāk kā 2/3 no obligāciju vērtēšanas ce-

nas, pie kam vēl jāievēro, ka izsnieg-

tais aizdevumu apmērs nedrīkst pār-

sniegt 60% no namu vērtības. Bez tam

kasei atjauts diskontēt vekseļus ar di-

2. tabele.

Fotogr. J. Rieksts.

viem atbildīgiem parakstiem uz ne vai-

rāk kā 2 mēnešu termiņu, bet no 1927.

gada uz ne vairāk kā 3 mēnešu laiku;

tomēr ar ierobežojumu, lai diskontēto

vekseļu summa nepārsniegtu 25% no

Aktīvie darījumi.

20) No 1923. g. 1. jūlija.

Gada

beigās

Vērtspapīri Aizdevumi

Rubļi ļ Kap.

Diskontēti vekseļi

Rubļi ļ Kap.

„On call"

Rubļi | Kap. Rubļi | Kap.

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

10.582313

11.364.030

12.325.385

12.042.141

11.987.385

11.141.471

11.918.711

13.029.089
13.827.219

15.047.650

15.626.356

15.660.680

15.371.484

15.967.977

13.876.469

11.139.200

11.692 283

11.692.147

54

92

69

24

75

67

32

48

10

36

25

86

66

70

50

47

07

23

2.277.875

2.023.185

1.773.813

1.973 261

1.961.196

1.948.513

2.538 417

2.117.031

2.004 648

1.906493

2.363.472

3.192843

3.915.927

2.914.207

2.290.029

1.933.559

1.120.870

848.599

742.154

67

64

1920

1921

1922

Latv. Rbļ. I Kap. Latv. Rbļ.

535.522

92.554

Kap.
33

_

1.017.511

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

Ls

493
111

14.711

13.671

22.089

15.311

6.221

29.837

Snt.

72

72

72

72

72

72

22

97

Ls

93.085

348.312

343698

428.442

669.383

941.314

1.191.615

Snt.

81

13
44

65

48

60

04

Ls

55.425

112.661

273.288

257.599

187.921

336.179

351.526

457.172

Snt.

4120)
13

45

46

64

08

45

29

Ls

101 991

118.660

283 684

176.908

411.104

548.494

599.382

877.811

Snt.

70

30

07

90

37

50

87
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kopieguldījumiem. Ar jauniem statū-

tiem arī legālizēja 1918. gadā uzsāk-

tos valūtas un devīžu darījumus. Pie

kam kasei nav tiesības šos darījumus
izvest katrā gadījumā, bet ikgadus jā-

iegūst no finanšu ministrijas attiecīga

atļauja. Līdz šim tāda atļauja izsniegta.

Bez tam kasei ir tiesības saņemt vek-

seļus un citus termiņdokumentus uz in-

kaso, kā arī izīrēt tērauda naudas

skapjus (seifus). Kas attiecas uz peļ-

ņas sadalīšanu, tad tīrā peļņa jāpie-

skaita kapitālam, līdz kamēr tas sa-

sniedz 50% no kopieguldījumu sum-

mas; bet ja šī summa ir sasniegta, tad

50% no tīrās peļņas pieskaita ka-

pitālam un atlikušos 50% nodod Rī-

gas pilsētas rīcībā. Zaudējumi jāsedz
no krājkases kapitāla, bet ja tas no-

slīd zem 200.000 latiem, tad iztrūkums

nekavējoši jāsedz no pilsētas lī-

dzekļiem.

Kā krājkases darbība izveidojusies uz

jauno statūtu pamata, redzams 1. un

2. tabelē. Tīrā peļņa paaugstinājusies

gadu no gada. Tikai 1927. gadā, sa-

karā ar procentu samazināšanos un

vispārējo nelabvēlīgo saimniecisko stā-

vokli, bij jāatzīmē peļņas samazināša-

nās. Arī kapitāls attiecīgi pieaudzis.

Kopieguldījumi no 1923. līdz 1930. g.

vairāk kā pieckārt pieauguši, pie kam

pēdējos gados jāatzīmē pieaugoša ie-

taupījumu noguldīšana, bet tekošo rē-

ķinu noguldījumu relātīva samazināša-

nās. Vērtspapīru darījumi nevar papla-

šināties, jo Latvijā vispār maz vērts-

papīru ar noteiktiem procentiem. To-

ties lielāku nozīmi iegūst vekseļu dis-

konts un aizdevumu izsniegšana uz

spec. tekoša rēķina, pie kam aizdevu-

mu darījumi paliek vienmēr nemai-

nīgi.

Krājkasei arvien noguldītas lielākas

summas pie tās ārzemju pārstāvjiem,

kā arī vietējās kreditbiedrībās un vis-

pirms Latvijas bankā. Krājkase tādēļ
uzskatāma par ļoti rosīgu un spējīgu

ikkatrā laikā izpildīt savus pienākumus.
Par ietaupīto noguldījumu drošību at-

bild netikvien Rīgas pilsēta, bet arī

krājkasei piederošās un no parādiem
brīvās ēkas: mazā Ķēniņu ielā Nr. 8,

lielā Zirgu ielā Nr.Nr. 10, 12 un 14, un

Kaļķu ielā Nr. 9, kuru pārdošanas vēr-

tība sasniedz Ls 972.230.—, bet iegrā-

matota tikai ar Ls 177.000.—.

Rīgas pilsētas krājkase tādēļ, neska-

toties uz viņai atvēlētiem paplašinātiem

darījumiem, ir pilnīgi nodrošināta.

Tipomontāžs
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KĀ IZVEIDOJĀS RĪGAS PILSĒTAS NOVADS

Inž. K. GANGNUS

Drīz pēc pilsētas nodibināšanas, ārpus

viņas nocietinājumiem, radās apmetnes,

kuras pamazām izveidojās par plašām

priekšpilsētām. Visu laiku priekšpilsē-

tām bija svārstīgas robežas, kamēr

1828. gadā tās oficiāli noteica, un tādā

veidā pati pilsēta, kā pilsētas polici-

jas novads, norobežojās no patrimoniāl-

apgabala jeb lauku policijas novada.

Pilsētas policijas novads 1828. gadā ie-

ņēma 5200 ha platību un aptvēra pil-
sētas territorijas apbūvēto daļu, kurā

arī ietilpa 9 mazas bruņinieku muiži-

ņas, kas tiesiskā ziņā baudīja visas tā-

dām muižām piešķirtās tiesības, lai gan

saimnieciski viņām nebij nekā kopēja

ar bruņinieku muižām, jo pēc apbūves
tām bija pilnīgi pilsētas raksturs un

bez tam viņas atradās pilsētas policijas

pārziņā.

Patrimoniālapgabals, kas skaitījās kā

lauku policijas novads, palika tāpat Rī-

gas pilsētas pārziņā; bet šī apgabala

vajadzībām darbojās atsevišķas ādmini-

strātīvas un tiesiskas iestādes. Minētā

lauku policijas novadā, kas ieņēma ap

66000 ha platību, ietilpa 7 lielas bru-

ņinieku muižas ar 58800 ha kopplatību,
sastādot 5 pagastus, un tā sauktais «nu-

muru iecirknis", pie kā skaitījās pa visu

patrimoniālapgabalu izkaisītās privātās

muižiņas un visi Rīgas pilsētas virs-

īpašumā atrodošies dzimtsnomas zemes

gabali ar 6780 ha kopplatību.

Pēc Krievijas pilsētu likuma attiecinā-

šanas (1877. g.) uz Baltiju, Rīgas pil-
sētas pašvaldības darbības lauks ap-

tvēra nevien pilsētas novadu, bet arī

patrimoniālapgabala tā saukto «numu-

ru iecirkni". Tādā kārtā starp pilsē-
tu un lauku novadu pastāvošās, noapa-

ļotās robežas sajaucās, jo „numuru ie-

cirknis" nesastādīja noteiktu, noapaļotu

novadu, bet aptvēra vairākus atsevišķus

zemes gabalus — pa visu ap 66000 ha

lielo patrimoniālapgabalu.
No tā laika bijušais pilsētas policijas

novads, kopā ar tā saukto „numuru ie-

cirkni" sastādīja territēriju, uz kuru at-

tiecās Rīgas pilsētas pašvaldības dar-

bība administrātīvā un nodokļu ziņā.

Šo nelabvēlīgo robežu stāvokli vēl pa-

asināja citi Krievijas valdības rīkojumi,
kuri Rīgas pilsētas administrātīvās ro-

bežās radīja 4 dažādus nodokļu nova-

dus. Bez tam Rīgas pilsētas policijai

bija jāuzrauga tās patrimoniālapgabala
un Rīgas apriņķī pilsētai pierobežojošās

zemes, kuras bija vairāk apbūvētas; tā

kā arī Rīgas policijas un Rīgas pašval-
dības darbības novadi nesakrita.

Pats par sevi saprotams, ka Rīgas pil-

sētas pārvalde nevarēja apmierināties

ar tādu stāvokli, kādēļ viņa neatlaidīgi

pūlējās to novērst, vairākkārt izstrādā-

jot un iesniedzot Krievijas valdībai at-

tiecīgus projektus, kuri tomērsavu mēr-

ķi nesasniedza. Pilsētas pārvaldei vie-

nīgi izdevās pakāpeniski pievienot mi-

nētās bruņinieku muižas, kuras atradās

pilsētas novadā, kā arī dažus citus pil-
sētai svarīgus zemes gabalus. Pēdējais

Krievijas valdībai iesniegtais projekts

(1905. gadā) paredzēja noteiktu un

noapaļotu robežu starp pilsētu un

patrimoniālapgabalu, pie kam pilsētas
novads aptvērtu 9850 ha platību. Arī

šo projektu neapstiprināja, un tikai

1917. g. vācu okupācijas vara noteica

Rīgai noapaļotu pilsētas novadu 14000

ha platībā.

Nodibinoties patstāvīgai Latvijas val-

stij, Rīgas komunālai pārvaldei vaja-

dzēja no jauna sākt interesēties par
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pilsētas novada robežām. 1922. g. 24.

oktobrī ministru kabinets pārvaldes
kārtībā izdeva «Noteikumus par Rīgas

pilsētas administrātīvām robežām", ku-

riem sekoja Saeimas pieņemtais «Li-

kums par Rīgas pilsētas administrātī-

vām robežām", ko izsludināja 1924. g.
20. februārī. Šis likums beidzot deva

Rīgas pilsētai noteiktu, noapaļotu un

kā tiesību, tā pienākumu ziņā, vienādu

novadu.

Minētais novads aptvēra 20720 ha pla-

tību, pievienodams agrākajam pilsētas
novadam vēl bijušā patrimoniālapgabala
1480 ha un Rīgas apriņķa visu Bolderā-

jas pagastu, Vec-Milgrāvi un mazu daļu

no Mangaļu salas ar 6390 ha koppla-
tību.

Pēc šo novadu pievienošanas Rīgas ap-

kārtnē tomēr vēl palika vairākas bieži

apdzīvotas vietas, kuru iedzīvotāji tīri

dabīgi tiecās pievienoties Rīgai. Šādas

vietas bij Jaunciems, Vec-Āķi v. c. Sa-

skaņā ar attiecīgiem ierosinājumiem,

1927. g. 11. jūnijā izsludināja «Likumu

par Rīgas pilsētas administrātīvo ro-

bežu paplašināšanu", pievienojot Rīgai

Jaunciema rajonu.

Tagadējais Rīgas pilsētas novads ap-

tver territēriju ar 21070 ha kopplatību

un tā tad ir 4 reizes lielāks kā simts

gadus atpakaļ, kas redzams no seko-

šiem skaitļiem:

Rīgas pilsētas policijas novads

1828. gadā aptvēra — 5200 ha

1905. gada projekts — 9850
„

1919. gada pagaidām noteiktais

novads — 12850
„

Tagadējais pilsētas novads — 21070
„

Platības ziņā jaunais Rīgas pilsētas no-

vads pārsniedz visas Vācijas lielpilsē-
tas, izņemot Berlīni un Ķelni.

Vācijas lielpilsētu novadi un viņu ie-

dzīvotāji 1912. un 1925. g.

Salīdzinot Rīgas pilsētas tagadējo ie-

dzīvotāju skaitu ar pievesto Vācijas

lielpilsētu iedzīvotāju skaitu, Rīgas pil-
sētas novadu varētu, varbūt, uzskatīt

par pārāk plašu; bet ņemot vērā Rī-

gas īpatnējos apstākļus, šāds novads

izrādās par pilnīgi dibinātu.

Tipomontāžs

Pilsētas nosauk.
1912 g.

ha
1925 g.

ha
Iedzīvotāju

skaits 1925. g.

Berlīne . . .

Ķelne ....

Hamburga . .
Frankfurtep.M.
Hannovera . .

Minchene . .

Leipcigā . . .
Disseldorfa . .

Drezdene . .

Stutgarte . .

11742

7795

13476

9970

8871

7362

11154

6973

6523

87835

25119

13566

13476

12613

12681

11187

11158

10740

18538

ap.4013000
698000

1079000

461000

422000

680000

679000

431000

618000

341000
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RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ROBEŽAS
Inž.D. VANAGS

Par administrātīvām robežām šī vārda

šaurā nozīmē ir pieņemts saukt to dabā

pastāvošo vai domāto līniju (līnijas),
kura (kuras) atdala vienu no otras di-

vas dažādām vietējām administrātīvām

un pašvaldību iestādēm (pilsētu val-

dēm) padotās territorijas.

Vietējo administrātīvo un pašvaldības
iestāžu darbības apjoms un raksturs nav

bijuši visu laiku pastāvīgi, bet mainī-

jušies atkarībā kā no valsts iekārtas

un viņas iekšējās politikas, tā arī no

vietējo pašvaldību lielākas vai mazākas

patstāvības un aktivitātes. Liela atšķi-

rība ir, piemēram, starp tiem pilsētu
valžu pienākumiem un tiesībām, kādus

devusi un uzliek viņām patstāvīga Lat-

vijas valsts un to, ko prasīja no Balti-

jas provinču attiecīgām iestādēm ca-

riskā Krievija vai vācu okupācijas vara.

Runāt par vietējo administrātīvo un

pašvaldības iestāžu darbību šo vārdu

tagadējā izpratnē, mēs varam tikai Lat-

vijas pastāvēšanas laikā. Ja tagad vie-

tējo administrātīvo un pašvaldības ie-

stāžu darbības rajona, resp. administrā-

tīvo robežu jautājums ir viens no sva-

rīgiem valsts politiskiem un saimnie-

ciskiem jautājumiem, kas prasa noteik-

tus un nepārprotamus apzīmējumus un

norādījumus, tad to vis nevar teikt par

agrākiem laikiem.

Pirms kara administrātīvo robežu no-

teikšana galvenām kārtām interesēja ti-

kai policiju, kādēļ līdz XX. gadsim-

teņa sākumam par tām valdīja liela ne-

noteiktība un neskaidrība.

Lai dotu pārskatu par Rīgas pilsētas
administrātīvām robežām pēdējā gad-

simteņa pirmā ceturksnī, t. i. pēc 1900.

gada, — ir nepieciešams īsos vārdos

uzkavēties arī pie viņu izpratnes ie-

priekšējos gadsimteņos.

1782. gadā uz Rīgas pilsētu attiecināja

Krievijas policijas noteikumus (ycTaß

nojiniļeHCKiH), bet 4 gadus vēlāk (1786.

gadā) tā sauktos labiekārtas noteiku-

mus (ycTaß Reizē ar

šo noteikumu ievešanu tā laika pilsē-

tas pārvalde npaßJie-

Hie) bija uzdevusi jaundibinātam maģi-
strātam iedalīt pilsētas territoriju po-

licijas iecirkņos un kvartālos, resp. no-

teikt atsevišķu iecirkņu un līdz ar to

arī visas pilsētas territorijas policijas
darbības robežas. Tās arī jāuzskata par

Rīgas pilsētas administrātīvo robežu

(tagadējā izpratnē) priekštecēm. Robe-

žu projekts apstiprināts ar 1786. gada
24. decembra visaugstāko pavēli. Do-

mājams, ka tīri policejiskās darbības

ziņā apstiprinātās robežas arī zināmu

laiku ievēroja; turpretim nodokļu vai

citu fiskalu, kā arī saimniecisku un būv-

technisku normu piemērošanā, šīs ro-

bežas bieži ignorēja. Piemēram: taga-

dējā Švarcmuiža (tanī laikā Halena

muiža — Halenhof) pēc visaugstākās

pavēles skaitījās Rīgas pilsētas policijas

robežās, bet citādi viņai bij dotas tie-

sības un priekšrocības, kādas piekrita
tikai ārpus pilsētu robežām esošām

muižām.

Minētā laikmetā par pilnīgi normālu

uzskatīja šādu tiesību došanu ne tik

daudz pārvaldes lietderības, kā īpaš-

nieku personīgo iespaidu dēļ. Robežu

ignorēšanai nereti bijuši iemesli, kuri

pēc tagadējiem uzskatiem pilnīgi nesa-

protami. Rīgas policijas robežās ietil-

pusi apm. 3300 ha liela territorijā. Cik

var spriest no dokumentiem, kuri līdz

šim uzglabājušies, tad apbūves notei-
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kumu un nodokļu ziņā pilsētai nav pie- ]

kritis viss šis rajons, bet tikai zināma ]
daļa.

Šīs robežas nav apmierinājušas vietējo

iestāžu praktiskās prasības, jo to lie- :

lākā daļa vilktas tīri mēchaniski (ģeo- i
metriski), un tādēļ nav lietderīgi da- ;

lijušas pastāvošās zemju vienības un

saimniecības. ]

Vēlāk pilsētas robežu projekta izstrā- :
dāšanu sākusi pati pilsēta. 1828. gadā

pilsētas mērnieks Keche sastādīja ad- i
ministrātīvo robežu projekta plānu, pēc 1
kura administrātīvās robežas ietver ter-

ritoriju apm. 5200 ha platībā. ;
Cik daudz vēlākos gados šīs robežas

respektētas policejiskā, ekonomiskā, fis-

kālā un būvtechniskā ziņā, grūti kautko

noteiktu sacīt. Varētu tikai atzīmēt, ka

šīs robežas ievērotas, vadoties no kon-

krētiem gadījumiem un tiem mērķiem,
kuru sasniegšanai robežu ievērošana bi-

jusi vajadzīga.
Tāds nenoteikts stāvoklis turpinājies

ilgāku laiku.

Šinī rakstā mēs neuzkavēsimies tuvāk

pie dažādām sīkām pārmaiņām, kas no-

tikušas laikā no 1828. g. līdz septiņdes-
mitiem gadiem, kad Krievijas lielās re-

formas (zemnieku brīvlaišana, jauno
tiesu iekārtas ievešana v. t. t.) zināmā

mērā atsaucās arī uz Baltijas provinču

vietējo administrātīvo un pilsētu paš-
valdību darbību, kā arī tās territoriālo

apjomu.

1870. gada 16. jūnijā visaugstāki ap-

stiprināja pilsētu likumu, bet 1877. gada
26. martā — noteikumus par šī likuma

ievešanu Baltijas guberņu pilsētās. No-

teikumu 2. pants noteica, ka pilsētu
pārvaldes orgānu (šinī rakstā saukti par

pašvaldībām) darbības rajonā ietilpst
arī patrimoniālgabalu (ja tādi pastāv)
tās daļas, kuras nebija ierindotas pa-

gastu robežās. Šis pants arī ir bijis

par vienu no galveniem neskaidrības un

juku iemesliem, kuras turpinājušās līdz

Latvijas nodibināšanas laikam.

1882. gadā Rīgas pilsētas valdes uzde-

vumā pilsētas mērnieks sastādīja admi-

nistrātīvo robežu (ropoACKoft nepTbi)

projekta plānu, bet projekts nedabūja

vajadzīgo sankciju un 1887. gadā bij

jāsastāda jauns projekts, pēc kura pil-
sētas territorijas platība būtu ap 7200

ha. Ar pēdējo projektu tomēr nav bi-

jušas apmierinātas pat pilsētas pašas

iestādes, piemēram — būvkommisija,
kura sevišķi uzsvērusi, ka ārpus robe-

žām palikuši vairāki bieži apdzīvoti

rajoni.

Stāvoklis kļuva neciešams. Pilsētas ro-

bežu noteikšana likumā paredzētā kār-

tībā ieilga un tās atrisināšanu varēja

sagaidīt tikai pēc vairākiem gadiem.
Tak dzīves praktiskās vajadzības pra-

sīja jau tūlīt noteiktu rīcību.

Protams, pilsētas robežu noteikšanu ne-

varēja citādi panākt, kā tikai likumdo-

šanas ceļā, t. i. visaugstākās pavēles
veidā. Tak tīri administrātīvā kārtā

bij iespējams dot norādījumus par pil-
sētas policijas darbības rajona robežām,

jo policijas darbība bija viens no pa-

stāvošās varas noteicošiem elementiem,

un viņas darbības rajona noteikšana

svarīgs valsts iekšējās politikas
faktors.

Šo iemeslu dēļ, 1889. gada 17. septembrī

Vidzemes gubernātors izdeva rīkojumu

par policijas iecirkņu pagaidu robežām,

kurās ietilpa apm. 19000 ha liela ter-

ritorija.

Tāds pilsētas robežu noteikšanas veids,

protams, nevarēja apmierināt pilsētas

pārvaldes orgānu. Cik spriežams pēc

tā laika dokumentiem, tad arī pati po-

licija nav bijusi visai apmierināta ar

noteiktām robežām, jo daudzās vietās

tās bijušas novilktas, kā mēdz teikt,

„pēc līnijāla".

Jau 1891. gada 7. februārī Rīgas po-

licijmeisters iesniedzis pilsētas galvām

priekšlikumu sastādīt kommisiju pilsē-
tas robežu projekta izstrādāšanai. Tā

paša gada 11. februārī pilsētas valde

iecēlusi no savas puses par šīs kommi-

sijas locekļiem pilsētas galvu, vienu val-

des locekli un pilsētas mērnieku. Šīs

kommisijas darbība (vēlāk mainītā sa-
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stāvā) turpinājusies vairākus gadus.
Ar 1899- gada 25. jūnija visaugstāko

pavēli pilsētas robežās ieskaitīja arī tās

bruņiniecības muižas, kuras līdz tam

faktiski jau bija pilsētas sastāvdaļa, bet

vēl vienmēr formāli skaitījās apriņķos

ar visām tādu muižu tiesībām un pri-

vilēģijām.
1905. gadā pabeidza pilsētas robežu pro-

jekta plāna sastādīšanu, pēc kura pil-

sētas territorija bija paredzēta 9850 ha

liela. Tak arī šo projektu Krievijas
valsts vara neapstiprināja.

1900. gadā faktiskie apstākļi bija šādi.

Saskaņā ar pastāvošā pilsētu likuma

noteikumiem Rīgas pilsētas komunālās

pārvaldes darbība administrātīvā un no-

dokļu ziņā attiecās ne tikai uz īsto

pilsētas novadu; bet arī uz tām patri-

moniālapgabala zemēm, kuras nepiede-

rēja pagastu sastāvam, bet atradās iz-

klaidus pa visu apm. 66000 ha lielo pa-

trimoniālapgabalu. Šis ārkārtīgi nelab-

vēlīgais stāvoklis robežu ziņā vēl pa-

asinājās citu Krievijas valdības rīko-

jumu dēļ, kuri radīja Rīgas pilsētas

administrātīvās robežās 4 dažādus no-

dokļu novadus. Arī Rīgas pilsētas po-

licijai bija jāuzrauga tās patrimoniāl-

apgabala un Rīgas apriņķa pilsētai pie-

robežotās zemes, kuras bija vairāk ap-

būvētas; tā kā Rīgas policijas darbības

novads nesakrita ar Rīgas pilsētas paš-

valdības administrātīvo novadu.

Šis nenormālais stāvoklis turpinājās

līdz pasaules kara sākumam. Pilsētas

valde gan vēl vienmēr cerēja, ka reiz

apstiprinās noteiktas administrātīvās

robežas, lai darītu galu daudzām ne-

taisnībām un nebūšanām, kuras bija pa-

stāvošās nenoteiktības tiešās sekas. Tak

arī pasaules kara laikā nekas šai jautā-

jumā nemainījās.
1917. gadā Rīgu ieņēma vācu karaspēks.

Okupācijas vara noteica Rīgas admini-

strātīvās robežas, protams, pēc saviem

ieskatiem. Šinīs robežās ietilpa ap 14000

ha plaša territorija.
Nodibinoties patstāvīgai Latvijai, vaja-

dzēja no jauna sākt nodarboties ar Rī-

gas pilsētas administrātīvo robežu jau-

tājumu.

Rīgai kā Latvijas galvas pilsētai piekrīt

sevišķi svarīga nozīme valsts dzīvē, jo

te dzīvo apm.
1
/6 daļa no visas valsts

iedzīvotājiem, un pilsētas budžets ta-

gad līdzinās apm. Vi daļai no valsts

budžeta.

1922. gada 24. oktobrī ministru kabi-

nets pārvaldes kārtībā izdeva noteiku-

mus par Rīgas pilsētas administrātīvām

robežām (V. V. Nr. 243, 1922. g.). Sa-

skaņā ar šiem noteikumiem Rīgas pil-
sētai pievienojās liela bij. pagastu ter-

ritorija; tā kā administrātīvās robežās

ietilpstošā platība sasniedza apm. 20460

ha. Protams, šiem noteikumiem bija ti-

kai pagaidu raksturs.

Likumu par Rīgas pilsētas administrātī-

vām robežām drīz vien (V. V. Nr. 42,

1924. g.) pieņēma arī Saeima. Pēc šā

1924. gada likuma pilsētas territorijas

platība bij 20580 ha liela.

Ārpus Rīgas pilsētas administrātīvām

robežām tomēr vēl palika vairākas bieži

apdzīvotas vietas (Jaunciems, Petriņ-

ciems, Vecāķi v. c), kuru iedzīvotāji

dabīgi tiecās pievienoties Rīgai. Jau tū-

liņ pēc 1924. g. likuma pieņemšanas
nāca ierosinājumi par dažu šo novadu

pievienošanu Rīgai un līdz ar to pil-
sētas administrātīvo robežu paplašinā-
šanu.

1927. gada 11. jūnijā publicēja likumu

(V. V. Nr. 127, 1927. g.) par Rīgas

pilsētas administrātīvo robežu paplaši-
nāšanu. Ar šo likumu Rīgai pievienoja

Jaunciemu ar apm. 490 ha lielu platību,
ieskaitot arī pievienotos ūdeņus. Ta-

gadējā administrātīvā robeža tā tad ie-

tver sevī territoriju, kuras kopplatība

ir apm. 21070 ha.

Jāpiezīmē, ka viscaur šinī rakstā pil-
sētas territorijas platībā ieskaitīti arī

iekšējie ūdeņi, kuri tagad aizņem 17%

no sauszemes platības (17450 ha saus-

zemes un 3620 ha ūdeņu).

Tuvākā nākotnē Rīgas pilsētas admi-

nistrātīvās robežas var stipri mainīties

(paplašināties). Lielā daļa Rīgas pilsē-
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tas territorijas ir maz piemērota biežai

apbūvei. ledzīvotāju skaitam pieaugot,

būs nopietni jādomā par jauniem apbū-

ves rajoniem. Droši var teikt, ka šinī

ziņā Rīgai vismaz tuvākos 50 gados ir

vislabākās izredzes, jo likumdošanas

ceļā jau radīts noteikts jēdziens par

pilsētas izbūves robežām, kuras, pēc

būtības, ir un paliks administrātīvo ro-

bežu rezervāts.

Vadoties no tagadējiem metiem, Liel-

rīgas territorijas platība, pēc 50—60

gadiem ar 1.200.000 — 1.500.000 ie-

dzīvotājiem, ieskaitot arī iekšējos ūde-

ņus, pieaugs līdz 60.000 vai 70.000, pat
varbūt 80.000 ha un tādā kārtā, terri-

torijas platības ziņā, ieņems vienu no

redzamākām vietām Eiropā.

Rīgas administrātīvo robežu plēšanos
sekmē daži specifiski apstākļi. Minē-

sim no tiem tikai dažus:

Pirmkārt — grunts īpašības. Neskato-

ties uz lielo territoriju jau tagad izde-

vīgai apbūvei pilnīgi piemērotu zemju
ir samērā zems procents. Dažus apga-

balus pat ar modernās technikas lī-

dzekļiem nevarēs padarīt par veselīgai

apbūvei derīgiem, un, gribot negribot,
būs jāpāriet uz attālākiem rajoniem, ko

sevišķi sekmē modernie satiksmes lī-

dzekļi.

Otrkārt — lielu territoriju aizņem iekšē-

jie ūdeņi un osta, kas uzskatāma nā-

kotnē par Rīgas attīstības celtnes pa-

matakmeni.

Treškārt — modernā pilsētu būvniecība

uz priekšu prasīs nodrošināt pilsētu ar

lielāku, tā saukto, gaismas un gaisa re-

zervātu ierīkošanu, t. i. parku, dārzu

v. t. t.

Ceturtkārt — tikai laika jautājums par

tādu rajonu kā Rīgas jūrmalas pievie-

nošanu Rīgai. Varbūt pat pretēji Rīgas

pilsētas gribai šo rajonu intereses tu-

vākā nākotnē prasīs šādu pievieno-

šanos.

Piektkārt — robežu paplašināšanu lielā

mērā veicina agrārā reforma, kas Rī-

gas apkārtnē radījusi milzu territoriju,

kurā zemes īpašuma tiesību jautājumi

spiedīs un, ja arī nespiedīs, vismaz ne-

būs par šķērsli šo zemju ietilpināšanai

pilsētas administrātīvās robežās.

Tipomontāžs
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RĪGAS IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA UN SASTĀVS

V. PAKALNIETIS

Valsts statistisk. pārv. demograf. nod. vadītājs

Līdz 19. g. s. vidum Rīga ne ar ko ne-

atšķiras no viduslaiku pilsētas parastā

tipa: visapkārt to ieslēdza mūri un vaļ-

ņi, aiz kuriem šaurās ieliņās novietojās

nelieli namiņi. Ārpus cietokšņa vaļ-

ņiem bija atļauts celt tikai koka ēkas,

lai, ienaidniekam tuvojoties, tās varētu

nekavējoši nodedzināt. Saprotams, ka

pie tādiem apstākļiem pilsēta attīstīties

nevarēja. 19. g. s. otrās puses sākumā

Rīgas vaļņus sāka noplēst un līdz ar

to, kā arī ņemot vērā no Krievijas iz-

vestās reformas, pilsētai atvērās pla-
šas attīstības iespējamības. Līdz ar

pilsētas saimnieciskā spēka pieaugšanu,

kas izpaudās nepieredzētā tirdzniecības

uzplaukšanā un lielrūpniecības dibinā-

šanā un attīstībā, ārkārtīgi strauji sāka

pieaugt pilsētas iedzīvotāju skaits. le-

dzīvotāju skaitam pieaugot pārvērtās

arī pilsētas ārējais izskats. No mazas

viduslaiku pilsētiņas Rīga kļūst par

modemu ostas un rūpniecības lielpil-
sētu.

I lEDZĪVOTĀJU SASTĀVS.

Pirmās puslīdz noteiktas ziņas par Rī-

gas iedzīvotāju skaitu attiecas uz 1760.

gadu, kad pilsētā bija 14.028 iedzīvotāji.

ledzīvotāju skaits pieaug ļoti lēnām un

1812. gadā, īsi pirms Napoleona kara,

Rīgā bija tikai 36.654 iedzīvotāji, 1820.

gadā - 42.150, 1847. gadā — 60.426,

1850. gadā — 61.543, 1852. gadā

65.777, bet 1855. gadā, sakarā ar Kri-

mas karu, iedzīvotāju skaits atkal sa-

mazinājās uz 60.463. 1) Kopš 1856. gada

nepārtraukti līdz lielā pasaules kara

l ) A. Tobien. Statistisch.es Jahrbuch der Stadt

Riga. I. 1891.

sākumam Rīgas iedzīvotāju skaits tur-

pināja pieaugt. Tā 1860. gadā pilsētā
ir jau 73.609 iedzīvotāji (bez karavī-

riem), 1867. gadā, pēc pirmās Rīgā iz-

darītās laužu skaitīšanas — 102.590,

bet kopā ar patrimoniālapgabalu un

karavīriem — 119.117, 1881. gadā —

169.329 (kopā ar patrimoniālapgabalu —

193.884), 1897. gadā — 282.230, 1913.

gada 5. decembrī — 517.264, bet 1914.

gadā īsi pirms pasaules kara — 520.000

iedzīvotāji. Sešdesmit gadu laikā, no

1855.—1914. gadam, Rīgas iedzīvotāju
skaits pieaudzis vairāk kā par 456.000

personām. Tik milzīgs iedzīvotāju skai-

ta pieaugums izskaidrojams vienīgi ar

ārkārtīgi straujo saimnieciskās dzīves

attīstību, sevišķi kopš 1896. gada.

Rīga kā lielrūpniecības un tirdzniecī-

bas pilsēta un ievērojama maiņas vieta

rietumu un austrumu precēm, ko se-

višķi sekmēja izbūvētās dzelzceļu līni-

jas uz citām Latvijas un Krievijas pil-
sētām, nedaudzos gados uzsūca sevī lie-

las dzīvā spēka rezerves nevien no pa-

šas Latvijas apgabaliem, bet arī no cen-

trālās Krievijas. Laikā starp vispārējām

tautas skaitīšanām 1881. un 1897. ga-

dos Rīgas apriņķa iedzīvotāju skaits

samazinājies par 19.123 personām, bet

Rīgai tuvējos Dobeles un Bauskas ap-

riņķos tas samazinājies apmēram par

11.000. leceļošana Rīgā ir galvenais ie-

dzīvotāju skaita pieaugšanas motīvs, jo

kamēr dabīgais iedzīvotāju pieaugums,

kā to turpmāk redzēsim, gadā nepār-
sniedza 2.500 dvēseles, strādnieku skai-

ta pieaugums Rīgas lielrūpniecības uz-

ņēmumos bija sekošs: 1884. gadā —

23.854, 1900. gadā — 56.253, 1910. gadā
- 61.000 un 1913. gadā — 87.606.

Rīgas tāļāko attīstību un iedzīvotāju
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skaita pieaugšanu pārtrauca pasaules

karš, no kura pilsēta cieta ārkārtīgi

lielā mērā. Kādreiz plašā tirdzniecība

pilnīgi apstājās, rūpniecība tika izpo-

stīta un fabriku iekārtas uz armijas

vadības rīkojumu evakuēja uz Krievi-

ju. Pilsētas dzīvības nervs bija pār-

cirsts un sakarā ar saimnieciskā dzīvē

iestājušos sabrukumu iedzīvotāju skaits

katastrofiski samazinājās un no 520.000

iedzīvotājiem 1914. gadā bija palikuši

tikai 212.797 — 1917. gada augustā. Seko-

jošā vācu okupācija, lielinieku varas

laiki un Bermonta-Avalova uzbrukums

vēl vairāk samazināja Rīgas iedzīvo-

tāju skaitu. 1920. gada jūnijā izdarītā

tautas skaitīšanā pilsētā reģistrēti ti-

kai 185.137 iedzīvotāji. Tomēr ņemot

vērā, ka 1920. g. vasarā notikušā tau-

tas skaitīšana neaptvēra daudzus pa-

stāvīgos Rīgas iedzīvotājus, kuri skai-

tīšanas laikā uzturējās ārpus pilsētas,

vidējais 1920. gada iedzīvotāju skaits

pieņemams mazliet lielāks. Nedaudzu

gadu laikā pilsēta tā tad zaudējusi vai-

rāk kā 60°/o no saviem pilsoņiem. Ti-

kai izbeidzoties nenormāliem kara laika

apstākļiem, Rīga pamazām sāka atdzī-

voties. Sākas plaša bēgļu atgriešanās
kustība no Krievijas un nedaudzos ga-

dos pilsētas iedzīvotāju skaits pieaug

par 150.000 personām. 1925. gadā pil-
sētā ir jau 340.000 iedzīvotāji, t. i. par

82°/o vairāk kā piecus gadus atpakaļ.

Atjaunojas kara izpostītā rūpniecība,

atdzīvojās tirdzniecība, bet tas stipri

vien ietekmē iedzīvotāju pieaugumu. Šis

apstāklis it sevišķi jāņem vērā pie ie-

dzīvotāju skaita palielināšanās kopš
1925. gada. 1930. gadā Rīgā bija 40.000

iedzīvotāju vairāk, nekā 1925. gadā,
kas izskaidrojams ne ar dabīgo pieau-

gumu, bet gan ar nenoliedzamo iedzī-

votāju iekšējās kolonizācijas procesu,

kas izpaudās lauku iedzīvotāju pārvie-
tošanā uz pilsētām. 1930. gada tautas

skaitīšana rāda, ka pēdējo piecu gadu
laikā apmēram 17.000 ieceļotāji no Lat-

gales apmetušies uz dzīvi Rīgā, tāpat

no citiem Latvijas apgabaliem pilsētā

ieceļojušas vairāk kā 20.000 perso-

nas. Līdzīgā kārtā pieaug iedzīvotāju

skaits arī citās Latvijas pilsētās, kā:

Jelgavā, Ventspilī, Madonā, Gulbenē

v. t. t.

Pēc sabiezinājuma — visbiežāki

apdzīvoti ir pilsētas rajoni, kuri ie-

tilpst I, 11, 111, VI un Vil polic. iec.

robežās un ietver pilsētas centru ar

lieliem namiem. Salīdzinot ar 1913.

gadu iedzīvotāju sabiezinājums sama-

zinājies tais rajonos, kurus agrāk ap-

dzīvoja fabriku v. c. rūpniecības uz-

ņēmumu strādnieki. Tādi rajoni ir IV,

V, IX, XI un XII polic. iec. robežās.

Vispāri iedzīvotāju sabiezinājums Rī-

gā, salīdzinot ar citām rūpniecības pil-

sētām, nav liels, kas izskaidrojams ar

pilsētas territoriālo platību — 210,7 kv.

km 1930. gadā, kas uz 1 kv. km. iz-

taisa 1793,6 iedzīvotājus.

ledzīvotāju sadalījums pēc
dzimuma un vecuma. Skaitliskās

attiecības starp abu dzimumu piederī-

giem parasti izskaidrojamas ar zinā-

miem saimnieciskiem vai politiskiem

apstākļiem. Tanīs zemēs, kurās saska-

tāma izceļošanas kustība, redzams sie-

viešu pārsvars, turpretim jaunajās ko-

lonijās un lielpilsētās ir vīriešu pār-

svars. Tā 1897. gadā četrās lielākās Lat-

vijas pilsētās bija:

Vīrieši Sievietes

Rīgā 143.304 138.926

Daugavpilī 38.268 31.407

Liepājā 34.396 30.094

Jelgavā 17.776 17.355

KopāT 233.744 217.782

Kā redzams, minētās 4 pilsētās uz 1000

vīriešiem bija caurmērā tikai 931 sie-

viete. Tomēr līdz ar saimnieciskās dzī-

ves uzplaukšanu un rūpniecības attī-

stību pēdējos gadu desmitos sievieti

vienmēr vairāk ierāva saimnieciskā dzī-

vē. Fabrikas, kuras ar nedaudziem iz-

ņēmumiem atradās pilsētās, ļoti plašos

apmēros sāk nodarbināt sievietes un

viņas lielā skaitā plūst uz pilsētu. Te

jāņem vērā, ka sieviešu darba spēks iz-
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maksāja lētāki, bet daudzos gadījumos

viņas ar sekmēm varēja veikt tos pa-

šus uzdevumus kā vīrieši, jo ražošanas

mechanizēšana neprasīja speciālas aro-

da zināšanas. Šinī sakarībā lielpilsētās
sieviešu skaits ātri pieauga, nevien iz-

līdzinot starpību abu dzimumu skait-

liskās attiecībās, bet daudzos gadīju-

mos radot pat sieviešu pārsvaru. Pie-

mēram: Liepājā 1911. gadā uz 1000 vī-

riešiem bija jau 1110 sievietes. Sacītais

visā pilnībā attiecas arī uz Rīgu. Ka-

mēr 1897. gadā uz 1000 vīriešiem bija
969 sievietes, 1913. gadā redzams vairs

tikai neliels vīriešu pārsvars: uz 258.803

vīriešiem bija 258.623 sievietes, t. i. uz

1000 - 999.

Kopš 1913. gada abu dzimumu skait-

liskās attiecības pasliktinājās un 1917.

gadā sievietes ir nospiedošā pārsvarā.
Tas redzams no sekošiem skaitļiem:

Skaits

Gads Vīrieši Sievietes UzlOOOvīr.irsiev

1897 143.304 138.926 969

1913 258.803 258.623 999

1917 89.3582) 135.687 1.519

1920 80.620 104.517 1.290

1925 150.439 187.260 1.245

1930 168.410 209.507 1.244

Laikā no 1913.—1917. gadam vīriešu

skaits pamazinājies par 46.509 perso-

nām vairāk nekā sieviešu skaits. Šāds

nelabvēlīgs stāvoklis abu dzimumu

skaitliskās attiecībās ir pasaules kara

sekas. Līdzīgi pārejai Latvijai arī Rī-

ga karaspēkam bija atdevusi lielu daļu

no saviem vīriešiem. Bez tam vīriešu

un sieviešu skaita samēru stipri iespai-

doja arī bēgļu laikmets un rūpniecības
strādnieku izklīšana, starp kuriem pār-

svarā bija vīrieši. 1920. gada skaitīšana

rāda zināmu uzlabošanos, kura redzama

arī 1925. un 1930. gada tautas skaitīša-

nās. Tomēr abu dzimumu skaitliskās

attiecības arī tagad nav normālas. Tas

redzams no salīdzinājuma ar caurmēra

skaitļiem valstī. Tā 1925. g. uz 1000

vīriešiem bija sievietes: Rīgā — 1245,

2) Tikai civiliedzīvotāji.

visā valstī — 1145; 1930. gadā: Rīgā
- 1244, valstī - 1144.

Sieviešu pārsvars tomēr visās vecuma

grupās nav vienāds. Vislielāks tas ir

tanīs vecuma grupās, kurās kara gados
vīriešiem bija vislielākie zaudējumi,

proti: pie kurām grupām kara laikā

piederēja 19—35 gadus vecie vīrieši un

kas patlaban ir 30—50 gadus veci. Tur-

pretim jaunajā paaudzē, kura patlaban
nav vecāka par 27 gadiem, kara sekas

vīriešu un sieviešu skaita samērā nav

vairs saskatāmas. Tā 1925. gadā ve-

cumā līdz 21. gadam uz 1000 vīriešiem

bija 1027 sievietes, 1930. gadā pat 1021

sieviete, kamēr nākošās vecuma gru-

pas kopā ņemot uz 1000 vīriešiem bija
1368 sievietes 1925. gadā un 1348 —

1930. gadā. Tā tad radušos robu pati

daba pamazām izlīdzina.

ledzīvotāju sadalīšanās pēc vecuma

grupām Rīgai ir noteikti labvēlīga, ja

pieņemam atzinumu, ka valsts vai tās

zināmas vienības ražošanas spējas ir

lielākas, jo labvēlīgāka iedzīvotāju sa-

dalīšanās pēc vecuma grupām, t. L, jo

lielāks ir spēka gados (20—60 gadi)
esošo iedzīvotāju procents. Jau 1913.

gadā produktīvā vecumā esošo iedzī-

votāju skaits Rīgā sastāda vairāk nekā

pusi no iedzīvotāju kopskaita. No 100

iedzīvotājiem bija: 3 )

Gads Jaunāki par 20—60g. 60 un vairāk

20 g. veci gadus veci

1913 354 578 68

1917 344 517 139

1920 313 582 305

1925 276 623 101

1930 246 643 111

1917. gadā 20—60 gadus veco grupas

piederīgo skaits relātīvi ir samazinājies,

bet sākot ar 1920. gadu noteikti pie-

aug un 1930. gada tautas skaitīšana

uzrāda ārkārtīgu lielu šīs vecuma gru-

pas piederīgo pieaugumu, ko izsaukusi,

bez šaubām, spēka gados stāvošo lau-

ku iedzīvotāju pārvietošanās uz Rīgu.

) Rīgas pils- statistiskā gada grāmata 1920./1922.,

1925./1926. un 1929./1930. g.g. Rīgā.
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Pārgrozības
Rīgas

iedzīvotāju
nacionālā
sastāva.

Otra atzīmējamā parādība pie Rīgas

iedzīvotāju vecuma uzbūves ir — līdz

20 gadu veco iedzīvotāju grupas relā-

tīvā samazināšanās no 354 — 1913. ga-

dā uz 246 — 1930. gadā. Tas vedams

sakarā ar kraso dzimstības samazinā-

šanas kara gados un veco ļaužu grupas

relātīvo pieaugumu. Sakarā ar to, ka

spēka gados stāvošo personu starpā ir

liels pārsvars sievietēm, kuras saimnie-

ciskā darbā tomēr mazāk ražīgas kā

vīrieši, Rīgas iedzīvotāju vecuma gru-

pu uzbūves labvēlība zināmā mērā sa-

mazinājās. Pirms kara produktīvā ve-

cumā bija vēl neliels vīriešu pārsvars,

bet 1917. gadā jau redzams milzīgs sie-

viešu pārsvars, kas tomēr pakāpeniski

pamazinājās un patlaban jau saskatāms

zināms līdzsvars.

Slēdzienā par iedzīvotāju vecuma gru-

pu uzbūvi jāsaka, ka tik ārkārtīgi liels

20—60 gadu veco grupas piederīgo

skaits ir gan apsveicams un vēlams

saimnieciskās dzīves uzplaukuma laikā,

kad darba spēks ir vajadzīgs, bet tas

var kļūt par smagu nastu kā valstij,

tā pašvaldībai saimnieciskas krizes un

paguruma laikā, jo lielākai daļai darba

trūkuma dēļ jāpaliek par bezdarbnie-

kiem, kā tas noticis patlaban.

lEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SA-

STĀVS.

Rīgas iedzīvotāju nacionālais sastāvs

mainās līdz ar pilsētas attīstību un

saimniecisko spēju pieaugumu vai kri-

šanos. Zināmu iespaidu uz pilsētas ie-

dzīvotāju nacionālo sastāvu atstāja arī

pasaules karš. Notikušās pārgrozības

M. Skujenieks raksturo sekoši (Latvija.
Zeme un iedzīvotāji. Rīga. 1927.): sk.

tabeli.

Pievestie skaitļi liecina, ka Rīga jau

pirms 50 gadiem bijusi internacionāla

pilsēta. Vieni otriem blakus dzīvojuši
dažādu tautību piederīgie, pie kam ab-

solūts vairākums nebija nevienas tau-

tības piederīgiem, kaut gan vāciešiem

līdz 80. gada vidum piederēja relātī-

vais vairākums. Pamazām tomēr pār-

Pārējienāmie Leiši. Poli
. . Igauņi Žīdi. Krievi Vācieši Latvieši

Tautībasun
Ko

nezi-a
.

102.590
ļ

2.513 872 5.254 25.772 43980 24.199 Pavisam 3.

marta
1867.

gadā
100,00 2,5 0,8 5,1 25,1 42,9 23,6 o/o

169.329
I

100,00i

ļ

1.620 3.197 1.565
i

14.222
1

49.97466.77531.976 Pavisam
ļ

29.

decembrī
1881.

gada
1,0 1,9 0,9 8,4 29,539,418,9 o/o

282.230 2.045 6.362 13.415 3.702 16.922 45.452 67.286 127.046 Pavisam
ļ

28.

janvārī
1897.

gadā
100,00 0,7 2,3 4,8 1,3 6,0 16,1 23,8 45,0 °/0

517.522
i

100,00

5.384 9.02047.59535.156 33.651 69.01699.603 218.097 Pavisam
ļ

5.

decembrī
1913.

gada
1,0 1,79,26,8 6,5 13,319,3 42.2 ū/o

210.590 1.598 11.604 10.945 2.081 21.522 18.320 30.141 114.379 Pavisam
ļ

1.

augusta
1917.

gadā
100,00 0,8 5,5 5,2 1,0 10,2 8,7 14,3 54,3 o/o

212.797 4.054 6.371 9.544 2.485 28.719 15.152 36812 109.660 Pavisam 2.

februārī
1919.

gadā
100,00 1,9 3,0 4,5 1,2 13,5 7,1 17,3 51,5 O/o

181.443 1.668 5.303 7.859 1.616 24.721 12.125 28.571 99.580 Pavisam 1920.

gadā

14.

jūnijā
100,00 0,91 2,92 4,33 0,89 13,63 6,68 15,75 54,89 o/o

337.693 3.278 7.748 13.119 2.332 39.459 29.235 43.792 198.736 Pavisam 10.

feb
1925.

100,00 0,98 2,29 3,88 0,69 11,68 8,66 12,97 58,85 uarī ļfada
o/o

377.917 3.361 6.817 16.574 2.443 42.328 34.447
i

44.105 227.842. Pavisam 11.

februārī
1930.

gadā100,00 0,88 1,80 4,39 0,65 11,20 9,12 11,67 60,29 o/c
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Rīgas iedzīvotāju sadalījums pēc tautībām 1913., 1920., 1925. un 1930. g.

svaru ieguva latvieši, kuri lielā skaitā

ieceļoja no laukiem. Laikā no 1881.—

1897. gadam Rīgas iedzīvotāju skaits

pavairojies par 112.901 cilvēku, kaut

gan tanī pašā laikā Rīgā dzima vairāk

nekā mira tikai 19.024 cilvēki. Minēto

15 gadu laikā pilsētā tā tad ieceļojuši
93.877 cilvēki, kuri pa lielākai daļai bija

latvieši, jo šinī laikā latviešu skaits pa-

vairojies 2V2 reizes. Bet 20. gadsim-

tenī, pateicoties ārkārtīgi straujai saim-

nieciskās dzīves uzplaukšanai, pilsētā
ļoti plašos apmēros sāka ieceļot krie-

vi, poļi un leiši. Kaut gan latviešu

skaits no 1897.—1913. gadam gandrīz
dubultojies, leišu un poļu skaits to-

mēr palielinājies četrkārtīgi, bet krievu

skaits vairāk kā divkārtīgi, un tālab

latviešu relātīvais skaits pēdējos gados

pirms pasaules kara gāja mazumā.

1917. gada skaitīšanas iznākumi rakstu-

ro kara laikā notikušās pārgrozības

Rīgas iedzīvotāju nacionālā sastāvā. Tā

kā Rīgas krievi pa lielākai daļai nebija

vietējie iedzīvotāji vārda šaurākā no-

zīmē, bet šurp atsūtīti ierēdņi, tad līdz

ar krievu kroņa iestāžu evakuāciju krie-

vu skaits pamazinājies seškārtīgi. Ma-

zākā mērā pamazinājās vāciešu un lat-

viešu skaits, pie kam pēdējo skaitu vēl

palielināja Rīgā ieplūdušie bēgļi no

Kurzemes. Vismazāk tomēr pamazinā-

jies žīdu skaits. Bēgšanas laikā Rīgas

žīdi nedrīkstēja pilsētu atstāt un prā-
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va daļa Kurzemes žīdu, kurus 1915. ga-

dā no turienes izraidīja, apmetās Rīgā.

Relātīvi ņemot visvairāk žīdu Rīgā

bija lielinieku laikā — 28.719 jeb 13,50/o

no iedzīvotāju kopskaita. Bet ari ta-

gad Rīgā žīdu relātīvi daudz vairāk,

nekā pirms kara, jo 1913. gadā viņu

bija 6,5ū/o, 1920. gadā — 13,6°/o un 1930.

gadā — 11,2%. Absolūtos skaitļos žīdu

skaits kopš 1920. gada pieaudzis par

17.607 personām, kaut gan relātīvi tas

ir samazinājies. Tas pats sakāms arī

par vāciešiem, poļiem un leišiem. No

pārējām mazākuma tautībām vienīgi

krievu skaits kopš 1920. gada ir pa-

lielinājies kā absolūti, tā relātīvi

Latviešu skaits Rīgā nemitīgi pie-

auga jau pirms kara, tomēr pilsētas

iedzīvotāju absolūto vairākumu viņi sa-

stāda tikai kopš 1915. gada: 1917. gadā
— 54,30/o, 1920. gadā — 54,890/o, 1925.

gadā — 58,850/o un 1930. gadā —

60,29%. Vāciešu skaits relātīvi sama-

zinājies no 42,9% — 1867. gadā līdz

11,67% — 1930. gadā, kaut gan absolū-

tos skaitļos tas pēdējos desmit gados

pieaudzis par 15.221 personu. 1919. ga-

da sākumā Rīgā atradās 36.812 vācie-

ši, bet 1920. gada jūnijā viņu skaits

samazinājās uz 28.571, kamēr 1925. ga-

dā saskaitīti jau 43.792 un 1930. gadā
— 44.105 vācu tautības piederīgie.
Krievu skaits pēdējos desmit gados

palielinājies apmēram par 22.322, poļi

par 6.260 un leiši par 2.445 personām,

kas izskaidrojams galvenēm kārtām ar

ieceļošanu. Cik liela ir iedzīvotāju pār-
vietošanās valstī, par to plašāku pār-
skatu dod pēdējā tautas skaitīšana 4).
No visiem 1930. gadā Rīgā skaitītiem

iedzīvotājiem tikai 143.533 (38,720/0) ir

arī dzimuši Rīgā, turpretim 234.384 jeb

61,38% dzimuši pārējā Latvijā vai ār-

zemēs. Pilsētas iedzīvotāju nacionālo

sastāvu visā pilnībā tā tad nosaka ne-

vis attiecīgo tautību dabīgais pieau-

gums, bet ieceļošana.

4) 111 tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. VI.

Rīgā, 1931.

Rīga tomēr paliek arvienu latviskāka.

Tas izpaužas nevien latviešu skaita ab-

solūtā vairākumā, bet arī tanī ziņā, ka

pieaug latviešu valodas pratēju skaits

iedzīvotāju starpā, kā arī to cittautiešu

skaits, kuri latviešu valodu lieto kā

savu ģimenes valodu. Liela loma te pie-

krīt jauktām laulībām, kas ir viena no

pēckara interesantākām parādībām.
Nacionālie aizspriedumi pie laulību no-

slēgšanas vairs netiek ievēroti, kaut

gan par agrākiem laikiem to nevar

sacīt.

iedzīvotāju sastāvs pēc

ticībām.

Par Rīgas iedzīvotāju konfesionālo sa-

stāvu pārskatu dod sekosi skaitli

(o/o o/o):

1913 1920 1925 1930

Ev.-luteraņi ....
52,8 66,7 66,69 64,39

Rom.-katoļi .... 20,0 9,1 9,63 11,00

Gr.-katoļi (pareiztic.) 16,0 7,1 8,98 8,68

Vecticībnieki
... 3,2 2,1 2,50 2,82

Mozus ticīgie ... 7,0 14,8 11,68 11,07

Pārējie un nezin/ . . 0,2 0,2 0,52 2,04

Kopā. . 100,0 100,0 100,00 100,00

Salīdzinot ar stāvokli pirms kara, re-

lātīvi samazinājies pareizticīgo un rom.-

katoļu, bet pieaudzis luterāņu un mo-

zusticīgo skaits.

Starp Latvijas pilsētām Rīgā ir visvai-

rāk ārzemnieku: 1920. g. — 17,1%,

1925. g. — 9,270/o un 1930. g. — 6,3%

(27.337); kamēr citās pilsētās tanī pašā

laikā bija: Liepājā — 9,53% (5,5%),

Daugavpilī — 8,570/o (4,70/o), Jelgavā —

4,44% (2,6%). Lielāko daļu no ārzem-

niekiem sastāda Lietuvas pilsoņi —4649

(120/o), Vācijas — 3038, Polijas - 2121;

citu valstu — 2425 un t s. nansenisti

- 8725.

LASĪT UN RAKSTĪT PRATĒJI.

Rīgas iedzīvotāju kultūrēlais līmenis,

salīdzinot ar stāvokli pirms kara, ir

jūtami uzlabojies, kas redzams no la-

sīt un rakstīt pratēju skaita pieaug-
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šanas. Starp iedzīvotājiem, kuri ir ve-

cāki par 10 gadiem, bija lasītpratēju:

1897. gadā — 83,11%, 1920. g. — 92,420/o,

1925. g. — 95,110/o un 1930. g. — 95,270/o.

Samērā augstais tautas izglītības līme-

nis 1897. gadā, pateicoties neizglītoto

krievu, poļu v. c. ieceļošanai, bija stipri

noslīdējis uz leju un 1913. gadā no vi-

siem Rīgas iedzīvotājiem prata lasīt

vairs tikai 74,72%, t. i. par 9% ma-

zāk, kā 16 gadus atpakaļ. No 1913.—

1920. g. analfabēti Rīgā samazinājušies

par apmēram 180/o, bet no 1920.—1930.

g. gandrīz par 3%. Kā visur, tā arī

Rīgā analfabētu procents pie sievietēm

ir stipri augstāks, nekā pie vīriešiem.

Tā Rīgā 1930. gadā starp vīriešiem

analfabētu bija 2,77%, starp sievietēm

— 6,230/o.

Lasītpratēju procents diezgan krasi

mainās pie atsevišķu tautību piederī-

giem, kas redzams no zemāk pievestiem

skaitļiem.

Lasītpratēju % starp dažādo tautību

piederīgiem, kas vecāki par 10 gadiem:

1920 1925 1930

Latvieši 95,23 97,38 97,42

Vācieši 97,82 98 94 99,03
Lielkrievi 77,50 84,72 82,53

Baltkrievi
.... 69,43 79,53 80,59

Žīdi 89,07 93,39 93.56

Poļi 80,65 84,94 85,89

Igauņi 94,95 97,09 97,63

Leiši . . . . . . ._ J4,o\ _78,73 J7,52__

Kopā . 92,42 95,11 97,27

Visaugstāk tautas izglītības līmenis stāv

pie vāciešiem, kuriem seko latvieši un

igauņi. Vairāk analfabētu ir jau žīdiem,

bet visvairāk pie leišiem (22,48%). Rak-

sturīgi, ka analfabētu procents kopš
1920. gada stipri ir pamazinājies pie
lielkrieviem — par 5,03%, žīdiem —

3,56%, poļiem — 5,24%, igauņiem —

2,680/o un leišiem — par 3,51%, t. i.

pie mazākuma tautībām šis procents
ir lielāks, nekā latviešiem. īstenībā la-

sītpratēju procents Rīgā būtu vēl lie-

lāks, ja ņemtu vērā tikai īstos (pa-

stāvīgos) Rīgas iedzīvotājus, bet, kā jau

aizrādīts, pilsētā pēdējos gados ieceļoja

liels skaits lauku iedzīvotāju, it sevišķi
no Latgales, no kurienes lielākā daļa ie-

ceļotāji ir analfabēti, kas pazemina vis-

pārējo lasītpratēju procentu. Sadalot

analfabētus pēc vecuma grupām, re-

dzams, ka jaunajā paaudzē (15—20 ga-

di) analfabētu tikpat kā nemaz nav,

bet sākot ar 20. mūža gadu lasītpratēju

procents pakāpeniski pamazinās, un

vismazāks tas ir veco ļaužu grupās. Sa-

cītais rāda, ka tautas izglītības līmenis

Rīgā Latvijas valsts pastāvēšanas laikā

ir redzami cēlies, ko it sevišķi sekmē

labi izkoptais obligātorisko skolu

tīkls.

lEDZĪVOTĀJU NODARBOŠANĀS un

stāvoklis darbā lielā mērā raksturo ie-

dzīvotāju sociālo struktūru, tomēr pie
šo tautas skaitīšanā iegūto skaitļu iz-

lietošanas jāpieiet ar uzmanību, sevišķi
attiecībā uz stāvokli darbā. Tas tāpēc,

ka galveno sociālo grupējumu saturs

nav viengabalains un bieži vien arī ne-

pilnīgs, jo skaitāmās personas, kurām

ir vairākas nodarbošanās, kā galveno
nodarbošanos var uzdot vienu vai otru

no tām, bet atkarībā no tā mainīsies

arī viņu sociālais stāvoklis.

ledzīvotāju sadalījumā pēc nodarboša-

nās veidiem kopš 1913. gada ir notiku-

šas lielas pārgrozības, kuras izskaidro-

jamas ar to, ka kara gados Rīgas saim-

nieciskā dzīve tika galīgi ruinēta, kā

arī ar saimniecisko sabrukumu Latvijas

aizmugurē Krievijā, caur ko sa-

bruka kādreiz plašā tirdzniecība un

transports. Daudzajos Rīgas rūpniecī-

tas, tirdzniecības v. c. uzņēmumos no-

darbinātie strādnieki pēc šo uzņēmumu

slēgšanas atstāja pilsētu un pārvieto-

jās uz laukiem vai piegriezās dažādiem

gadījuma darbiem, bet viena daļa pa-

lika bez jebkāda darba. Sacīto ap-

stiprina dati par Rīgas iedzīvotāju sa-

dalījumu pēc nodarbošanās veidiem

1913. un 1920. gadā. Kamēr publiskā
dienesta un brīvo profesiju piederīgo,
kara vīru, lauksaimniecībā nodarbināto
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Strādājošo stāvoklis darbā Rīgā 1925. g.

un apkalpotāju skaits nav nemaz, vai

ir tikai nelielā mērā samazinājies, tik-

mēr rūpniecībā nodarbināto skaits apa-

ļos skaitļos pamazinājies no 149.000 uz

20.000, tirdzniecībā, satiksmē un trans-

portā nodarbināto no 55.000 uz 15.000.

Raksturīgu ainu rāda 1913. un 1919. g.

skaitļu salīdzinājums attiecībā uz ie-

dzīvotājiem ar nenoteiktu nodarbošanos

un bez darba esošiem, kā arī nenodar-

binātiem ģimenes locekļiem. Tādu per-

sonu bija:

1913 1919

Bez vai ar nenoteiktu

nodarbošanos . . .
24.220 4,8% 76.301 35,9%

Ģimenes locekļi bez

nodarbošanās . . • 215.067 42,4% 74.893 35,2%

Redzami pieaudzis to cilvēku skaits, ku-

riem nav nodarbošanās vai arī tā ir

nenoteikta, no gadījuma uz gadījumu.

No otras puses samazinājies nenodar-

bināto ģimenes locekļu procents un

skaits, kas vedams sakarā ar vispārējas

iedzīvotāju labklājības samazināšanos.

Neaktīvā iedzīvotāju daļa pirms kara

sastāda 47,20/o, bet 1919. gadā veselus

71,1% no iedzīvotāju kopskaita.

Pēc kara, pieaugot iedzīvotāju skaitam

un saimnieciskai dzīvei ievirzoties nor-

mālā gultnē, ir notikušas redzamas pār-

grozības saimniecisko spēku sadalī-

jumā.

Rīgas iedzīvotāji pec nodarbošanās 1930. gadā:

Vislielāko pieaugumu uzrāda rūpniecī-
bā nodarbinātie: 1920. gadā — 20.139

27,7% no strādājošo kopskaita), 1925.

g. - 55.078 (32,30/o) un 1930. g.
80.579 (38,360/o). Nākošās lielākās gru-

pas pēc nodarbināto skaita ir tirdz-

niecība (15,9%), satiksme un trans-

5) 1925. g. tautas skaitīs, materiālu apstrādāšanā
publiskā higiēna nebij izdalīta kā atsevišķa no-

darbošanās grupa,bet ietilpa intelligenta darba

strādniekos.

ports (10,00/o) un apkalpotāji (10,20/o).

Absolūtos skaitļos nodarbināto pieau-

gums redzams visos nodarbošanās vei-

dos, tomēr, salīdzinot ar 1925. gadu,

relātīvi samazinājies tirdzniecībā, valsts

un komunālā administrācijā un brīvās

profesijas nodarbināto personu skaits.

Strādājošo procents Rīgā ir augsts —

55,36% no iedzīvotāju kopskaita, ka-

mēr 1925. gadā tas bija — 50,7. Strā-

dājošo procentuālais pieaugums pēc ka-

Strādājošie o/o Piederīgie Kopā o/o

1. Lauksaimniecība
2. Rūpniecība
3. Tirdzniecība

4. Satiksme un transports . . .

5. Valsts un komunāla administrācija, tiesa, po-
licija, valsts drošība

._
6. Brīvas profes., intellig. darba strādn

7. Publiskahigiēna5)
8. Apkalpotāji
9. Pārējie nodarbošanās veidi . .

.

5.738

80.579

33.097

20.787

15.083

14.042

6.937

21.167

11.793

2,7

38,36
15.9

10,0 I

7,2
6,7

3,3
10,2

5,6 |

6.709

55.621

28.536

20.422

11.436

10.207

4.073

5.471

26.219

12.447

136.200

61.633

41.209

26.519

24.249

11.010

26.638

38.012

3,29

36,04
16.31

10,90

7,02

6,42
2,91

7,05
10,06

Kopa. . 200.223

55,36

100,0 168.694

44,64

377.917

100,00

100,00

o/oo/o
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ra ir sevišķi augsts pie sievietēm. Agrāk
sievietes strādāja tikai savā ģimenē mā-

jas darbus, bet tagad ir piespiestas

strādāt vai nu fabrikā, veikalā vai kan-

torī. Vislielāks strādājošo sieviešu

skaits, procentuāli pret zināmā nozarē

nodarbināto kopskaitu, ir starp apkal-

potājiem (82,37%), publiskā higiēnā

(67,19%) un starp intelligenta darba

strādniekiem.

Caurmērā uz katriem 100 strādājošiem
ir 80 uzturami ģimenes locekļi. Vis-

mazāk uzturamo piederīgo ir apkalpo-

tājiem un karaspēkā, visvairāk pie lauk-

saimniecībā nodarbinātiem un pārējiem

nodarbošanās veidiem. Ņemot kopā

strādājošos un viņu uzturamos ģimenes

locekļus, redzams, ka no rūpniecības

un tirdzniecības Rīgā pārtiek vairāk kā

50 proc. no visiem iedzīvotājiem, bet

Strādājošie pēc nodarbošanās veidiem

1930. g.

pieskaitot vel satiksmi un transportu
— gandrīz divas trešdaļas.

Dažādo Rīgā dzīvojošo tautību pieda-
līšanās atsevišķās saimnieciskās dzīves

nozarēs nav vienāda. Tas redzams no

1930. g. tautas skaitīšanas datiem:

No atsevišķiem nodarbošanās veidiem partiekošo cilvēku °/o Rīgā 1930. gada.

Tirdzniecība un nodarbošanās ar brī-

vām profesijām tā tad ir vienīgās no-

darbošanās nozares, kurās latvieši ne-

sastāda vairāk kā pusi no visiem no-

darbinātiem. Šeit noteicošā vieta pie-
der žīdiem(3o,96o/o), vāciešiem(l7,26%)

un lielkrieviem (5,78%).

ledzīvotāju sociālās struktūras

noteikšana ar tautas skaitīšanas datu

palīdzību ir grūts uzdevums, kas sek-

mīgi būtu veicams varbūt vienīgi spe-

ciālas pētīšanas ceļā. Kaut arī tautas

skaitīšanā uzstādīto sociālo grupējumu
saturs nav viengabalains un pilnīgs, tas

tomēr dod pamatojumu vispārējiem slē-

dzieniem. 1925. gada tautas skaitīšanā

iedzīvotāju sociālā stāvokļa noskaidro-

šanai bija uzstādīti sekoši 4 grupējumi:

īpašnieks, uzņēmējs, ierēdnis un strād-

nieks, kas tomēr stipri nepilnīgi atspo-

guļoja patiešās sociālās attiecības. Pie-

mēram: īpašnieku grupā skaitītas vie-

nīgi tās personas, kuras tieši perso-

sonīgi ir attiecīgā objekta īpašnieki, bet

šo personu ģimenes locekļi, ja tie ne-

strādā, ir pieskaitīti uzturamiem pie-

derīgiem, bet ja tie strādā, tad pie-

skaitīti strādniekiem. 1930. gadā tau-

tas skaitīšana šos trūkumus novērsa,

ievedot šādus papildu grupējumus:

īpašnieks ar algotu darba spēku,

īpašnieks bez algotiem strādniekiem

Latv. Vāc. I Liel
". ! B?"-. ļ Žīdi

i krievi j krievi ļ

T
Poļii ļ Igauņi Leiši

I
Pārējie Kopa

Lauksaimniecība

Rūpniecība
Tirdzniecība

Satiksme un transports
Valsts un komun.administrācija,

policija, valsts droš ba . . .
.

Brīvas profeš. un int. d. strādn. .
Publiska higiēna

.........

Apkalpotāji
Pārējie nodarb. veidi

85,68
61,20

40,41
74.31

4,58
9,62

17,26
6,13

3,88!
8,85

5,78

6,77

1,06 1,08

1,80 9,51

0,43 30,96
1,26 1,95

1,66
5,66

2,18
5,19

0,44

0,74
0,58

0,60

1,14
2,09

1,07

3,03

0,45

0,53
1,33

0,76

100,00

100,00
100,00

100,00

81,46
46,63

52,21
68,68

56,15

7,27
24,82
21.08

8,61

12,40

5,37
8,35

5,08i
7,70i

12,48I

0,79! 1,02
0.45 15,48

0,41 14,99

1,39 2,21

1,71 8,13

2,14

1,69
3,68

7,22
4,93

0,44
0,53 ļ
0,61!
0,92

0,54 ļ

0,53
0,52

1,29
2,86

1,98

0,98

1,53

0,65
0,41

1,68

100,00
100,00
100.00

100,00
100.00
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un ģimenes loceklis, kurš nesaņem no-

teiktu atlīdzību. Šāds jauninājums no-

vērsīs augstāk norādītās nejaušības.

Diemžēl, 1930. g. skaitīšanas materiāli

šinī jautājumā nav vēl sakārtoti, kam-

dēļ jāizlieto ne visai precīzie 1925. g.

dati. Par strādājošo Rīgas iedzīvotāju
stāvokli darbā pēc nodarbošanās vei-

diem pārskatu sniedz zemāk pievestā

tabele.

No visiem strādājošiem Rīgas ie-

dzīvotājiem 19.209 (11,220/o) ir uzde-

vuši, ka viņi ir zemes vai cita neku-

stama īpašuma, tirdzniecības un rūp-

niecības vai cita kāda uzņēmuma īpaš-

nieki; 5959 (3,48%) uzdevuši, ka viņi

ir uzņēmēji, t. i. personas, kuras rentē

zināmu īpašumu un to apstrādā, vai

ar saviem darba rīkiem un algotiem
strādniekiem pret samaksu izpilda kā-

dus darbus. 21.337 personas (12,46%)

uzrādījuši, ka viņi valsts, vai komunālā

vai privātpersonu dienestā strādā kā

ierēdņi, t. i. izpilda ne fizisku darbu,

bet vairāk vai mazāk kvalificētus uzde-

vumus. 101.034 personas (59,01%) strā-

dā fizisku darbu, tomēr starp strādnie-

kiem, kā jau aizrādīts, būs zināms

skaits īpašnieku ģimenes locekļu, kas

nav strādnieki šī vārda īstā nozīmē.

Starp viņiem un algotiem strādniekiem

sociālpolitiskā ziņā ir liela starpība.
Skatoties pēc tā, kā personas ar zi-

nāmu stāvokli darbā sadalās starp no-

darbošanās veidiem, redzam, ka no vi-

siem īpašniekiem tirdzniecībā un rūp-
niecībā ir nodarbināti 70 proc, bet no

uzņēmējiem gandrīz 90%. Tas redzams

no zemāk pievestās tabeles (184 —185.

Strādājošo sadalījums pēc nodarbošanās veidiem un stāvokļa darbā.

Strādājošie pēc stāvokļa darba 1925. gadā.

I

Stāvoklis darba

3

d

I
ItB
d-
N

10)

3
.2
d

t

d
3

.03

-5
e'S
M »

3 03

«■£
Š-3

Nodarbošanās lej
D.
O

lauksaimniecība

Rūpniecība
tirdzniecība

Satiksme un transports
Administrācija
\rmija un flote . . ._

ntelligentie darba strādnieki . . .

\pk_alpotaji
3

arejienodarb.veidiun nezin,nodarb.

8,60
24,58

45,69

3,40

5,15
49,05

40,11

4,28

1,41

0,69
14,82

34,38

20,98
27,96

1,17

2,48
43,73

10,43

8,67
0,76

15,88
18,05

100,00
100,00

2,71
32,30

17,06
8,31

3,95
4,64

8,70

9,42
12,9117,73

Kopa . . | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00! 100,00 1100,00

Nodarbošanās īpašnieki o/o Uzņēmēji J o/o T Ierēdņi o/o

lauksaimniecība

Rūpniecība
tirdzniecība

5ntiksme-transports
Administrācija
Armija, flote

ntelligentie darba strādnieki

Apkalpotāji
. . . ._

3ārejie nodarbošanās \eidi .

1.651

4 721

8.777

654

4.406

1.651

4 721

8.777

654

35.50

8.57

30,1-5
4,61

35.50

8.57

30,1 5

4,61

ļ 15,07

307

2.923

2.390

255

84

307

2.923

2.390

255

ļ

I

6,60
5,31
8,18

1,80

6,60
5,31
8,18

1,80

0,37

147

3163

7.335

4.477

5.965

250

147

3.163

7.335

4.477

5.965

3,16

5,74
25,11

31,57
88,54

3,16

5,74
25,11

31,57
88,54

1,11

I

4.406 ļ 15,07 84
I

0,37 250 1,11

Kopa. I 19.209 11,22 5.959
i

3,48 21.337 12,46
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Visvairāk ierēdņu ir tirdzniecībā, ad-

ministrācijā un satiksmē, turpretim

strādnieku nospiedošais vairums no-

darbināts rūpniecībā, kā apkalpotāji un

tirdzniecībā.

Atsevišķo tautību piederīgo stāvoklis

darbā absolūtos skaitļos un procentos

ir redzams no sekošas tabeles:

Strādājošo stāvoklis darbā pēc tautībām

Stradajoso stāvoklis darbā pēc tautībām (procentos).

Skaitli rāda, ka īpašnieku grupā izcilus

stāvokli ieņem žīdi ar 27,95% no īpaš-

nieku kopskaita, nākošās vietas ieņem
vācieši (12,14%), igauņi (12,04%) un

leiši (10,33%), kamēr starp strādājo-
šiem latviešiem īpašnieku ir tikai —

9,19%. Arī uzņēmēju starpā pirmo vie-

tu ieņem žīdi ar 6,06%, igauņi ar 4,47%

un vācieši ar 3,96%- Tā tad tanīs iedzī-

votāju grupās, kuru sociālais stāvoklis

neapšaubāmi daudz labvēlīgāks, domi-

nējošo stāvokli ieņem minoritātes. Tas

attiecas arī uz divām pārējām samērā

privilēģētākām grupām — ierēdņiem un

Tautība īpašnieki Uzņēmēji Ierēdņi Strādnieki ! Armija un

flote
Intelligent. Nez jnāmi
d. stradn.

Kopā

Latvieši . .

Vācieši . .

Lielkrievi .

Baltkrievi .
Žīdi

....

Poļi ....
Igauņi . . .
Leiši .

.
.

Pārējie . .
Nezināmi .

9.815

2.605

1.136
43

4.339

420

156

423

244

28

3.473

850

315

9

941

150

58

99

58

6

12.943

4.896

911
21

1.670

309

98

118

354

17

66.024

9.240

8.846

827

6.382

5.081

862

3.235

366

171

6.572

275

579

16

180

178

29

52

19

2

7.544

3.434

1.102

37

1.868

357

89

133

230

11

494

154
67

3

146

52

4

33

12

7

107.865

21.454

12.956

956

15.526

6.547

1.296

4.093

1.283

242

Kopa 19.209 5.959 21.337 I 101.034 7.802 14.805 972 171.218

Tautība īpašnieki Uzņēmēji Ierēdņi ļStrādnieki Armija un

flote
Intelligent. Nezināmi
d. stradn. i

Kopa

vieši .

Vācieši .

l/ielkrievi

baltkrievi
tīāi .

.

.
3oli . . .

gauņi
.
.

..

3areiie

Nezināmi

9,19
12.14

8,77
4.50

27,95
6,42

12.04

10,33
19,02

11,57

3,25
3,96

2,43
0,94

6,06
2,29

4,47
2,42
5,42

2,48

12,11

22,82
7,03

2,20
10,76

4,72
7.56

2.88

27,59

7,02

61,78

43,07
68,28

86,51

41,10
77,61
66,51
79.04

28,53
70,66

6,15

1,28
4,47

1,67
1,16

2,72
2,24
1,27

1,48

0,83

7,06

16,01
8,50

3,87
12,03

5,45
6,87
3,25

17,93

4,55

0.46

0,72
0,52

0,31
0,94

0,79
0,31

0,81
0,93
2,89

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

Kopa 11.22 3,48 12,46 59,01 4,61 8,65
i

0,57 100,00

Strādnieki o/o Armija, flote o/o
Intellig. darba

strādnieki
o/o Nezin. o/o Kopā o/o

I

2.506

44.177

10.540

8.759

767

53,88

i 80,21
36,08

61,77
! 11,38

i

40

94

170

34

5

0,86
0,17

0,58
0,24
0,17

4.651

55.078

29.212

14.179

6.737

7.902

14.805

16.047

22.607

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

7.902 100,00

I 14.805 100,00
16.047

18.238
100,00

80,67 629 2,78

101.034 59,01 7.902 4,61 14.805 8,65 972 0,57 171.218 100,00
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Atsevišķo tautību piederīgie pēc stā-

vokļa darbā 1025. g.

intelligentā darba strādniekiem. Tā

starp visiem strādājošiem vāciešiem ie-

rēdņu ir 22,82%, latviešiem — 12,11%

un žīdiem — 10,76%. Intelligentā darba

strādnieku strādājošo vāciešu starpā ir

16,01%, žīdiem — 12,03%, lielkrieviem

8,50%, bet latviešiem — 7,06%.

Strādnieks procents vislielāks ir po-

ļiem, krieviem un latviešiem

Vēl spilgtāk strādājošo sociālās struk-

tūras dažādības izpaužas divās galve-
nās saimnieciskās dzīves nozarēs —

rūpniecībā un tirdzniecībā. Starp rūp-
niecībā un amatniecībā nodarbinā-

tiem latviešiem īpašnieku (6,7%), uz-

ņēmēju (5,5%) un ierēdņu (3,7%) re-

lātīvi ir stipri mazāk, kā žīdiem un

vāciešiem. Tā no visiem rūpniecībā no-

darbinātiem žīdiem 23,2% ir īpašnie-

ki, 7,5% — uzņēmēji un 9,6% — ie-

rēdņi; vāciešiem: īpašnieki — 10,8%,

uzņēmēji — 5,4% un ierēdņi — 16,4%.

Vēl lielāki attiecīgie procenti žīdiem

un vāciešiem ir tirdzniecībā. Tā no vi-

siem tirdzniecībā nodarbinātiem žīdiem

41,74% ir īpašnieki, uzņēmēji — 7,93%

uh ierēdņi — 16,13%; vāciešiem: īpaš-
nieki — 17,93%, uzņēmēji — 7,44% un

ierēdņi - 49,33%. Kā tirdzniecībā, tā

Stāvoklis darbā un strādājošo tautība

1925. g.

rūpniecībā nodarbinātiem mazākuma

tautību piederīgiem, izņemot krievus,

relātīvi ņemot vismazāk ir strādnieku.

No sacītā izriet, ka minēto tautību pie-

derīgo sociālā uzbūve labvēlīgāka, nekā

latviešiem, ņemot vērā, ka Rīga ir gal-
venām kārtām tirdzniecības un rūpnie-

cības pilsēta.

II lEDZĪVOTĀJU DABĪGĀ KUSTĪBA.

Jau 19. g. s. beigās un sevišķi 20. g. s.

sākumā nepārtraukti līdz kara sāku-

mam Rīgas iedzīvotāju skaits pieauga,
bet šis pieaugums nestāv nekādā sa-

mērā ar iedzīvotāju skaita dabīgo pa-

lielināšanos, t. i. ar dzimstību pārsvaru

par mirstību. Kā jau augstāk aizrādīts,

pieaugumu deva galvenām kārtām ie-

ceļotāji, kuri lielā skaitā ieplūda pil-
sētā rūpniecības un tirdzniecības uz-

plaukuma laikmetā.

Pirms kara Rīgas iedzīvotāju dabīgo
kustību raksturojošie skaitļi daudz ne-

atšķiras no citu lielpilsētu parastiem

caurmēra skaitļiem. Tie izteicās vidēji

augstā dzimstībā un relātīvi diezgan
lielā mirstībā, uzrādot tomēr ikgadus
nelielu dabīgo pieaugumu — 3—3,5 uz
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katriem 1000 iedzīvotājiem 6 ). ledzīvo-

tāju dabīgo pieaugumu lielā mērā ie-

spaido saimnieciskās dzīves apstākļi, jo

no tiem atkarīga nevien mirstība, bet

arī dzimstība, sakarā ar to pamazinās

vai palielinās iedzīvotāju dabīgais pie-

augums.

Rīgas iedzīvotāju kustību pirms kara

un vēlākos gados notikušās pārgrozības

rāda sekoša tabele:

ledzīvotāju kustība Rīgā 1914—1930.

Kara notikumi atstājuši dziļas pēdas

uz Rīgas iedzīvotāju dabīgo kustību.

Nelabvēlīgie dzīves apstākļi palielināja
mirstību visās iedzīvotāju grupās, bet it

sevišķi bērnu starpā. Tā kara gados no

100 dzīvi dzimušiem bērniem pirmā dzī-

vības gadā mira 21,0—30,4, kamēr 1930.

gadā tikai 7,0, kas pašreizējos apstāk-

ļos uzskatāms parzīdaiņu mirstībasnor-

mālo procentu pilsētā. Neskatoties uz

to, ka iedzīvotāju skaits vairāk nekā uz

pusi bija samazinājies, mirstību skaits

pieauga, sasniedzot rekorda skaitli 1919.

gadā — 12.903, neskaitot varmācīgā nā-

vē mirušos. Tādā kārtā 1919. gadā caur-

mērā uz katriem 1000 iedzīvotājiem
mira 64,5 personas, kas ir vislielākā

mirstība visā Rīgas pastāvēšanas laikā.

1920. gadā mirstību skaits strauji sama-

6) Plašāk par iedzīvotāju dabīgo kustību pirms

kara sk. 3- šrenka darbu: „Rigas natiirliche

Bev6lkerungsbewegung i. d;. Jahren 1881—1911".

Riga. 1913.

zinās par apmēram 9000 personām, vai

relātīvi par 45,2 uz katriem 1000 ie-

dzīvotājiem; bet kopš 1921. gada mir-

stības skaitļos lielākas pārgrozības nav

redzamas un tas svārstās no 13,4—13,6

uz katriem 1000 iedzīvotājiem.

Tanī pašā laikā dzimstība, kas pirms

kara uzrādīja 22,2 dzimušos uz 1000

iedzīvotājiem, nemitīgi gāja mazumā.

Tā 1914- g. reģistrēti 11.431 dzimušais,

1915. gadā — 6842, bet 1916. gadā vairs

tikai 2267, bet vismazākais dzimstību

skaits bija 1918. gadā — 1990. Dzimušo

skaits, salīdzinot ar 1914. gadu, ir piec-

reiz mazāks. Sakarā ar dzimstību kara

gados jāatzīmē ārkārtīgi lielais ārlau-

lībā dzimušo procents. Pirms kara ār-

laulībā dzima apmēram 8% no bērnu

kopskaita, kamēr 1916. gadā — 15,41%,

1917. gadā — 15,78% un 1918. gadā -

10,25%, bet laikā no 1881.—1910. ga-

dam ārlaulībā dzimušie sastāda tikai

6,480/o.

Sākot ar 1921. gadu dzimstību skaits

atkal pieaug un 1921. gadā, pirmo reizi

kopš sešiem gadiem, Rīgā redzams ie-

dzīvotāju skaita dabīgs pieaugums. To-

mēr pēdējos gados dzimstību pārsvars

par mirstību ir pavisam niecīgs. Da-

bīgais pieaugums caurmērā gadā (ne-

pārsniedz 400 dvēseles vai 0,9 uz 1000

iedzīvotājiem. Dzimstības relātīvā sa-

mazināšanās novērojama netikvien Rī-

gā, bet visā valstī, un pat vairāk —

gandrīz visās Vakareiropas valstīs un

pilsētās 7 ). Tā ir pēckara parādība. Ir

jau nodibinājusies aksioma, ka, jo kul-

tūrēlāka kāda zeme, jo mazāka ir dzim-

stība, un otrādi. Pat zemēs ar ļoti lielu

dzimstību, kā: Krievijā, Polijā, Bulgā-

rijā, Rumānijā v. c, pēdējos gados ir

novērojama krasa dzimstības samazinā-

šanās.

Raksturīgi, ka tanī laikā, kamēr dzim-

stība samazinājās un ir mazāka kā

pirms kara, noslēgto laulību skaits

relātīvi ņemot ir lielāks. Pirms kara uz

1000 iedzīvotājiem Rīgā ikgadus noslē-

7) Sk. „Annuaire Statistique International, 1929".

Uz 1000 jedzīvotāj.
caurmēra ikgadusDzima

vairāk
| dzima

dzima miraļ
vairāk

neka

mira

Gads Dzimuši Miruši
neka

mira

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

921-1925

926-1930

11.431

6.842

2.667

2.230

1.990

2.212

2.741

4.999

5.206

9.675

8.812

7.275

9.068

8.893

12.903

3.860

4.099

4.955

1.756

-
1.970

- 4.608

-
6.838

- 6.903

-10.691

- 1.119

900

331

22.2 19,1 3,5

18.0 23,2 - 5,2

11.1 30,3 -19,2
9,9 40,3 -30,4

9,0 40,4 -31,4
11,0 64,5 -53,4

13,7 19,3 - 5,6
16,9 13,9 3,0

14.3 13,6 0,9
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dza apm. 7 laulības, kamēr tagad 11.

Dažādo Rīgā dzīvojošo tautību piede-

rīgiem dabīgais pieaugums nav vienāds.

Relātīvi tās vislielāks krieviem, žīdiem

un poļiem, mazāks latviešiem, turpre-

tim vācu tautības piederīgo starpā gadu

no gada mirušo skaits pārsniedz dzi-

mušo skaitu.

No visa sacītā slēdzams, ka Rīgas iedzī-

votāju sastāvs un daudzums vēsturiski

mainījušies un mainās zem dažādu saim-

niecisku un politisku apstākļu iespai-

da. Bet neskatoties uz dažādiem pār-

baudījumiem un kariem, Rīga tomēr vi-

sā savā vairāk kā 700 gadu ilgā attīstī-

bas gaitā, vienmēr ir pierādījusi lielas

dzīves spējas, kādas, cerams, tā arī

turpmāk paturēs.

Osta naktī Fotogr. Klio
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS JURIDISKĀ
UZBŪVE

J. ĶUZIS

zvērināts advokāts

I RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

LĪDZ XIX GADSIMTEŅABEIGĀM.

Rīgas pilsēta, drīz vien pēc savas no-

dibināšanas, nāca zem bruņinieku va-

ras smagās rokas. Pateicoties tam, ka

šie „bruņinieki
,(

bija saplūduši meklēt

laimi, galvenām kārtām no Viduseiro-

pas, un uzskatīja šejienes tirdzniecības

pilsētas un kuģniecības ostas par savu

ideālu, viņi centās izveidot un attīstīt

arī Rīgas pilsētu pēc Eiropas parau-

giem. Zem šā iespaida arī Krievijas ķei-
zariene Katrīna 11, noteikdama 1785. g.

speciālā aktā — „Žalovannaja gramota"

pilsētu juridisko iekārtu, nodibināja

Krievijas pilsētās to pašu šķiru orga-

nizāciju, kāda bija Vakareiropas pilsē-
tās. Tikai niecīgas atšķirības bija vie-

nas, otras pilsētas iekārtā saskatāmas,

it sevišķi bij. Krievijas nomaļu pilsētās.

Tomēr šīs atšķirības, zem vietējo īpat-

nību iespaida, izveidojās plašumā se-

višķi Baltijas nomales lielākā pilsētā —

Rīgā. Neskatoties uz vietējo privilēģēto
kārtu pretošanos, Katrīnas II pilsētu
nolikums ar 1786. gadu bija ievests arī

Rīgā. Toreiz Rīgā bija ap 28.000 iedzī-

votāju, no kuriem par pilntiesīgiem pil-
sētas iedzīvotājiem skaitījās ap 1000 cil-

vēku, kas sadalījās trijās kārtās: maģi-
strāts 16 cilvēku skaitā (12 rātskungi
un 4 birģermeisteri), lielā ģilde (tir-

goņi) 300 cilvēku skaitā un mazā ģil-
de (amatnieki) apmēram 700 cilvēku.

Tikai šiem 1000 cilvēkiem-pilsoņiem pie-

derēja tiesības valdīt un rīkoties pil-
sētas dzīvē, kamēr pārējie (apmēram

27.000) neskaitījās par pilsoņiem un

tamdēļ arī nebaudīja tiesības, resp. pri-

vilēģijas.
Izvedot dzīvē sākot ar 1786. gadu Rīgā
Katrīnas II „pilsētu grāmatu", privi-

leģētais tūkstotis zaudēja savu privilē-

ģēto stāvokli pilsētā, bet pārējie 27.000

iedzīvotāji ieguva daudz, proti — pil-
sonības tiesības.

Jaunais, t. i. Katrīnas II pilsētu noli-

kums noteica vispārējos vilcienos šādu

sabiedrības pārvaldes iekārtu.

Pilsētas iedzīvotāji ievēlēja uz katriem

trīs gadiem (30. p.) tā saucamo vispā-

rējo pilsētas domi (156. p.), kura sa-

stāvēja no pilsētas galvas un sekošu at-

sevišķu pilsoņu grupu vēlētiem dom-

niekiem: 1) īsto pilsētas iedzīvotāju,

t. i. tādu, kuriem savs nekustams īpa-

šums (63. p.); 2) ģildēs ierakstīto, t. i.

tādu, kas pieteikuši zināmu kapitālu

(I ģildē 10.000—15.000 rubļu, II ģildē
5000-10.000 rbļ., 111 ģildē 1000-5000

rubļi) (64. p.); 3) cunftēs ierakstīto

(meisteri, zeļļi, mācekļi) (65. p.); 4)

svešnieku jeb viesu no citām pilsētām
vai zemēm (66. p.); 5) goda pilsoņu

(67. p.); 6) vienkāršo iedzīvotāju, kuri

pārtiek no kāda amata (68. p.). Vecu-

ma cenzs tiklab aktīvām, kā pasīvām
vēlēšanu tiesībām bija paredzēts 25 ga-

di (51. p.). Katrai no vispārējās pil-
sētas domes atsevišķām grupām piede-

rēja viena balss (157. p.).

Pilsētas vispārējā dome izvēlēja no sa-

viem locekļiem mazo pilsētas domi no

sešiem locekļiem (164. p.), kurai pie-

krita izpildu orgāna funkcijas (173. p.).
Šinī pilsētas domē priekšsēdētājs bija

pilsētas galva un pārējie nāca pa 1 lo-

ceklim kā pārstāvji: 1) no īstiem pilsē-
tas iedzīvotājiem, 2) ģildēm, 3) cunf-

tēm, 4) svešniekiem, 5) goda pilsoņiem

un 6) vienkāršiem iedzīvotājiem (165.

pants).

Pilsētas domes kompetences bija no-

teiktas vispārējo pienākumu veidā,
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proti: 1) gādāt vajadzības gadījumā par

pilsētas iedzīvotāju pārtiku un uzturu,

2) uzturēt mieru un kārtību, 3) veici-

nāt tirdzniecības uzplaukšanu, 4) gādāt

par pilsētas labierīcībām, 5) rūpēties

par pilsētas ienākumu vairošanu etc.

(167. p.). Jau 1796. g. bija izdoti pārgro-

zījumi pilsētas nolikumā un 19. gadsim-

teņa otrā pusē Rīgas pilsētas iekārtas

pamatos bija pamatprincips, ka pilsē-

tas sabiedrībai jāsastāv un jāreprezen-

tē atkal tikai šādas trīs šķiras: a) rāte

(agrāk maģistrāts), b) lielā —un c) ma-

zā ģilde.
Bieži sastopamie gan juridiskā, gan vē-

sturiskā literātūrā vārdi «maģistrāts",

«maģistrātūra", «ģilde", „rāte", „rātu-

zis", izteic gandrīz katrreiz savu nozīmi

un jēdzienu, ne tikai atkarībā no laik-

meta, bet pat no šo vārdu pielietošanas
vietas. Tamdēļ atļaujos sevim īsumā

pakavēties pie šiem jēdzieniem.

a) Maģistrātūra.

Eiropas valstīs šim vārdam ir vairākas

nozīmes: Anglijā ar šo vārdu nosauc

miertiesnešus un augstākos policijas ie-

rēdņus pilsētās; Vācijā ar šo jēdzienu

apzīmē pilsētas iestāžu institūtu. Bet

bijušā Krievijā šim vārdam piemita ļoti
dažāda nozīme. Polijā 1842. gadā ar šo

vārdu nosauktas visas pilsētas pār-

valdes iestādes. 1861. gadā Polijas pil-

sētu pārvalde bija nodota pilsētu do-

mēm, bet par izpildu orgānu nostādīti

maģistrāti (pārstāvji), kuriem bija pie-

šķirta policijas un tiesas vara. Pēc 1862.

gada šī kompetence sašaurināta: pil-
sētu priekšgalā nostādīti prezidenti,
mazākās pilsētās burgomistri, maģistrā-
ta locekļi nosaukti par padomniekiem

(lielās pilsētās) un par lavņikiem (ma-
zākās pilsētās). Kā prezidenti un bur-

gomistri, tā arī maģistrātu locekļi ie-

celti no valdības.

Sibirijā ar vārdu «maģistrāts" bija no-

saukta pilsētas tiesa, bet tās tiesnesis

saucās „burgomistrs", kamēr priekšsē-

dētājs saucās „rātmans". Tikai ar 1864.

gada tiesas reformu ievešanu Krievijā,

bija atcelti pilsētu maģistrāti lielākās

Sibirijas pilsētās, bet ar 1885. gadu visā

Sibirijā.

b) Maģistrāts.

Krievu cars Pēteris Lielais 1718. gadā

bija pavēlējis nodibināt visā valstī pil-
sētu maģistrātus pēc Rīgas un Rēveles

pilsētu reglamentiem, kādam nolūkam,

starp citu, radīts Pēterburgas 1721. g.

galvenais maģistrāts un 1724. gadā pil-
sētu maģistrāti. Maģistrāts pārzināja

pilsētas pilsoņus, pie kādiem nepieskai-

tīja nedz muižniecību, nedz garīdznie-
cību. Pilsētas maģistrāts sastāvēja no

viena vai vairākiem burgomistriem, rāt-

maņiem, kādus ievēlēja minētie pilsē-
tas iedzīvotāji. Lielo pilsētu priekšgalā

bija nostādīti ievēlēti prezidenti. Šāds

maģistrāts bija administrātīvā un tie-

sas iestāde. Šis maģistrāts izsprieda vi-

sas krimināl- un civillietas starp pilso-

ņiem. Spriedumu krimināllietās galīgi

apstiprināja galvenais maģistrāts, ka-

mēr spriedumi civillietās pārsūdzības
kārtībā varēja nonākt līdz senātam.

Maģistrāta administrātīvā kompetencē

ietilpa: 1) finansu pienākumi — viņš

uzraudzīja valsts nodevu sadalīšanu un

piedzīšanu, klaušu izpildīšanu; 2) uz-

turēt un pārvaldīt policiju, nodibināt

kaut maziņas skolas, bāriņu un vājprā-

tīgo namus, slimnīcas, biržas, celt rāts-

namus. Maģistrāts bija padots tikai

galvenam maģistrātam un nebija padots
nedz gubernātoriem, nedz pat kara ie-

rēdniecībai. Starp citu, maģistrātiem

nebija uzlikts par pienākumu uzraudzīt

un piedzīt valsts nodevas par krodznie-

cību un par ievedamām precēm, t. i.

muitas un krodzniecības nodevas.

1727. gadā likvidēja galveno maģistrātu,

bet vienkāršos maģistrātus nosauca par

„rātūžiem" un uzdeva tos pārraudzīt

augstākai valsts varai. Ar šo gadu rā-

tūžu kompetencē palika tikai finansu

un tiesu funkcijas; policija bija caur

„rātūzi un burgomistri" padota guber-

nātoram; muitas un krodzniecības no-

devas noteiktā apmērā bij jāpiedzen rā-
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Skats ostā

tužiem, pie kam zināmu summu no tām

varēja piedzīt pilsētas vajadzībām.

Jauns novirziens bija iesācies 1743.

gadā, kad atjaunoja Pēterburgā (1727.

gadā likvidētais galvenais maģistrāts

atradās Maskavā) galveno maģistrātu

un citās pilsētās vienkārši „pa vecam"

maģistrāti. Tomēr agrākā neatkarība,

kuru bija piešķīris Pēteris Lielais, ne-

tika atjaunota: senāts ar vairākiem de-

krētiem pavēlēja maģistrātiem izpildīt

policijas pieprasījumus, klausīt guber-

nātoriem, kuriem bija piešķirtas tiesī-

bas pat arestēt burgomistrus, ja tie

slikti izvestu nodevu piedzīšanu.

Ar 1755. gada aktu — «Žalovannaja gra-

mota" — ieveda domes, kas pēc būtības

sāk pārņemt maģistrātu pienākumus,
izslēdzot tiesas funkcijas, pie kam ma-

ģistrātam, kā tiesas iestādei, piešķīra
tiesību piedalīties domes pārvaldes

kompetencē. «Žalovannaja gramota" re-

ģistrēja un nodrošināja maģistrātiem
tiesas iestādes tiesības krimināl- un ci-

vīlstrīdos starp tirgotājiem un pilso-

ņiem; viņu lēmumi bija pārsūdzami kri-

mināl- un civīlpalātā, kuras sastāvēja

no diviem burgomistriem un 4 rātsma-

ņiem, kurus ievēlēja pilsētas iedzīvotāji.

Fot. Klio

Tomēr šiem maģistrātiem tika uzlikts

arī pienākums rūpēties par nodokļu

piedzīšanu no nekustamiem īpašumiem,

par kara klausības izpildīšanu, pienā-

kums pārzināt cunftes iestāžu pārval-
dē ievēlētās personas, viņu apstiprinā-

šanu, kā arī amatu sadalīšanu cunftēs.

c) Rātūzis.

Arī šim jēdzienam ir sava nozīme Eiro-

pā un sava nozīme bij. Krievijā. Vā-

cijā par rātūzi sauc namu, kurā atro-

das pilsētas pārvalde. Turpretim Krie-

vijā, kā augstāk aizrādīts, sākot ar 1728.

gadu par rātūžiem tika pārdēvēta pati

pilsētas pārvaldes iestāde, resp. pār-
valdīšanas iekārta. Vēl agrāk — Pē-

teris Lielais 1699. gadā, t. i. pirms Krie-

vijas sadalīšanas guberņās, kura notika

1708. gadā, nodibināja Maskavā «rā-

tūzi", kā iestādi (vienu visai Krievijai,

kura pārzināja visā valstī tirdzniecības,

rūpniecības un amatniecības ļaudis ar

viņu administrātīvām sūdzībām un

tirdzniecības lietām, pie kādām vis-

pirms bija pieskaitīti nodokļi un no-

devas no minētiem pilsoņiem par labu

valstij. Pēteris I atcēla līdz tam iecel-

tos valsts ierēdņus, kuri pārzināja šīs
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lietas agrāk, bet viņu vietā pavēlēja vie-

tējiem iedzīvotājiem ievēlēt „rātūža" lo-

cekļus, nosaucot šos ievēlētos „rātūža"

locekļus par „burmistriem". Kad visa

Krievija tika sadalīta guberņās (1708.

gadā), tad minētais rātūzis pazaudēja

centrālās iestādes nozīmi, pārvēršoties

par vienkāršu vietējo pašvaldības ie-

stādi.

d) Ģildes.

Rīga savas ģildes ir pārņēmusi no Vā-

cijas, kur tās senatnē kalpoja vispirms

sabiedrības izpriecām, kurām vēlāk

sāka piešķirt reliģijas, tiesas un apvie-
nību sapulču nokrāsu un uzstādīt kor-

porācijām par labu speciālus mērķus,

piem. palīdzēt tirdzniecībā, rūpniecībā,

jūrniecībā, amatniecībā (vidus laikos);
tādā ceļā apvienojās ne tikai pilsētu

iedzīvotāji pēc savas nodarbošanās pa-

zīmēm, bet arī vairākas pilsētas (Vācijā
„Hanza" — vairāku pilsētu apvienība).
Pirmā laikā, pareizāk XVII gadsimtenī,

Rīga savu iekšējo iekārtu organizēja
pēc Brēmenes pilsētas pārvaldes pa-

rauga, no kuriem pārņēma savu abu —

lielās un mazās ģildes — uzbūvi. Va-

doties no šī parauga, arī Krievijas cars

Pēteris I, kurš ļoti rūpējās par tirdz-

niecības un amatniecības uzplaukšanu,

pavēlēja ar 1721. gada 16. janvāra re-

glamentu visu pilsētu iedzīvotājus (iz-
slēdzot ārzemniekus, garīdzniecību,

„šļachetstvo" un „podlich ļudjei" —

vienkārša, melna darba darītājus) sada-

līt divās ģildēs. Pirmā ģildē pavēlēts
ieskaitīt: baņķierus, lieltirgotājus, kuģu
īpašniekus un tirdzniecības kuģu vadī-

tājus, juvelierus (zelta un sudraba ka-

lēji), dievbilžu un gleznu zīmētājus.
Otrā ģildē ietilpa sīktirgotāji, kurpnie-
ku, skroderu, galdnieku meisteri un

tamlīdzīgi. Vēlāk, 1775, gadā, ģildēm sa-

šaurināja tiesības, pārvēršot viņas ti-

kai par tirgotāju un amatnieku iestā-

dēm, kas sadalīja tirgotājus trijās ģil-
dēs, pēc 1863. gada atgriežoties pie di-

vām ģildēm, liekot pamatā šim sadalī-

jumam tikai vienu pazīmi — apgrozī-

bas kapitāla lielumu. Pagājušā gadsim-

teņa beigās un pat līdz pasaules ka-

ram, Krievijā ģildēm bija vairs tikai tir-

gotāju grupas iestādes nozīme, pie kam

pirmā grupā ieskaitīja tikai lieltirgo-

tājus ar cieši noteiktu (galvas, guber-

ņu, apriņķu un mazās pilsētas katrā

savu) nodevu apmēru.

Rīgā jau no 13. gadsimteņa beigām pa-

stāv lielā un mazā ģilde. Šinīs ģildēs

valdīja tirdzniecības un amatnieku pār-

stāvji. Toreiz Rīgas pilsētas iedzīvotāji

sastāvēja no trim šķirām: pilsētas pa-

dome (rāte), lielā un mazā ģilde. Pie

pilsētas padomes, resp. rātes piederēja

visi maģistrāta locekļi (ievedot tiesas

reformu, maģistrātu iznīcināja). Lielā

ģildē ieskaitīja lieltirgotājus, bet ma-

zajā ģildē — visus pilsētas amatniekus.

Katrai ģildei bija savi noteikumi, resp.

statūti, bet uzraudzība par viņām atra-

dās maģistrāta rokās. Latvijā minēto ie-

stāžurīcībā atrodas tikai savas profesijas

un korporācijas lietu saimniecības pār-

zināšana. Agrāk ģildēm bija atļauts uz-

turēt labdarības iestādes kā viņu šķiras

īpašumu; turpretim visas pilsoņu bie-

drības naudas summas ar 1870. g. pilsē-
tas nolikuma ievešanu, kas notika Bal-

tijas guberņās uz 1877. gada 26. marta

pavēli, bija jānodod pilsētas pārvaldei.

Būtu jāizceļ tas apstāklis, ka 19. gad-
simtenī pilsoņu pirmā šķirā ieskaitīja

juridiski un tiesiski izglītotus iedzīvo-

tājus, lieltirgotājus un lielrūpniekus. Šī

šķira turēja savās rokās Rīgas pilsētas
iestādes un pārvaldīšanu. Otrā šķirā

ieskaitīja literātus, māksliniekus, zelta

un sudraba kalējus un tos iedzīvotājus,

kas nodarbojas tirdzniecības un rūpnie-

cības uzņēmumos. Trešā šķirā — vi-

sādus amatniekus — arodniekus (pēc

cunftēm).
Otrā un trešā šķira pārzināja ar sa-

viem speciāliem orgāniem vispirms sa-

vas lietas un arī sūtīja savus pārstāvjus

rātes iestādēs, tādā ceļā piedalīdamies

kopējo, t. i. visas pilsētas lietu pārzi-
nāšanā. Tā tad Rīgas pilsētas pašval-
dības pamatā gulēja šķiras cenzs, kas
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palika spēkā līdz 1870. gadam, kad, sa-

karā ar visas Krievijas reformām, šī

šķiru pazīme tika atmesta pilsētas pār-

valdes lietās. Pēc ilgiem strīdiem un ap-

spriedēm, attiecībā uz pilsētām bijušās

Baltijas guberņās, kas turpinājās no

1865. gada līdz 1877. gadam, šķiras cen-

za vietā nāca mantas cenzs.

II 1870. G. PILSĒTU NOLIKUMS.

Kā jau augstāk minēts, tiesības pieda-
līties Rīgas pilsētas pašvaldīšanā pie-

šķīra vienīgi šķiras cenzs un pašvaldība

līdz pat 1870. gadam bija šķiru orga-

nizācija. Tikai 1870. gada „pilsētu no-

likums" no šī principa galīgi atsacī-

jās. Šķiras cenza vietā ieveda nodevu

cenzu, sadalot visus pilsētas tiešo node-

vu maksātājus trijās grupās: liel-, vidus-

un sīk-maksātājos, pie kam katrai gru-

pai bija jānomaksā, neatkarīgi no gru-

pas dalībnieku skaita, viena trešdaļa

no nodevu kopsummas (p. 24). Zināms,

lielmaksātāju bija mazāk jeb pat ļoti

maz, turpretim sīkmaksātāju bija daudz.

Tomēr mazai grupai bija tiesība ievēlēt

tikpat daudz domnieku, kā lielākai vai

vislielākais Tādējādi nedaudz cilvēku ie-

vēlēja tikpat daudz domnieku, kā tūk-

stoši, t. i. atkārtojās tā pati parādība,
kāda bija novērota pie vēlēšanām Prū-

sijā, no kurienes Katrīna II bija pārņē-
musi šo „triju klašu" korporāciju. Bet

vēlētāju mazā skaita, vai vienāda sastā-

va dēļ iekšlietu ministrim, ja viņš at-

rada par lietderīgāku, bija tiesība at-

ļaut sadalīt vēlētājus pilsētā tikai divās

grupās, no kurām katra ievēlēja pusi

no domnieku skaita (p. 25).

1870. gada pilsētu nolikums piešķīra

aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības

katram pilsētas iedzīvotājam, — Krie-

vijas pavalstniekam, ja tas sasniedzis

25 gadu vecumu un ja tam vai nu 1)

piederēja pilsētas robežās nekustams

īpašums, kas bij aplikts ar pilsētas no-

dokli, 2) vai tam bija tirdzniecības jeb
rūpniecības uzņēmums uz tirdzniecības

zīmes pamata, 3) vai arī, ja tas bija no-

dzīvojis pilsētā pirms vēlēšanām vismaz

2 gadus un maksāja pilsētai par labu

zināmu nodokli no tirdzniecības, rūp-

niecības, sīktirdzniecības etc, un 4) ja
tas pilsētai nebija palicis parādā no-

dokļus (18. p.). Bez tam Baltijas pil-
sētās vēlēšanu tiesības bija piešķirtas
arī tā saucamiem literātiem, ja tie līdz

vēlēšanām bija nodzīvojuši pilsētā vis

maz 2 g. un ja tie bija maksājuši pilsē-
tai īpašu nodokli pilsētas domes no-

teiktā apmērā (not. 4. p.). Par lite-

rātiem apzīmēja brīvo profesiju darbi-

niekus ar universitātes jeb līdzīgas mā-

cības iestādes izglītību. Sievietes, ja

vien tās apmierināja prasīto mantas

cenzu, varēja realizēt savas vēlēšanu

tiesības caur pilnvarniekiem (20. p.).
Arī dažādām iestādēm un korporāci-

jām piederēja balss tiesības pilsētu vē-

lēšanās, kuras tās varēja reālizēt caur

saviem pārstāvjiem (21. p.).

Noteicošais moments, lai piedalī-

tos pilsētu vēlēšanās bija nodevu

cenzs, un, izvedot šo principu, pilsētu

iedzīvotāju lielākā daļa tika atstāta bez

komunālo vēlēšanu tiesībām, attaisno-

jot to ar maldīgo ieskatu, it kā pirmā

kārtā pilsētu labierīcības pacelšanā ie-

interesētas tikai nekustamā mantas

īpašnieku un dažādo tirdzniecības un

rūpniecības nodokļu maksātāju pilsoņu

grupas.

Šī vēlēšanu sistēma, kā redzams, savā

būtībā bija vērsta uz plašāku iedzīvo-

tāju slāņu norobežošanu no līdzdalības

pilsētas sabiedriskā pārvaldē un šinī

ziņā no dēmokratisko principu viedokļa

pelna visvairāk iebildumu.

Pilsētu pārvaldes orgānu sistēmu un

viņu iekšējo iekārtu 1870. gada noli-

kums nostādīja visumā uz pareiziem pa-

matiem, piešķirot pilsētas domei lemša-

nas un rīcības, bet pilsētas valdei tiešā

izpildorgāna funkcijas. Saskaņā ar nol.

54. p. „pilsētas dome reprezentē visu

pilsētas sabiedrību un kā tāda spriež

par visām lietām, kas skar pilsētas sa-

biedrību un rīkojas viņas vārdā visos
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gadījumos, kuros likums prasa šinīs lie-

tās pilsētas sabiedrības lēmumu."

Kas attiecas uz pilsētas sabiedrībai pie-

šķirto kompetenču apjomu, tad tādas

nolikuma vispārējos noteikumos nosacī-

tas samērā plašas, deklarējot, ka gā-

dība un rīcība par pilsētas saimnie-

cību un labierīcību piekrīt pilsētas sa-

biedriskai valdei (1. p.), norādot atse-

višķi uz 1) pilsētas pašvaldību un pil-

sētas saimniecību, 2) pilsētas ārējo lab-

ierīcību, 3) iedzīvotāju labklājības vei-

cināšanu, 4) sociālo apgādību, 5) iz-

glītības un kultūras veicināšanu un ci-

tiem pilsētas sabiedriskai pārvaldei uz-

liktiem pienākumiem (2. p.). Tieši pil-
sētas domes kompetencē arī ietilpa:

1) vēlēto amatpersonu iecelšana, 2) pil-
sētas nodokļu un nodevu noteikšana li-

kumā paredzētās robežās, 3) naturālo

klaušu pārvēršana naudā, 4) aizņēmu-

mu reālizēšana, 5) pilsētas budžeta un

saimniecības pārskata pārbaudīšana un

apstiprināšana, 6) noteikumu apstipri-

nāšana par pilsētas mantas, ēku un ie-

stāžu pārvaldīšanu, 7) pilsētas valdes

vispārējās darbības iekārtas noteikša-

na un attiecīgu instrukciju izdošana,

8) saistošo noteikumu apstiprināšana

(55. p.). Pilsētas iedzīvotājiem saisto-

šus noteikumus dome varēja izdot: a)

par ielu, laukumu, ietņu, tiltu, notek-

cauruļu, kanālu, dīķu, aku v. t. t. uztu-

rēšanu kārtībā, b) par publisku celtņu,

pieminekļu, dārzu, bulvāru aizsardzību,

c) par piestātņu, pārceltuvju, ielu dzelz-

ceļu, omnibusu v. c. satiksmes līdzēkļu
ierīkošanu un izmantošanu, d) par sē-

tu tīrīšanu, samazgu bedru, un ateju
vietu ierīkošanu un tīrīšanu, c) par lop-

kautuvju ierīkošanu un izmantošanu, f)

par pārtikas līdzekļu tirdzniecības re-

gulēšanu, g) par aizsarglīdzēkļiem pret

ūdens bojāšanos, h) par tirgiem, i) pai

aizsardzību pret ugunsgrēkiem, j) par

vietām, kurās aizliegts ierīkot viegli de-

gošu vielu noliktavas, k) par slimību

apkarošanu un 1) par miera un kārtī-

bas uzturēšanu publiskās vietās (103.

p.). Jāpiezīmē tomēr, ka pirms saisto-

šo noteikumu galīgas apstiprināšanas

bija obligātoriski jāprasa vietējās poli-

cijas priekšnieka atzinums (104. p.), un

gadījumā, ja starp domi un policiju

nebija panākama vienošanās par notei-

kumu saturu, tad lietu izšķīra īpaša

guberņas kommisija pilsētu lietās (105.

p.).
Domes pilnvaru laiks bija 4 g (48. p.).

Pilsētas saimniecības un sabiedriskās

pārvaldes lietu tiešai pārzināšanai pil-
sētas dome ievēlēja pilsētas valdi, kā

pilsētas sabiedriskās pārvaldes izpild-

orgānu (72. un 82. p. p.). Bez tam

pilsētas domei tiesība atsevišķo pilsē-
tas saimniecības nozaru pārzināšanai

nodibināt īpašas, tā saucamās izpild-

kommisijas, vai nozīmēt šim nolūkam

atsevišķu personu (73. p. un piez.). Šīs

kommisijas, resp. personas padotas pil-
sētas valdei un rīkojas valdes izstrā-

dātu un domes apstiprinātu instrukci-

ju robežās (74. p.). Arī pilsētas valdes

locekļus ievēl uz 4 gadiem, tomēr dar-

bības kontinuitātes uzturēšanai tādā

kārtībā, kā ik pēc diviem gadiem pār-

vēl pusi no valdes locekļiem (94. p.).
Kā pilsētas domes, tā arī pilsētas val-

des priekšsēdētājs cx officio ir pilsētas

galva (48. un 70. p. p.), kuru tāpat

uz četriem gadiem ievēl dome (82. p.),
bet apstiprina amatā gubernātors, resp.

(guberņas pilsētās) iekšlietu ministrija

(92. p.). Pārējiem valdes locekļiem šā-

da apstiprināšana nebija vajadzīga. Vis-

pār, pilsētas galva, salīdzinot ar val-

des locekļiem, no domes stipri neat-

karīgs. Atcelt un nodot tiesai pilsētas
valdes locekļus varēja pati dome (157.

p.), turpretim pilsētas galvu tikai val-

došais senāts. Kā domes priekšsēdē-

tājs pilsētas galva varēja lielā mērā ie-

spaidot arī lietu izlemšanu domes sē-

dēs. Tā kā pilsētas galvu apstiprināja

amatā valdības vara, kura varēja sev

nepatīkamu kandidātu arī neapstipri-

nāt, tad pilsētas galvām piešķirtā pat-

stāvība netieši bija vērsta arī uz pil-
sētas lietu vadības iespaidošanu valdī-

bai vēlāmā virzienā.
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Osta. Kŗavas iekraušana

1870. g. reformas pozitīvākā puse bija
tā, ka pilsētas sabiedriskai pārvaldei
tika piešķirta plaša patstāvība (515. p.)

pilsētas saimniecības un vietējo lietu

pārziņā. Guberņas administrācijas resp.

iekšlietu ministrijas apstiprināšana bi-

ja nepieciešama tikai svarīgākiem do-

mes lēmumiem, kā aizņēmumu noslēg-
šanai, pilsētas nekustāmās mantas at-

savināšanai, nodokļu apmēru paaugsti-
nāšanai v. t. L; bez tam, kā jau minēts,

arī saistošo noteikumu izdošanai bija

nepieciešama saskaņošanās ar admini-

strācijas atzinumu. Lielāko daļu lietu

dome varēja tomēr izlemt patstāvīgi,

starp citu arī pilsētas budžetu. Guber-

nātoram piekrita uzraudzība vienīgi par

pilsētas pārvaldes orgānu darbības li-

kumību (1. p.). Atrodot pilsētas do-

mes vai valdes lēmumus par pretliku-

mīgiem, gubernātors apturēja to spēkā
stāšanos un pārnesa lietu īpašā guber-

ņas pilsētu lietu kommisijā (11. p.), kas

izšķira to, vadoties vienīgi no attiecīgo
lēmumu likumības viedokļa, neskatot

lietu cauri pēc būtības, resp. lietderī-

Fot. Klio

bas. Kommisijas lēmumu varēja savu-

kārt pārsūdzēt senātā.

Visumā 1870. gadā nolikumu radītā

pilsētu sabiedriskās pārvaldes sistēma

funkcionēja apmierinoši.

Šo nolikumu Rīgā ieveda 1878. gadā,
bet pirmais vēlētāju saraksts sastādīts

1877. gadā. Pirmā dome, ievēlētā pēc

ši nolikuma, sanāca Rīgā 3. aprīlī 1878.

gadā. Šinīs vēlēšanās ir ņēmuši dalību

5.212 vēlētāji un ievēlējuši 72 domnie-

kus. No tiem 24 domnieki ievēlēti no

I klases — 173 vēlētājiem, kādi ir

maksājuši pilsētai 72.812 c. r. lielas no-

devas; otri 24 domnieki ievēlēti no II

klases — 629 vēlētājiem, kādi ir mak-

sājuši pilsētai 72.58 c. r. lielas nodevas,

bet pēdējie 24 domnieki ievēlēti no lIL

klases — 4410 vēlētājiem, kādi ir mak-

sājuši pilsētai 72.600 c. r. lielas node-

vas.

1870. g. pilsētu nolikums neparedzēja
domniekiem (pilnvarotiem) nekādu at-

algojumu. Pilsētas valdes locekļu skaits

arī bija bez ierobežojuma, bet ar 1892.

gada nolikumu valdei vajadzēja sastā-
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vēt no galvas un vismaz 2 valdes lo-

cekļiem, bet Rīgā bez tam arī vēl no

galvas biedra. Rīgas pilsētas dome 1878.

g. oktobrī bija pieņēmusi speciālu dar-

bības instrukciju savai valdei.

111 1892. G. PILSĒTU NOLIKUMS.

Tomēr šis 1870. gada pilsētu nolikums

jau 1892. gadā tika diezgan pamatīgi

pārstrādāts un pilsētu pašvaldība pār-

vērsta lielā mērā par administrātīvu

resp. padotības pārvaldi. Vispirms no-

devu cenza vietā bija ievests mantības

cenzs. Vēlēšanu tiesības varēja baudīt:

1) nekustamu īpašumu īpašnieki, vai šo

īpašumu lietotāji (fiziskas personas, zi-

nātniskās, mācības un labdarības iestā-

des un valdības iestādes), ja šis īpa-

šums pilsētas robežās bija novērtēts,

nodevu aprēķināšanai, ne zemāk par

3.000 rub. galvas pilsētās, bet lielākās

pilsētās (kur bija iedzīvotāju vairāk

par 100.000) ne zemāk par 1.500 r., ap-

riņķa pilsētās ne zemāk par 1.000 r.

un citās pilsētās ne zemāk par 300 r.;

2) tirdzniecības un rūpniecības uzņē-

mumu turētāji: a) ja galvas pilsētās

izpirka pirmās katēgorijās tirdzniecī-

bas apliecību, vai ne zemāk par trešās

katēgorijās rūpniecības apliecību, vai

nomaksāja par kuģniecības uzņēmumu

pamatnodevas ne mazāk par 500 r. ga-

dā, b) ja izpirka citās pilsētās ne ze-

māk par otrās katēgorijās rūpniecības

apliecību un kuģniecībā nomaksāja pa-

matnodevas ne mazāk par 50 r. Tā tad

vēlēšanu tiesības piederēja tikai turī-

giem un mantīgiem pilsoņiem. 25 gadu

vecumu nesasniegušie vai aizgādniecībā

jeb aizbildniecībā stāvošie, kā arī īpaš-
nieces-sievietes varēja izlietot savas vē-

lēšanu tiesības tikai caur pilnvarotiem,
vai arī aizgādņiem. Biedrības, sabie-

drības un kompānijas izpauda vēlēša-

nu tiesības caur priekšstāvjiem, bet zi-

nātniskās, mācību un valsts iestādes

caur komandētiem priekšstāvjiem. Vē-

lēšanās nevarēja ņemt dalību prokurā-

turas un guberņas policijas ierēdņi, gu-

bernātors, kristīgu ticību garīdzniecī-

ba, degvīna pārdotavu turētāji un pār-

devēji, ēbrēji Baltijā, kā arī visi ilgāk

par pusgadu nokavējušie samaksāt pil-
sētas nodokļus — parādnieki. Neva-

rēja piedalīties vēlēšanās arī ārzem-

nieki.

Neskatoties pat uz to, ka viena per-

sona varēja nodot divas balsis — vienu

uz personīgu tiesību pamata, bet otru

uz pilnvaras vai priekšstāvības pama-

ta, tomēr jau 1892. gadā pilsētu no-

likuma apspriedēji, uz iepriekšējo datu

pamata, bija paredzējuši, ka no visas

Krievijas pilsētu skaitļa (336) vairāk

kā puse (154) uzrādīs mazāk par simtu

vēlētāju. Tik augsts bija noteikts man-

tas cenzs.

Ciešā un tiešā atkarībā no vēlētāju skai-

ta bija nostādīts arī domnieku skaits:

pilsētās, kurās bija ne vairāk par 100

vēlētāju, bija jāievēl 20 domnieku; nā-

košie, virs 100, vēlētāji varēja sūtīt pēc

katriem četriem gadiem vēl trīs dom-

niekus, kamēr domnieku skaits nesa-

sniegtu 40, bet guberņas un lielākās ap-

riņķu pilsētās līdz 60 un pilsētās, kur

iedzīvotāju bija vairāk par 100.000 —

pat līdz 80; galvas pilsētās domnieku

paredzētais skaitlis bija — 160. (Būtu

jāpiezīmē, ka pēc 1870. gada pilsētu no-

likuma vismazākais domnieku skaits

bija nozīmēts ar skaitli 30, bet Pēter-

burgai bija 252 domnieki.)
Ar šo pilsētu nolikumu domniekiem

bija uzlikts pienākums sanākt uz ap-

spriedēm ne mazāk kā 4reizes un ne vai-

rāk par 24 reizēm gadā (neskaitot ār-

kārtējās apspriedes), tur apspriest, lemt

visas pilsētu saimnieciskās un admini-

strātīvās lietas, pārraudzīt, rīkot un

revidēt pilsētas valdi, gan ar vienkāršu

balsu vairākumu, gan ar kvalificētu vai-

rākumu lietās, kādas uzskaitītas 72.

pantā, ievērojot kvorumu — puse no

domniekiem, ja pilsētai to ir zem 40,

un Vs daļu, ja to ir vairāk par 40.

Dome vēlēja izpildu orgānu — pilsētas
valdi no pilsētas vēlētāju vai domnieku



197

vidus, ar pilsētas galvu priekšgalā. Gal-

vas pilsētās valdē vajadzēja būt 6 lo-

cekļiem, guberņas pilsētās 3 locekļiem,

Pēterburgā, Maskavā, Odesā un Rīgā
arī galvas biedri piedalījās valdē, kā

pilntiesīgi valdes locekļi.

Ar šo jauno (1892. g.) pilsētu noliku-

mu tika pastiprināta centrālās varas

uzraudzība un pielaista pat piedalīšanās

pašvaldībā. Vispirms tas bija panākts

ar to, ka pilsētas galva un valdes locekli

skaitījās valsts dienestā un tamdēļ viņi

obligātoriski bija apstiprināmi savos

amatos. Galvas pilsētai galva tika ap-

stiprināts pat no augstākās suverēnās

varas — cara; viņu biedri un pilsētu

galvas guberņu pilsētās — no iekšlietu

ministra, bet citās pilsētās — no guber-
nātora.

Puse no pilsētas valdes locekļiem, pēc

katriem diviem gadiem, pēc kārtas iz-

stājās no valdes sastāva un tādā ceļā

jaunā valdē darbojās puse locekļu, ie-

vēlētu no agrākiem domniekiem.

Pilsētas galva prezidēja kā valdē, tā

arī domē un varēja izlietot plaši savu

varu — pat apturēt valdes lēmumu iz-

pildīšanu, ja atrada, ka tas ir pretliku-

mīgs, ziņojot par to gubernātoram

(p. 99).

Tajak, kā domes, ta arī pilsētu valdes

un pilsētu galvas bija padotas guber-
nātoram un iekšlietu ministrijai loti jū-
tamā mērā, ne tikai saistošu noteikumu

izdošanas lietās, bet arī vispāri savā

darbībā. Šī padotība nebija vienkārša

pārraudzība vai kontrole, bet gan cen-

trālās varas iestāžu un orgānu admini-

strātīvā rīcība.

Tā: 1) gubernātoram bija piešķirta tie-

sība revidēt pilsētas valdi un viņai pa-

dotās iestādes, tiesība uzdot ievest li-

kumīgu kārtību; valde, nepiekrišanas

gadījumā gubernātora priekšrakstiem,

varēja ziņot par to domei; ja dome pie-
krita valdes iebildumam, tad gubernā-
tors strīdu nodeva guberņas pil-
sētu pašvaldību un zemstu lietu kom-

misijai izspriešanai (pēdējā prezidēja

gubernātors). Kommisijas spriedums

bija nekavējoši jāizpilda pilsētas val-

dei, bet dome to varēja tikai pārsūdzēt
senātam caur gubernātoru, kurš to ar

kommisijas atsauksmi nosūtīja iekšlietu

ministrim, bet pēdējais ne vēlāk kā 3

mēnešu laikā nosūtīja to ar savu slē-

dzienu senāta izspriešanai (p. 100—

182); 2) visus domes lēmumus pilsētas

galva cēla priekšā gubernātoram, no

kuriem lēmumus par mūža renti, aiz-

ņēmumiem, garantijām, par taksēm un

citiem regulāriem maksājumiem, par

instrukcijām pilsētas valdei un citiem

izpildu orgāniem, par pārgrozībām plā-
nos un par jaunu plānu sastādīšanu

nevarēja izpildīt, kamēr nebija saņem-

ta gubernātora apstiprināšana (p. 78);

3) tikai ar iekšlietu ministra apstipri-

nājumu varēja izpildīt domes lēmu-

mus (p. 79) par natūrālo klaušu pār-
likšanu naudā, kā arī ieskaitīt vispārī-

gos izdevumos ielu un trotuāru ierī-

košanu un apkopšanu, netīrumu novāk-

šanu, lēmumus par pilsētas nekustamu

īpašumu atsavināšanu, par aizņēmu-

miem, kuri pārsniedz iepriekšējā gada
ienākumus, lēmumus par pilsētas plāna

un ielu pārgrozībām, par jauna plāna

sastādīšanu; 4) katru domes lēmumu

gubernātors, nepiekrišanas gadījumā
(78. p.), nodeva guberņas pārvaldes pil-
sētu lietu kommisijas izspriešanai; ja

kommisija piekrita gubernātora ieska-

tam (gubernātors prezidēja obligāto-
riski kommisijā), tad domes lēmums

tika uzskatīts par nenotikušu, par ko

tika paziņots domei; ja kommisija ne-

piekrita gubernātora domām, tad lietu

nodeva iekšlietu ministrim, kurš, pie-
krišanas gadījumā gubernātora ieska-

tam, paziņoja gubernātoram un pilsē-
tas domes lēmums tika uzskatīts par

anulētu; 5) visus tos domes lēmumus,

kurus vajadzēja apstiprināt iekšlietu

ministrim, gubernātors tam cēla priekšā

ar savas kommisijas atsauksmi; ja mi-

nistrs neapstiprināja, tad domes lē-

mums tika arī uzskatīts par nenotiku-

šu; 6) gubernātors varēja apturēt 2 ne-

dēļu laikā arī tāda domes lēmuma iz-
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pildīšanu, kurš nebija jāapstiprina, ja

tas nesaskanēja, pēc gubernātora ieska-

ta, ar likumiem vai arī nesakrita ar vis-

pārējām valsts vajadzībām un intere-

sēm, vai arī runāja pretim vietējo ie-

dzīvotāju interesēm; atrazdams nesa-

skaņu ar likumiem, gubernātors nodeva

apturēto domes lēmumu savas kommi-

sijas izspriešanai mēneša laikā; kom-

misijas spriedums par domes lēmuma

izpildīšanu vai atcelšanu bija jāizpil-

da; bet ja gubernātors tomēr neatrada

par iespējamu piekrist kommisijas do-

mām, tad viņš otrreiz atkal pats aptu-

rēja domes lēmuma izpildīšanu, bet

visu lietu nekavējoties nosūtīja iekš-

lietu ministrim, kurš vai nu uzdeva gu-

bernātoram lēmumu tomēr nodot iz-

pildīšanai, vai arī iesniedza senātam

priekšlikumu par lēmuma atcelšanu; 7)

ja gubernātors nepiekrita domes lēmu-

mam tā nelietderības dēļ, viņš to, kopā
ar savas kommisijas atsauksmi, nosū-

tīja iekšlietu ministrim, kurš triju mē-

nešu laikā paziņoja gubernātoram par

lietas likteni, pie kam, starp citu, a)

ja iekšlietu ministrs atrada lēmumu at-

tiecībā uz nodevu paaugstināšanu par

lietderīgu, tad viņš ierosināja priekšli-
kumu par tā pieņemšanu likumdošanas

ceļā; b) citos gadījumos viņš lēmumu

nosūtīja vienkārši ministru padomei iz-

spriešanai.

Tā tad, kā redzam, gubernātoram un

centrālai varai bija piešķirta tiesība uz-

raudzīt pašvaldības ne tikai no likumī-

bas, bet arī no lietderības viedokļa. Vēl

jāaizrāda, ka gubernators varēja ne ti-

kai apturēt domes lēmumus, bet daž-

reiz varēja pat apieties arī bez domes

lēmumiem; ja otrreiz, t. i. no jauna

sasauktā dome nenoturēja sēdi, kvo-

ruma trūkuma dēļ, tad pilsētas galva
domei iesniegtos priekšlikumus nodeva

gubernātoram, kurš tos, kādiem viņš

piekrita, tūlīt nodeva izpildīšanai, bet

pārējos savai kommisijai izlemšanai, vai

arī nosūtīšanai iekšlietu ministrim vai

senātam.

Ta tad gubernātors kopā ar pilsētas

valdi, resp. galvu, varēja kādu laiku

„pārvaldīt" pilsētu, t. i. iztikt bez do-

mes. Kā agrāk, tā arī tagad domei pie-

krita tiesība sastādīt obligātoriskus no-

teikumus savas saimniecības nozarēs,

kādi noteikumi nedrīkstēja runāt pretī

pastāvošiem likumiem. Nav gandrīz ne-

viena resora, kura darbība nesadurtos

ar pilsētas saimniecības un kompeten-

ces objektiem. Ja gubernātors piekrita

viņam priekšā stādītiem saistošiem no-

teikumiem, viņš tos publicēja vietējos

laikrakstos, guberņu iestāžu nolikuma

424. pantā paredzētā kārtībā.

Bet, ja gubernātors neatrada par ie-

spējamu vai vajadzīgu apstiprināt vi-

ņam priekšā celtos noteikumus, tad

lieta ņēma tālāku virzienu pēc 80. p.

paredzētās kārtības, t. i. gubernātors
nodeva lietu savai pilsētu lietu kommi-

sijai izspriešanai; ja kommisijas locekļu
vairākums piekrita gubernātora ieska-

tiem, tad noteikumi tika uzskatīti par

neesošiem, bet pretējā gadījumā guber-
nātors lietu nodeva iekšlietu ministrim

galīgai izlemšanai (110. p.). Nekāda tā-

lāka pārsūdzība nebija pielaižama.
Tomēr jāsaka, ka 1892. g. pilsētas no-

likumā domes vispārējā kompetence

bija paredzēta diezgan plaša (63. p.),
kurā ietilpa: 1) amata personu ievēlē-

šana, 2) algu noteikšana, 3) darbības

instrukciju izstrādāšana, 4) ienākumu

un izdevumu resp. budžeta noteikšana,

5) vietējo nodokļu noteikšana, 6) na-

turālo zemstes klaušu noteikšana, kā

arī līdzekļu noteikšana ielu, trotuāru

ierīkošanai un uzturēšanai, skursteņu
tīrīšanai un naktssargu atalgošanai, ne-

tīrumu novākšanai, 7) nodokļu parāda

atlaišana, 8) slimnīcu un labdarības ie-

stāžu pārzināšana, 9) immobīļu iegūšana

un atsavināšana, 10) cenu noteikšana

pārtikas vielām, 11) maksas noteikšana

par labierīcības iestāžu izlietošanu, par

pilsētas īpašumu ekspluatēšanu, par ce-

ļiem, nodevām v. t. t., 12) par pilsētas

aizņēmumiem, 13) pilsētas plānu pār-

grozīšana un jaunu plānu sastādīšana,

14) valdes darbības un pārskatu pār-
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baudīšana un ierēdņu saukšana pie at-

bildības, 15) petīciju iesniegšana valsts

iestādēm un amata personām v. t. t.

Pēc 1870. gada pilsētu nolikuma nor-

mām Rīgas pilsētai bija, kā jau minēts,

paredzēti 72 pilnvarotie, bet ar 1892. g.

nolikumu — 80 pilnvarotie, bez tam 16

kandidāti viņu vietās un viens pareiz-

ticīgās garīdzniecības pārstāvis.

Visraksturīgākais starp 1870. gada un

1892. gada pilsētu nolikumiem ir izteikts

ar to, ka 1870. gada nolikuma 5.

pants: „Pilsētu sabiedriskā pārvalde

savas varas robežās darbojas pat-

stāvīgi," ir atmests, bet ir ievesti no-

teikumi: a) „uzraudzība par pilsētas sa-

biedriskās pārvaldes darbības pareizību

un likumu piekrīt gubernātoram" (11.

p.); b) gubernātors aptur domes lēmu-

mu ne tikai tad, ja tas nav saskaņots ar

likumu, bet arī tad, ja, pēc viņa ie-

skata, tas „neatbilst valsts interesēm un

vajadzībām, vai arī traucē vietējo ie-

dzīvotāju intereses" (83. p.), — citiem

vārdiem sakot, ir pastrīpota gubernā-
tora tiesība uzraudzīt pašvaldību arī

no lietderības viedokļa; — c) ja iekš-

lietu ministrs vai gubernātors neatrod

par iespējamu apstiprināt ievēlēto pil-
sētas galvu vai valdes locekļus, tad do-

mei jāstājas pie jaunām vēlēšanām, pie
kam neapstiprinātie vairs nevarēja ba-

lotēties; ja arī jaunievēlētie netiktu ap-

Fotogr. J. Rieksts

stiprināti, tad vakantās vietās iekšlietu

ministrs vai gubernātors varēja iecelt

paša izraudzītas personas.

IV PĀRGROZĪJUMI PILSĒTU NOLI-

KUMĀ PĒC 1900. GADA LĪDZ LA-

TVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANAI.

Sakarā ar 1905. gada sabiedrisko ku-

stību, izcelto šķiru cīņu un pateicoties

tām pie Krievijas valdības panākto pār-

liecību, ka bez plašākas sabiedrības pie-

dalīšanās nav regulējami un apmieri-
noši izpildāmi valsts un pašvaldības uz-

devumi, ir notikuši arī pilsētu noliku-

mā pārgrozījumi un papildinājumi. Tie

ir nākuši 1906., 1912., 1915. un 1917.

gadā. Ar tiem Latvijas valsts ir pār-

ņēmusi pilsētu nolikumu. Uz Latvijas
valsts proklamēšanas dienu būtu jākon-
statē pie 1892. gada pilsētu nolikuma

šādi jauninājumi.

No vienas puses pilsētu sabiedriskā

pārvalde atbrīvoja no dažiem specifis-

kiem pienākumiem, piem.: pilsētām at-

krita pienākums rūpēties par pareiz-

ticīgo dievnamu ierīkošanu un uzturē-

šanu, uzraudzīt ēbreju garīgo pārvaldi,
kontrolēt ēbreju „korobkas" nodokļus

(1915. un 1917. gadu likumi). Ar spe-

ciālu likumu atvieglināja pilsētu un

zemstu klaušu nastu attiecībā uz darba

un dzīvokļu telpu piegādāšanu vietē-
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jai policijai līdz ar šo telpu apsildīšanu

un apgaismošanu: pusi no šiem izdevu-

miem pārņēma, sākot ar 1914 g. 1. jan-

vāri, uz saviem pleciem valsts (skat.

1912, gada „Sobr. uzak. i rasp. prav."

Nr. 254, 2284. pants).
No otras puses, sabiedriskās pārvaldes

kompetence tika deklarēta ar plašāku
formulu: „Pilsētas sabiedriskā pārvalde

pārzin vietējās pašvaldības un saimnie-

cības lietas, kuras ar sevišķiem liku-

miem viņiem padotais" (1. pants). Bez

tam izceltas „it īpaši" pilsētu pārzinā-

šanai piekrītošas lietas, starp kādām at-

rodam agrākās kompetences, bet no-

teiktāki un sīkāki nozīmētas lietas un

bez tam atrodam arī jaunas, kamdēļ

agrāko 12 grupējumu vietā atrodami

jau 19 grupējumi. Tā pilsētai uzlikti

jauni pienākumi: gādāt par iestādēm,

kuru mērķis pacelt pilsētas iedzīvotāju
tikumību un apkarot žūpību un neti-

klību, gādāt par darba aizsardzību, rī-

kot sabiedriskus darbus, novērst darba

trūkumu, ierīkot darba biržas, ierīkot

labdarības iestādes, sniegt juridisku pa-

līdzību iedzīvotājiem, izdarīt statistis-

kus pētījumus (pilsētas nolikuma otrā

panta punkti 7., 12., 14. un 16.). Pil-

sētu pārvaldei piešķirtas tiesības sa-

rīkot pilsētu darbiniekiem saeimas, stā-

ties nolīgumos ar pilsētu, zemstu un

miestu pārvaldēm (turpat 17. p.) v. t. t.

Tika atjaunota 1870. g. pilsētu nolikumā

fiksētā pilsētu pašvaldības tiesība lemt

savas lietas patstāvīgi: „izšķirot savā

pārziņā esošās lietas pilsētas sabie-

driskā pārvalde rīkojas patstāvīgi" (5.

pants). Šis patstāvības princips diez-

gan konsekventi un pakāpeniski iz-

vests dzīvē: dome pārvērsta par īsto

lemjošo pārvaldības orgānu, kuram par

priekšsēdētāju nav vairs pilsētas gal-

va, bet speciāli vēlēta persona no dom-

nieku vidus; pilsētas valde pārvērsta

par vienīgo atbildīgo izpildu orgānu;

domei dotas tiesības pagaidām atstādi-

nāt no amata pilsētas valdes locekļus
(ja pret tiem iesākta kriminālvajāšana);
ievēlētās pilsētas pārvaldes amata per-

sonas nav vajadzīgs apstiprināt valsts

varai; domes un pilsētas valdes rīcība

un darbība uzraugāma iekšlietu mini-

strijai no likumības, bet ne no lietde-

rības viedokļa, pie kam strīdus starp

pilsētas pārvaldi un pārraudzības ie-

stādēm un personām izšķir administrā-

tīvā tiesa, ar senātu kā pēdējo instanci.

Reizē ar to sabiedrībai, resp. iestādēm

un atsevišķām amata privātpersonām

arī piešķirtas tiesības griezties pie ad-

ministrātīvās tiesas ar sūdzībām par

katru domes lēmumu un saistošu notei-

kumu, ja tie aizskar sūdzētāju tiešas

intereses (sk. pils. nolik. pantus: 21.,

62., 63., 79., 81.-82., 581
.,

118., 122., 124,

1102
.,

141.-142. un 144.).

Sevišķu vērību pelna tāds jauninājums,

kā pilsētu iecirkņu pārvalžu ievešana ar

Krievijas pagaidu valdības 1917. gada
14. aprīļa izdotiem pagaidu noteiku-

miem.

Šīs pārvaldes jākvalificē, kā zināmas

komunālas patstāvības piešķiršana arī

atsevišķām pilsētas daļām.

Saskaņā ar pagaidu noteikumu 1. pantu

pilsētas iecirkņu pārvaldes varēja nodi-

bināt pilsētās ar ne mazāk par 150.000

iedzīvotājiem, pie kam attiecīgais lē-

mums par to pilsētas domei jāpieņem

ar balsu vairākumu, kas pārsniedz pusi

no visa pilsētas domnieku skaita. Pil-

sētas attiecīgā sadalīšana iecirkņos no-

tiek vadoties tiklab no pastāvošā admi-

nistrātīvā iedalījuma, kā arī no topo-

grāfiskām un citādām dažādo pilsētu

daļu īpatnībām.
Kas attiecas uz iecirkņu pārvalžu Orga-

zācijas veidu, tad tas, kā jau teikts,

izpauž atsevišķo pilsētas daļu zināmu

komūnālu patstāvību ar attiecīgu or-

gānu sistēmu: 1) iecirkņu vēlētāju kor-

pusu, 2) iecirkņa domi, 3) iecirkņa val-

di un 4) revīzijas kommisiju.
Pēc pagaidu noteikumu 12. panta ie-

cirkņu domju vēlēšanas izvedamas, pie-

mērojoties pagaidu noteikumiem par

pilsētas domnieku vēlēšanām, pie kam

iecirkņu vēlētāju sarakstos ievedamas:

a) personas, kas sarakstu sastādīšanas
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laikā dzīvo attiecīgā iecirknī, un b)

personas, kam iecirkņa robežās ir mā-

jas iekārta (domašņeje obzavedenije),
dienesta vieta vai arī citāda ar iecirk-

ni saistīta noteikta nodarbošanās.

lecirkņu domes domnieku skaits nevar

būt mazāks par 20 un lielāks par 50.

Šo skaitu, atkarībā no attiecīga iecirk-

ņa iedzīvotāju daudzuma, tuvāk nosaka

pilsētas dome.

lecirkņa dome ievēl uz savu pilnvaru
laiku no sava vidus domes priekšsēdē-

tāju. Priekšsēdētājs un domes domnieki

saņem atalgojumu pilsētas domes no-

teiktos apmēros. lecirkņa valde sastāv

no priekšsēdētāja un locekļiem, kuru

maksimālo skaitu nosaka pilsētas do-

me.

Apspriežot pilsētas domē lietas, kas

attiecas uz zināmu iecirkni, domes sēdē

vajadzības gadījumā pieaicina ar pa-

domdevēja balsstiesību iecirkņa domes

un valdes priekšsēdētājus. Līdzīgā kār-

tā attiecīgā iecirkņa valdes priekšsēdē-

tāju pieaicina pilsētas valdes sēdēs.

lecirkņu pārvalžu kompetenci nosaka

pagaidu not. 2. pants: „Pilsētas iecirk-

ņu pārvaldes palīdz pilsētas sabie-

driskai pārvaldei veikt pilsētas saim-

niecības un pārvaldības uzdevumus, kas

attiecas uz atsevišķo pilsētas daļu va-

jadzībām. Pilsētas iecirkņu pārvalžu

pārziņai piekrītošo lietu tuvākā noteik-

šana pieder pilsētas domei."

lecirkņu pārvaldes darbojas savas kom-

petences robežās, piemērojoties vispā-

rējiem noteikumiem par pilsētas sabie-

drisko pārvaldi, resp. pilsētas noliku-

mam. Pilsētas dome var arī izdot ie-

cirkņu pārvalžu darbības regulēšanai

attiecīgas instrukcijas.
Naudas līdzekļus, kas nepieciešami

iecirkņu pārvaldēm viņu uzdevumu

veikšanai, piešķir pilsētas dome pēc

iecirkņu valžu sastādītu un iecirkņu

domju pieņemtu budžetu caurskatīša-

nas un apstiprināšanas.
Pārskatus par naudas līdzekļu izlieto-

šanu sastāda iecirkņu valdes. Tos kon-

trolē iecirkņa domes izvēlēta revīzijas

kommisija. Pēc pārskatu pieņemšanas

iecirkņa domē tie nododami pilsētas
domei.

Visi iecirkņa domes lēmumi piecu die-

nu laikā paziņojami pilsētas valdei. Ja

pēdējā iecirkņa domes lēmumu atrod

par nesaskanošu ar pastāvošiem liku-

miem vai pilsētas kopējām interesēm,

tad tai tiesības dot rīkojumu par at-

tiecīgā lēmuma izpildīšanas apturēša-

nu un nodot lietu pilsētas domei, kura

tad taisa galīgu lēmumu.

lecirkņu pārvalžu darbība tā tad pa-

dota pilsētas centrālās pārvaldes uz-

raudzībai nevien no likumības, bet arī

no lietderības viedokļa, pie kam pil-
sētas valdei piešķirtas suspensīvā veto

tiesības. Atzīmējams arī, ka iecirkņu

pārvalžu darbības saskaņošanai pilsētas
valdei regulāri jāsasauc visu iecirkņu

domju un valžu priekšsēdētāju sa-

pulces.

Varētu piezīmēt, ka šādai iecirkņu pār-
valžu sistēmai ir piekritēji Vācijā:

Prūsijas 1853. gada pilsētu nolikumā

(60. p.), kā arī jaunā pilsētu pašval-
dības satversmes projektā („Bezirks-
vorstener" institūts) atrodam šo insti-

tūtu. Nedz Krievijā, nedz pie mums nav

bijis attiecīgu novērojumu, tamdēļ grūti

spriest par viņa noderīgumu vispāri un

piemērotību mūsu apstākļos.

V LATVIJAS PILSĒTU PAŠVALDĪ

BAS PAMATLIKUMI LĪDZ 1931. G.

Ar šādiem īsumā minētiem principiāla
rakstura pārgrozījumiem 1892. g. pil-
sētu nolikums stājās spēkā Latvijā uz

1919. g. 5. decembra likuma pamata

(1919. g. Lik. kr. Nr. 154). Šis likums

paredz, ka Latvijā pēc 1918. g. 18. no-

vembra nāk spēkā visi agrākās Krievi-

jas likumi, kuri darbojās Latvijas robe-

žās līdz 1917. g. 24. oktobrim, „cik

tālu tie (likumi) nav atcelti ar jau-

niem likumiem un nerunā pretim Lat-

vijas valsts iekārtai un Tautas Pado-

mes platformai".
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Pats par sevi saprotams, ka šādā ceļā

bija uzlikts pienākums izveidot un attī-

stīt pilsētu pašvaldības pamatus pēc

mūsu valsts iekārtas principiem.

Mūsu republikas dēmokratiskie pamati

un mūsu jaunie tiesiskie principi iz-

teikti vienkārši:

1) «Latvija ir patstāvīga un neatkarīga

republika ar dēmokratisku valsts ie-

kārtu. 2) Latvijas valsts suverēnā vara

pieder Latvijas tautai" (1920. g. lik.

krāj. Nr. 182). 3) „Latvijas valsts su-

verēnās varas nesēja Latvijas tautas

vārdā ir... tautas ievēlētā Satversmes

sapulce" (1920. g. lik. krāj. Nr. 183).

4) „Latvijas Satversmes sapulcē ievēl

vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklā-

tās un proporcionālās vēlēšanās. Vēlē-

šanu tiesības ir abu dzimumu Latvijas

pilsoņiem, kuri vēlēšanu sarakstu sa-

stādīšanas pirmā dienā ir sasnieguši 21

gadu" (1919. g. lik. krāj. Nr. 124 un

1922. g. lik. krāj. Nr. 113).

Šie principi pilnīgi ieturēti arī mūsū

pilsētu pašvaldību juridiskā uzbūvē: a)
kā Latvijas tauta, tā arī pilsētas iedzī-

votāji savu saimnieka varu izpauž vis-

pārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās

un proporcionālās vēlēšanās, nododot

šo varu izredzētiem uz trim gadiem;

b) kā valsts vēlēšanās, tā arī pilsētu
pašvaldību vēlēšanās, var ņemt dalību

tikai personīgi un nododot tikai vienu

balsi (sk. „Lafvijas Republikas Sa-

tversme", „Lik. par Saeimas vēlēša-

nām", 1919. g. lik. krāj. Nr. 124, 1922.

g. Lik. krāj. Nr. 113 un 115, - salīdz.

„Pagaidu noteikumi par pilsētu dom-

nieku vēlēšanām", 1923. lik. krāj. Nr.

164, 1924. g. Nr. 152); c) kā pilsētu, tā

arī Saeimas vēlēšanās ņem dalību Lat-

vijas abu dzimumu pilsoņi, bez dzimu-

ma, tautības un ticības izšķirības, kuri

sasnieguši 21 gada vecumu, t. i. bau-

da vēlēšanu aktīvās un pasīvās tiesības

(jāatzīmē katra pilsoņa un pilsones

priekšrocības pie Saeimas vēlēšanām:

1) vēlēšanu pasīvās tiesības bauda arī

personas, kas stāv zem tiesas vai izme-

klēšanas, t. i. viņas zaudē tiesību ievē-

lēt, bet var tikt ievēlētas; 2) pie Saei-

mas vēlēšanām nav no svara dzīvošanas

vieta, turpretim, lai iegūtu tiesības pil-
sētu vēlēšanās, vajaga nodzīvot pilsētas
robežās ne mazāk par 8 nedēļām).
Salīdzinot tagadējo pilsētu nolikumu ar

veco, jāpastrīpo sekošās atšķirības. Pēc

1892. g. pils. nolik., kā jau minēts, vē-

lēšanu tiesības piederēja: 1) Krievijas

pilsoņiem un valdības iestādēm, zināt-

niskām un mācības iestādēm, labdarī-

bas iestādēm, ja šīs personas, kā arī ie-

stādes ne mazāk par gadu valdīja uz

īpašuma, vai mūža lietošanas tiesībām

pilsētas robežās vērtīgus immobiļus,
kādi bija novērtēti nodokļu ņemšanai

par labu pilsētai: galvas pilsētās ne ma-

zāk par 3000 zelta (cara) rubļiem, gu-

berņas pilsētās ar vairāk kā 100.000 ie-

dzīvotājiem — ne mazāk par 1000 rbļ.,
citās pilsētās — ne mazāk par 300 r.

Jāatzīmē, ka nodokļu aprēķināšanai,
kā par labu valstij, tā arī par labu paš-

valdībām, immobiļi tika vērtēti 3—4 reiz

zemāk par tirgus vērtību. Tā tad, pa-

tiesībā tikai vērtīgs immobils atļāva

ņemt dalību vēlēšanās.

Otra turīgā grupa, kas varēja piedalī-
ties vēlēšanās, bija likumīgi nodibinā-

tās tirdzniecības, rūpniecības un kuģ-
niecības biedrības, sabiedrības un kom-

pānijas, ja šīs juridiskās personas ne

mazāk, kā gadu nodarbināja uzņēmu-

mus, apmaksātus ar nodokļiem, izpēr-
kot: a) galvas pilsētās I šķiras tirdz-

niecības apliecību, vai rūpniecības ap-

liecību ne zemāku par 111 šķiru, vai

maksājot pamafnodokli par kuģniecī-
bas uzņēmumiem vairāk par 500 rbļ.

gadā; b) citās pilsētās izpērkot aplie-
cību un maksājot ar attiecīgām apliecī-
bām un zīmēm ne mazāk kā 50 rbļ.

pamatnodokļa.

Tomēr, ne visi šie pilntiesīgie pilsoņi
un juridiskās personas varēja piedalī-
ties vēlēšanās. Izslēdza: a) guberņas po-

licijas amatpersonas, b) kristīgo kon-

fesiju mācītājus, c) prokurātūru, d)

Baltijas pilsētās — ebrējus, c) guber-

ņas pilsētu un zemstes lietu kommisijas
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Osta ziemā.

priekšsēdētājus (gubernātorus) un lo-

cekļus, izņemot muižniecības pārstāv-

jus, gub. zemstes priekšsēdētāju, pil-
sētas galvu un pa vienam no domes un

zemstes sapulces ievēlētiem locekļiem.
Bez tam vēl jāatzīmē personas, kas, ne-

atkarīgi no viņu mantas stāvokļa, ne-

varēja piedalīties vēlēšanās personīgi:

a) sievietes — bet tikai pilnvarojot
savu tēvu, vīru, dēlu, meitas vīru, bēr-

nu bērnus, brāli un brāļa dēlu; b) vī-

rieši, kas nebija sasnieguši 25 gadu ve-

cumu tikai caur aizgādniecību vai

aizbildniecību; c) juridiskas personas

un iestādes, biedrības, sabiedrības un

kompānijas — tikai caur pārstāvjiem.
Nekādi nevarēja piedalīties personas,

kuru gods bija aptraipīts, t. i.: 1) tie-

sātas un sodītas ar kārtas tiesību at-

ņemšanu vai ierobežošanu, ar atlaiša-

nu no dienesta un par mantkārīgiem

noziegumiem (zādzība, krāpšana, zag-

tas mantas slēpšana, pirkšana un ķīlā

pieņemšana, kā arī augļošana), — arī

pat tad, ja noticis izlīgums vai amne-

stija, resp. ja sods ir dzēsts apžēloša-
nas ceļā; 2) ar tiesas spriedumu at-

celtie no amata — triju gadu laikā; 3)

personas, kas atrodas zem izmeklēša-

nas vai tiesas, kā apsūdzētie par tikko

uzskaitītiem noziegumiem (1. un 2. p.);

4) par maksātnespējīgiem atzītie (iz-

ņemot nelaimīgo maksātnespēju); 5)

garīdznieki, kas netiklības dēj, kā arī

citas personas, kas par savu sliktu uz-

vešanos izslēgtas no savas kārtas (ga-

rīdzniecība, zemniecība, pilsonība un

muižniecība); 6) personas, kas atrodas

zem atklātas policijas uzraudzības; 7)

alkoholisku dzērienu pārdotavu īpaš-

nieki, resp. krodzniecības veikalu tu-

rētāji un pārdevēji; 8) visas personas,

kuru parāds pilsētai pārsniedz pusgada

nodokļu apmēru.

Visi pilntiesīgie pilsoņi un juridisko

personu un iestāžu pārstāvji varēja no-

dot katrs ne mazāk par vienu un ne

vairāk par divām balsīm: vienu uz per-

sonīgo tiesību pamata, bet otru uz piln-

varas vai pārstāvības tiesību pamata.

Vēlētāju sapulce varēja būt viena visā

pilsētā vai arī sadalīta vēlēšanu iecirk-

ņos pa pilsētas daļām.
Pilsētas valdei pastāvīgi bija jātur vē-

lētāju saraksti pilnā kārtībā, rūpīgi at-

zīmējot notikušās pārgrozības. Šos vē-

lētāju sarakstus gubernātors izsludināja
trīs mēnešus pirms vēlēšanām, un katrs

pilsētas iedzīvotājs divu nedēļu laikā

pēc izsludināšanas varēja iesniegt pil-
sētas valdei savus iebildumus par ne-

pareizībām vai nepilnībām. Pilsētas val-
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de vai mv ievēroja vai neievēroja iebil-

dumus un nodeva sarakstus gubernā-
tora izlemšanai, paziņojot reizē ar to

arī sūdzētājam viņa iesnieguma likte-

ni. Ar pilsētas valdes rīcību neapmie-

rinātais sūdzētājs varēja 7 dienu laikā

iesniegt sūdzību gubernātoram, kurš to

nodeva guberņas pilsētu un zemstu lie-

tu kommisijas izspriešanai. Šīs kom-

misijas lēmums bija galīgs, t. i. nepār-
sūdzams.

Galīgi pieņemtie vai izlabotie vēlētāju
saraksti ne vēlāk kā mēnesi pirms vē-

lēšanām tika publicēti vispārīgai zinā-

šanai. Šie saraksti vairs nebija grozāmi.

Pēc tiem, zem pilsētas galvas, vai arī,

ja bija vairāki vēlēšanu iecirkņi, zem

speciāli no gubernātora iecelta domnie-

ka vadības tika izdarītas vēlēšanas, ja

bija sanācis vēlētāju vairāk par to dom-

nieku (56. p.) un viņu kandidātu skai-

tu (42. p. — kandidātu ne mazāk par
1/5 daļu no domnieku skaita), kas jā-
izvēl. Par domniekiem varēja ievēlēt ti-

kai tās personas, kurām pašām bija
balsstiesība vēlēšanās; balsot varēja ar

bumbiņām un aizklāti, bet ievēlamam

kandidātam vajadzēja dabūt vairāk

balsu „par", nekā „pret". Tikai ar 1906.

gada grozījumu balsošanu varēja izda-

rīt arī ar zīmītēm, uzrakstot uz tām

vēlamo personu un nododot zīmīti vai

nu priekšsēdētājam atklātā sapulcē, vai

arī iemetot kastītē, vēlētāju klāt-

būtnē.

„Par" un „pret" balsu vai zīmīšu skaits

tika ierakstīts sevišķā vēlēšanu listē,

kuru parakstīja priekšsēdētājs un klāt-

esošie vēlētāji un nodeva vienas dienas

laikā pēc vēlēšanu izdarīšanas pilsētas
valdei, kura divu dienu laikā sastādīja
ievēlēto domnieku un kandidātu sarak-

stu un nodeva to gubernātoram līdz ar

vēlēšanu listi.

Sūdzības par vēlēšanās pielaistām ne-

pareizībām varēja iesniegt 7 dienu lai-

kā gubernātoram, kurš uz šīs sūdzības

pamata vai arī pats uz savu iniciatīvi,
t. i. neatkarīgi no sūdzības, nodeva vē-

lēšanu lietu guberņas pilsētu lietu kom-

misijas caurskatīšanai. Ja kommisija at-

rada vēlēšanas viņu visumā par nepa-

reizām, tad viņa reizē ar to nolēma iz-

darīt jaunas vēlēšanas, bet ja kommi-

sija atzina par nepareizu tikai dažu

domnieku ievēlēšanu, tad nolēma viņu

vietā ielikt kandidātus. Ja pēc tādas

papildināšanas ievēlēto domnieku un

kandidātu skaits izrādītos par nepietie-

košu, tad kommisija uzdeva izdarīt pa-

pildu vēlēšanas. Arī pilsētas galva va-

rēja pavēlēt sasaukt jaunu vēlētāju sa-

pulci, ja pirmās vēlēšanās neievēlēja

vajadzīgo domnieku un viņu kandidātu

skaitu. Ja arī jaunās un papildu vēlē-

šanās sanāktu mazāk kā 2/3 no

vispārējā domnieku skaita (ja vēlētāju
skaits līdz 100, tad vajadzēja būt 20

domnieku, tālāk, uz katriem 50 vēlē-

tājiem virs simta bija jāpievēl 3 dom-

nieki, kamēr viņu skaits nesasniedza

galvas pilsētās — 160, guberņas pilsētās,
kurās iedzīvotāju skaits bija lielāks par

100.000, un Odesā — 80, citās guberņu
un lielākās apriņķu pilsētās (pēc iekš-

lietu ministra saraksta) — 60 un pārē-

jās pilsētās — 40), tad iekšlietu mi-

nistrs papildināja trūkstošo domnieku

skaitu no iepriekšējiem uz 4 gadem ie-

vēlētiem domniekiem. Galīgo domnie-

ku skaitu gubernātors izsludināja gu-

berņas avīzēs.

Te uzkrīt trīs īpatnības: 1) vēlēšanās

tieši piedalīties varēja tikai turīgi pil-

soņi; caur pārstāvjiem, aizgādņiem un

aizbildņiem varēja piedalīties turīgas

sievietes, tirdzniecības, rūpniecības,

kuģniecības, zinātniskas, mācības, val-

dības un labdarības iestādes; 2) vēlē-

šanu uzraudzība un galīga kontrole pie-

derēja gubernātoram un guberņas pil-
sētu lietu kommisijai; 3) trūkstošos

domniekus arī pēc papildu un jaunām

vēlēšanām iecēla iekšlietu ministrs no

agrākiem domniekiem.

Latvijā pilsētu pašvaldību vēlēšanas

notika pavisam uz citiem pama-

tiem, kuri agrāk īsumā jau norādīti.

Domniekus ievēl uz 3 gadiem. Katrai

pilsētai ir paredzēts īpašs domnieku
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skaits (sk. pagaidu not. par pils. domn.

vēlēs. - 1919. g. lik. krāj. Nr. 125, 5. p.,

1923. g. lik. krāj. Nr. 164, 1927. g. lik.

krāj. Nr. 52, resp. „V. V/ Nr. 74).

Latvijā pavisam ir 57 pilsētas;*) dom-

nieku skaits svārstās starp 10 (3 pil-

sētās) - 12 (8 pils.) - 15 (13 pils.) -

17 (10 pils.) - 20 (12 pils.) — 30 (5

pils.) — 25 (2 pils.) — 50 (Jelgavā) -

60 (Daugavpilī un Liepājā), — 90

(Rīgā).

Jaunām pilsētām pilsētu tiesības dod

un domnieku skaitu tanīs noteic li-

kumdošanas ceļā (1922. g. lik. krāj.
Nr. 136).

Bet vēlēšanu principi un iekārta ir pa-

visam jauni — tie izriet no dēmokra-

tiskās republikas pamatlikumiem (1919.

g. lik. krāj. Nr. 1 un 124; 1920. g. lik.

krāj. Nr. 182 un 183; 1922. g. lik. krāj.
Nr. 113 un Nr. 90; 1924. g. lik. krāj.
Nr. 152; 1921. g. lik. krāj. Nr. 236 un

Nr. 90, instrukcija Nr. 1 1922. g. „V.V."

Nr. 15, instrukcija Nr. 2 — 1922. g,

„V.V." Nr.55, 1926. g. lik. krāj. Nr.114).
Mūsu pilsētu pašvaldību vēlēšanās var

ņemt dalību tikai personīgi, bet nevis

uz pilnvaras vai aizgādniecības apliecī-
bas pamata, var nodot tikai vienu balsi.

Vēlēšanās ņem dalību abu dzimumu

Latvijas pilsoņi, bez tautības un ticī-

bas izšķirības, kuri sasnieguši 21 gada

vecumu, t. i. bauda vēlēšanu aktīvās

un pasīvās tiesības. Lai šīs tiesības iz-

lietotu, pietiek nodzīvot pilsētas robe-

žās 8 nedējas pirms vēlēšanām. Latvi-

jas senāts gan ir tanīs domās, ka pil-

soņi ar vairākām dzīves vietām var pie-
dalīties vairāku pašvaldību vēlēšanās,

pie kam bāzējas uz civ. lik. 3066 un

3073 p.p. Šim senāta ieskatam diezin

vai var piekrist, jo: 1) katram atse-

višķam tiesību veidam un nozarei ir

savi uzdevumi un mērķi, kādiem arī de-

klarēti un dēfinēti speciāli paņēmieni,

termiņi; arī tiesību pielietošanas vie-

tas likumi — krimināllikumi, krimināl-

procesa likumi, civillikumi un civilpro-

*) 1931. g. klatpienāca Zilupe kā 58. pilsēta. Red.

Melngalvju nams Fotogr. Klio

cesa likumi, tirdzniecības likumi un

tirdzniecības procesa likumi; 2) sevišķā
tiesību laukā jānostāda pilsoņu politis-
kās tiesības, resp. vēlēšanu tiesības un,

ja analoģijas cejā nav pielietojamas kri-

mināltiesību normas un civiltiesiskā ie-

kārta vai arī otrādi, tad nekādā ziņā

nav pārnesama šī analoģija uz politisko
tiesību lauku; 3) nav nekādas vajadzī-
bas to darīt, jo vēlēšanu likums vien-

kārši pastrīpo, ka vienas pilsētas vēlē-

šanās Latvijas pilsonis var nodot balsi

personīgi un tikai vienu, kādam nolū-

kam vajadzīgas divas pozitīvas pazī-

mes: 21 g. vecums un vismaz 8 nedēļu
nodzīvošana pilsētas robežās pirms vē-

lēšanām. Mūsu likumdevējus pie liku-

ma sastādīšanas neinteresēja jautājumi:

ar ko pilsonis nodarbojas, vai ieņem

kādu amatu, vai pārvalda savus namus,

uzņēmumus, muižas vai arī vienkārši

atpūšas, jo profesijas, šķiru un mantas

cenzus mūsu likumdevējs ir galīgi at-

metis un tamdēļ pārņemt no civilliku-

miem vai bij. cenzu noteikumiem „no-
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dzīvošanas" jēdzienu būtu nepielaižams

un tāpēc ar domicila jautājumu šinī

gadījumā, kad tiek runāts par visaug-

stāki un visdārgāki kvalificējamām pil-

soņu tiesībām — politiskām, resp. vēlē-

šanu tiesībām — nevar plest plašumā

speciālu pazīmi — „nodzīvošanu" —

un pārvērst to par «nodarbošanos", bet

tā jāsaprot pēc šauras izpratnes un bur-

ta, — kā fiziska uzturēšanās, atraša-

nās. Jo pilsonis fiziski var atrasties ti-

kai vienā vietā un tamdēļ arī šinīs 8

nedēļās var piedalīties tikai vienas pil-

sētas vēlēšanās.

Vissvarīgākais mūsu vēlēšanu likumā ir

tas, ka iedzīvotājs nodod savu balsi ne

tikai vispārējās, vienlīdzīgās un tiešās,

bet arī aizklātās un proporcionālās vē-

lēšanās, t. i. viņš bez kādas iespaido-
šanas var ievērot taisnīgas un pareizas

reprezentācijas intereses.

Citiem vārdiem, tādā kārtā ievēroti dē-

mokratiskas republikas iekārtas pamat-

likumi. Ja dēmokratiskā valstī augstākā

vara pieder tautai un valdība atrodas

pašas tautas rokās (suverēnā vara), tad

patstāvīga un pastāvīga vara un pār-

valde par pilsētas lietām pieder visiem

pilsētas pilngadīgiem iedzīvotājiem, kā-

di atzīstami arī par politiski pilnga-

dīgiem. Pēdējā pilngadība reti sakrīt

ar vispārējo pilngadību, kura pēc mūsu

likumiem iestājas ar 21 gada vecuma sa-

sniegšanu, tāpat ari tagad Anglijā,

Francijā, Itālijā, Amerikas Savienotās

valstīs. Tādā ceļā aktīvās (tiesības bal-

sot, vēlēt) un pasīvās (būt ievēlētam)
vēlēšanu tiesības sakrīt. Tamdēļ arī pil-

sētu pašvaldību vēlēšanās Latvijā, resp.

Rīgā faktiski piedalījušies vēlēšanās ap

80% iedzīvotāju.
Pie mums tagad ir nodrošināti seko-

šie vēlēšanu principi:

1) Vienlīdzības princips, t. i.

katram pilntiesīgam pilsonim pieder vie-

na balss. Augstākā valsts vara pie mums

pieder tautai un atrodas pašas tautas

rokās (dēmos — tauta, krateo — val-

du) — tautvaldība. Pie slāviem ilgi pa-

stāvēja Novgorodā un Pleskavā dēmo-

kratiskā iekārta (tautas sapulce — vie-

če), par kuru Tācits raksta: „dc mi-

noribus rebus principes consultant, dc

majoribus — omnes". Turpretim dau-

dzās Eiropas vecās valstīs bija pavi-

sam citi principi. Piem.: Austrijā līdz

1907. gadam bija kūriju sistēma, Beļ-

ģijā — plūrālā sistēma, Prūsijā — līdz

1908. g. bija klašu sistēma.

2) Tiešās vēlēšanas, t. i. vēlētāji

paši tieši ievēl nozīmēto personu. Šīm

vēlēšanām pretējas ir netiešās vēlē-

šanas, kad galīgo ievēlēšanu izdara ne-

vis paši vēlētāji, bet tikai viņu ievē-

lēti balsotāji. Šādas vēlēšanas sauc arī

par divpakāpeniskām vēlēšanām, un tās

pastāv Zviedrijā, Dānijā. Krievijā bija

pat 4. pakāpeniskas vēlēšanas.

3) Aizklātas vēlēšanas tikai

pats balsotājs zin, par kādu kandidātu

viņš nodod savu balsi. Atklāti balsojot

ekonomiski atkarīgie būtu spiesti bal-

sot par darbadevēja kandidātu. Labs

piemērs Anglija: pēc 1872. gada, kad

tika ievesta aizklāta balsošana, izbei-

dzās ekonomiskā iespaidošana un bal-

su pirkšana.

4) Proporcionālās vēlēšanas —

kandidātus ievēl proporcionāli nodotām

vēlētāju balsīm un ne tikai vairākuma

kandidātus. Tādā kārtā dota iespēja arī

mazākām grupām ievēlēt savus pār-

stāvjus.

Pie mums vēlēšanas var izdarīt kā

vienā vietā, tā arī vairākās vietās, sa-

dalot pilsētu vairākos vēlēšanu iecirk-

ņos. Vēlēšanas notiek kārtīgi pēc 3 ga-

diem, t. i. domes pilnvarām notekot.

Tikai tad, ja domes pilnvaru laikā tiek

grozītas pilsētas administrātīvās robe-

žas, un sakarā ar to pavairojas vai arī

samazinās pilsētas iedzīvotāju skaits,

vismaz par 25%, iekšlietu ministrs var

nolikt jaunas domnieku vēlēšanas pirms

domes pilnvaru notecēšanas. Vēlēšanu

dienas (sestdiena un svētdiena) nosaka

pilsētas dome, bet vēlēšanām jānotiek

ne vēlāk, kā 10 dienas pirms pastā-

vošās domes pilnvaru notecēšanas. Pil-
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sētas valde izziņo vispārībai vēlēšanu

dienas un stundas ne vēlāk kā 30 die-

nas pirms vēlēšanām. Ne vēlāk kā 25

dienas pirms pašām vēlēšanām iedzī-

votāji iesniedz pilsētas valdei sarakstus

balotējamo domnieku kandidātiem, kā-

di saraksti ir jāpieņem laikā starp 30.

un 25. dienu pirms vēlēšanām pilsētas
valdē noteiktā vietā un stundā. Katrā

sarakstā var būt ierakstīts kandidātu

skaits ne lielāks par ievēlamo pilsētas

domnieku skaitu, bet sarakstam jābūt

parakstītam ne mazāk par pusi no ie-

vēlamo domnieku skaita. Katrs vēlētājs

var parakstīt tikai vienu domnieku kan-

didātu sarakstu, kā arī katru personu

var uzstādīt kā kandidātu tikai vienā

sarakstā. Pilsētas valde iesniegtos sa-

rakstus numurē tādā kārtībā, kādā tie

ienākuši, un patur, ja iesniedzējs vē-

las, partijas vai grupas apzīmējumu un

izziņo vispārībai tos ne vēlāk kā desmit

dienas pirms vēlēšanām.

Kandidāti paši ar savu parakstu aplie-
cina sarakstā, ka viņi vēlas balotēties.

Vēlēšanas pilsētā izved speciāla kom-

misija, kurā dome ievēl 3 kommisijas

locekļus, kurā prezidē pilsētas galva un

kurā var piedalīties kontroles nolūkā

katra domnieku kandidātu saraksta pir-
mais parakstītājs vai arī speciāli šim

mērķim no saraksta grupas izbīdīta

persona. Ja ir paredzēts izdarīt vēlēša-

nas arī pa iecirkņiem, tad ir jānodibina

katram iecirknim sevišķa vēlēšanu kom-

misija, kurai priekšsēdētāju ievēl pil-
sētas dome no vēlētāju vidus. Pilsē-

tas galva pēc saviem ieskatiem izvēlas

iecirkni, kurā viņš grib vadīt vēlēša-

nas. Tāpat katrs kandidātu saraksts var

sūtīt savu pārstāvi katrā iecirkņa kom-

misijā.

Katrs vēlētājs savu personību un sa-

vas vēlētāja tiesības apliecina ar pasi
vai ar kara klausības apliecību. Vēlē-

šanu kommisijas priekšsēdētājam jārū-

pējas, lai pēc dabūtām ziņām nepie-
laistu pie vēlēšanām tādas personas, ku-

rām vēlēšanu tiesības patiesībā nepie-

der (21 gada vecuma nesasniegšana, 8

nedēļu nenodzīvošana pirms vēlēša-

nām), lai persona būtu identiska ar

pasē uzrādīto personu, lai persona būtu

pilntiesīga (neaprobežota tiesībās ar

tiesas spriedumiem vai ar atrašanos

zem izmeklēšanas, vājprātīga, kurlmē-

ma un aizbildniecībā stāvoša). Vēlētājs

saņem vēlēšanu telpās pilsētas valdes

apzīmogotu aploksni un pa vienam no

visiem kandidātu sarakstiem. Tālāk vē-

lētājs ir pilnīgi brīvs savā rīcībā: var

ielikt aploksnē kaut kuru sarakstu ne-

grozītu vai arī grozītu, izstrīpojot no

šī saraksta viņam nepatīkamos kandi-

dātus un tādu nodot vai arī pierakstot

baltos nodalījumos (talonos) kandidā-

tus no citiem sarakstiem. Zināms, ne-

var būt nododamā sarakstā vairāk kan-

didātu vārdu, nekā ievēlamo domnieku

skaits, kā arī nevar vienu un to pašu

kandidātu rakstīt vairāk kā vienu reizi.

Aizlīmēto aploksni vēlētājs personīgi

nodod atklātā vēlēšanu kommisijas sē-

dē vai iemet aizzīmogotā urnā un at-

zīmē īpašā sarakstā vēlētāja vārdu, uz-

vārdu, pases numuru, uz kuras atzīmē,

ka viņas īpašnieks ir piedalījies vēlēša-

nās. Vēlēšanu telpās nedrīkst notikt

nekāda vēlēšanu brīvības aprobežošana

vai arī vēlēšanu aģitācija. Nodoto bal-

su skaitīšana notiek vienas vai divu die-

nu laikā, ieradušos vēlētāju klātbūtnē

atklātā sēdē pēc pieliektiem sarakstiem;

par rezultātiem tiek sastādīts sevišķs

protokols un parakstīts no kommisijas

priekšsēdētāja un locekļiem, un tanī

pašā dienā nodots pilsētas vēlēšanu

kommisijai.
Pēc urnu atvēršanas kommisija nodala

nederīgās zīmes, t. i. tādas, uz kurām

taisītas piezīmes, iezīmējumi, kuras pa-

rakstītas vai ieliktas aploksnē kopā ar

kādu priekšmetu vai aprakstītu lapu,
kuras sagrieztas vai uz kurām kandi-

dāta vārds nav strīpots, bet ierakstīts

cits vārds, vai ierakstīti nekandidātu

vai nesalasāmi vārdi v. t. t. (sk. spec.

instr.). Pēc tam derīgās zīmes sadala

pēc kandidātu sarakstu numuriem; ne-

grozītās listes saskaitāmas atsevišķi, bet
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grozītās sagriežamas atsevišķās slejās

(ar grozījumiem un bez tiem) un pēdē-

jās atsevišķos talonos un saskaitāms

ar atsevišķiem numuriem apzīmēto ta-

lonu skaits. Viss tas kopā salikts uz-

rāda nodoto balsu kopskaitu attiecīgam

kandidātu sarakstam. Šie kandidātu sa-

rakstu kopskaitļi jāsaskaita un šī sum-

ma ir vēlētāju balsu kopskaits pilsētā,

kurš jādala ar ievēlamo domnieku skai-

tu attiecīgā pilsētā; uz iznākuma skaitli

izdala katra kandidātu saraksta talonu

skaitu. Šis dalīšanas rezultāts ir tas

domes locekļu skaits, kurš ir ievēlēts

no katra atsevišķa kandidātu saraksta.

Atlikuma daļas (pie dalīšanas) jāsa-

rindo pēc viņu lieluma un iztrūksto-

šais domnieku skaits piešķirams tiem

sarakstiem, kuriem daļu skaitļi lielāki

— pa vienam domniekam uz katru sa-

rakstu. Daļu skaitļus ir tiesība savienot

vairākiem sarakstiem, bet ne vēlāk par

5 dienām pirms vēlēšanām, paziņojot

par to vēlēšanu kommisijai ar rakstu,

kurš jāparaksta savienojamo kandidātu

sarakstu pirmiem trim parakstītājiem

un aizrādot, kādā kārtībā un no kā-

diem sarakstiem jāņem ar daļu skait-

ļiem ievēlētie domnieki.

Tā tad no vienas puses, tiek visstingrāki
ieturēta proporcija un no otras puses

- neiet zudumā neviens apvienots at-

likums; tādā ceļā panāk vajadzīgo
Jomnleku komplektu. Katrā sarakstā

ievēlētie kandidāti jāsagrupē pēc balsu

skaita vairākuma, kādā kārtībā tiek arī

nozīmēti domnieku kandidāti.

Par pārkāpumiem un noziedzīgiem

nodarījumiem pilsētas vēlēšanu lietās

(draudi, kavēšana, aģitācija ar pacie-

nāšanu, dāvanas vai personīga labuma

solījumi, amata varas ļaunprātīga lie-

tošana, telpu bojāšana, gaisa mākslīga

sabojāšana vai apgaismošanas ierīces

bojāšana ar nolūku traucēt vēlēšanas,

atklāti izlikto vēlēšanu sarakstu un pa-

ziņojumu sagrozīšana, saplēšana, bojā-

šana, apklāšana, apzināta nepareiza rī-

košanās ar protokoliem, balsotāju sa-

rakstiem, viltojumi tajos v. t. t.) —

likums soda vainīgos, sākot ar ieslo-

dzījumu cietumā un beidzot ar ieslodzī-

jumu pārmācības namā uz laiku ne il-

gāku par 3 gadiem, pie kam tiesa bez

tam var atņemt vēlēšanu tiesības uz

laiku līdz 10 gadiem (1922. g. lik. krāj.

Nr. 90).
Pēc vēlēšanu nobeigšanas, visus vēlēša-

nu kommisijas materiālus (dokumentus,

sarakstus, protokolus) nosūta 2 dienu

laikā vietējās administrātīvās varas

augstākam pārstāvim. Tas 7 dienu lai-

kā var iesniegt savus protestus attie-

cīgai apgabaltiesai. Arī katrs pilntie-

sīgs vēlētājs, bet tomēr ne vēlāk kā

7 dienu laikā pēc vēlēšanu beigām var

iesniegt sūdzību apgabaltiesai par vē-

lēšanās pielaistām nepareizībām. Kā

protestus, tā arī sūdzības apgabaltiesa
skata cauri 7 dienu laikā un, ja atzīst

notikušās vēlēšanas par nepareizām vi-

sā viņu kopībā, tad pilsētas valde 7

dienu laikā uzsāk izvest jaunas vēlē-

šanas. Turpretim, ja tiesa atzīst par

nepareizu tikai atsevišķu domnieku ie-

vēlēšanu, tad pilsētas valde tos izslēdz

un viņu vietā nāk kandidāti no attiecīgā

domnieku kandidātu saraksta.

Tiesas spriedums ir jāizpilda bez ka-

vēšanās, lai gan to var pārsūdzēt mē-

neša laikā senātam (administrātīvām

departamentam).

Sastādīto domnieku un viņu kandidātu

galīgo sarakstu pilsētas valde izsludina

„Vald. Vēstn/', vai kādā citā laik-

rakstā vai arī citādā veidā izziņo vis-

pārībai.

Domes lēmumi, kuri pieņemti līdz pa-

ziņojuma saņemšanai par vēlēšanu at-

celšanu pilnā sastāvā, paliek spēkā,
bet ievēlētās amatpersonas patur sa-

vas pilnvaras līdz jauna domes sastā-

va ievēlēšanai.

Salīdzinot šādu vēlēšanu kontroli un

uzraudzību ar 1892. g. pilsētu nolikumā

paredzēto vēlēšanu kontrolēšanu un

pārbaudīšanu, uzkrīt tas, ka: 1) vē-

lēšanu materiālus pārbauda apgabaltie-

sa, bet nevis iekšlietu ministrija vai

gubernātors resp. pašvaldības departa-
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ments; tiesa caurskata ļoti saīsinātā

termiņā (7 dienās), kā administrātīvās

varas protestus, tā arī katra vēlētāja

sūdzību; 2) apgabaltiesas spriedumam

piemīt iepriekšējā izpildīšana, t. i.

spriedums nav apturams; 3) senāts ir

pēdējā instance, kas saka galīgo vār-

du par vēlēšanu pareizību; 4) nekāda

administrātīvā vara nevar atcelt ievē-

lēto domnieku vai domnieku kandidātu

sastāvu, nedz arī iecelt tādu personu,

kura nav ievēlēta.

Jāatzīstas, ka pilsētu vēlēšanu darbs ir

grūts, komplicēts un nav izvedams, ja

iedzīvotāji ir inerti vai nu savas poli-

tiskās un sabiedriskās attīstības trū-

kuma dēļ, vai arī sava zemā pamatiz-

glītības līmeņa dēļ.

Latvijas pilsētām tomēr nav pamata sū-

dzēties par aprādītām grūtībām: ja an-

alfabētus pilsoņus burtiskā [nozīmē vēl

atrodam mūsupilsētās, turpretim politi-
ski analfabētus pilsoņus gan ir diezgan

grūti atrast vismazmūsu pilsētās.

ķi aktīvi piedalās vēlēšanās minoritātes:

vācieši, krievi, žīdi, poļi. Politisku

partiju arī netrūkst: labie nacionāli-

sti, zemnieku savienība, dēmokratiskais

centrs ar atzarojumiem un saimniecis-

kām atvasēm, sociālisti, arodnieki (ko-

mūnisti) un «fašisti Patiesībā ir jā-
konstatē liela interese par sabiedriskām

lietām un sevišķi komūnāliem pašdar-
bības jautājumiem. Jau 1926. gadā (Lik.

krāj. Nr. 114) pilsētas ir nodibinājušas
savienību, kura nosprauž sevīm pamat-

mērķi: atrisināt tiesiskus, administrā-

tīvus, saimnieciskus, kultūrālus un eko-

nomiskus jautājumus, sekmēt un izvei-

dot kopējus pasākumus. Šeit ir pilsētu

pašvaldībai un pašdarbībai teorētiska

un praktiska citadele (sk. 1926. g. lik.

krāj. Nr. 114.).

Tagad Latvijas pilsētu vēlēšanās agrā-
ko nodokļu, šķiru un mantas cenza

vietā piedalīšanos nosaka «pilntiesīga
un rīcības spējīga abu dzimumu per-
sona". Pie tādām likums tomēr neat-

ļauj pieskaitīt: 1) mūkus un mūķenes,

2) tiesas ceļā atzītos par vājprātīgiem

Lielās ģildes nams

un kurlmēmiem — nostādītos zem aiz-

bildniecības, 3) ar tiesas spriedumu ie-

robežotos vai tiesības pazaudējušos —

10 gadu laikā, 4) ar cietumu par mant-

kārīgiem noziegumiem sodītos — 5 ga-

du laikā, 5) stāvošos zem tiesas vai iz-

meklēšanas par noziegumiem, kuru se,-

kas ir cietums vai tiesību erobežošana,

vai arī to atņemšana — ja tie atrodas

apcietinājumā, 6) kas ar nolūku pār-

kāpuši noteikumus par vēlēšanu brī-

vību un pareizību.

Tā tad aktīvām vēlēšanu tiesībām jā-
sakrīt ar pasīvām tiesībām, pat kara

vīrus neizslēdzot (sk. «Kara klausības

likums" 1923. g. lik. krāj.Nr. 94.).

Nevar neatzīmēt, ka mūsu likums un

noteikumi par pilsētas domnieku vē-

lēšanām ir savos galvenos vilcienos pār-

ņemti no bij. Krievijas Pagaidu Valdī-

bas likumiem: 1) 1917. g. 15. aprīļa
likums «Vremennija pravila o proiz-

vodstve viborov glasnich gorodskich
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dum" (Sobr. uzak. i rasp. pravit. Nr.

95 st. 529); 2) 1917. gada 5. maijā iz-

dotā speciālā instrukcija minēto notei-

kumu pielietošanai: „ob utverždenii na-

kaza gorodskim obščestvennim uprav-

lenijam o primeņeņii vremennich pra-

vil o proizvodstve viborov glasnich go-

rodskich dum" (Sobr. učr. i raspor.

pravit. Nr. 110 st. 612); 3) 1917. gada
3 jūnija pārgrozījums: „ob izmenenii st.

4. vremennich pravil o proizvodstve vi-

borov glasnich gorodskich dum" (Sobr.

uzak. i raspor. pravit. Nr. 143 st. 779)

un 4) 1917. gada 8. jūnija likums:

„ob izmenenii deistvujuščich položenij

ob obščestvennom upravlenii gorodov"

(Sobr. uzak. i raspor. pravit. Nr. 157

st. 869).

Apskatot minētos likumus tuvāk, atro-

dam tur visas dēmokratisko vēlēšanu

galvenās pazīmes. Proti: 1) tiesību pie-

dalīties pilsētas domnieku vēlēšanās

bauda visi abu dzimumu pilsoņi bez

tautības un konfesijas atšķirības, kas

uz vēlēšanu sarakstu sastādīšanas die-

nu a) sasnieguši 20 gadu vecumu, b)
dzīvo vēlēšanu pilsētā, c) kam pilsē-
tas robežās ir mājas iekārta, vai d)
darba vieta, vai c) — citāda ar pilsētu
saistīta noteikta nodarbošanās. Arī ka-

ra dienestā sastāvošie pilsoņi ņem da-

lību vēlēšanās uz vispārējiem nosacī-

jumiem (p. 2.).
Dalību vēlēšanās nevar ņemt tikai: a)
administrātīvās varas vietējie augstākie

pārstāvji, b) vietējās policijas perso-

nāls, c) mūki un mūķenes, d) perso-

nas, likumīgā kārtā atzītas par garā

vājiem un kurlmēmiem, c) personas,

kurām vēl nebija pagājuši trīs gadi no

soda izciešanas dienas, ja šīs personas

tiesas ceļā bija sodītas ar tiesību at-

ņemšanu vai aprobežošanu par mantkā-

rīgiem noziegumiem vai arī par vēlē-

šanu traucēšanu.

Tikai vēlāk, ar 3. jūnija pārgrozījumu,
piešķirtas vēlēšanu tiesības kā centrā-

lās administrātīvās varas augstākiem
vietējiem pārstāvjiem, tā arī visam po-

licijas personālam.

Tādā kārtā ir nodibināts vispārējo vē-

lēšanu princips.

2) Pilsētas pārvaldei jāsastāda sevišķs

pilntiesīgo vēlētāju saraksts, kuru var

apstrīdēt, kā administrātīvās varas vie-

tējais augstākais pārstāvis, tā arī ik-

katrs pilsonis, iesniedzot savus prote-
stus un sūdzības pilsētas galvām, kurš

5 dienu laikā dod atbildi interesentiem.

Viņa lēmumus var pārsūdzēt admini-

strātīvai tiesai, kura skata cauri sūdzī-

bas 5 dienu laikā. Tiesas lēmums jā-

izpilda nekavējoties, bet var tikt pār-

sūdzēts arī senātam reizē ar visu vē-

lēšanu pārsūdzēšanu.

Vēlētāju sarakstam pievienojams arī

vietējās kara pārvaldes sastādītais piln-

tiesīgo vēlētāju saraksts.

Vēlēšanu dienu, vietu, stundu un arī,

vajadzības gadījumā, iecirkņu nozīmē-

šanu noteic dome un šos viņas lēmumus

pilsētas galva plaši izziņo iedzīvotājiem,
divas nedēļas pirms vēlēšanu dienas.

Desmit dienas pirms vēlēšanu dienas

pilsoņi iesniedz pilsētas galvām vēlamo

domnieku kandidātu sarakstus, kuros

nedrīkst ierakstīt vairāk par pilsētai

paredzēto domnieku skaitu. Šos sarak-

stus jāparaksta vismaz tādam vēlētāju
skaitam, kas nebūtu mazāks par pusi

no pilsētā vēlamo domnieku skaita.

Galva šos sarakstus numurē, pēc tam

nodibina vēlēšanu kommisiju, pieaici-

not tanī vismaz trīs vēlētājus un pirmo

katra saraksta parakstītāju.

Katrs vēlētājs saņem pilsētas valdē uz

viņa vārdu izrakstītu vēlēšanu kartiņu,

personīgi un pie tam tikai vienu balsi

(p. p. 17. un 18.).

Tā tad — ar to nodibināts vēlēšanu

vienlīdzības princips, pašiem vēlētājiem

piedaloties arī vēlēšanu kontrolē.

3) Vēlētājs nodod savu balsi tikai par

vienu no kandidātu sarakstiem bez kā-

diem strīpojumiem, ierakstījumiem un

pārlabojumiem, t. i. par negrozītu kan-

didātu sarakstu, ierakstot vēlāmā sa-

raksta numuru savā vēlēšanu zīmītē;

pēc tam zīmīti vēlētājs ieliek aploksnē
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un to slēgtā veidā nodod vēlēšanu kom-

misijai resp. novieto speciālā aizzīmo-

gotā urnā (19.—20. p. p.).
Tādā kārtā nodibināts tiešu un aizklā-

tu vēlēšanu princips.

4) Otrā dienā pēc balsu nodošanas, vē-

lēšanu kommisija saskaita nodotās bal-

sis, atsevišķi par katru sarakstu, un,

proporcionāli kopīgam nodoto balsu un

pilsētai noteikto domnieku skaitam, pa-

ziņo no katra atsevišķa domnieku kan-

didātu saraksta ievēlētās personas. Šī

skaitīšana un pārbaudīšana atkal no-

tiek vēlētāju un domnieku kandidātu

klātbūtnē (23.-28. p. p.).
Tādā kārtā, piedaloties pašiem pilso*

ņiem, tiek izdarītas proporcionālās vē-

lēšanas.

Bez tam, katram vēlētājam pieder tie-

sība, tāpat kā vietējās administrātīvās

augstākās varas pārstāvim, pārsūdzēt
ikkatru pie vēlēšanām novēroto nepa-

reizību, iesniedzot attiecīgu sūdzību ad-

ministrātīvai tiesai vai arī pārsūdzību
senāta administrātīvām departamentam

(31.-37. p.p.).
Butu jāpiebilst, ka tā paša 1917. gada
30. maijā tika pieņemts likums, ar kuru

tika nodibinātas jaunas tiesas — „Sudi

po administratisnim dēlam" (Sobr. uzak.

i rasp. prav. Nr. 127, st. 692), kurām

arī Krievijā tika uzlikts pienākums gu-

bernātoru un iekšlietu ministra vietā

uzraudzīt pašvaldību darbību no liku-

mības viedokļa un izšķirt sūdzības un

strīdus starp pilsoņiem, pašvaldībām un

valsts iestādēm administrātīvo tiesību

laukā.

Vēl varētu piezīmēt, ka minētā kārtī-

bā ievēlēto domnieku pilnvaras bija pa-

redzētas uz īsu laiku — līdz 1919. g.

1. janvārim (2. p.). Ar to pašu liku-

mu bija noteikts katrai pilsētai viņas

domnieku skaits; Rīgai, starp citu, 120

domnieku.

Toreiz bijušā Vidzemes guberņā pil-
sētu tiesības piederēja 11 pilsētām —

Rīgai, Arensburgai, Valkai, Cēsīm, Ve-

ravai, Valmierai, Pērnavai, Vīlandei,

Tērbatai, Limbažiem un Slokai; bet

Kurzemē 22 pilsētām — Jelgavai, Baus-

kai, Ventspilij, Aizputei, Kuldīgai, Gro-

biņai, Ilūkstei, Talsiem, Tukumam,

Jaunjelgavai, Grīvai, Dobelei, Durbei,

Kandavai, Liepājai, Piltenei, Palangai,
Sasmakai (tagad Valdemārpils), Suba-

tai, Saldum, Sabilei un Jēkabmiestam

(tagad Jēkabpils).

VI PILSĒTAS DOME.

Latvijas pilsētās dome ir pilnīgs saim-

nieks-rīkotājs pilsētas saimniecībā, iz-

lēmējs un uzraudzītājs (kontrole), ka-

mēr pilsētas valde ir tikai izpildu or-

gāns. Un tas pilnīgi saprotams: pilsē-
tas iedzīvotāji ir nodevuši uz trim ga-

diem savu varu un tiesības pārzināt un

pārvaldīt visas pilsētas kulturālo, ad-

ministrātīvo un saimniecisko dzīvi. Do-

me nav atkarīga savā darbībā nedz no

valsts pārvaldes iestādēm, viņu rīcības

un pavēlēm, nedz arī no tiesu iestā-

dēm, t. i. šīs iestādes nepārbauda un

neapstrīd pilsētu pašvaldības rīcības

lietderību, bet tikai uzrauga un korriģē
to no likumības viedokļa — kompeten-

ces ievērošanu un likumu pareizu pie-

lietošanu.

Kamēr pēc 1892. g. pils. nolikuma do-

mes sēdes obligātoriski vadīja pilsētas

galva, tāpat kā pilsētas valdes sēdes,

tagad pie mums domes sēdes vada spe-

ciāli no domnieku vidus iecelts priekš-

sēdētājs, ar vietnieku uz vienu gadu.
Citiem vārdiem, pilnīgi brīvi izraudzīta

persona un pie tam uz vienu gadu. Lai

nebūtu iespējams iespaidot šo priekš-

sēdētāju vai viņa vietnieku, vai arī no-

stādīt tos kādā atkarībā, viņi nedrīkst:

a) ieņemt nekādus amatus pilsētas pār-

valdē (izņemot goda amatus) un b) ie-

ņemt vietējās apgabaltiesas locekļa
amatu administrātīvā nodaļā (kura ir

administrātīvā tiesa pilsētu pašvaldības

lietās). Šis domes priekšsēdētājs un

viņa vietnieks pārvēlami katru gadu, bet

nav atceļami uzraudzības kārtībā. Arī

domniekus nevar atcelt no amata ci-

tādi, kā ar tiesas lēmumu, vai soda
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spriedumu. Tomēr katrs domnieks, kas

zaudē tiesību piedalīties vēlēšanās, vai

arī pusgada laikā ne reizi nav apmeklē-

jis pilsētas domes sēdes, atzīstams par

izstājušos, vai par atteikušos no šī ama-

ta. Viņa vietā nāk kārtējais kandidāts

pēc attiecīgā domnieku kandidātu sa-

raksta.

Pilsētas dome izpauž savu gribu un

varu pilnīgi patstāvīgi un visās lietās,

savā kompetencē; ievēl visos amatos,

kurus likumi paredz (Rīgas pilsētai, zi-

nāms, atkrīt vajadzība ievēlēt divus de-

putātus vietējām muižniecības sapul-

cēm, jo sadalīšana šķirās Latvijā ir at-

mesta); pirms vēlēšanām nosaka atal-

algojumu; nosaka darbības kārtību; lū-

ko cauri budžetus; izstrādā instrukci-

jas pilsētas valdei, kommisijām un ci-

tiem izpildu orgāniem; nosaka node-

vas, nodokļus un pārvērš naturālās

klaušas naudas maksājumos; pieņem

nosacījumus par ielu, trotuāru, kanā-

lizācijas ierīkošanu un uzturēšanu; at-

laiž nodokļu parādus; lemj par neku-

stamu īpašumu iegūšanu un atsavināša-

nu; noteic takses par maizi, gāju; no-

teic vietējo satiksmes līdzekļu pielieto-

šanu; lemj par zemes gabaliem apbūves

vajadzībām, par pārbrauktuvēm, kau-

tuvēm, citām labierīcībām, par aizņē-

mumiem, dāvinājumiem v. t. t.

Bez tam dome pārbauda pilsētas valdes

un citu orgānu darbību un rīcību, izlemj
sūdzības par viņiem, sastāda un pār-

groza pilsētas plānu un iesniedz val-

dībai lūgumus un sevišķus ierosināju-

mus par pilsētas lietām — citiem vār-

diem, darbojas uz ārieni kā patstāvīgs

varas orgāns. Galu galā dome izpauž

savu varu arī kā likumdevējs, izdodot

saistošus noteikumus par pilsētas no-

likumā 108. pantā nozīmētām savas dar-

bības nozarēm, savā kompetencē.
Lai dome varētu veikt šo lielo un pla-
šo darbu, likums paredz ne mazāk par

12 sēdēm gadā, kamēr 1892. g. pils.
nolikumā ne mazāk par 4 un ne vai-

rāk par 24 sēdēm gadā. Kā 1870. g.

pils. nolik., tā arī tagadējais mūsu pa-

pildinātais pils. nolikums neierobežo

augstāko domes sēžu skaitu.

Uzraudzība par domes darbību pieder

iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamentam un pastāv sekošā: 1) pilsē-
tas domes priekšsēdētājs, izziņodams
domniekiem ar pavēstēm apspriežamo

lietu sarakstu, kārtējās vai ārkārtējās
sēdes dienu un stundu, piesūta tās pa-

šas ziņas arī pašvaldības departamen-
tam; 2) pilsētas galvām jāstāda priek-
šā norakstos 7 dienu laikā pašvaldības

departamentam visi domes lēmumi ar

attiecīgiem pielikumiem. Pašvaldības

departaments vispirms pārbauda kā

pirmajā, tā arī otrreizējā sapulcē do-

mes sastāva likumību (kur domnieku

kopējais skaits nepārsniedz 40 — jā-

būt ne mazāk par pusi no kopējā skai-

ta, bet pārējās pilsētās — ne mazāk

par Vs no tā), pie tam svarīgākie jau-

tājumi (71 .p.: par pilsētas nekustama

īpašuma atsavināšanu; par apbūvēšanai

vajadzīgo nelielu zemes gabalu vērtē-

šanu; par aizņēmumiem un garantijām

pilsētas vārdā; par līgumu noslēgšanu
ar privātiem uzņēmējiem uz laiku, il-

gāku par 12 gadiem, vai par summu, kas

pārsniedz 500.000 latus, vai arī pār-

sniedz pusi no pilsētas ieņēmumu gada

kopsummas; par sevišķām namsaimnie-

ku nodevām, kanālizācijas tīkla izlie-

tošanai, netīrumu izvešanai, naktssargu

uzturēšanai, trotuāru ierīkošanai, bru-

ģējumu un trotuāru uzturēšanai) —ir

jāizlemj, ierodoties uz sēdi ne mazāk

par 2/3 no 40 domniekiem un ne mazāk

par pusi no domnieku skaita citās pil-

sētās, pie kam lēmums pieņemams ar

ne mazāku, kā 2/3 balsojošu vairākumu

no klātesošiem domniekiem, bet citi

jautājumi izspriežami ar vienkāršu bal-

su vairākumu; 3) pēc tam pašvaldības

departaments pārbauda, vai domes lē-

mums nav no tiem, kuri izpildāmi ti-

kai pēc apstiprināšanas no iekšlietu mi-

nistra viena paša, vai arī sazinoties un

Vienojoties ar attiecīgiem ministriem

(79. pantā uzskaitītas gandrīz tās pašas

lietas, kas minētas 71. pantā ar dažiem
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papildinājumiem, piem.: lēmumi par pil-
sētas plāna sastādīšanu vai pārgrozī-

šanu); tādā gadījumā pašvaldības de-

partaments šo lēmumu 2 nedēļu laikā

oeļ priekšā iekšlietu ministrim, kurš to

vai nu apstiprina, vai arī neapstiprina;

neapstiprināšanas gadījumā viņš par to

paziņo domei un lēmums uzskatāms par

neesošu, bet dome var pārsūdzēt šo rī-

cību senātā mēneša laikā, skaitot no

paziņojuma saņemšanas dienas; 4) tur-

pretim, ja domes lēmums ir no tiem,

kuri iekšlietu ministrim nav jāapstipri-

na, tad tas stājas spēkā un ir izpildāms,

ja pašvaldības departaments 2 nedēļu

laikā no saņemšanas dienas nav iesnie-

dzis protestu apgabaltiesai par lēmuma

nesaskaņu ar likumu, tanī pašā laikā

paziņojot par to pilsētas valdei; pro-

testa iesniegšanas gadījumā lēmums nav

izpildāms, kamēr nav nācis spēkā ga-

līgs tiesas lēmums par to.

Jāpiebilst, ka domes lēmumus var ne-

apstiprināt (iekšlietu ministrs) vai pro-

testēt (pašvaldības departaments) tikai

divos gadījumos (sk. 81. un 82. p.p.):

a) ja tiem piemīt formālas dabas de-

fekti (pavēstes, resp. paziņojuma ne-

pareiza sastādīšana un piesūtīšana,

vienkārša vai kvalificēta kvoruma trū-

kums un citi techniski trūkumi), un

b) ja tie stāv ārpus domes kompeten-

ces, vai arī tieši pēc savas būtības runā

pretim likumiem un noteikumiem. Ne-

kādā ziņā uzraudzības iestādes nevar

pārbaudīt tos no lietderības, resp. iz-

devības viedokļa: šī saimnieciskā plāk-
sne visu laiku paliek pilsētas pašvaldī-
bas rīcībā.

Salīdzinot šo kārtību ar 1892. g. pils.

nolikumā paredzētām uzraudzības ie-

stādēm un instancēm, jākonstatē: 1)
toreiz domes lēmumi iedalīti: a) tā-

dos, kurus apstiprināja obligātoriski
iekšlietu ministrs, b) tādos, kurus obli-

gātoriski apstiprināja gubernātors, un

c) pārējos, kuru izpildīšanu gubernā-
tors varēja vienkārši apstrīdēt; visā iz-

lemšanā visaktīvāko dalību ņēma gu-

berņas pilsētu lietu kommisija un la-

Mazās ģildes nams

bākā gadījumā senāts, ja iekšlietu mi-

nistrs atrada par vajadzīgu nodot tam

jautājuma izspriešanu; turpretim tagad

apstiprināšanas iestāde — persona ir ti-

kai iekšlietu ministrs, kamēr pašvaldī-
bas departaments ir tikai «protesta in-

stance"; 2) toreiz gubernātors apturēja
domes lēmumu izpildīšanu ne tikai tad,

ja lēmums nesaskanēja ar likumu, vai

pārkāpa domes kompetenci un varas ro-

bežas vai pašvaldības pārvaldes kār-

tību, bet arī tad, ja lēmums pēc viņa

ieskatiem, neatbilda ne tikai valsts va-

jadzībām un interesēm, bet arī runāja

pretim vietējo iedzīvotāju interesēm; tā

tad gubernātoram, kā centrālās varas

pārstāvim, bija nodota un uzticēta ne

tikai centra vara pašvaldības lietās, bet

arī šo lietu vietējā lietderība un vie-

tējo interešu ievērošana un pareiza no-

vērtēšana; 3) toreiz strīdus un sūdzī-

bas jautājumus izsprieda guberņas pil-
sētu pašvaldību lietu kommisija un se-

nāts (I un II departamenti), nepieda-
loties partiem, t. i. administrātīvā ie-
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stāde pārbaudīja un kontrolēja pārval-
des iestādi, kamēr tagad tiesa (apgabal-

tiesa un senāta administrātīvais depar-

taments) saka savu pēdējo un izlemjo-
šo vārdu, obligātoriski pieaicinot savās

tiesas sēdēs piedalīties arī partus ar sa-

viem paskaidrojumiem un dokumen-

tiem.

Vecais pilsētu nolikums pieprasīja

darbvedību un sarakstīšanos valsts —

krievu valodā, tomēr Baltijas, nomalēs

atļāva arī vācu valodā un tikai vaja-

dzības gadījumos arī vietējās — lat-

viešu un igauņu, valodās, nosaucot tās

par „mestnoje narečije". Attiecīgais

pants (74. p.) mūsu nolikumā ir at-

celts.

Tāpat kā tie, kas ievēlēja domniekus,

izteica savu gribu personīgi, tā arī dom-

nieki, piedaloties sēdēs un lēmumos,

arī var nodot savu balsi vai izteikt savu

pārliecību tikai personīgi, bet nevis ce-

dēt vai nodot šīs tiesības citai per-

sonai.

VII PILSĒTAS VALDE.

Pilsētas dome izved dzīvē savu saim-

nieka varu un rīcību, t. i. lēmumus un

rīkojumus caur savu speciālu kollēģiā-
lu izpildu orgānu — pilsētas valdi.

„Tres faciunt oollegiam" — tamdēļ pil-
sētas valdei jāsastāv katrā ziņā no trim

personām — galvas un vismaz 2 locek-

ļiem. Ja pilsētas dome atrod, ka darbs

nav veicams šīm trim amata personām,

viņa var nodibināt galvas biedru ama-

tus un arī lielāku skaitu valdes locekļu.

Dome nosaka valdes iekšējo iekārtu ar

speciālām instrukcijām, bet valde pati
sadala savus pienākumus starp savu

personīgo sastāvu.

Tikai mazākās pilsētās, kā izņēmumu,
likums (92. p.) atļauj valdes pienāku-

mu veikšanu uzlikt ar iekšlietu ministra

piekrišanu galvām vienam pašam, pie-
dodot viņam no domes izredzētu pa-

līgu, bet tanīs pilsētās, kur nav galvas
biedra amata, dome ievēl vienu no vai-

des locekļiem par galvas vietas izpil-

dītāju (93. p.).

Rīgas pilsētas, kā galvas pilsētas, plašo

saimniecisko, kulturālo un pārvaldes uz-

devumu veikšanai dome ir ievēlējusi di-

vus pilsētas galvas biedrus, kuri bez

tam, tāpat kā citi 7 valdes locekļi, vada

attiecīgas pašvaldības nodaļas. Rīgas

pilsētas valdi līdz 1931. gadam sastā-

dīja šādas nodaļas: 1) finansu nodaļa
— ar ienākumu, izdevumu un vairākām

saimnieciska rakstura nozarēm (malkas,

pensijas); 2) nekustamu īpašumu no-

daļa ar dārzu, ielu aptīrīšanas noza-

rēm, kā arī ar zemniecības, agrārre-

formas un mērniecības lietu pārzino-

šām nozarēm; 3) būvnodaļa ar izbūves

un apbūves, izdaiļošanas, ceļu, kanāli-

zācijas, ugunsdzēsēju, tiltu, ielu ierīko-

šanas un pilsētas ēku uzturēšanas no-

zarēm; 4) darba nodaļa ar bezdarbnie-

ku reģistrēšanu un nodarbināšanu sa-

biedriskos darbos, — kā pilsētas, tā arī

valsts uzdevumos, — kā arī ar īres val-

des, dzimtsarakstu nodaļas, bāriņu tie-

sas, saimniecības pārzināašnas nozari;

5) izglītības nodaļa, saziņā ar kuru, bet

pilnīgi patstāvīgi darbojas skolu valde

un žūpības apkarošanas kommisija; 6)

pilsētas uzņēmumu nodaļa ar elektrības,

gāzes, ūdensvadu un satiksmes noza-

rēm; 7) sociālās apgādības nodaļa ar

bērnu, nespējnieku un trūcīgo patvers-

mēm un naktsmājas iestādēm; 8) vese-

lības nodaļa ar sanitārijas laborātori-

jām un slimnīcu iestādēm; 9) tirdznie-

cības nodaļa (tirdzniecības un rūpnie-

cības uzņēmumu reģistrēšana un uzrau-

dzība, apliecību izsniegšana, tirgus lau-

kumu un elevātora pārzināšana).
Katru atsevišķu pilsētas valdes uzskai-

tīto nodaļu pārzin un vada pēc domes

pieņemtas instrukcijas atsevišķs valdes

loceklis un atbild par viņas darbību, lai

gan atbild arī visi valdes locekļi m cor-

pore, f. i. pilsētas valde, jo pilsētu no-

likums (95. —105. p. p.) ne tikai uzliek

valdei par pienākumu vest visas teko-

šās darīšanas, rupēt:
es par pārvaldības

un saimniecības uzlabošanu, sūdzēt un
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atbildēt tiesā, ievākt vajadzīgās ziņas

un datus, apstiprināt plānus un fasā-

des privātām ēkām, atļaut pārbūves,

atļaut ierīkot fabrikas un mazākas rūp-

niecības iestādes v. t. t., izpildīt domes

rīkojumus un lēmumus, bet uzliek arī

pienākumu visā šinī darbībā stingri va-

dīties kā no vispārējiem, tā arī speciā-

liem likumiem, noteikumiem un saisto-

šiem noteikumiem, piešķirot tiesības va-

jadzības gadījumos nodibināt gan atse-

višķas kommisijas, gan pieaicināt spe-

ciālistus un lietpratējus.
Bez šīm, Rīgas pilsētas valdes sastāvā

tieši ietilpstošām nodaļām, ar pilsētu
saimnieciski cieši saistītas un no

pilsētas līdzekļiem uzturētas šādas

iestādes: 1) dzimtsarakstu — dzimša-

nas, laulības un miršanas reģistrācijas

nodaļa. (Pēc vecā pilsētas nolikuma

pilsētas valdei bija uzlikta tikai uzrau-

dzība par žīdu un vecticībnieku garī-

gām valdēm). Pilsoņu civilstāvoklis un

ģimenes jautājums patiesībā ir parādība

ar vislielāko un nopietnāko valsts pār-

valdes nozīmi, ko mūsu likums arī ir

pastrīpojis, nostādīdams dzimtsarakstu

iestādi zem miertiesneša uzraudzības.

Tamdēļ arī izdevumi par šīs iestādes

uzturēšanu būtu jānes pašai valstij. Šo

izdevumu pārlikšanu uz pašvaldībām

vēl varēja šā vai tā attaisnot, kad 1921.

gadā (lik. krāj. Nr. 39 un 47, 1925. g.

Nr. 154) šis svarīgais un atbildīgais
darbs tika izņemts no konfesiju pār-

valžu pārzināšanas, jo konfesija un vi-

ņas pārvalde dēmokrātiskā un attīstītā

valstī nav uzskatāma citādi, kā par pri-

vātrakstūra iestādi, kamēr pašvaldības
iestādes ir jau publiskas varas — valsts

iestādes. Bet no šāda valstiskā un liet-

derības viedokļa nav saprotams 1928.

gada pārgrozījums (lik. krāj. Nr. 51 un

V. V. Nr. 93, V. V. Nr. 54, 67, 249 un

1929. g. V. V. Nr. 80 un 238), ar kuru

arī garīdzniekiem atjaunota tiesība re-

ģistrēt un oficiāli apliecināt civilstā-

vokli, kāmēr reizē ar to, tāpat kā agrāk,

pašvaldībām jāsedz visi izdevumi un jā-

algo ierēdņi.

2) Bāriņu tiesa. Pašvaldība ievēl

tiesas locekļus un dod līdzekļus šīs tie-

sas uzturēšanai. Kā zināms, galvenais

bāriņu tiesas uzdevums ir aizgādniecī-

bas un aizbildniecības iecelšana, bāriņu
un atraitņu lietu un mantību pārzinā-
šana un uzraudzīšana. Šī tiesa sekmē

miertiesu un apgabaltiesu darbību un

katrā ziņā ir nepieciešama un neatvie-

tojama tiesas iestāde. Tomēr, kāmēr

vispārējas tiesas iestādes uztur valsts,

bāriņu tiesas ir jāuztur pašvaldībām.
Pēc tam, kad ir iznīcinātas šķiras un

tām ir ņemtas tiesības uzturēt savas

bāriņu tiesas muižniekiem un garīdz-

niekiem, Rīgas pilsētas bāriņu tiesas

lietu skaits un darbības lauks ir izplē-

ties un pat sarežģījies sakarā ar pasau-

les kara mantojumu pārzināšanu un no-

kārtošanu (sal. b. Kriev. lik. krāj. II

sej. guberņu iekārta —

p.p. 1181 —1198

un viet. civ. lik. p.p. 2348—2357 ar Latv.

1923. g. likumu Nr. 148).

3) īres valde. Vēl ciešāki un tuvāki

vispārējām tiesas iestādēm Latvijā stāv

īres valde, kura patiesībā, sastāvēdama

no miertiesneša kā priekšsēdētāja un no

īrētāja un īrnieku vidus izraudzītiem

uzticības vīriem — diviem sesijas pie-

sēdētājiem — ir zemākā, pirmā tiesas

instance speciālā strīdus nozarē — īres

lietās, kura dzimuse pēckara laikmetā

ļoti akūtas parādības nokārtošanai —

dzīvokļu krizes atvieglināšanai un dzī-

vokļu spekulācijas apkarošanai. Viņas

kompetencē ietilpst: izīrējamo telpu

reģistrēšana iznomāšanai, īres un ap-

kurināšanas maksas noteikšana, īrnie-

ku izlikšana un īres parādu piedzīšana

(1924. g. lik. krāj. Nr. 91).

Visos laikos ir novērots, ka karam vai

revolūcijas vilnim izbeidzoties pilsētu

iedzīvotāju skaits strauji un krasi pie-

aug, jo gandrīz visi laikam cer atrast

glābiņu un darbu pilsētā. No otras pu-

ses, ārkārtīgi pēdējā karā cieta bij. Bal-

tijas guberņas un pilsētas, sevišķi Rīga,

jo vairākos «iekarojumu" laikmetos ne

tikai Rīga, bet gandrīz visa Latvija vai-
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rākas reizes atradās frontes ugunsjoslā.

Tamdēļ dzīvokļi un citas telpas bija

izdemolētas, bojātas un izpostītas un

sakarā ar to spekulācijas gars un

tieksme viegli iedzīvoties pārņēma na-

mu un visādu apdzīvojamu telpu īpaš-

niekus; šīs pirmās vajadzības objektu

meklētāju bija vairāk, nekā viņus va-

rēja apmierināt, tamdēļ bija jāizdod

speciāls likums par telpu īri un jādi-
bina jauna, sevišķa tiesas instance, uz

jauniem pamatiem, minētās parādī-

bas regulēšanai un kārtošanai — īres

valde.

Sakarā ar to, ka šī parādība ir tikai pil-
sētu parādība, ir saprotama izdevumu

uzlikšana pilsētu pašvaldībām, kurām

arī uzlikts pienākums dot līdzēkļus tel-

pu un kancelejas darbinieku uzturēša-

nai (piesēdētāji — Rīgā viens no nam-

īpašnieku biedrības — savienības, otrs

— no īrnieku biedrības — bez atalgo-

juma); miertiesnesis saņem algu pēc
tieslietu ministrijas budžeta. Šo parā-
dību jau tagad pa daļai var uzskatīt par

pārejas parādību, jo dažās pilsētās dzī-

vokļu krīze jau ir izdzīvota un tāpat
arī īres valdes uzturēšanas vajadzība.
Pat Rīgā, kurā dzīvo ceturtā daļa no

visas Latvijas iedzīvotājiem un kurā

pirmos trijos gados pastāvēja 4 īres

valdes, tagad no 1928. g. darbojas un

pilnīgi visu darbu veic tikai 3 īres

valdes.

Attiecībā uz Baltijas pilsētu pašvaldī-
bām, starp citu, uz Rīgas pilsētas paš-
valdības pienākumiem būtu jāpiezīmē,

ka pilsētu nolikuma 3. un 96. pantos
ir pieminēti speciāli uzdevumi ar at-

saukšanos uz vietējiem civillikumiem,
no kuriem daļa ir atkritusi jaunu li-

kumu izdošanas dēļ, lai gan par to ne-

kur nav minēts expressis verbis, piem.:

a) kādreiz Rīgas pilsēta kopā ar Vid-

zemes un Kurzemes muižniecību uztu-

rēja, remontēja un ekspluatēja šosejas

(bruģēto) ceļu no Rīgas līdz Kurzemes

robežām, ņemot no braucējiem sevišķu

maksu (satiksmes ceļu ustavs 834., 836.

un 878. p.p.); tagad jautājums par tiltu

un ceļu ierīkošanu un uzturēšanu ir

regulēts ar speciālu likumu par ceļiem

(1925. g. lik. krāj. Nr. 26, 1927. g. lik.

krāj. Nr. 102 un 1928. g. lik. krāj. Nr.

96, 1929. g. V. V. Nr. 113 un instrukci-

jām 1925. g. V. V. Nr. 79, 1928. g.

V. V. Nr. 49, 116, 128 un 205); b) kād-

reiz Vidzemē pasta staciju uzturēšana

(pasažieru un pasta pārvadāšanai) tika

uzskatīta par vienu no vietējām klau-

šām (Baltijas viet. lik. sakop. I d., p. 2),
kādas gūlās pilsētās uz vietējām paš-

valdībām; tagad pasta pārvadāšana

Latvijā, kā zināms, ietilpst tiešos valsts

pienākumos, bet dienesta un amata per-

sonāla pārvadāšana, lai nu gan ļoti ar-

chaiskā veidā, ir pagaidām nokārtota

ar „Likumu par šķūtīm" (1921. g. lik.

krāj. Nr. 61); c) arī par kuģu vērtē-

tājiem tagad rūpējas jūrniecības depar-
taments un Rīgas biržas komiteja.

Turpretim vietējo civillikumu noteiku-

mi par būvniecību (982.-995. p.p.) ir

ievēroti pie Rīgas pilsētas saistošo būv-

niecības noteikumu izstrādāšanas. Spē-

kā ir pa daļai novecojušie 1903. gada
saistošie noteikumi (Lifl. gub. ved. Nr.

97 za 1904. g., Nr. 69 za 1909. g., Nr.

50 za 1910. g., Nr. 73 za 1915. g.) ar

mūsu laika papildinājumiem un pārgro-

zījumiem (V. V. Nr. 122 par 1924. g.,

Nr. 82 par 1920. g., Nr. 149 par 1924.

g. un Nr. 156 par 1927. g.). Pats par

sevi saprotams, ka par pamatu būvnie-

cībā paliek speciālais būvniecības li-

kums (skat. XII sej. 177.—211. p.p. —

1900. g. izdevumā) ar mūsu pārgrozīju-

miem (1927. g. lik. krāj. Nr. 101, V. V.

Nr. 266, par 1928. g. - V. V. Nr. 31,

237, 275, par 1929. g. V. V. Nr. 7,

97 un 262).
Pilsētas galvām ir uzlikts sevišķs pie-

nākums rūpēties par pilsētas lietu pa-

reizu gaitu valdē, saskaņojot nodaļu

darbību, vedot pilsētas vārdā sarakstī-

šanos, personīgi reprezentējot pilsētas
valdi resp. pašvaldību un, pats par se-

vi saprotams, ieceļot un atlaižot darb-

vedības personālu.
Lai būtu izslēgta pilsētas pārvaldes
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amatpersonu — domnieku, galvas, vi-

ņa biedru un valdes locekļu interešu

sadursme ar pilsētas saimniecības in-

teresēm un lai viņi neiespaidotu kaut

arī niecīgā apmērā pārvaldes darbinie-

kus, t. i. subordinācijas un padotības

kārtībā, mūsu pilsētu nolikums: a) at-

ļauj valdei pieaicināt domnieku spe-
ciālā kommisijā vai darbā, bet katrreiz

ar domes piekrišanu, 2) aizliedz savie-

not domnieka pienākumus ar pilsētas

sfekretāra, virsgrāmatveža, kādas saim-

niecības nozares, pasākuma, uzņēmuma

un iestādes vadītāja amatiem, 3) aiz-

liedz pilsētas galvām, viņa biedriem,

valdes locekļiem, domniekiem un citiem

algotiem pilsētas darbiniekiem pieņemt
savā vārdā vai caur pilnvarniekiem no

pilsētas valdes pasūtījumus un piegā-

des, uzstāties kā pārdevējiem-uzņēmē-

jiem un iegūt īpašumus, kurus dienesta

kārtībā pilsēta viņiem ir uzdevusi pār-
dot (skat. 1923. gl lik. krāj. 74, 105 un

106 p.p.), 4) par pilsētas galvu, viņa

biedri, valdes locekli, kandidātu, sekre-

tāru, izpildu un sagatavošanas kommisi-

jās var ievēlēt ne tikai domnieku, bet

kaut kuru pilsoni, kas ir sasniedzis 21

gadu un ir pilntiesīgs un var ņemt da-

lību domes vēlēšanās; ievēlētie par pil-
sētas galvu, viņa biedri un valdes lo-

cekļiem reizē ar to iegūst domnieka tie-

sību piedalīties pilsētas domes sēdēs

bet zaudē tiesības savienot šos ama-

tus ar likumdevējas iestādes locekļa
pienākumiem un valsts dienesta ama-

tiem; 5) aizliedz iecelt pašvaldības pār-
valdes amatos un dienestā — vienā un

tanī pašā iestādē vai nozarē personas,

kuras savstarpēji (ieceļamais ar iecē-

lēju) atrodas laulībā, svainības pirmā

pakāpē un radniecībā — taisnā līni-

jā — bez aprobežojuma, bet sāņus lī-

nijās, līdz trešai (to ieskaitot); ieņemt
otru algotu amatu vai atsevišķi atal-

gojamus papildpienākumus var tikai ar

resora vadītāja vai iecēlēja rakstisku

atļauju, kura derīga tikai gada laikā

(p.p. 115, 116, 120, 117-1171
,

1923. g.

lik. krāj. Nr. 74, 1919.-1921. g. papild.

Roberts Büngners

Pirmais Rīgas pilsētas galva (1878—1885).

Nr. 53, p. 30 un 1927. gada lik. krāj.

Nr. 172).

Tomēr ir jāievēro vēl viena sevišķa šo

ievēlēšanu īpašība: no domes ievēlētās

pilsētas pārvaldes amata personas nav

vajadzīgs apstiprināt valsts varai un tās

uzsāk izpildīt savus pienākumus tūliņ

pēc domes lēmuma par viņu ievēlēšanu

spēkā stāšanos; arī dome atvaļina tos

no dienesta pirms ievēlējuma laika no-

tecēšanas, bet tikai uz viņu pašu lū-

gumu par to. Tā tad te visā pilnībā un

plašā izpratnē ieturēts ievēlēšanas prin-

cips, citiem vārdiem, ievēlētās amatper-

sonas pirms ievēlēšanas termiņa note-

cēšanas ir atlaižamas piespiedu kārtā

tikai uz tiesas sprieduma pamata. Līdz

tam laikam viņu neatkarība ir pilnīgi
stabila, resp. atkarīga tikai no domes.

Vienīgi viņa var atstādināt pašas ievē-

lētās personas un pie tam arī tikai pa-

gaidām no pienākumu izpildīšanas zem

speciāla nosacījuma: ja pret tādu

personu ir ierosināta kriminālvajāšana

(pils. nolik. p. 63 pk. 19). Pilsētas gal-

vas un viņa biedru vakantās vietas ir

ieņemamas katrā gadījumā tikai uz jau-

nu vēlēšanu pamata, bet valdes locekļu

brīvās vietās nāk šī amata kandidāts;
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ja tāda nav, tad dome var izdarīt jau-

nas vēlēšanas vai arī atstāt amatu va-

kantu, līdz izbeidzas domes pilnvaras.
Arīattiecībā uz pilsētas sekretāra ama-

tu domei ir atstātas brīvas rokas: var

ievēlēt uz īsāku laiku, nekā ir domes

pilnvaras, vai arī nemaz neievēlēt, bet

uzdot viņa pienākumus izpildīt kādam

pilsētas valdes darbiniekam (p.p. 115,

118, 122, 123, 124 un 125). Atalgojums
ievēlamām personām ir jānoteic pirms

vēlēšanām un nevar vēlāk tikt samazi-

nāts; tā tad arī materiālais stāvoklis

ir jāuzskata par pilnīgi stabilu.

Pavisam citāda iekārta bija pēc 1892.

gada pilsētas nolikuma:

1) ne tikai galva, bet arī valdes lo-

cekļi bija jāapstiprina — no monarcha,

iekšlietu ministra vai gubernātora;

2) visi viņi un arī sekretārs atradās

valsts dienestā un kā ierēdņi baudīja

činas, mundieru un izdienas tiesības.

Tā, Rīgas pilsētas galva sastāvēja VI

klasē pēc amata un mundiera uzšuvumu

tabeles, viņa biedrs — VII klasē, val-

des locekļi — VIII un sekretārs — IX

klasē.

Tādā kārtā var teikt, ka Latvijā pa-

stāv pilsētas domes un valdes darbībā

plaša autonomija. Tamdēļ arī uzraudzī-

bas orgāni (pašvaldības departaments
un iekšlietu ministrs), ja viņi ir kon-

statējuši šinī darbībā tikai nesaskaņu

ar likumiem, liek priekšā pašai pašval-
dības pārvaldei atjaunot kārtību, bet

priekšlikuma neizpildīšanas gadījumā
iesniedz protestu apgabaltiesai. Turpre-
tim, ja ir konstatētas nozieguma vai

amata pārkāpuma iezīmes, vainīgie ir

saucami pie atbildības disciplinārā kār-

tībā, vai arī pēc krimināltiesas lēmu-

miem un spriedumiem (p.p. 101, 147,

148). Citiem vārdiem, administrātīvā

pārmācīšana — sodīšana ir izslēgta, bet

atbildība pastāv tikai tiesas priekšā.
Tādā kārtā pilsētu pašvaldībai nodro-

šināta darbības iekārta pēc tiesiskas

valsts principiem. Tas sevišķi ir pastrī-

pots ar pils. nolik. 107. p. atcelšanu,
kurš iekšlietu ministrim un gubernāto-

ram piešķīra tiesību neatļaut nodarbo-

ties vai kalpot pašvaldības pārvaldē

«politisku uzticību" nebaudošām perso-

nām (skat. Obšč. gub. učr. II sēj. 270.

un 286. p.p. — pēc 1892. g. izdevuma).

VIII PILSĒTU PAŠVALDĪBU ADMI-

NISTRATĪVĀ LIKUMDOŠANA.

Tikai XIX. gadsimtenī nostiprinājās

ieskats, ka pašvaldība ir valsts pārval-
des forma (veids). Līdz tam valdīja
otra teorija, ka pašvaldīĀbām ir tiesība

un pienākums rūpēties par savām vie-

tējām vajadzībām visšaurākā nozīmē, jo

par vispārējām vajadzībām rūpējoties

valsts. Kā zināms, šo teoriju piekopa

Francijā, kāmēr Anglijā un Ziemeļame-
rikas savienotās valstīs pastāvēja ieska-

ti, ka grūti ir nodalīt vajadzības, kurām

nebūtu plašākas sabiedriskas un reizē

ar to arī valstiskas nozīmes. Vācijas
un Krievijas monarķijas mēģināja pie-

lietot kompromisu starp šīm teorijām,

organizējot valsts un sabiedrisku paš-

valdību iestādes. Ja Francijā un viņai

pēc valsts iekārtas radniecīgās valstīs

par vispārīgām valsts interesēm drīk-

stēja rūpēties tikai centrālās varas ie-

stādes, kuras spēlēja aizgādņa lomu vie-

tējās lietās, tad Anglijā un Ziemeļame-
rikas savienotās valstīs centrālās varas

iestādes aprobežojās tikai ar kontro-

les lomu pašvaldības pārvaldēs, uzdo-

dot tām pārzināt arī lielākā apmērā

visas valsts lietas un intereses. Un pa-

tiesībā nav iespējams apstrīdēt apgalvo-

jumu, ka starp pašvaldību uzdevumiem

(iedzīvotāju veselība, sanitārija, izglī-

tība, satiksmes līdzekļi, darba un eksi-

stēšanas, nodokļu un labklājības jautā-

jumi) nav gandrīz neviena, kurš, bū-

dams saistīts ar vietējām interesēm, ne-

būtu tanī pašā laikā arī saistīts ar vi-

sas valsts iedzīvotāju resp. valsts in-

teresēm. Tamdēļ jāsaka, ka pašvaldī-
bām «personīgu" uzdevumu gandrīz ne-

maz nav. Arī valsts pārvaldes objek-
tiem nav tādu specifisku īpašību, kuras
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spiestu pieskaitīt šos objektus visos lai-

kos un visās vietās tikai pie valsts

uzdevumiem. Ceļus, izglītību, sociālo

apgādību, bezdarbnieku nodrošināšanu

v. t. t. Anglijā līdz pat pagājušam gad-
simtenim uzskatīja par vietējiem uz-

devumiem. Arī Latvijā mēs redzam,

ka nodrošināšanās pret slimību, nelai-

mes un nespēka gadījumiem, pa daļai

pret bezdarbu un trūkumu, kas tika uz-

skatīts par atsevišķas personas rūpēm

un, labākā gadījumā, par labdarības ie-

stāžu darbu, tagad ir valsts pārvaldes
darbs: valsts uzskata to par savu pie-

nākumu. Tā tad, kas agrāk tika uz-

skatīts par privāttiesisku parādību, ta-

gad tiek ierindots publiskās tiesībās un

pienākumos.

Ja var piekrist ieskatam, ka publiskās
tiesības ir tādas pavēlošas normas, ar

kurām sabiedrības un valsts labā ie-

robežo katra pilsoņa pamattiesības —

personas brīvību, personas un dzīvokļa

neaizskaramību, pārvietošanos, vārda

un preses, sapulču un nodarbošanās

brīvības, privātīpašuma neaizskaramību

—

un tādā ceļā tiek regulētas attiecī-

bas starp valsti un atsevišķu pilsoni,
tad privāttiesiskās normas par savu

mērķi uzskata — regulēt attiecības

starp privātpersonām, viņu šaurākās in-

tereses, resp. viņu civiltiesības. Publis-

skās tiesības sadalās: valststiesībās, ad-

ministrātīvās tiesībās, krimināltiesībās

un procesuālās tiesībās. Visu to nosaka

suverēnā vara, pie tam nav no svara

vai tā pieder tautai (republikā), tautai

kopā ar ierobežotu monarchu (konsti-

tucionēlā monarchijā) vai arī vienai

personai valstī — monarcham, diktā-

toram. Viņas, t. i. suverēnās varas dar-

bība, pēc Monteskjē teorijas, izpaužas

trijās plāksnēs: likumdošanā, tiesāša-

nā (valsts jurisdikcijā) un pārvaldīšanā
(administrātīvā vara). Šīs trīs varas

darbojas katrā valstī. Bet pēc Beļģijas

konstitūcijas (1831. g.) ir deklarēta vēl

ceturtā vara — pašvaldības vara, kur

pastrīpots, ka pašvaldībām esot piešķir-
tas minētās varas kopā, bet tikai ma-

zākā mērā, nekā valstij. Un tiešām, lai

nu gan pie mums speciāla augstākā ie-

stāde — Saeima — izdod likumus — pa-

matnormas civīl-, krimināl- un pārval-
des laukā, bet viņa gandrīz nekad ne-

dod sīkākus norādījumus — techniku

šo likumu pielietošanai un izpildīšanai.
Tas uzticēts un uzdots augstākās pār-
valdes orgāniem — ministriem kā pār-

valdes varas izpaudējiem un arī pilsētu

pašvaldībām. Kā centrālās varas, tā arī

pašvaldību iestādes un amatpersonas

izved dzīvē pamatlikumus pārvaldes
kārtībā ar attiecīgiem rīkojumiem, pa-

vēlēm un instrukcijām.

Tādā kārtā pašvaldības ne tikai izpilda
centrālās varas rīkojumus un likumos

paredzētos uzdevumus, bet arī pašas

zināmā mērā ir spiestas izdot ja ne

likumus, tad noteikumus un instrukci-

jas. Tāpat kā centrālās pārvaldes ie-

stādes un amatpersonas, tā arī pašval-
dības ar saviem rīkojumiem, lēmumiem

un obligātoriskiem noteikumiem nekādā

ziņā nevar nedz atcelt pamatus un nor-

mas, kurus ir izdevusi likumdošanas ie-

stāde — Saeima, nedz pat, piemērojo-

ties vietējiem vai momenta apstākļiem,
nedrīkst nomākt pretrunās ar tiem. Paš-

valdība nedrīkst izdot savus likumus

par tiem priekšmetiem un lietām, kuri

neietilpst viņas kompetencē un pie tam

tāda satura, kurš būtu stingrāks un bar-

gāks par valsts likumu.

Pilsētu pašvaldību likumdošanai tomēr

ir ļoti plašs lauks. Ja ieskatās lietu gru-

pējumu uzskaitījumā (108. p.), tad re-

dzam, ka valsts resoru speciālās kom-

petences lietas ir arī pašvaldību lietas:

par pilsētas apbūvi un izbūvi, par tro-

tuāru, ielu, laukumu ierīkošanu un ap-

dēstīšanu, par soļiem pret ugunsgrē-

kiem, plūdiem un citām plašām nelai-

mēm; par aizsardzības līdzekļiem celt-

ņu, mākslas, dabas pieminekļu un se-

natnes atlieku saglabāšanai, par ielu,

trotuāru, dārzu, bulvāru, tauvas joslu,

tiltu, kanālu un dīķu uzturēšanu kār-

tībā; par ūdensvadu un kanālizācijas
ierīkošanu un uzturēšanu; par tirgu,
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bazāru ierīkošanu un tirgošanās laiku;

par satiksmes līdzekļu, apgaismošanu,

ūdensvada un citu vispārējo labierīcī-

bu ierīkošanu, uzturēšanu un lietoša-

nu; par drošības līdzekļiem un kustī-

bas kārtību pa ielām, upēm, tauvas jos-

lām un publiskās vietās; par soļiem

pret žūpību un netiklību, par aizsar-

dzības un cīņas līdzekļiem pret lipī-

gām slimībām; par sanitāriju, veselī-

bas kopšanu un veterināruzraudzību

publiskās vietās un telpās, mācības,

dziedniecības un labdarības iestādēs un

pārtikas produktu un dzērienu ražoša-

nas un pārdošanas vietās; par sētu ap-

tīrīšanu un visādu netīrumu izvešanu

un tīrības uzturēšanu; par lopu aiz-

sardzību un turēšanas kārtību; par

tirdzniecības un rūpniecības iestāžu at-

vēršanas un slēgšanas laiku, par normā-

las atpūtas nodrošināšanu kalpotājiem
tirdzniecības un amatniecības iestādēs;

par mazgadīgo aizsardzību tirdzniecī-

bas, rūpniecības un tamlīdzīgos uzņē-

mumos; par traktieru, alus lielnoliktavu

ierīkošanu un uzturēšanas kārtību un

iekšējo iekārtu un par aizlieguma ra-

joniem; par publiskiem svariem; par

pirmās vajadzības priekšmetu piegādi

un pieietamību; par ēku noārdīšanu, ko

aizliegts izdarīt bez pilsētas valdes at-

ļaujas (1921. g. lik. krāj. Nr. 38 un 1924.

g. V. V. Nr. 149) un par visām citām

lietām, kuras ar speciāliem likumiem ir

nodotas un tiks nākotnē nodotas pil-
sētu pārzināšanai.

Pavisam šos 35 sagrupējumos uzskaitīti

likumdošanas objekti, kamēr 1892. g.

pils. nolikumā ar 1906. g. papildināju-
miem tādu bija kopā tikai 15. Daži no

uzskaitītiem saistošu noteikumu objek-
tiem (skat. 109. p.) var būt par tādiem

tikai tad, ja saistošu noteikumu pro-

jektus apspriež kopā ar veselības pār-

valdes, iekšlietu ministrijas pašvaldības

departamenta, satiksmes un finansu

ministriju resora pārstāvjiem. Citiem

vārdiem, ir paredzēta obligātoriska sa-

darbība ar vairākiem resoriem.

Nav viegli izstrādāt pie mums saistošus

noteikumus, jo nav vēl pārstrādāta, t.i.

tulkota Latvijas valsts valodā un kodifi-

cēta, resp. saskaņota likumu kopojuma:

1) pie mums pa daļai spēkā bij. Krievi-

jas likumu sakopojuma 16 sējumi, ku-

ros bija ap 18.000 pantu un tie paliks

spēkā, kamēr nebūs atcelti ar jaunu li-

kumu vai nenomāks pretrunā ar mūsu

valsts iekārtu resp. viņas pamatiem un

pamatnoteikumiem (1919. g. lik. krāj.
Nr. 154), 2) sākot ar 1919. gadu, Lat-

vijas valsts atceļ, pārgroza, papildina

vecos likumus un pamazām izdod jau-

nus, kuri ir sakopoti atsevišķos gada

krājumos — jau 12 grāmatu; 3) speciā-

lais pilsētu pašvaldību likums — «pil-
sētu nolikums" — noraida pie vispā-

rējiem likumiem, t. i. minētiem 16 sē-

jumiem un 12 Latvijas likumu un val-

dības rīkojumu krājumiem.

Lielu atvieglojumu principu noskaidro-

šanā un pamatlikumu interpretēšanā

sniedz senāts ar savu departamentu

spriedumiem, kā arī apvienotās kop-

sapulces lēmumiem. Tikai diemžēl šais

spriedumos nereti atrodam daudz pret-

runu un principiālu neskaidrību. Se-

nāts, pēc mūsu vispārējās un tiesu

satversmes, nav nodibināts likumdoša-

nai un nav arī pārvaldes iestāde, bet

ir tikai tiesas iestāde. Lai nu gan pie

mums tiesneši ir neatkarīgi un tādā ce-

ļā ir nodrošināta kalpošana tikai «tie-

sībām un likumiem", tomēr tiesneši, sā-

kot no miertiesnešiem un izmeklēšanas

tiesnešiem un beidzot ar senātoriem,

bieži ir spiesti kalpot kā elkiem arī po-

litiskai partijai, tautībai un visādām

koalīcijām ar devīzi: „do ut des". Un

ja bez sabiedrības varot dzīvot, kā iz-

teicies Aristotels, tādas būtnes, kas esot

zemākas vai augstākas par cilvēku (die-

vi), tad demokrātiskā tiesiskā iekārtā

tiesnešiem ir jāpaliek par šiem dieviem,

citādi likumam būs tauriņa mūžs...

Saskaņā ar 1892. g. pilsētu nolikumu,

pilsētu izstrādātie saistošie noteikumi

jānodod centrālās varas pārstāvja ap-

stiprināšanai, resp. gubernātoram, kurš
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ar savu aprobēŠanu piešķīra tiem li-

kuma piespiedu spēku. Savu aprobāciju

viņš izpauda trīs reizes, publicējot no-

teikumus vietējās «guberņas avīzēs",

vai tamlīdzīgā orgānā un bez tam iz-

liekot tos mēneša laikā uz laukumiem

un ielu stabiem vispārējai lasīšanai. Pēc

divām nedēļām un publikācijas dienas

šo noteikumu pārkāpējiem draudēja vis-

mazākais miertiesneša ustava 29. pan-

tā paredzētais sods — naudas sods līdz

50 r. (skat. pils. nol. p.p. 110, 112, 113,

kā arī visp. gub. iest. lik. II sēj. p.p.

423, 424, 426—128 un miertiesas usta-

va p. 29). Bet ja gubernātors notei-

kumiem nepiekrita, viņš nodeva tos gu-

berņas pilsētu lietu kommisijas apsprie-

šanai. Ja kommisija piekrita gubernā-
tora ieskatam, saistošie pilsētu notei-

kumi tika uzskatīti par neesošiem, bet

pretējā gadījumā gubernātors tos ar sa-

vu atsauksmi nosūtīja iekšlietu ministra

izlemšanai.

Šāda apstiprināšana tagad notiek ci-

tādā ceļā. Sūdzību un protestu caur-

skatīšanai ir nodibināta speciāla admi-

nistrātīvā tiesa (sk. 1921. g. lik. krāj.
Nr. 59), kura ar dažiem grozījumiem

ir pārņemta no bij. Krievijas (ievesta

1917. g. sobr. uzak. i rasp. pr. Nr. 127

st. 692). lekšlietu ministrijas pašvaldī-
bas departaments nepiekrišanas gadī-

jumā 2 nedēļu laikā var nosūtīt saisto-

šos noteikumus atpakaļ domei ar sa-

vām piezīmēm un iebildumiem. Ja do-

me ar
2
/3 balsu skaitu paliek pie agrā-

kiem noteikumiem, šie noteikumi stā-

jas spēkā, ja tikai pašvaldības depar-

taments otrreiz neceļ iebildumus, ie-

sniegdams šoreiz divu nedēļu laikā pro-

testu apgabaltiesai. Tikai tiesas lē-

mums izšķir jautājumu par noteikumu

saskaņā ar likumiem un piešķir tiem

likuma spēku, vai arī tos anulē.

Pēc tiesas lēmuma saņemšanas vai arī

iebildumu un protesta necelšanas ga-

dījumā, pilsētas valde vienreiz publicē
V. V. šos noteikumus un tie stājas spē-

kā pēc 2 nedēļām no publicēšanas die-

nas (1926. g. lik. krāj. Nr. 134). Šādu

noteikumu pārkāpējiem draud vismazā-

kais sodu likumu 138. un 1381
. p. p. pa-

redzētais sods: naudas sods un pat

arests, ja tikai šāds pārkāpums nav pa-

redzēts citos soda likuma pantos. Uz

noteikumu izpildīšanu jāraugās polici-

jai. lerosināt jautājumu par vainīgo

saukšanu pie atbildības tiesā ir uzdots

arī tai pašai policijai, bet arī pilsētas
valde var uzlikt to speciāli domes ie-

vēlētiem iecirkņu kūrātoriem.

Būtu jāpiebilst, ka katram pilsonim, ie-

stādei un biedrībai ir piešķirtas tiesī-

bas pārsūdzēt saistošos noteikumus ad-

ministrātīvā tiesā (pils. nol. 1102
. p.).

Šīs tiesības tika pārņemtas no bij. Krie-

vijas 1917. gada pārgrozījumiem un pa-

pildinājumiem pie «pilsētu nolikuma"

(Uzak. i rasp. prav. st. st. 869 un 1744)

un, saskaņā ar mūsu likumu par admi-

nistrātīvām tiesām, ir izlietojamas: 1) ja

ar šādu noteikumu, rīkojumu vai lēmu-

mu ir tieši aizskārtas sūdzētāja inte-

reses vai tiesības (5. p.); 2) ja šāda sū-

dzība ir iesniegta mēneša laikā, skaitot

no lēmuma vai rīkojuma pasludināšanas

dienas, vai, ja tas nebija pasludināts,

no tās dienas, kad tas ir nācis zināms

sūdzētājam; 3) ja sūdzība iesniegta tie-

ši attiecīgai tiesai (10. p.). Tikai pār-

raudzības iestādei vai amatpersonai ir

atstāta tiesība iesniegt administratīvai

tiesai savas sūdzības, resp. protestus

caur to iestādi vai personu, pret kuru

viņa celta (11. p.), kas divu nedēļu lai-

kā nodod šo protestu tiesai un, vaja-

dzības gadījumā, līdz ar savu paskai-

drojumu. Lai nu gan arī mūsu pilsētu
nolikumā atrodas, pārņemtā no 1917.

gada pārgrozījumā pie «pilsētu noliku-

ma", katram pilsonim paredzētā šāda ie-

sūdzības tiesība, t. i. tiesība iesniegt

sūdzību tiesai caur pilsētas valdi un pie

tam vēl ar divām privilēģijām: 1) bez

aprobežojuma ar jebkādu termiņu; 2)
tiesība pieprasīt no pilsētas valdes 7

dienu laikā iesūtīt sūdzību tiesai un

pie tam obligātoriski ar savu slēdzienu,

tomēr šī tiesība ir paralizēta ar aug-
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stāk pievestiem nosacījumiem mūsu li-

kumā par administrātīvām tiesībām (5.,
10. un 11. p.p.).

IX PILSĒTAS REVĪZIJAS KOM-

MISIJA.

Starp dažādām kommisijām, pirmo vie-

tu ieņem revīzijas kommisija. Bez vi-

ņas atsauksmes un pārbaudes domei

nav iespējams caurskatīt un pieņemt

pārvaldes norēķinus kā par pilsētas ie-

nākumiem un izdevumiem, tā arī izpil-
du budžetiem. Revīzijas kommisijai pil-
sētu pašvaldībā ir tāda pat nozīme, kā

valsts kontrolei valsts resoru un auto-

nomo uzņēmumu darbībā. Šī kommisija

tāpat, kā kaut kura cita, saņem savas

instrukcijas un norādījumus no vispā-

rējā rīkotāja — domes.

Lai nu gan ne 1892. g. pilsētu noli-

kumā, nedz arī mūsu nolikumā starp

pilsētas sabiedriskās pārvaldes orgā-

niem neatrodam tieši nosauktu revīzi-

jas kommisiju, (21. p. minēts sekojošais

pārvaldes sastāvs: 1) pilsētas dome un

2) pilsētas valde līdz ar izpildu iestā-

dēm), tomēr šī kommisija noteikti reā-

lizē pilsētās pašvaldības administrātīvi-

saimnieciskās darbības kontroli.

Pastāvošais pilsētu nolikums revīzijas

kommisiju min pirmo reizi savā 68. pan-

tā, nosakot, ka „lai skatītu cauri pār-

valdes norēķinus par pilsētas budžeta

izpildīšanu, obligātoriski ievēlama no

domniekiem revīzijas kommisija". Bez

tam, 1921. g. «noteikumu par pilsētu

ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un

pārskatiem" 140. pants nosaka, ka «pil-
sētas valdes gada pārskats par budžeta

izlietošanu un par iestāžu un uzņēmumu

darbību nododams revīzijas kommisijai
ne vēlāk par nākošā gada 1. maiju" un

«savu atziņu par pārskatu revīzijas

kommisija nodod pilsētas valdei ne vē-

lāk par tā paša gada 1. jūliju".
Kā redzams, noteikumi par pilsētas paš-
valdības tiešo kontroles orgānu pastā-
vošā likumā visai trūcīgi un pilsētas

revīzijas kommisijas organizācija un

kompetences pēc tiem regulētas ļoti ne-

noteikti. levērojot kontroles funkcijas

svarīgo nozīmi pilsētas pašvaldības ad-

ministrātīvi-saimnieciskās darbības lau-

kā, šāds stāvoklis uzskatāms par neap-

mierinošu un kontroles funkciju reāli-

zējošam orgānam — revīzijas kommisi-

jai — pilsētas pašvaldības orgānu si-

stēmā piešķirama patstāvīgāka nozīme

ar noteiktu organizācijas iekārtu un

kompetenci.

To arī paredz Latvijas 1930. g. likums,

kura nosacījumi par revīzijas kommisiju
īsumā ir šādi.

Revīzijas kommisijas priekšsēdētāju, lo-

cekļus un kandidātus ievēl pilsētas do-

me uz to pašu laiku, uz kādu vēlēta do-

me. Kommisijas locekļu un viņu kandi-

dātu skaitu noteic dome, pie kam ne

mazāk par 3, ieskaitot priekšsēdētāju.
levēlēt var katru, kam ir pašvaldības
vēlēšanu tiesības, izņemot pilsētas val-

des locekļus, sekretāru un pilsētas val-

des kancelejas darbiniekus.

Izstājušos revīzijas kommisijas locekļa
vietā nāk kandidāts, kurš ievēlēts ar lie-

lāku balsu vairākumu, bet pie vienlī-

dzīga balsu skaita — izšķir loze.

Revīzijas kommisija ievēl no sava vi-

dus priekšsēdētāja biedri un sekretāru.

Kommisijas sēdes sasauc priekšsēdētājs
vai viņa biedrs. Sēdes ir pilntiesīgas,

ja piedalās vismaz puse locekļu, ieskai-

tot priekšsēdētāju vai viņa biedri.

Revīzijas kommisija darbojas uz domes

izdotas instrukcijas pamata, pie kam vi-

ņas uzdevums ir pārbaudīt pilsētas bu-

džetu, gada pārskatu, visus ienākumus

un izdevumus, pilsētas valdes, pilsētas
iestāžu un atsevišķu amatpersonu dar-

bību, darbvedību un norēķinus, kā arī

pārliecināties par pilsētas saimniecības

lietderīgu vadīšanu.

Pilsētas valdes un pilsētas iestāžu dar-

bibas revīziju kommisija var izdarīt ka-

trā laikā pēc sava ieskata, bet vismaz

šādai revīzijai jānotiek divas reizes ga-
dā. Tāpat revīzijas jāizdara katrā laikā
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uz (atsevišķu domes lēmumu, kā arī uz

vismaz vienas piektdaļas domnieku vai

atsevišķa revīzijas kommisijas locekļa

pieprasījumu pamata.

Par savu darbību revīzijas kommisija

ziņo pilsētas domei, dodot aizrādīju-

mus par vēlamiem rīkojumiem un lē-

mumiem pilsētas pašvaldības lietās.

Kommisijas locekļi var saņemt par sa-

vu darbu domes noteiktu atalgojumu.
Kā redzam, šie nosacījumi paredz revī-

zijas kommisiju kā permanentu patstā-

vīgu kolleģiālu pilsētas pašvaldības or-

gānu ar noteiktu organizāciju un piln-

varām, radot tādā kārtā pietiekošu ga-

rantiju kontroles funkcijas sekmīgas
reālizēšanas iespējai. Šinī ziņā jaunais

projekts pilsētu pašvaldības orgānu si-

stēmas izveidošanā sper ievērojamu soli

uz priekšu.

Jāatzīmē, ka Rīgas pilsētas pārvaldē re-

vīzijas kommisija arī jau tagad darbo-

jas uz augstāk pievestiem pamatiem

X PILSĒTU PAŠVALDĪBU lENĀ-

KUMI UN IZDEVUMI (BUDŽETS).

Pēc vecā pils. nol. (1892. g. ar 1906.

g. un 1912. g. papildinājumiem) pilsētu

pašvaldībām bija paredzēti vairāki ne-

apstrīdāmi ienākumu avoti (127.—137.

p.p.), proti: 1) vispirms nodoklis no ne-

kustamiem īpašumiem, kuri atrodas pil-
sētas robežās, izņemot ķeizara ģimenei,

galmam, dinastijai, valstij, labdarības, zi-

nātniskām un izglītības iestādēm, kā arī

garīdzniecības resoram piederošos; šī

novērtēšanas nodokļa apmērs — līdz

10% no tīra ieņēmuma, vai arī 1% no

īpašuma vērtības; 2) nodoklis no tirdz-

niecības, rūpniecības un kuģniecības uz-

ņēmumiem — līdz 10% un 15% no mak-

sas, kādu valsts ņēma par uzņēmumu

apliecībām; 3) krodzniecības (traktie-

ru) nodevas; 4) nodevas no zirgiem,

ekipāžām, suņiem; 5) nodevas no dažā-

diem notāriāta nolikumā paredzētiem

aktiem; 6) par svaru un mēru zīmogo-
šanu un lietošanu; 7) nodevas no ūtru-

pēm, kravām (no 1910. g.), kuģiem; 8)

Augusts Oettingens. Rīgas pils. galva (1886—1889).

par pilsētu celtņu izlietošanu, pārbrauk-
tuvēm; 9) nodoklis no dzīvokļiem un

telpu īrniekiem (ar speciālu piekrišanu
— likumdošanas ceļā); 10) nodevas no

velosipēdiem un automātiskām ekipā-

žām- Visi šie nodokli un nodevas tika

piedzītas bezstrīdus kārtībā, t. i. tā-

pat, kā valsts pārvaldes nodevas (137.

pants).
Arī obligātoriskie izdevumi uzskaitīti

galvenos vilcienos (138. līdz 140. p.p.):

1) pilsētu pašvaldības pārvaldes uztu-

rēšana un viņas darbinieku pensionē-

šana; 2) pilsētas sabiedrisku ēku un pie-

minekļu uzturēšana; 3) aizņēmumu del-

dēšana un saistību pildīšana; 4) pabal-
stu izsniegšana izglītības, labdarības

un tml. iestādēm; 5) telpu sagādāšana

karaspēka novietošanai ar apkurināša-

nu un apgaismošanu; 6) piedalīšanās
izdevumos par policijas uzturēšanu, tel-

pu sagādāšana (ar apgaismošanu un ap-

kurināšanu) policijai un policijas pār-

valdei; 7) ugunsdzēsēju komandu uz-
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turēšana; 8) pilsētas ielu, laukumu, ce-

ļu, krastmalu, piestātņu, trotuāru, pār-

brauktuvju, bulvāru, sabiedrisku darbu,

ūdensvadu, kanālizācijas, apgaismoša-

nas ierīkošanas un uzturēšanas izdevu-

mi; 9) izdevumi mājlopu aizsargāšanai

no sērgām, lipīgām slimībām, izdevumi

veterināruzraudzības uzturēšanai un

10) Baltijas guberņās — pilsētas pasta

staciju uzturēšanai (no šiem izdevu-

miem Vidzemes pilsētas atbrīvotas ar

1911. g. likumu no 1912. gada — sobr.

uzak. i rasp. Nr. 122 st. 1110) un 11)

Baltijas guberņās to labdarības iestāžu

uzturēšanai, kuras ar 1877. g. 26. marta

visaugstāko ukazu nodotas pilsētu pār-

zināšanā.

Tikai pēc tam, kad bija apmierināti ap-

rādītie izdevumi, pilsētu pārvalde va-

rēja savus līdzekļus izlietot citām pil-
sētas vispārējām vajadzībām un labierī-

cībām.

lenākumu un izdevumu saskaņošana, sa-

balansēšana notika budžeta sastādīša-

nas ceļā pēc speciāliem noteikumiem.

Domes pieņemtais ienākumu un izdevu-

mu budžets tika nosūtīts gubernātoram

apstiprināšanai. Tikai pēc gubernātora

piekrišanas saņemšanas budžetu varēja

sākt izpildīt; gubernātora nepiekrišanas

gadījumā budžeta projekts caur guber-

ņas pilsētu lietu kommisiju nonāca pie

iekšlietu ministra galīgai izlemšanai un

apstiprināšanai. Par katra gada izde-

vumiem tika sastādīts pārskats, kurš

nonāca ne vēlāk par 1. jūniju revīzijas

kommisijā (68. p.), bet ar tās slēdzienu

ne vēlāk par 1. septembri domes ap-

spriedē. Pieņemtais izpildu pārskats

(budžets) tika nosūtīts gubernātoram
un iekšlietu ministrim viņu pārraudzī-
bai.

Reti kāda Krievijas pilsēta varēja sa-

vest galus ar galiem savā saimniecībā

un tamdēļ, ievedot dažādas labierīcī-

bas, bija spiestas izpalīdzēties ar ilg-

termiņu aizņēmumiem. Arī lielākās un

bagātākās pilsētas bija apgrūtinātas ar

lieliem parādiem.
Visu Krievijas pilsētu parādu kopsum-

ma uz 1912. gada 1. janvāri bija 420

miljonu zelta rubļu. Visvairāk ar parā-

diem bija apgrūtināta Maskava, kur uz

katru iedzīvotāju nāca vairāk par 100

rubļiem. Katrs Pēterburgas iedzīvotājs
tanī pašā laikā bija parādā 58,5 z. r.

(pie parāda kopsummas 89,42 milj. ru-

bļiem), katrs varšavietis — 52,1 z. r.,

katrs odesietis — 45,8 z. r.

Uz katru Rīgas iedzīvotāju 1912. gada 1.

janvārī, kad Rīgā bija nepilni 400.000

iedzīvotāju, nācās nepilni 52 z. r. pa-

rāda, bet pēc 1913. gadā izdarītā (VIII.

izl.) 12.000.000 rub. aizņēmuma (caur

brāļu Lāzaru banku Londonā) šis pa-

rāds uz 1915. gada 1. janvāri, kad ie-

dzīvotāju skaits Rīgā bija pieaudzis līdz

520.000 — arī bija sasniedzis 61 z. r.

Citiem vārdiem, Rīgas pilsētas parāds

procentuāli pārsniedza pat galvas pilsē-
tas — Pēterburgas parādu.

Tomēr jāņem vērā, ka pasaules kara

dēļ VIII aizņēmuma (1913. g.) obligāci-

jas Rīgas pilsētai izdevās reālizēt pil-
sētas tiešām vajadzībām tikai viņu ma-

zākā daļā, kamēr visi iepriekšējie aiz-

ņēmumi bija izlietoti tieši pilsētas lab-

ierīcību, sabiedrisku uzņēmumu ierīko-

šanai un ēku būvei.

Ja ieskatāmies no Krievijas pārņemtā

un tagad grozītā pilsētu nolikumā, tad

atrodam, ka agrākā V un VI nodaļa
ir pavisam atcelta, t. i. tās nodaļas, ku-

ras regulēja pamatus un iekārtu pilsētu

nodokļiem, izdevumiem, budžetiem un

budžeta izpildīšanas pārskatiem (127.—

140. p.p.), līdz ar pielikumiem pie 134.

p. (noteikumi par nodokli no nodar-

bošanās ar izvadāšanu, no zirgiem, eki-

pāžām, no velosipēdiem, no automāti-

skām eķipāžām) un pie 140. p. (notei-
kumi par pilsētu budžetu un viņu iz-

pildīšanas pārskatu sastādīšanu, caur-

lūkošanu un izpildīšanu, kā arī budžeta

paraugi).
Šo nodaļu vietā, resp. 127.—140. pantu

vietā ir stājušies:

1) «Noteikumi par pilsētu ienākumiem,

izdevumiem, budžetiem un pārskatiem"

(1921. g. lik. krāj. 2), ar papildināju*
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miem un grozījumiem, un pielikumā ar

budžeta paraugiem, kamēr līdz 1921. g.

1. janvārim darbojās «Instrukcija par

pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budže-

tiem un pārskatiem" (1920. gada «Vaid.

Vēstnesis" Nr. 16—19); 2) «Noteikumi

par pašvaldības nodokli, no ievedamām

dzelzceļu kravām" (1928. g. «V. V." Nr.

191); 3) «Nodokļu nolikums" ar Latvi-

jas papildinājumiem un grozījumiem:

a) bij. Krievijas likumu kop. V sēj. «O

prjamich nalogach" b) noteikumi par

ienākumu nodokli (sk. Latv. lik. krāj.
1920. g. pap. Nr. 61, 1921. g. Nr. 48,1922.

g. Nr. 73, Nr. 270, 1928. g. Nr. 39, Ņr.
142 un 147, 1924. g. Nr. 98, 1927. g.

Nr. 117,1928. g. «V. V." Nr. 193; c) «No-

doklis no nekustamas mantas pilsētās"
(Latv. lik. krāj. 1926. g. Nr. 91, salīdz,

ar 1928. g. lik. krāj. Nr. 39); d) «Tirdzn.-

rūpn. nodoklis" (Latv. lik. krāj. 1924.

g. Nr. 193, 1928. g. Nr. 124, 1927. g.

Nr. 95); c) «Tvaika katla nodoklis"

(Lik. krāj. 1928. g. Nr. 43); f) «Paš-

valdību nodoklis" no kravām, kuras ie-

ved Latvijas ostās ar kuģiem ārzemju

braucienos (lik. krāj. 1927. g. Nr. 21,
1928. g. Nr. 39); i) «Nodoklis no kra-

vām, kuras ieved Latvijas ostās pa jū-

ru piekrastes braucienos" (lik. krāj.
1927. g. Nr. 23); k) «Nodoklis no pel-
došiem līdzekļiem un pa iekšējiem

ūdensceļiem pārvadājamiem materiā-

liem" (lik. krāj. 1927. g. Nr. 22 un 1927.

g. «V. V." Nr. 63 instrukcija); 1) «No-

doklis no naudas kapitālu ienākumiem"

1919. g. lik. krāj. Nr. 88, Nr. 137, 1921.

g. Nr. 158, 1922. g. Nr. 236, 1923. g.

Nr. 25, 1926. g. Nr. 85); m) «Nodoklis

no automobiļiem, motocikletiem, velosi-

pēdiem un citiem mēchaniskiem satik-

smes vai transporta līdzekļiem" (1928. g.

lik. krāj. Nr. 97); 4) «Likums par ne-

kustamas mantas atsavināšanu" (1928. g.

lik. krāj. Nr. 129), kurš atcēla agrā-
kos noteikumus (1922. g. lik. krāj. Nr.

3, 190, 238; 1928. g. lik. krāj. Nr. 11 un

1927. g. Nr. 48); 5) «Likums par al-

koholu saturošu vielu ražošanu, aplik-
šanu ar nodokļiem un pārdošanu" (1920.

g. lik. krāj. Nr. 217, 1924. g. Nr. 36 un

Nr. 208, 1925. g. Nr. 98, 1928. g. Nr. 1,

par «vieglo" alkoholu, bij. Krievijas li-

kumu kop. XII sēj. «krodzniecības no-

likums", cik tālu pēdējais nav atcelts

ar minēto 1928. g. lik. un 1926. g. lik.

krāj. Nr. 66, 79); 6) «Nolikums par

notāriātu" (bij. Kriev. lik. kop. XVI sēj.

ar vairākiem pārgrozījumiem).
Bez tam, ienākumus piešķir pilsētām
arī speciāli likumi, kuri uzliek pilsē-

tām jaunus uzdevumus: 1) «Likums par

telpu īri" (1924 .g. lik. krāj. Nr. 91

un instrukcija 1924. g .„V. V." Nr. 154),
kurš (16. p.) atļauj ņemt no iesnieg-

tās prasības nodevu 4% apmērā no pra-

sāmās, vai apstrīdāmās summas; 2)

«Likums par civilstāvokļa aktu reģistrā-

ciju" (1921. g. lik. krāj. Nr. 47 un 39,

1922. g. lik. krāj. Nr. 167, 1925. g. Nr.

154, 1928. g. ~V. V." Nr. 54, 67, 249,

1929. g. ~V. V." Nr. 80, 93 (instruk-

cija), 238, 1930. g. „V. V." Nr. 38);

3) «Likums par atlīdzības normām paš-

valdības iestādēm par telpām, kuras

karaspēks ieņem uz zemes klaušu no-

likuma pamata" (1927. g. lik. krāj. Nr.

36 un bij. Kriev. lik. kop. IV sēj. «ustav

o zemskich povinnostjach"), 4) «Notei-

kumi par kancelejas nodevu nomaksas

kārtību" (1925. g. lik. krāj. Nr. 131 ar

instrukciju 1926. g. „V. V." Nr. 52)

v. t. t.

Visiem uzskaitītos likumos un noteiku-

mos paredzētiem nodokļiem un node-

vām, t. i. pilsētas ienākumiem, resp. lī-

dzekļiem piemīt publiski-tiesisku ienā-

kumu daba.

Viena daļa no tiem ir sīki pēc apmēra

un gala summām: uzskaitīti 1921. g. lik.

krāj. Nr. 2p. 2 — 30 nodalījumos.
No tiem «nodoklis no nekustamiem īpa-

šumiem" (pn. 2, pk. 2), „nodoklis no

tirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma"

(ibid pk. 5), kā arī vienreizējais no-

doklis «no nekustamiem īpašumiem"

(ibid. pk. 1) ir atcelti, kā pārējas laik-

meta un speciāla uzdevuma nodokļi (sk.

1921. g. lik. krāj. Nr. 129, Nr. 199, 1922.

g. Nr. 26). Tāpat pagaidu nodokļa rak-
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sturs piemita nodokļiem par alkoho-

lisku dzērienu veikaliem (ibid. pk. 11).
Gandrīz visi šie nodokļi bija pazīstami

veco pilsētu ienākumu budžetos, lai gan

ne visi pietiekoši deklarēti «pilsētu no-

likumā", bet kā dzīves izvirzīti un prak-

sē (ar centrālās varas cirkulāriem un

senāta paskaidrojumiem) legālizēti, kā

tipiski komunālie nodokli (šie komū-

nālie nodokļi tagad kopā dod ap 16%

no ienākumu kopsummas).
Otrā daļa no publiski-tiesiskiem ienā-

kumiem ir tie nodokļi, kurus valsts at-

maksā pilsētām no saviem ienākumiem:

a) 50% no ienākuma nodokļa, b) 50%

no nodokļa par uzņēmumiem, kuriem

jādod pārskati par savu darbību, c)

50% no nodokļa, aprēķināma pie vēr-

tības pieauguma noteikšanas, atsavinot

un apgrūtinot parādiem nekustamu

mantu, d) piemaksas pašvaldībām par

labu 100% apmērā no procentuālā peļ-

ņas nodokļa no uzņēmumiem, kuriem

nav jādod pārskati par savu darbību.

Bez tam valsts atmaksā pašvaldībām vēl

750/o (līdz 1928. g. tikai 500/0) no ne-

kustamās mantas nodokļa, kamēr ve-

cais pilsētas nolikums piešķīra visus

100% no šī nodokļa. Un ja ievēro, ka

šis nodoklis gulēja un guļ pilsētu ienā-

kumu pamatos, kā drošības, tā arī ap-

mēra ziņā, tad jāuzskata par netaisnī-

gu valsts rīcība šinī gadījumā (visi šie

valsts atmaksātie ienākumi — nodokļi
līdzinās apmēram 20% no pilsētas ienā-

kumiem).
Tikko minētie publiski-tiesiskas dabas

nodokļi sagādā pilsētām ap vienu treš-

daļu viņu ienākumu budžetā. Pirmos

Latvijas pastāvēšanas gados gandrīz ne-

vienai pilsētai nepietika šo ienākumu

obligātorisko izdevumu segšanai. Tam-

dēļ valsts bija spiesta piekopt subven-

cionēšanas sistēmu un arī izsniegt aiz-

devumus («Likums par valsts aizdevu-

miem un viņu nodrošināšanu" 1920. g.
lik. krāj. Nr. 197, 1921. g. Nr. 182, 1922.

g. Nr. 188, 1926. g. Nr. 50, 1927. g.

Nr. 168, ar 1921. g. instrukciju un pār-

grozījumiem — 1923. g. lik. krāj. Nr.

146, 1924. g. lik. krāj. Nr. 168, 1927. g.

Nr. 129 un 1928. g. Nr. 219).
Pilsētu pašvaldības pie šādiem apstāk-

ļiem, zināms, bija spiestas meklēt citus

ienākumu avotus, ar kādiem varētu ne

tikai pamazām atmaksāt

bet arī apmierināt sabiedrības kulturā-

lās vajadzības (veselība, izglītība, so-

ciālā palīdzība, sanitārija, satiksmes lī-

dzekļi) un apgādāt ar labierīcībām sa-

vus iedzīvotājus. Viņas sāka piegriezt

vērību savu īpašumu un uzņēmumu in-

tensīvai ekspluatēšanai. Tādā ceļā gan-

drīz lielākā daļa pilsētu Latvijā tagad

iegūst pusi no saviem ienākumiem. Tā-

dējādi piešķirama nopietna nozīme pil-
sētu privāttiesiskās dabas ienākumiem.

Arī valsts zināmā mērā ir nākusi pre-

tim, ar saviem speciālu mērķu sasnieg-
šanai ilgtermiņu aizdevumiem. Šeit būtu

jāmin: 1) «Noteikumi par aizdevumiem

sabiedrisko ūdensspēka, elektrisko sta-

ciju būvēm" (1925. g. lik. krāj. Nr. 165,

kurš ir atvietots ar 1928. g. likumu —

lik. krāj. Nr. 220); 2) «Noteikumi par

finansu ministrijas izdevumiem labības

noliktavu, elevātoru un kaltētavu ierī-

košanai" (1927. g. lik. krāj. Nr. 149);

3) «Noteikumi par aizdevumu izsnieg-
šanu pašvaldības iestādēm skolu vaja-

dzībām" (1920. g. lik. krāj. Nr. 28);

4) «Likums par pašvaldībām izsniegto

aizdevumu nokārtošanu un daļas dzē-

šanu" (1928. g. lik. krāj. Nr. 118); 5)

«Noteikumi par valsts pabalstiem paš-

valdībām" (1927. g. lik. krāj. Nr. 128).

Tomēr, diezin vai var uzskatīt par nor-

mālu un pareizu tādu pilsētu pašval-
dību organizāciju un iekārtu, pēc ku-

ras viņas ir spiestas iegūt lielāko daļu

no saviem ienākumiem privātsaimnie-

košanas gaitās —

no savu īpašumu un

uzņēmumu izmantošanas. Tas būtu jā-

pārbauda no taisnīguma, lietderības un

likumības, resp. decentrālizācijas vie-

dokļa.
Pašvaldībām ir uzlikti tādi pienākumi,
kuri ne tikai nav izsmejami ar vietējām

vajadzībām un interesēm, bet neapšau-

bāmi ir valsts mēroga pienākumi. Tādi
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būtu: izglītība, sociālā apgāde, slimnī-

cas, ārstēšana. Pilsētu pašvaldības bez

šaubām ir spiestas piekopt gan kon-

cesiju sistēmu, gan monopola, gan au-

tonomu uzņēmumu sistēmu, kuri no vie-

nas puses iespaido vispirms privātsaim-

niecību pilsētā un regulē to, bet no

otras puses, var nostādīt pēdējo, brī-

vas konkurences vietā, pilnā padotībā,

un tādā ceļā aprobežot iedzīvotāju mak-

sātspējas pretēji ne tikai pilsētas, bet

arī valsts interesēm. Pēc būtības tādā

ceļā tiek ievesti netieši nodokļi. Tam-

dēļ šī ienākumu sistēma ir jāuzskata

par ļoti ievērojamu ieroci.

Kaut gan pašvaldības labi pārzin vie-

tējās vajadzības, vietējo iedzīvotāju
ekonomisko stāvokli, bet publisko pie-

nākumu veikšanai viņas ir spiestas pie-

turēties pie savas privātsaimniecības ie-

nākumiem — ja arī ne galvenā, tad to-

mēr kā pie visnopietnākā līdzekļu avo-

ta. Tas diezgan nopietni krīt acīs, ja

ieskatāmies pēc mūsu likumiem un no-

teikumiem pilsētām bagātīgi uzliktos

publiskos oficiālos pienākumos.

Ja salīdzina vecā pils. nolikumā (1892.

g.) 138. pantā uzskaitītos obligātoris-
kos izdevumus ar tagadējiem, 1921. g.

noteikumos (97. p.) uzskaitītiem pienā-

kumiem, tad tie ir ne tikai palikuši agrā-

kie, bet ir nākuši vēl klāt daži jauni ļoti

nozīmīgi un smagi, pie kam vecie ir iz-

pletušies savos apmēros. Šeit būtu jā-

pastrīpo: 1) «Likums par Latvijas iz-

glītības iestādēm" (1919. g. lik. krāj.
Nr. 155, 1929. g. «V. V." Nr. 17, 1928.

g. lik. krāj. Nr. 207 un 80) uzliek paš-
valdībām par pienākumu sniegt obligā-
torisku izglītību visiem, sākot no 7. dzī-

ves gada līdz 16. gadam, pie tam mazā-

kuma tautām ir piešķirta tiesība prasīt

sevišķas klases atvēršanu, ja tanī sa-

lasās ne mazāk par 30 skolēniem; 2)
«Likums par mazākuma tautību skolu

iekārtu Latvijā" (1919. g. lik. kr. Nr.

156), kas regulē minoritātu vidusskolu

iekārtu arī pilsētās; 3) «Noteikumi par

obligātorisko skolu skolotāju tiesību ie-

gūšanu" (1928. g. „V. V." Nr. 243, at-

ceļot 1921. g., 1922. g. un 1925. g. no-

teikumus) un «Noteikumi par obligā-
torisko skolu skolotāju apstiprināšanu

vietās un speciālu apliecību izsniegša-

nu", pieprasa no skolotājiem ne tikai

augstu izglītības cenzu, bet arī praksi;

4) «Likums par obligātorisko skolu sko-

lotāju algošanu" (1921. g. lik. krāj. Nr.

112), «Noteikumi par nokalpoto gadu

aprēķināšanu obligātorisko skolu skolo-

tājiem" (1922. g. lik. kr. 147) un «No-

teikumi par obligātorisko skolu skolo-

tāju darba laika aprēķināšanu" (1922.

g. lik. kr. Nr. 198) ar skolu virsvaldes

rīkojumu par virsstundu aprēķināšanu

obligātorisko skolu skolotājiem (1925.

g. «V. V." Nr. 1), kā arī «Ministru

kabineta lēmums par algas paaugstinā-

šanu obligātorisko skolu skolotājiem"

(1925. g. lik. kr. Nr. 136) ar 1928. g. at-

kārtojumu (1928. g. lik. kr. Nr. 166) uzliek

pašvaldībām par pienākumu pietiekoši

augsti atalgot katru skolotāju. Tā tad

pašvaldībām jānes lieli izdevumi obligā-

torisko skolu un skolotāju uzturēšanai

tādā lielumā, kāds ir vajadzīgs pamat-

izglītības sniegšanai visu tautību bēr-

niem B—9 gadu laikā- Arī skolotāju

pensionēšanas vajadzībām pilsētas nes

attiecīgus izdevumus" («Skolotāju pen-

siju likums" — 1925. g. lik. kr. Nr. 48,

ar instrukciju 1925. g. «V. V." Nr. 88

un tautas labklājības ministrijas rīko-

jumi apriņķu un pilsētu pašvaldību ie-

stādēm un privātskolu uzturētājiem" —

1925. g. «V. V." Nr. 109). Visspilgtāki

tas būs redzams, ja atminēsimies, ka

Rīgas pilsēta izdeva izglītības nolūkiem

1913. g. uz katru iedzīvotāju 6,06 zelta

franku, bet 1925. g. jau — 14,41 zelta

franku, t. i. kādas 140°/o vairāk. Vis-*

pār, pašvaldības izglītības nolūkiem pil-

sēta izdod no 20—40% no savu izde-

vumu budžeta.

Vēl vairāk ir pieauguši obligātoriskie
izdevumi veselības laukā un ir uzlikti

pavisam jauni izdevumi sociālās apgādī-

bas, resp. labklājības laukā. Kaut gan

«likums par žūpības apkarošanu" (1924.
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g. lik. krāj. Nr. 207) pašvaldībām fakulta-

tīvs, tomēr patiesībā tas piešķir pašval-

dībām tiesību apkarot žūpību un reizē

ar to paredz arī zināmus avotus līdzekļu

iegūšanai — no sevišķa žūpības apka-

rošanas fonda 1925- gada «Valdības

Vēstu" Nr. 273), kuru pārzina iekš-

lietu un izglītības ministri un kas sa-

stādās: a) V3no soda naudām un mak-

sājumiem par sod. lik. 284.—286 1
. un

315.—317. pantos paredzētiem noziedzī-

giem nodarījumiem un b) Va % no valsts

degvīna monopola ienākumiem. Tur-

pretim nekādi ienākumu avoti nav pa-

redzēti sociālās apgādības vajadzībām,
kuras ir jāapmierina pilsētām. Pēdējām
ir jārūpējas par darba sagādāšanu bez-

darbniekiem, bet tiem, kas nespēj dar-

bu strādāt, un tādā ceļā sevi un pie-

derīgos uzturēt, jāsniedz uzturs, ārstē-

šana un viņu bērni jāmāca uz pilsētas

rēķina. Pēc vecā pilsētas nolikuma

pilsētām bija jānes izdevumi tikai

patversmju ierīkošanai atradeņiem, bā-

riņiem un sirmu vecumu sasniegu-
šiem nespējniekiem. Valsts piepalīdzē-

ja ar saviem «prikazi obščestvennavo

prizreņija". Latvijas likumdošanas pir-
mie soļi šinī jautājumā ir saskatāmi

1921. g. noteikumos („V. V." Nr. 105)
un 1923. g. noteikumos par trūcīgo ap-

gādāšanu ar pabalstu un ārstēšanu (Lik.

krāj. Nr. 113). Tikai «Likums par so-

ciālo apgādību" (1928. g. lik. krāj.
Nr. 73 ar tautas labklājības ministri-

jas paskaidrojumiem pie šī likuma —

1928. g. «V. V." Nr. 94), mēģina novilkt

robežas starp pašvaldību un valsts pie-
nākumiem. Saskaņā ar šo likumu valsts

sociālā apgādībā pāriet bērni-atradeņi,

spitālīgie (lepras slimnieki), saslimušie

ar mēri, bakām un izsitumu tīfu, sa-

slimušie ar tuberkulozi grūti dziedinā-

mā stadijā un aplaistie ar trakuma sēr-

gu. Bet saslimušie ar tuberkulozi vēl

dziedināmā stadijā, ar sifilisu lipīgā

stadijā un zīdaiņi vecumā līdz 2 gadiem
— vēl paliek pašvaldību apgādībā, jo
valsts pārņem pakāpeniski, atkarībā no

atvēlētiem līdzekļiem. Tuvākā nākotnē

pilsētas nesīs izdevumus jau kopā ar

valsti, ierīkojot speciālas iestādes.

Uz šī likuma nosacījumiem pilsētu paš-

valdībām jāuzņem sociālā apgādībā arī

ārzemnieki, lai gan par speciālos no-

līgumos paredzētu atlīdzību uz recipro-

citātes pamatiem.

Šādi līgumi noslēgti ar Lietavu (1924. g.

lik. krāj. Nr. 130 un 1929. g. apkārt-
raksts „V. V." Nr. 17) un Igauniju 1925.

g. lik. krāj. Nr. 97, 1926. g. lik. krāj.
Nr. 192 un apkārtraksts 1929. g. Nr.

8). Pienākumu apjoms ir liels vēl tam-

dēļ, ka tiesība pieprasīt palīdzību ir

katram, kas dzīvo pilsētā un ja, izsnie-

dzot palīdzību, pašvaldība divu nedēļu
laikā nav paziņojusi par to pašvaldī-

bai, kuras rajonā sociāli apgādājamais

nodzīvojis pēdējo pilnu gadu nepār-

traukti, vai arī, pretējā gadījumā, kur

dzīvojis visilgāk pēdējo divu gadu laikā.

Tā tad piederības vieta tiek ieskatīta

par adekvātu dzīves vietai jau pēc vie-

na gada un tamdēļ iedzīvotāju skaita

palielināšanās pilsētās ir savienota ar

lieliem neparedzētiem izdevumiem. Šī

apgādība izpaužas gan slēgtā veidā —

patversmēs (trūcīgiem, nespējniekiem,

bērniem, bāreņiem), gan atklātā veidā

apgādājamo dzīves vietā, vai arī no-

dodot par maksu apgādājamos audzinā-

šanai vai uzturēšanai atsevišķās ģime-
nēs.

Lai nu gan Latvijā ir sperti soļi sociālai

apdrošināšanai, tomēr tie nav pietiekoši

izsmeļoši. Tādi būtu: 1) par slimības

gadījumu apdrošināšanu — «Noteikumi

par strādnieku un citu algotu darbi-

nieku apdrošināšanu slimības gadīju-

mos" (Kodifikācijas nodaļas 1922. g. iz-

devums), kādi ir grozīti 1926. g. lik.

Nr. 69; 2) «Likums par algotu darbi-

nieku apdrošināšanu nelaimes un aro-

du slimību gadījumos" (1927. g. lik.

krāj. Nr. 91); 3) «Vispārējās (otrās) ap-

drošināšanas sabiedrības statūti" (1927.

g. «V. V." Nr. 206). Tomēr palīdzību,

un pie tam ne ilgāku, kā 6 mēnešu lai-

kā, saņem tikai tie, kas ir strādājuši
vai kalpojuši, lai nu arī ne visai pietie-
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košā apmērā, kamdēļ uz šo palīdzību,
kaut arī sporādisku, nevar cerēt nespēj-

nieki un arī bezdarbnieki. Sevišķi

nepilnīga un nepietiekoša ir palīdzība
nelaimes gadījumos — ne katram tā

nākas, un tā ir vēl niecīgāka, nekā sli-

mo kasu palīdzība. Kas attiecas uz ap-

drošināšanas biedrības darbību un liet-

derību, tad tai visvairāk piemīt surro-

gāta raksturs.

Visiem minētiem palīdzības veidiem ir

pārejas nozīme, jo visnopietnākais pa-

matsolis būtu — darba nodrošināšana

vai bezdarbnieku apgādība. Tā ir viena

no grūtākām sociālām problēmām, un

tamdēļ Latvija bezdarba apkarošanai
ir sākusi piegriezt vērību jau no savas

tapšanas dienļas. Šeit jāmin: 1) «No-

teikumi par darba apgādēm" (1921. g.

lik. krāj. Nr. 30), kuri uzliek pilsētu

valdēm organizēt darba apgādes, snie-

dzot bez atlīdzības pakalpojumus dar-

ba uzrādīšanai un darba piedāvāšanai,

bet izslēdzot bezdarbnieku no reģistrēto
saraksta atteikšanās gadījumā no pie-

solītā darba; 2) «Tautas labklājības mi-

nistrijas rīkojums par bezdarba apka-
rošanas kommisijām" (1929. g. „V. V."

Nr. 14), no kurām vienair centrālā kom-

misija un sastāv tautas labklājības mi-

nistra vadībā no 4 locekļiem — pa vie-

nam pārstāvim no Rīgas pilsētas valdes,

Latviešu rūpnieku un amatnieku savie-

nības, Latvijas arodbiedrību oentrālbi-

roja un Latvijas lauksaimnieku centrāl-

biedrības — un vēl 4 pārstāvjiem no

vietējām bezdarba apkarošanas kommi-

sijām (Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī
un Jelgavā), gandrīz ar tādu pašu or-

ganizāciju. Šīs kommisijas pēc savas

darbības rakstura ir padomdevējas, no-

skaidrojot bezdarba apmērus un cēlo-

ņus un cenšoties atrast līdzekļus tā no-

vēršanai vai mazināšanai; 3)
„
Tautas

labklājības ministrijas rīkojums par

bezdarbnieku reģistrēšanu un nodarbi-

nāšanu" (1929. g. ~V. V." Nr. 36 un 38),

kurš sadala bezdarbniekus trijās katē-

gorijās — a) darba spējīgos, kas zaudē-

juši darbspējas līdz 30%, b) viegla dar-

Ludvigs Vilhelms Kerkovius (1890—1901).

ba spējīgos, kas zaudējuši darbspējas

no 31% līdz 50%, un c) darba nespē-

jīgos, kas zaudējuši darbaspējas vairāk

par 50%. Šis rīkojums mēģina regulēt
nodarbināšanu un arī minimālo atlīdzī-

bu un pat paredz bezmaksas brauk-

šanu pa dzelzceļiem darba pieņēmējiem

uz laukiem.

Zināms, ar tādiem soļiem nav apkarots

bezdarbs, un tamdēļ Rīgas pilsēta, ku-

rai vienmēr ir bijis vislielākais bezdarb-

nieku skaits, ir gājusi un iet vēl tālāk

— organizē gan ar saviem, gan ar valsts

pabalstu un aizdevumu līdzekļiem sa-

biedriskos darbus, kā zemes rakšanas,

ielu bruģēšanas un citus darbus.

Bet pilsētām, bez minētiem darba ap-

gādes paņēmieniem, nav vairāk pielie-

tojami nekādi citi paņēmieni, kamdēļ

jāizsniedz speciālā apgādība nespējī-

giem bezdarbniekiem, slimiem, mazturī-

giem, kā pieaugušiem, tā bērniem —

no vispārējiem pilsētas līdzekļiem. Bez

tam, likums uzliek pilsētām par pie-

nākumu palīdzēt valstij kara vīru ģi-

meņu apgādībā, pie ģimenes piemaksu
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valsts brīvmaizes un kurināmā mate-

riāla izsniegšanas, pensiju noteikšanas

kara vīriem un viņu ģimenes locekļiem,

kā arī no pilsētas līdzekļiem izsniegt

trūcīgām kareivju ģimenēm, viņu sa-

slimšanas gadījumos, brīvu ārstu, me-

dikamentus un ārstēšanu slimnīcās: 1)

„Noteikumi par brīvmaizes izsniegšanu

pilsētās dzīvojošām Latvijas armijas

trūcīgām kareivju ģimenēm" — 1922. g.

„V. V." Nr. 188; 2) „Likums par cie-

tušo kara vīru un viņu ģimenes lo-

cekļu pensijām" — 1924. g. lik. krāj.
Nr. 27, 1927. g. lik. krāj. Nr. 115; 3)
Likums par kurināmā materiāla izsnieg-

šanu kara invalidiem, karā cietušo un

kara klausībā iesaukto ģimenēm" —

1925. lik. krāj. Nr. 33 ar apkārt-
rakstu visām pilsētu valdēm un visu

apriņķu pašvaldības likvidācijas val-

dēm" - 1925. g. „V. V." Nr. 204 un

„paskaidrojumu pašvaldības iestādēm

un jaunkareivju ģimenēm" — 1925. g.

„V. V." Nr. 48).

Tamdēļ būs saprotams, ka Rīgas pilsēta
vairāk kā 10% no sava budžeta ir spie-

sta iztērēt sociālās apgādes vajadzībām;
šie izdevumi 1928. gadā ir sasnieguši

Ls 3.751.077,— (pie pilsētas budžeta —

Ls 36.856.000), bet 1929. gadām ir pa-

redzēti Ls 4.245.000,— (pie pilsētas bu-

džeta Ls 37.857.000,—). Tā tad uz katra

pilsētas iedzīvotāja krīt nodevu šim no-

lūkam pāri par Ls 10,—.

Vēl ir jauni izdevumi:

Līdz šim pilsētas ir spiestas nest

izdevumus pilnā apmērā, piegādājot po-

licijai nepieciešamās telpas un šīs tel-

pas apsildot un apgaismojot, kamēr pat

bij. Krievijas valsts 1912. gadā ar spe-

ciālu likumu pārņēma uz sevi pusi

no šiem izdevumiem, jo Krievijas valdī-

ba atzina, ka policija ir centrālās valsts

varas un pārvaldes iestāde un ka ar

telpu piegādāšanu saistītie izdevumi ir

tamdēļ ne tikai smaga, bet arī pilsētām

netaisnīga nasta. (Jāatzīmē, ka Latvi-

jas 1919. g. likuma nedz burts, nedz

saturs nekā nerunā par izdevumu ap-

mēru (sk .«Pagaidu noteikumi par iek-

sējās apsardzības organizēšanu" —

1919. g. lik. krāj. Nr. 11), tamdēļ pē-

dējais vārds šinī jautājumā būs jāsaka

Latvijas tiesai.

Pašvaldības nes prāvus izdevumus

Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanu

techniskā izvešanā. Starp citām pilsē-
tām sevišķi Rīgai daudz darba un iz-

devumu tādos gadījumos, jo Rīga ir vē-

lēšanu apgabals un ir sadalāma bez tam

vēlēšanu iecirkņos. Visi izdevumi, kas

ceļas pašvaldībām sakarā ar šīm vēlē-

šanām un arī tautas nobalsošanu, jā-

sedz pašām pašvaldībām (1922. g. lik.

krāj. Nr. 115 un Nr. 116).
Visādu statistisku ziņu un datu ievāk-

šana uz katras valsts iestādes piepra-

sījumu ir jāizdara pašvaldībām bez kaut

kādas atlīdzības un materiāli jānosūta

valsts statistiskai pārvaldei, kā arī jā-

piedalās bez atlīdzības tautas skaitīša-

nas darbos («Likums par tautas skaitī-

šanu" — 1924. g. lik. krāj. Nr. 43 un «Li-

kums par statistisku ziņu ievākšanu no

pašvaldību iestādēm" — 1928. g. «V.

V." Nr. 22 un 1930. g. «V. V." Nr.

180).

Tā tad valsts, publiski-tiesiskie (obligā-

toriskie) un privāttiesiskie (fakultatī-

vie) pienākumi spiež pilsētu pašvaldī-
bas meklēt ienākumu avotus, intensīvi

ekspluatējot savus nekustamus īpašu-

mus, uzņēmumus un pasākumus.
Pilsētu pašvaldības arī Latvijā, kā

agrāk Krievijā, darbojas un rīkojas ie-

nākumu un izdevumu budžeta robežās,

sastādot to uz vienu gadu, kas sakrīt ar

civīlgadu, t. i. no janvāra līdz janvā-

rim, kamēr visas valsts saimniecības un

pārvaldes darbība rit pēc citāda bu-

džeta gada —

no 1. aprīļa līdz 1. aprī-

lim. Tas rada zināmas neērtības. Bez

tam ir vēl dažas neērtības pie budžeta

sastādīšanas, pārbaudīšanas un izpildī-
šanas. Mūsu pilsētu nolikums, resp.

1921. g. «Noteikumi" (Lik. krāj. Nr. 2)

paredz gan kārtējo, gan ārkārtējo, gan

papildu budžetus, bet nedod nekādus

norādījumus par pilsētas darbvedību un

rēķinvedību. Tamdēļ nav iespējams arī
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nodalīt budžetā pilsētu tīros ienākumus

un izdevumus (netto) no brutto, t. i.

visiem pašvaldības ienākumiem un iz-

devumiem. Pēdējais būtu iespējams,

pielietojot kārtīgas statistikas paņē-

mienus par pilsētas saimniecību (klasi-

ficējot, grupējot un sadalot pēc vai-

rākām pazīmēm). Tādu statistiku gan

ieveda Rīgas pilsētas pārvalde, bet ka-

mēr to nepielieto arī citas pilsētas, tik-

mēr pilsētu budžeti būs vienmēr ar sa-

mazinātām vai pārspīlētām gala sum-

mām.

Ne vēlāk par 1. decembri domes ap-

stiprinātais budžets jāiesniedz iekšlietu

un finansu ministrijām. Ja budžets vai

arī tikai kāds postenis nesaskan ar li-

kumu, iekšlietu ministrija iesniedz to

apgabaltiesas administrātīvai nodaļai,

ar lūgumu apturēt līdz tiesas spriedu-
mam budžeta izpildīšanu visumā vai zi-

nāmā daļā. Apgabaltiesas spriedums

pārsūdzams senāta administrātīvām de-

partamentam. Tanīs gadījumos, kad

pilsētas dome neapstiprinātu savu bu-

džetu līdz 1. janvārim, tad uzturams

spēkā iepriekšējā gada izdevumu bu-

džets Vl2 dajā, t. i. katru mēnesi viena

mēneša apmērā, līdz jauna budžeta

spēkā nākšanai. Minētos noteikumos

atrodami diezgan sīki aizrādījumi par

budžeta sastādīšanu un izlietošanas kār-

tību: 1) stingri jāturas pie budžetā pa-

redzētā atsevišķā paragrāfa, punkta,

iedalījuma; 2) jāievēro rezerves summas

(102. p.), kuras var izlietot ar atsevišķu
domes lēmumu, lai segtu izdevumus,

kādi pārsniedz budžeta pantā paredzēto

summu vai sīkus neparedzētus izdevu-

mus; 3) arī patapinājumi no rezerves

kapitāla izdarāmi tikai ar domes lēmu-

mu; 4) aizņēmumi ievedami atsevišķā

rēķinā un izlietojami vajadzībām, ku-

rām bija taisīts aizņēmums; 5) no pan-

ta uz pantu summas pārvietojamas vai

arī sedzamas no rezerves summām uz

atsevišķa pilsētas valdes vai galvas lē-

muma, vai uz atsevišķas instrukcijas pa-

mata; 6) atsevišķu budžeta pantu iz-

devumi nav sedzami ar budžeta kopēju

pārpalikumu; 7) pilsētas kreditoru sum-

mas pēc gada ieskaitāmas rezerves ka-

pitālā; 8) budžeta summas izlieto amata

personas, kas stāv iestāžu un uzņēmu-

mu priekšgalā. Rezerves kapitāla eksi-

stēšanai budžetā jāieņem ne mazāk par

2% no pilsētas kārtējās gada ienāku-

mu summas.

Kā gada budžets, tāarī citi domes caur-

skatīšanai iesniedzamie izdevumi, pirms

iesniegšanas domei ir jāskata cauri bu-

džeta vai finansu kommisijā, kuras dod

savu atsauksmi. Jāievēro, lai budžeta

pantos, punktos, iedalījumos un sadalī-

jumos paredzētie izdevumi būtu pama-

toti ar attiecīgiem likumiem, rīkoju-
miem, lēmumiem un tamlīdzīgiem pie-

rādījumiem. Uz visu to sevišķa vērība

jāgriež pilsētas domes revīzijas kommi-

sijai pie pilsētas valdes gada pārskata
sastādīšanas par budžeta izlietošanu

(pils. nol. 68. p. un «Noteikumu" p.p.

98.-142.).

Tāpat kā domes apstiprinātais nākošā

gada budžets, tā arī viņas apstipri-

nātais gada pārskats par budžeta izpil-

dīšanu, stādāmi priekšā iekšlietu un fi-

nansu ministriem 2 nedēļu laikā pēc ap-

stiprināšanas.

Citāda budžeta pieņemšana, resp. ap-

stiprināšana, bija paredzēta vecajā pils.
nolikumā: domes pieņemtais budžets

tika iesniegts gubernātoram, bet norak-

stā «upravļajuščemu kazennoi palatoi",

kurš savas atsauksmes piesūtīja guber-

nātoram; pēdējais vai nu atļāva budžeta

izpildīšanu, vai arī, saskatot nelikumī-

bas vai nepareizības, nodeva budžetu ar

savām piezīmēm guberņas zemstu un

pilsētu vai pilsētu lietu kommisijai iz-

spriešanai; kommisijas pārgrozīto un iz-

laboto budžetu gubernātors lika priek-
šā domei izpildīt, norādot pārgrozīju-

mu motīvus. Ja dome «nebija miera"

izpildīt priekšlikumu, viņa varēja ie-

sniegt sūdzību senātam (sk. 84.-88.p.p.)

caur gubernātoru, kurš ar savām piezī-

mēm un atsauksmēm to cēla priekšā
iekšlietu ministrim; tas ne vēlāk kā 3

mēnešu laikā nosūtīja to ar savu at-
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sauksmi senātam. Sūdzības iesniegšanas

gadījumā, guberņas zemstu un pilsētu

kommisija izlēma, kādus budžeta po-

steņus un repartīcijas var izpildīt, kā

arī to, vai nodokļi ņemami pēc pagājušā

gada repartīcijas vai pielaižama un kā-

dās īsti daļās viņu uzņemšana pēc jau-

nās repartīcijas.

Arī pilsētas pēc 1. septembra pieņem-

tais budžeta izpildīšanas pārskats (val-
de to nodeva revīzijas kommisijas at-

sauksmei ne vēlāk par 1. jūniju un pē-

dējā to ar savu slēdzienu nosūtīja do-

mei ne vēlāk par 1. sept.) bija jāno-

sūta gubernātoram un iekšlietu mini-

strim.

Tā tad, kā pēc vecā, tā arī pēc Latvijas

pilsētu nolikuma, bij jāpārbauda bu-

džeta likumība, t. i. jāsaskaņo ar li-

kumu, bet tikai ar tādu starpību, ka

pie mums strīdu izšķir administrātīvā

tiesa (divās instancēs), kamēr pēc vecā

likuma — administrātīvās iestādes

(trīs: guberņas kommisija, iekšlietu

ministrs, ministru padome), senāts un

likumdošanas iestāde (88. p.), t. i. ār-

kārtīgi komplicētā kārtībā.

Vēl vairāk jaunu pienākumu, nekā so-

ciālās apgādības laukā, Latvijas liku-

mi un noteikumi uzliek pilsētu pašval-
dībām agrārreformas, pilsētu izbūves

un apbūves, izdaiļošanas un sanitārijas,

kā arī labierīcību attīstīšanas un iz-

veidošanas laukā. Jāsaka, ka šinīs no-

virzienos darbības lauks ir vairākkār-

tīgi paplašināts. Visvairāk jauninājumu

ienesa agrārreformas likumi.

Bij. Baltijas guberņās un tagad Vidze-

mē, Kurzemē, Zemgalē nekustamu īpa-
šumu tiesības noteic un regulē: uz lau-

kiem — Vidzemes un Kurzemes zem-

nieku likumi, bet pilsētās — vietējie
civillikumi. Immobiļa tiesības agrāk vēl

diferencē jās pēc šķiru pazīmēm —

pa-

stāvēja tā saucamās bruņiniecības, ga-

rīdzniecības un muižniecības privilēģi-

jas. Ja revolūcija un tās bērns — agrār-
reforma iznīcināja šķiras un ar viņām
saistītās priekšrocības, tad, kamēr pa-

stāv vietējie civillikumi, kuri ir vislie-

lākā mērā un ar nedaudziem uzslāņo-

jumiem, pārņemti no romiešu tiesību

zinātnes, pastāv dalītas īpašnieka tie-

sības uz immobili: a) dominus directus

(virsīpašnieks) un b) dominus utilis

(īpašnieks-lietotājs).

Daudz tādu priekšrocību vēsturiskās

gaitās ieguvusi un saglabājusi arī Rīgas

pilsēta, kā privātsaimnieks. Pašlaik Rī-

gas pilsēta ir viens no lielākiem privāt-

īpašniekiem: viņai pilnīgi pieder, kā jau

augstāk minēts, ne tikai lieli lauku īpa-

šumi, bet arī pilsētā un uz virsīpašnieka

tiesībām gandrīz 2/3 no visiem immobi-

ļiem pilsētas vecās administrātīvās ro-

bežās. Varētu nostādīt blakus pilsētai
kā lielgruntnieku un virsīpašnieku pil-
sētas robežās vēl Sv. Jura biedrību,

lielo un mazo ģildi), Sv. Jāņa draudzi

un nedaudz juridiskas personas — lab-

darības biedrības. Rīgas pilsēta, kā

virsīpašnieks, no seniem laikiem (vis-
vairāk 16.—17. g.s.) ir nodevusi apbū-

vei parceles uz obroka un mūža nomas

tiesībām. Sakarā ar 1920. g. un 1923.—

1925. g.g. likumu, obroks un noma ir no-

maksājama zelta rubļu vietā ar Ls 0,02.

Zināms, šī maksa, ja jau bija neliela ap-

būvētājiem pēc pirmskara līgumiem un

likumiem, tagad ir pietiekoša kancelejas
izdevumu segšanai par kvīšu un pavēstu

izsniegšanu. Jācer, ka šīs maksas ap-

mērs ir pārejas parādība un tā tiks no-

kārtota likumdošanas ceļā.

Immobiļu īpašuma tiesību jautājumos

Rīgas pilsēta lielā mērā atšķiras no ci-

tām Eiropas pilsētām, kur «īpašnieka"

izpratne neskaldījās starp daudzām ju-

ridiskām un fiziskām personām, un ļoti

atgādina Londonu, kur virsīpašnieka
tiesības pieder Uelsas princim un vēl

diviem «džentlmeņiem" no kuriem viens

ir Rotšilds, pie kam lietošanas (apmē-

ram mūsu obroks) termiņš visilgākais
ir 99 gadi. Tādu tiesisku stāvokli un

rīcību pieprasa un attaisno būvniecības

izredzes, resp. viņas technikas progress

kopā ar sociālo higiēnu un sani-

tāriju.

Rīgas pilsētai, tāpat ka citām Latvijas
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pilsētām, agrārlikums nodrošina diez-

gan labas izredzes šinī virzienā. Agrā-
kais pirms pasaules kara zemes fonds

palielināts, jo ar šo likumu, resp. in-

strukciju Nr. 9 centrālai zemes ierī-

cības komitejai uzlikts pienākums pie-

šķirt no fonda zemēm vispirms grunts-

gabalus pilsētas pavšaldības tiešo va-

jadzību apmierināšanai, nostādot otrā

vietā pat zemes, kuras paredzētas val-

dības resoru vajadzībām.

Pats par sevi saprotams, ka pilsētu

zemju likuma (1928. g. lik. krāj. Nr.

52, «V. V." Nr. 129, 1929. g. «V. V."

Nr. 180) pielietošana tādā novirzienā,

kad pilsētām var atņemt zemi ne tikai

izpirkšanas ceļā, bet arī par atlīdzību

gandrīz «pēc ieskata", nav apsveicams
nedz no plašāku valsts interešu, nedz

no taisnīguma viedokļa.

Bez tam, nodrošinot pilsētām tādas tie-

sības, kādas tām pieder uz viet. civ.

likumu pamata, t. i. kā izpirkšanas un

pirmpirkšanas tiesības (sk. p.p. 939.,

1327., 3929., 4138. vai arī Krievijas liku-

mu kopojuma X sējumā p. 555.), — pil-
sētām piešķirtas pirmpirkšanas tiesības

uz tādiem nekustamiem īpašumiem (ar
dažiem izņēmumiem), uz kuriem viņām

agrāk nepiederēja itin nekādas tiesī-

bas, — lai novērstu dzīvokļu un telpu

trūkumu, lai apkarotu spekulāciju ar

nekustamu mantu un lai varētu apmie-

rināt pašu pašvaldību vajadzības un sa-

sniegt spraustos labierīcības mērķus

(1924. g. lik. krāj. Nr. 163).

1928. gadā (Vaid. Vēstn. Nr. 67 un 1929.

g. V. V. Nr. 180) iznākušais speciālais

«Pilsētu zemju likums" ar instrukcijām,

uzspiež kā obligātoriskus ne tikai izbū-

ves un apbūves plānus un saistošus no-

teikumus, ne tikai pilsētas administrā-

tīvās robežās, bet arī ārpus tām, un

pat paredz nākotnē pilsētas zemes par-

celēšanu, tikai saskaņā ar izbūves plā-

nu un noteikumiem.

Šeit būtu jāatzīmē arī dažas savādības:

a) ar papildinājumu un pārgrozījumu

pie agrārās reformas likuma I d. 3. pan-

fa d. punkta ienesta zināma disonanse,

ar mēģinājumu pasliktināt pilsētu finan-

siālo stāvokli par labu nelielai fcmk-

saimnieku -rentnieku grupai (1926. g.

lik. krāj. Nr. 75, 148 un 154), b) obroka

nomā izdotās pilsētu zemes un muižas

līdz šai dienai tiek ekspluātētas jau
vairākus gadus par santimiem nolīgtās
zelta valūtas vietā un cik ilgi vēl tas

turpināsies — kas to zin. Tikai privātu

īpašumu nomniekiem uz laukiem nekad

nav bijušas piešķirtas tik lielas priekš-
rocības — «labumi".

XI 1930. GADA «PILSĒTU PAŠ-

VALDĪBAS LIKUMS".

1930. gada beigās (skat. lik. krāj. Nr.

183) stājās spēkā Saeimā 14. novembrī

pieņemtais «Pilsētu pašvaldības li-

kums", kurā ir pavisam 113 panti. Ar

šo likumu ir atcelts agrākais «Pilsētu

nolikums" līdz ar visiem 1917. g. iz-

darītiem pārgrozījumiem un Latvijas
valsts 1919. gadā (Lik. krāj. Nr. 125),

1921. gadā (Lik. krāj. Nr. 38, 90, 222

un 236), 1922. g. (Lik. krāj. Nr. 51),
1923. g. (Lik. krāj. Nr. 74, 164, 165),
1924. g. (Lik. krāj. Nr. 152), 1926. g.

(Lik. krāj. Nr. 134) un 1927. g. (Lik.

krāj. Nr. 52) ievestiem papildinājumiem.
Tā tad nekas nav palicis pāri no bijušā

«Pilsētu nolikuma", jo Latvijas valsts,

izdodot 1921. g. «noteikumus par pil-
sētu ienākumiem, izdevumiem, budže-

tiem un pārskatiem" (skat. 1921. gada
lik. krāj. Nr. 2), kas ietverti 145 pan-

tos, bija atcēlusi jau divas agrākā no-

likuma nodaļas — V un VI — tas ir

127—140 pantus. Šie «noteikumi" ir pa-

pildināti ar pārgrozījumiem 1924. gadā
(Lik. krāj. Nr. 104), 1926. g. (Vaid.
Vēstn. Nr. 126) un 1928. g. (Vaid. Vēstn.

Nr. 15, 116 un 191). Tā tad jaunais «Pil-

sētu pašvaldības likums" (113 panti) un

minētie «noteikumi" (145 panti) ir spe-

ciāli likumi, kas nosaka un regulē uz

1932. g. 1. janvāri Latvijā pastāvošo 58

pilsētu, ar 690 tūkstoši iedzīvotājiem,
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sabiedrisko, saimniecisko, kultūrālo un

administrātīvo lietu pārzināšanu un

pārvaldīšanu.

Jaunais pilsētu likums ar saviem 113

pantiem ir sadalīts trīs daļās, proti:

1) pirmā daļa ar uzrakstu «pilsētu paš-

valdības tiesības un pienākumi" (p.p.

1—10), 2) otrā — «pilsētu pašvaldības

iestāžu sastāvs un darbības apjoms"

(p.p. 11—69), pie kam šī daļa savukārt

sadalās trīs nodaļās (pirmā «vispārējie

noteikumi", otrā «pilsētas dome", tre-

šā «pilsētas valde") un 3) trešā daļa

ar uzrakstu «Pilsētas domnieku vēlē-

šanas" (p.p. 70—113).

PILSĒTU PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS

UN PIENĀKUMI.

Pilsētu pašvaldības normas attiecas uz

visām pilsētām. Šīs normas regulē vi-

sas lokālās (komūnālās) saimniecības,

kulturālās un pārvaldības lietas. Bet «it

īpaši" pilsētas pašvaldībai jārūpējas:

vispirms, par savu kustamu, nekustamu

mantu, kapitāliem, vadot saimniecību

budžeta robežās, otrkārt, par pilsētas

apbūves un izbūves plāna izstrādāša-

nu un par pareizu būvniecību pilsētā,
treškārt, par tādu labierīcību ievešanu

un uzturēšanu, kā: kārtīgām ielām, ce-

ļiem, satiksmes līdzekļiem, apgaismo-

šanu, ūdens apgādāšanu un kanālizāciju,
aizsardzību pret plūdiem, ugunsgrēkiem

v. c. nelaimes gadījumiem, ceturtkārt,

par sabiedriskās morāles pacelšanu, ap-

karojot žūpību un netiklību v. f. t.,

piektkārt, par kultūras veicināšanu, di-

binot un uzturot izglītības, mācības un

zinātnes iestādes un noorganizējot pie-

minekļu un senātnes atlieku aizsardzību

v. t. t.; sestkārt, par sociālu labklājību,
kā: vienkāršas izpalīdzības veidā, tā arī

piegriežot sevišķu vērību bezdarba no-

vēršanai un sanitārijas apstākļu uzlabo-

šanai; septītkārt, par dzīvokļu un pār-
tikas trūkuma un dzīves dārdzības no-

vēršanu; astotkārt, par speciālu nodar-

bošanos ar tirdzniecību, rūpniecību,

kooperāciju; devītkārt, par speciāliem
komunālu ienākumu avotiem, uzliekot

un pārzinot par labu pilsētai noteik-

tos nodokļus un nodevas; desmitkārt,

par visplašāko un visvērtīgāko — par

personas un sabiedrības drošību; vien-

padsmitkārt, par izpalīdzību iedzīvotā-

jiem arī tiesību un tiesu jautājumos, no-

organizējot juridisko palīdzību (kādu

Rīgas pilsēta sniedz saviem pilsoņiem

no 1928. gada), —

un par citiem pie-

nākumiem, kādus likums uzliek un var

uzlikt pilsētām. Tomēr paredzēts, ka

katrai jaunai pienākumu nastai sekos

obligātoriski, arī jauni ienākumu avoti.

Pareizākai un sekmīgākai uzdevumu

veikšanai, pašvaldībām paredzēta tie-

sība organizēties savienībās, pie kam

atgādināta pastāvošās savienības eksi-

stēšana uz speciāla likuma pamata. Ir

pieminēta pilsētu pašvaldības divdabīgā
darbība — publisku un privāttiesību
laukā: pirmā darbojas kā valsts iestāde

un otrā kā juridiska persona, izšķirot

savas lietas, pastāvošo likumu robežās,

patstāvīgi. Ir saglabātas un speciāli at-

gādinātas pilsētu priekšrocības —

pirmpirkšanas tiesības uz nekustamu

īpašumu pilsētas administrātīvās robe-

žās. Pastrīpots vecais pilsētu pašvaldī-

bas pārvaldes princips: pilsētai piede-

rošās, kā īpašums, zemes platības (lau-

kumi, ielas, trotuāri, caurejas, tauvas

joslas, ostas, piekrastes, ūdensceļi), bef

pilsētas plānā apzīmētās publiskām va-

jadzībām, skaitās tomēr par vispārējā

lietošanā esošām. Ekspressis verbis pa-

sludināts, kā pilsētu pašvaldības orgānu

darbība nostādīta iekšlietu ministrijas

uzraudzībā, kā no likumības, tā arī liet-

derības viedokļa.

Tā tad šinī vispārējā daļā vecie pilsētu

pašvaldības pamatnolikumi pa daļai at-

darināti (p.p. 2., punkti 1., 3., 4, 6., 8.,

10., 13., 14; 7., 8., 10.), pa daļai papla-
šināti un precīzēti (p.p. 1., 2., punkti

2., 5., 7., 9., 11., 12.; 5, bet deklarēti

arī jauni principi (sk. p.p. 3., 4, 6.

un 9.).
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PILSĒTU PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU

SASTĀVS UN DARBĪBAS APJOMS.

Pilsētu pašvaldības darbību veic šādi

trīs orgāni: a) pilsētas dome, b) pil-
sētas valde un c) revīzijas kommisija.

PILSĒTAS DOME.

Pilsētas dome ir augstākais pilsētas

pašvaldības orgāns, kas lemj un iz-

spriež, kā uzraudzības un rīcības va-

ra, visas pilsētas lietas un jautājumus,

ievēl izpildu orgānu (pilsētas valdi), re-

vizījas un citas kommisijas, amatperso-

nas un pārstāvjus, izdod instruk-

cijas un noteikumus, nosaka atalgoju-

mu kā vēlētiem, tā arī pieņemtiem dar-

biniekiem, atstādina viņus no darba un

sauc pie atbildības par noziedzīgiem

nodarījumiem, noteic budžetus, nodokļu

un nodevu apmērus, kapitālus, aizņē-

mumus, lemj par immobiļu iegū-

šanu, atsavināšanu, ieķīlāšanu, pār-

valdīšanu, ekspluatēšanu, par dažādu

labierīcību ierīkošanu un uzturēšanu,

lemj par plašāka mēroga sociālās apgā-

des soļiem, par veselības aizsardzību,

iedzīvotāju ārstēšanu, tikumības pacel-

šanu, lemj par izglītības un apmācības

soļiem, par tirdzniecības, rūpniecības,

kooperācijas pacelšanu, nosakot takses,

maksas un tarifus, lemj par klaušu pār-
vēršanu naudas maksājumos, par kanā-

lizācijas lietām, lemj par ēdienu un dzē-

rienu veikalu atvēršanu patēriņam uz

vietas, par reibinošu dzērienu un tir-

gotavu, viesnīcu un mēbelētu istabu at-

vēršanu un slēgšanu (p. 27.) v. t. t. (uz-

skaitīti 32 nogrupējumi). Zināms, tikai

pilsētas dome lemj un iesniedz priekš-
likumus Saeimai un valdībai dažādās

pilsētas vajadzībās, kā arī pati izdod

saistošus noteikumus pilsētas iedzīvotā-

jiem, ar nosacījumu, ka tie nedrīkst

runāt pretim pastāvošiem likumiem, kā-

dos noteikumos deklarē daždažādas

normas, likmes, kārtošanas soļus un

paņēmienus, speciāli par objektiem,
kādi uzskaitīti p. 37 (arī 32 nogrupē-

jumos).
Šīs plašās tiesības un pienākumi do-

mei piešķirti uz 4 gadiem; domnieku

skaits svārstās no 15 līdz 100, un nostā-

dīts atkarībā no pilsētas iedzīvotāju
skaita. Domnieku vēlēšanas noliktas

visā valstī vienā laikā — marta mēneša

beigās; tikai speciālos gadījumos (ja

pilsētas iedzīvotāju skaits pirms dom-

nieku pilnvaras notecējuma padevies uz

augšu, vai uz leju vismaz par 25%)

iekšlietu ministrs var nolikt vēlēšanas

citā laikā (p.p. 75.-77.).

Jaunievēlētos domniekus uz pirmo sē-

di sasauc pilsētas galva, kamēr jaun-
dibinātās pilsētas domniekus sasauc

iekšlietu ministra pilnvarota persona.
Šīs personas arī vada pirmo sēdi, ka-

mēr dome no sava vidus izvēl priekš-

sēdētāju. Pirms stāšanās darbā, dom-

nieki paraksta svinīgu solījumu izpil-

dīt domnieka pienākumus „pēc likuma

un labākās apziņas".

Priekšsēdētāju, kā arī viņa biedri vai

biedrus ievēlē uz vienu gadu, kādā laikā

priekšsēdētājs nedrīkst ieņemt pilsētas
pašvaldībā nekādus citus amatus, bet

ārpus tās nedrīkst ieņemt tikai vietē-

jās apgabaltiesas locekļa amatu admini-

strātīvā nodaļā. Šie ierobežojumi ir

pilnīgi saprotami: augstais uzticības po-

stenis prasa izslēgt kaut kādu padotī-
bas, resp. iespaidošanas varbūtību. Do-

me var uzdot veikt sekretāra darbu vai

nu pilsētas sekretāram, jeb ievēlētam

atsevišķam sekretāram (15. p.).
Lai nu gan atalgojums par piedalīšanos
domes sēdēs nav obligātorisks, tomēr

sēžu neapmeklēšana 3mēn. laikā no vie-

tas, bez nopietniem iemesliem, pārvērš

domnieku par izstājušos no domes, lī-

dzīgi tam domniekam, kas pats noliek

savas pilnvaras, nomirst, zaudē vēlēša-

nas tiesības 72. v. 73. p.p.). Viņu vietā ie-

nāk domē attiecīgā kandidātu saraksta

nākošais kandidāts (14. v. 17. p.p.).

Pilntiesīgs domes kvorums skaitās, ja

sanāk ne mazāk kā puse no visiem dom-

niekiem (18. p.). Pretēji vecam liku-

mam, pilsētas galva un valdes locekļi-

nedomnieki — bauda tikai padomdevēja

balss tiesības (ar 1931. g. likumu —
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„V. V." Nr. 284 - ir atkal atļauts pil-

sētas galvām un valdes locekļiem savie-

not savus amatus ar domnieka pienāku-

miem). Dome, savu uzdevumu veikša-

nai, sanāk kārtējās un ārkārtējās sēdēs,

pirmās jānotur gadā ne mazāk par 12,

nosakot tās visam gadam uz priekšu

(20. p.). Turpretim ārkārtējām sēdēm

nav paredzēts sēžu minimums, tās no-

liek vai nu domes priekšsēdētājs, pēc

sava ieskata, vai arī uz rakstisku pie-

prasījumu. Šādu pieprasījumu var ie-

sniegt: pilsētas galva, pilsētas valde,

revīzijas kommisija, ne mazāk kā Vs

domnieku un iekšlietu ministrs. Šāda

ārkārtēja domes sēde sasaucama 5 die-

nu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Kvorumam nesanākot, priekšsēdētājam,

negrozot dienas kārtību, jāsasauc ne

agrāk par 7 un ne vēlāk par 14 die-

nām otrreizēja sēde, kura ir pilntie-

sīga, ja tanī piedalās ne mazāk par i/a

no visiem domniekiem, bet pretējā ga-

dījumā pilsētas valde, ar domes tie-

sībām, izspriež nenotikušās sēdes die-

nas kārtībā paredzētos jautājumus.

Visas (kārtējās un ārkārtējās) domes

sēdes sasauc priekšsēdētājs vai viņa

biedrs, izziņojot domniekiem ar pavē-
stēm kārtējās sēdes jautājumus vismaz

5, bet ārkārtējos sēžu gadījumos vismaz

3 dienas iepriekš. Priekšsēdētājs no-

teic izsūtāmā pavēstē apspriešanas kār-

tību, pie kam dome arī izspriež tikai

dienas kārtībā pievestos jautājumus; iz-

ņēmumi pielaižami tikai uz
2/3 no visu

pilsētas domnieku skaita pieprasījumu.

Jautājumu apspriešanas kārtību var

grozīt tikai uz domes lēmuma pamata,
kamēr ārkārtējās sēdes dienas kārtību

nevar grozīt arī pati dome.

Domes darbības kārtību regulē ar do-

mes izdodamo kārtības rulli. Kārtību

sēdēs uztur priekšsēdētājs. Ar 2/3 klāt-

esošo balsu vairākumu dome var skatīt

cauri lietas arī slēgtā sēdē. Kā dom-

niekiem, tā arī privātpersonām jāpa-
dodas priekšsēdētāja rīcībai, par ku-

ru, ja tā ir pretlikumīga, var iesniegt

sūdzību administratīvai tiesai vispārī-

gā kārtībā.

Dome pieņem lēmumus ar divējādu bal-

sošanu — atklātu un aizklātu (25., 28.,
29. p.p.). Dome balso atklāti visos jau-

tājumos, izņemot pilsētas valdes un re-

vīzijas locekļu ievēlēšanu, kāda ir jā-

izdara obligātoriski aizklāti, tāpat par

atalgojumu amatpersonām un darbinie-

kiem pēc katēgorijām, kā arī par darbi-

nieku saukšanu pie atbildības, kas arī

jābalso aizklāti (pie tam nepiedaloties
ieinteresētām personām). Tomēr Vio no

visiem domniekiem var panākt aizklātu

balsošanu.

Klātesošo domnieku absolūtais balsu

vairākums izšķir visas lietas, izņemot

jautājumus ar izcilus saimniecisku no-

zīmi (nekustamas mantas iegūšana, at-

savināšana, ieķīlāšana un apmaiņa, ap-

būves un izbūves plāna pieņemšana, aiz-

ņēmumi vai galvojumi, līgumi par sum-

mu virs Vio no ienākuma budžeta), kādi

izšķirami ar 2/3
klātesošo domnieku bal-

su vairākumu (31. p.).
Katram domniekam pieder tikai viena

balss, un tā viņam jānodod personīgi,

bet pilnvarot citus to izdarīt nevar. To-

mēr, ja domnieks atturas (expressis ver-

bis) no balsošanas, atstāj pagaidām sē-

di, vai arī nepiedalās balsošanā, viņš

uzskatāms par klātneesošu un par ne-

ieskaitāmu kvorumā (28. p.).
Viena kārtība paredzēta pie kollēģiāla

orgāna locekļu vēlēšanas, un otra atkal

pie vienas amatpersonas ievēlēšanas,

proti: a) pilsētas valdes, revīzijas un

citu kommisiju locekļus vēlē uz pro-

porcionālitātes pamata (29. un 32.p.p.),
b) vienu amatpersonu vēlē ar absolūtu

balsu vairākumu vai ar vairākskaitli —

„par" balsu.

Katras domes sēdes gaita protokolēja-
ma un parakstāma no priekšsēdētāja

un sekretāra. Noraksts no katra proto-

kola nosūtāms iekšlietu ministrijai 7

dienu laikā pēc sēdes. Domnieks var

celt savus iebildumus par protokola ne-

pareizību pēc tā nolasīšanas, vai arī

bez nolasīšanas, ja protokola noraksts
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izsūtīts domniekam vismaz 3 dienas

pirms domes sēdes. Ja iebildumi ir celti

pret lēmuma būtību, tad šādu iebildu-

mu izšķir dome, bet iebildumus par sē-

des gaitas nepareizu atstāstījumu pro-

testētājs var pieprasīt ierakstīt proto-

kolā (un tāļāk kas ar to darāms un

kādā ceļā, un kāda nozīme bieži tam,

ja sēdes protokols jau akceptēts iekš-

lietu ministrijā — sk. 33. p.).

Sevišķi plaši un savādi ir uzbūvēta uz-

raudzība par domes darbību, proti:

1) iekšlietu ministrs var celt iebildu-

mus (par katra lēmuma likumību, liet-

derību, jeb par abām īpašībām kopā?)

pret katru domes lēmumu 2 nedēļu lai-

kā no domes lēmuma noraksta saņem-

šanas. Tikai ārkārtējos apstākļos (force

majeure v. t. t.) lēmums var stāties

spēkā pirms 2 nedēļām.

2) Ja iekšlietu ministrija neatrastu lē-

mumā nelikumību, tad tomēr katrs pil-
sētas iedzīvotājs, valsts, pašvaldības ie-

stāde un privātas organizācijas, jāiraiz-

skārtas viņu tiešās intereses vai tiesī-

bas, var 2 nedēļu laikā iesniegt sūdzību

apgabaltiesas administrātīvā nodaļā

(34.-36. p.p.).

3) Turpretim par saistošu noteikumu

nelikumību (noteikumi publicējami „V.

V.") katrs pilsonis, privāta biedrība un

iestāde var iesniegt sūdzību administrā-

tīvā tiesā „bez jebkāda termiņa ievēro-

šanas" (40. p.).

4) 31. pantā uzskaitītie jautājumi, kā

arī budžets jāapstiprina iekšlietu mi-

nistrim.

Saglabāta agrākā sodīšanas kārtība par

saistošu noteikumu pārkāpšanu: a) uz-

rauga noteikumu pildīšanu un ierosina

saukšanu pie atbildības policija, b) šī

tiesība pieder arī pilsētas valdei, vai

domes ievēlētiem īpašiem pārraugiem,

c) vainīgos soda uz sodu likuma pa-

mata, kas jāmin obligātoriskos notei-

kumos, d) sodu naudas ieskaitāmas

valsts ienākumos (41.—42. p.p.).
Tā tad pilsētu likuma otrās daļas otrā

nodaļā ir saskatāmi jauni principi, kas

neatrodas «pilsētu nolikumā": a) pil-

Georgs Armitsrets. Rīgaspilsētas galva(l901—1912).

sētas galva un valdes locekļi — eo ipso

nav domnieki*), b) pasīvs domnieks

pielīdzināms klātneesošam un atsevišķā

jautājumā iespaido domes kvorumu līdz

viņa noārdīšanai, c) dome ievēl uzticī-

bas kollēģijas locekļus uz proporcionā-

litātes pamata, d) privātpersonu uzrau-

dzības «privilēģija" par saistošu notei-

kumu nelikumību stāv ārpus katra ter-

miņa.

PILSĒTAS VALDE.

Otrs pašvaldības pārvaldes orgāns —

pilsētas valde — ir izpildu orgāns, kuram

«piekrīt tiešā pārziņa par pašvaldības

lietām", bet it īpaši: a) sastādīt iesnie-

gumus (ziņojumus, priekšlikumus, ma-

teriālus) domei, b) sastādīt ienākumu

un izdevumu budžetu projektus, tos iz-

pildīt, pārvaldīt pilsētas saimniecību,

saņemt pilsētas ienākumus, iemaksāju-

mus un izdarīt izmaksas, d) pieņemt

un atlaist pilsētas pārvaldības iestāžu

darbiniekus, izņemot tos (kalpotājus un

strādniekus), kurus pieņem un atlaiž

paši iestāžu vadītāji, c) inspicēt būv-

niecību un plānu aprobāciju, f) izpildīt

pienākumus Saeimas un domnieku vē-

*) Saeima velak no ši principa ar attiecīgu papil-

dinājumu ir atkāpusies. Red.
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lēšanās, g) vest visu pilsētas pārval-
des sarakstīšanos, h) izsniegt pilnva-

ras sūdzību lietu vešanai visās admini-

strātīvās un tiesu iestādēs, bet sūdzēt

un atbildēt tikai prasību lietās, i) turēt

uzraudzību par saistošu noteikumu iz-

pildīšanu v. t. t. (52. p.). Šo pienākumu

veikšanai pilsētas valde var nodibināt

sevišķas nodaļas, ar valdes locekli kā

vadītāju, uzdodot tām pārzināt spe-

ciālu uzņēmumu vai nozari. Tomēr vis-

pārējā uzraudzība par pilsētas valdes

darbību uzlikta galvām, kurš pilsētas

vārdā uztur sakarus ar ārpasauli, pa-

rakstot kopā ar sekretāru rakstus, kā

arī pilnvaras lietu vešanai (53.—56.

p.p.).
Pilsētas valdes minimālais sastāvs pa-

redzēts no trim personām — galva un di-

vi valdes locekļi, kamēr locekļu skaitu

virs šī nosaka dome. Pils. galvuun val-

des locekļus, un kandidātus pēdējiem,
ievēl domnieki uz savu pilnvaru laiku.

Galvas biedrs ieceļams no valdes lo-

cekļu vidus, kāmēr citas amatpersonas

var ievēlēt no pilsētas pilntiesīgu vē-

lētāju korpusa. levēlētām amatperso-

nām nav jāsaņem speciāls apstiprinā-

jums amatā, pietiek, ja ir nācis liku-

mīgā spēkā domes lēmums par viņu

ievēlēšanu. Paredzēti gadījumi, kad

ievēlētās personas izbeidz savas piln-

varas: nomirst, atteicas, zaudē vēlēša-

nu tiesības, atceļ no amata ar tiesas

lēmumu, vai iesauc obligātoriskā kara

dienestā, un dome ar
3/4 balsīm no visu

domnieku skaita izsaka savu neuzticību.

Pilsētas galva ievēlams no jauna, jo

viņam nav nekad paredzēts kandidāts,
bet viņš ir ievēlēts ar absolūtu balsu

vairākumu, kāmēr valdes locekļu vietā

nāk nākošais kandidāts no tā paša sa-

raksta uz atlikušo pilnvaras laiku —

atkal turpinās proporciomālitātes prin-

cips (43.-47. p.p.).

Atalgojums nosakāms vēlētām perso-

nām pirms viņu ievēlēšanas amatā.

Aizliegts nodarboties izpildu orgāna

kollēģijā ģimenei šaurākā nozīmē (vīrs,

sieva, vecāki un bērni, adoptētāji un

adoptētie), tuviem asins radiem (brāļi

un māsas, vinu bērni) un svaininiekiem

(51. p.).
Pilsētas valdes sedem kvorums ir tad,

ja bez galvas, vai viņa biedra, piedalās
vismaz puse no pārējā valdes locekļu

skaita. Turpretim, kur valde sastāv pa-

visam no 3 personām, kvorumam ir ne-

pieciešama visu 3 locekļu piedalīšanās

(bet ja kādā jautājumā viens loceklis

pasīvi atturas, vai būs kvorums?). Bal-

sošana paredzēta atklāta, kā arī uz vie-

na valdes locekļa pieprasījumu, aiz-

klāta. Lēmuma pieņemšanai pietiek

klātesošu locekļu balsu vairākums, bet

pie balsu dalīšanās, arī otrreiz balso-

jot, uz pusēm, priekšlikums atzīstams

par noraidītu. Pilsētas valdes darbve-

dību pārzin pilsētas sekrētārs. Valdes

sēdes lēmumi protokolējami un parak-

stāmi visiem valdes locekļiem, ar sē-

des vadītāju priekšgalā, un sekretā-

ram.

Par valdes darbību šādi noorganizēta

uzraudzība (58.—60. p.p.):

1) pilsētas galva var apturēt valdes lē-

muma izpildīšanu, ja atrod, ka tas ne-

saskan ar likumu, par ko ziņo domei

domstarpību izšķiršanai,

2) katrs pilsonis, privāta iestāde un or-

ganizācija, ja ar valdes lēmumu jeb rī-

kojumu ir aizskārtas viņa intereses jeb

tiesības, var 14 dienu laikā iesniegt

sūdzību par valdes nelikumību domei,

bet par pilsētas domes lēmumu divu

nedēļu laikā — administrātīvai tie-

sai,

3) iekšlietu ministrija pārrauga visu

pilsētas valdes darbību kā no likumī-

bas, tā arī no lietderības viedokļa, un,

nelikumību atklājot, ziņo par to domei,

liekot priekšā to novērst,

4) pats par sevi saprotams, ka iekš-

lietu ministrija, ja, pārbaudot pilsētas
valdes darbvedību, kasi, mantu v. t. t.,

atklāj pārkāpumus un noziegumus, sper

soļus par vainīgo saukšanu pie atbil-

dības.

Tā tad, pilsētas valdes tiesību un pie-

nākumu apjomā būtu saskatāmi jauni



239

principi un noteikumi, kādi nebija pa-

zīstami mūsu «pilsētu nolikumā":

a) neuzticības izteikšana ar 3/4 balsīm

no visu domnieku skaita (p. 44. pie-

zīme) — galvām un valdes locekļiem,

b) valdes sūdzību tiesības aprobežoša-

na — piešķiršana tikai civilprasību lie-

tā, kamēr citās tiesu lietās vajadzīgs

(I?) domes speciāls lēmums (p. 52,

punkts 12);

c) pilsētas galvām, resp. viņa balsij

atņemta pārsvara priekšrocība, balsīm

sadaloties, pilsētas valdes sēdē uz pu-

sēm;

d) valdes sēžu protokolu parakstīša-

na uzlikta visiem klātbijušiem valdes

locekļiem, kamēr agrāk parakstīja sē-

des vadītājs un sekretārs;

c) pilsētas galvām piešķirta speciāla
tiesība — apturēt valdes lēmuma izpil-
dīšanu;

f) saīsināts sūdzību termiņš par pil-
sētas valdes un domes likumīgiem lē-

mumiem līdz 14 d. agrākā 1 mēneša

vietā.

REVĪZIJAS KOMMISIJA.

Trešam pašvaldības pārvaldes orgānam
— revīzijas kommisijai — ir piešķirta

speciāla vērība.

Revīzijas kommisijas locekļus dome ie-

vēl uz proporcionālitātes pamatiem,

tāpat kā valdes locekļus, un uz visu

pilnvaru laiku; ievēlēt var katru piln-

tiesīgu pašvaldības vēlētāju, izņemot

pilsētas valdes locekļus, domes ievēlēto

īpašo kommisiju locekļus, algotus pil-
sētas darbiniekus, pilsētas darbu izpil-
dītājus un piegādātājus, kā arī izņemot

personas, kas sastāv 51. pantā uzskai-

tītās radnieciskās attiecībās ar pilsē-
tas valdes locekļiem. Revīzijas kom-

misijas sastāvam, protams, jābūt ne ma-

zāk par 3, ieskaitot priekšsēdētāju, ku-

ru izvēl no sava vidus locekļi (p. p.

61. un 62.).

Revīzijas kommisijai obligātoriski jā-
kontrolē pilsētas valdes un iestāžu dar-

bība ne retāk kā 2 reizes gadā, bet arī

katrā laikā, ja to pieprasa iekšlietu

ministrija, dome, pilsētas galva, pilsē-
tas valde, atsevišķs kommisijas loce-

klis un ne mazāk kā V 5 domnieku.

Revīzijas kommisija savas atsauksmes

un slēdzienus tieši ziņo domei, kā arī

par vēlamiem rīkojumiem un lēmu-

miem pašvaldības darbībā. Revīzijas

kommisijas loceklis zaudē savas tiesī-

bas, ja nomirst, atteicas, zaudē vēlē-

šanas tiesības, trīs reizes no vietas bez

pietiekoša pamata nav apmeklējis re-

vīzijas kommisijas sēdes, atcelts no

amata ar tiesas lēmumu. Viņa vietā

nāk attiecīga saraksta nākošais kan-

didāts. Bez revīzijas kommisijas at-

sauksmes nav apskatāms domē nedz

ienākumu un izdevumu budžets (kur

nav izvēlēta budžeta kommisija), nedz

arī gada pārskats. Kommisijas sēdēm

ir kvorums, ja tajās piedalās vismaz

puse, ieskaitot priekšsēdētāju (66., 64.

un 62. p.p.).

Revīzijas kommisijas protokolētiem at-

zinumiem jāglabājas pilsētas valdē, kuri

pieejami visiem domniekiem, valdes un

revīzijas kommisijas locekļiem (p.67.)«

Starp revīzijas kommisijai piešķirtām

jaunām tiesībām un pienākumiem būtu

pastrīpojami:

1) sēdēm kvorums — locekļu puse, ie-

skaitot priekšsēdētāju;

2) minimālais revīziju skaits gadā —

ne mazāk par 2 reizēm gadā;

3) stingra darbības disciplīna: pietiek

kommisijas locekļiem 3 reizes no vie-

tas iztrūkt, bez pietiekoša iemesla, sē-

dē, lai pazaudētu pilnvaras;

4) paplašināts un noteikts to perso-

nu kontingents, no kura nedrīkst vē-

lēt revīzijas kommisijas locekļus (sk.

p. 61, otrais nodalījums), — kas ne-

bija «pilsētu nolikumā".

PILSĒTAS DOMNIEKU VĒLĒŠANAS.

Pilsētas domnieku vēlēšanām saglabāti
visi jau agrāk pastāvošie principi: dom-

niekus ievēl vispārīgās, vienlīdzīgās,
tiešās, aizklātās un proporcionālās vē-

lēšanās. Arī aktīvu vēlētāju korpuss

tas pats: abu dzimumu Latvijas pil-
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soņi, kas sasnieguši līdz pirmai vēlē-

šanu dienai 21 gadu vecumu un kas no-

dzīvojuši līdz tai pašai dienai attie-

cīgā pilsētā pēdējos divus mēnešus

(agrāk 8 nedēļas). Bet nevar piedalī-

ties vēlēšanās gara slimie un personas,

kas atrodas aizgādniecībā, kamēr ag-

rāk (1919. gadā), šis kontingents ietvēra

sevī mūkus un mūķienes un gribēja
ietvert arī „kara dienestā sastāvošas

personas" (p.p. 70 —72.).

Uz zināmu laiku vēlēšanu tiesības ir

pazaudējušas tās personas: 1) kam

piespriests cietuma sods par noziegu-

miem, kuri izdarīti mantkārīgos no-

lūkos (5 gadi jānogaida no soda iz-

ciešanas dienas);

2) kam piespriests ar tiesību zaudē-

šanu saistīts sods (s. 1. p. 31);

3) kas stāv zem tiesas jeb izmeklē-

šanas par noziegumiem, par kuriem

draud 1. vai 2. punktā paredzētais

sods;

4) kam dots spriedums vai draud tāds

par atraušanos no karaklausības vai

par dezertēšanu (p. 73.).
Ar to (72. un 73. p.p.) ir izsmelti vē-

lētāju tiesību ierobežojumi. levests ap-

robežojums — aizliegums savienot

domnieka tiesības un pienākumus ar

pilsētas pašvaldības pārraudzības vai

saimnieciskās iestādes, vai nodaļas va-

dītāja amatu. Ir ienesti pārgrozījumi
1931. g. decembrī (sk. 1931. g. „V. V."

Nr. 284) par labu pilsētas galvām un

valdes locekļiem.

Tāpat kā agrāk paredzēta vēlēšanu iz-

vešana pa iecirkņiem, vienā un tai pa-

šā laikā. Šo vēlēšanu vadīšanai pilsētas
dome ievēl tāpat kā agrāk, bet tagad
gan uz proporcionālitātes pamata, ne

vēlāk kā 40 dienas pirms vēlēšanām,
pilsētas vēlēšanu kommisiju no 5—7

locekļiem, kuri paši izvēl sevīm priekš-
sēdētāju, kamēr agrāk par tādu bija
pilsētas galva. Tāpat jāiesniedz balo-

tējamo domnieku kandidātiem saraksts,

parakstot to ne mazāk kā 25 vēlē-

tājiem. lesniegtie saraksti kommisijai
ir jānumurē. Vēlēšanu techmika ir sa-

glabāta gandrīz agrākā, ar dažiem gro-

zījumiem, piemēram: daļu skaitļus

ir tiesība savienot, bet agrāko 5 dienu

vietā, tagad ne vēlāk kā 7 dienas pirms

vēlēšanām jāpaziņo par to vēlēšanu

kommisijai, uzrādot ar kādu kandidātu

sarakstu norunāta savienošana, pie kam

šī vienošanās nav atsaucama (85.—87.

p.p.). Tāpat palikušas negrozītas vēlē-

šanu loksnes. Arī balsu skaitīšana ir

tāpat noteikta, kā agrāk.
Bez speciālas uzraudzības (kommisija,
saraksta pirmie trīs parakstītāji, vai

organizācija) par vēlēšanu gaitām pa-

redzēta plašas pārraudzības iespēja:

a) vēlēšanu kommisija, darbību slēdzot,

visus materiālus ar attiecīgiem doku-

mentiem un vēlēšanu protokoliem no-

dod pilsētas valdei, kura 2 dienu lai-

kā nosūta vietējās administrātīvās va-

ras augstākam pārstāvim, kurš 7 dienu

laikā var iesniegt savus protestus at-

tiecīgā apgabaltiesā; b) katrs pilsonis,
kuram ir tiesība vēlēšanās piedalīties,

un ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc vē-

lēšanu materiālu nodošanas pilsētai,

var iesniegt sūdzību apgabaltiesai par

vēlēšanās pielaistām nepareizībām (p.p.
105. un 107.). Tiesa caurskata prote-

stus un sūdzības 7 dienu laikā, pie

kam spriedumi izpildāmi, neatkarīgi no

pārsūdzības uz senātu, nekavējoši.

Ja tiesa atzīst par nepareizu atsevi-

šķu domnieku ievēlēšanu, tad viņus iz-

slēdz no domnieku saraksta un viņu

vietā nāk kandidāts no attiecīgā dom-

nieku kandidātu saraksta. Un tikai, ja

tiesa atzīst notikušās vēlēšanas par ne-

pareizām, visā to kopībā, tad nolemj
vēlēšanas atcelt. Pie jaunu vēlēšanu

izvešanas pilsētas valde stājas, sasau-

cot 7 dienu laikā domes sēdi vēlēšanu

kommisijas ievēlēšanai (p.p. 111. un

109.).
lekšlietu ministrijai piešķirta tiesība

izdot instrukciju par vēlēšanu izveša-

nu. Viņa arī ir nākusi palīgā jaunam

likumam ar plašu instrukciju (1931. g.

„V. V." Nr. 12), no 35 pantiem (pats
vēlēšanu likums no 42 pantiem), un zi-
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namā mērā ir mēģinājusi izskaust pa-

ša jaunā pilsētu likuma dažādus de-

fektus, — lai gan ne katrreiz izdevīgi.

Vispārīgi jaunais «Pilsētu likums" jā-

uzskata par neizdevušos, lai gan vi-

ņa projekts ilgāku laiku un diezgan

pamatīgi ir ticis pārrunāts kā pilsētu
savienības vairākās apspriedēs, tā arī

Saeimas pašvaldību kommisijā. Kaut

gan ir ievesti daži uzlabojumi, bet šajā

likumā ir arī daudz pasliktinājumu un

pat redakcionālu trūkumu. Pēdējie, lai-

kam, ir izskaidrojami galvenām kār-

tām ar to, ka Saeimas plenārsēdē ie-

sniegti apm. 80 šā likuma labojumi. Zi-

nāms, ka pie tādiem apstākļiem grūti

izbēgt no pretrunām, neskaidrībām un

nejaušībām.

Starp uzlabojumiem būtu atzīmējami

kā svarīgākie šādi: a) pastrīpots, ka

pilsētu pašvaldība, no vienas puses, ir

publisku tiesību subjekts, kamdēļ vi-

ņas orgāni ir publiskas varas orgāni

un iestādes, bet, no otras puses — civil-

tiesību subjekts, kā kura katra juridi-
ska persona. Tādā kārtā ir proklamē-
ta pilsētu pašvaldības divdabīgā dar-

bība (lik. 5. pants); b) pilsētām pie-

šķirta tiesība sasaukt kongresus, or-

ganizēt savienības pat valsts mērogā;

pastrīpota, kā izcilus — uz sevišķa li-

kuma — pastāvoša «pilsētu savienība"

(lik. 4. pants un Lik. krāj. 1926. g.

Nr. 114), kas ir uzstādījusi par savu

mērķi (un arī to veic) pilsētu kopēju
interešu aizstāvēšanu, komunālās paš-

darbības attīstīšanu, kopēju saimnie-

cisku pasākumu nodibināšanu un sek-

mēšanu, un pilsētu pašvaldības pareizu

un lietderīgu izveidošanu; c) ievests

jauns princips: valstij uzlikts pienā-

kums, uzliekot pilsētām jaunus uzde-

vumus, dot tām arī jaunus ienākuma

avotus, — šādā ceļā būtu nodrošināta

pilsētu finansiālā stabilitāte, ja pašrei-

zējie ienākumi jau būtu pietiekoši šo

uzdevumu pildīšanai; d) atgādināts par

pilsētu pirmpirkšanas tiesībām uz ne-

kustamiem īpašumiem, kas nepiecie-
šami sabiedrisku pienākumu pildīšanai

un labierīcību izvešanai (sk. 1924. g.
lik. krāj. Nr. 163 un 1926. g. lik. krāj.
Nr. 149); jāpiezīmē, ka ar 1924. g. li-

kumu ne tikai saglābtas jau agrāk pil-

sētām piederējušās tiesības (viet. cīv.

lik. 939-, 1327., 1438., 3929. un citi panti),
bet piešķirtas jaunas tiesības — pirm-

pirkšanas tiesības uz tādiem nekusta-

miem īpašumiem, uz kuriem pašval-
dībām nepiederēja itin nekādas tiesī-

bas, neskaitot dažus izņēmumus (skat.

2. panta 8. un iepriekšējos punktus).
Šis likums kopā ar «Pilsētu zemju li-

kumu" (1928. g. lik. krāj. Nr. 52), kas

starp citu regulē izbūves, apbūves za-

ļumu rezervātu jautājumus (8. pants),
nomnieku tiesības iegūt nomas objektu

īpašumā vai dzimtsnomā, prasīt atlī-

dzību par ēkām (9-—l4. p.p.) v. t. t..
— tiešām stiprā mērā sekmē sabiedri-

skās labierīcības mērķu sasniegšanu;

c) pilnvaru prolongācija domniekiem

un pārvaldes amata personām līdz 4

gadiem (12. un 75. p.p.), ar ko tiek sek-

mēta pašvaldības darbinieku iestrādā-

šanās un amata personu stāvokļa sta-

bilizēšana uz visu pilnvaru laiku (50.

pants); f) ir panākta vēlēšanu termi-

ņu stabilitāte (77. pants), jo marta mē-

neša beidzamā svētdienā un sestdienā

pirms tās jānotiek vēlēšanām visās Lat-

vijas pilsētās; ir arī ievesta domnieku

skaita noteikšana, atkarībā no iedzī-

votāju skaita (75. un 76. p.p.); g) ne-

pieciešamais pašvaldības pārvaldes or-

gāns — revīzijas kommisija — pār-

vērsts par permanentu orgānu, kura

uzbūves pamatos guļ stingri prēcīzēti

vispārējās pašvaldības principi: kollē-

ģija uz proporcionālitātes pamatiem,

kuru var ievēlēt no plaša vēlētāju kon-

tingenta, izslēdzot no tā vēlētās amat-

personas, algotus pašvaldības darbinie-

kus, piegādātājus un arī 51. pantā ap-

rādītās personas, kā arī radiniekus un

svaininiekus (61. pants); pastrīpota re-

vīzijas kommisijas neatkarība no pil-
sētas valdes un padotība tieši domei

(68. p.), pie kam tāpat kā attiecībā

uz valdes locekļiem paredzēta un no-
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drošināta materiālā stabilitāte uz visu

pilnvaru laiku (50., 64. un 69. p.p.);

h) pilsētas domes kompetence ne ti-

kai ir labāki prēcīzēta (aprakstītā for-

mā), jo pievienota jauna lietu grupa

— vietējās sabiedrības «kulturālās lie-

tas", — bet ir arī paplašinātas domes

tiesības: piešķirta tiesība expressis ver-

bis lemt par reibinošu dzērienu vei-

kalu, tirgotavu, viesnīcu un mēbelētu

istabu atvēršanu un slēgšanu (27. panta

30. pkts), piešķirta arī tiesība lemt par

tikumības pacelšanu un žūpības ap-

karošanu (27. panta 16. pkts.).
Bet krīt acīs arī vienkārši redakcionā-

lie trūkumi, proti: a) neizprotams 9.

panta «plašums": iekšlietu ministrijai

piešķirta uzraudzība par pašvaldības

orgānu darbības lietderību «likumos

sevišķi paredzētos gadījumos", bet, iz-

ņemot pašā pilsētas likumā uzskaitī-

tos gadījumus, nekāds cits likums šā-

du uzraudzību nepazīst; b) vienā un

tanī pašā pantā savienoti dažādas da-

bas jautājumi, piemēram: 31. panta 1.

daļā tiek normēta kvalificētā uzrau-

dzība (jautājumi par immobiļu iegū-

šanu, atsavināšanu, ieķīlāšanu, apbūvi
un izbūvi, aizņēmumiem, līgumiem,

jāizšķir ar 2/3 klātesošo domnieku bal-

su vairākumu un apstiprināmi iekšlie-

tu ministrijā, kur apstiprināms arī

budžets), bet otrā daļā paredzēts pil-
sētas pienākums iegūt vienošanās vai

atsavināšanas ceļā nepiederošo zemi

(bet mūsu likumi nepazīst citādus pa-

ņēmienus iegūt īpašumu par maksu);
c) neskaidrība: 29., 43. un 47. p.p. runā

par galvas vēlēšanām, pie kam 47. pan-

tā lasām: «ja pilsētas galva, tā biedrs,

vai kāds cits no valdes locekļiem no-

mirst, atteicas, zaudē vēlēšanu tiesī-

bas, kā arī, ja tam izteikta neuzticība

(44. panta piezīme), tad viņa vietā nāk

nākošais kandidāts no tā paša sarak-

sta uz to pašu laiku"; kā zināms,

galvām nemaz netiek paredzēts kan-

didāts, bez tam galva tiek ievēlēts

no visas domes, bez kādiem sarak-

stiem, tas ir, bez proporcionālitātes;

kāds tad kandidāts un no kāda sarak-

sta var nākt viņa vietā? Veselīgā lo-

ģika ir nākusi palīgā ar papildināju-

mu, kas pievienots panta beigās: «pil-
sētas galva ievēlams no jauna", bet ir

aizmirsts izstrīpot panta sākumā trīs

vārdus «ja pilsētas galva..."; d) ne-

skaidrība: 52. panta 6. punktā dēfi-

nēti algotie pašvaldības spēki, kā: dar-

binieki, kalpotāji un strādnieki, ka-

mēr vietējie civīllikumi pazīst «dar-

biniekus", «mājkalpotājus", «kalpotā-

jus" un «strādniekus" (p.p. 4176., 4192.

un 4137. p.p.), bet «likums par darba

laiku" kā garīgā, tā arī fiziskā darbā

nodarbinātos nosauc par «strādnie-

kiem" (p.p. 1., 2., 4.) un 1930. gada

grozījumā («V. V." Nr. 96), kā arī «li-

kums par pensijām" (1931. g. lik. Nr.

169), šīs pašas personas nosauc par

«darbiniekiem", — mūsu «pilsētu li-

likums", pastāvot «noteikumiem par

valsts darbiniekiem" (1929. g. lik .krāj.

Nr. 152) un mūsu «sodu likumiem",
kur ir sastopams vēl tāds dēfinējums,
kā «dienesta persona", «amatpersona",

nav atradis par vajadzīgu darīt reiz

galu šiem daudziem apzīmējumiem un

nosaukumiem; c) neskaidrība piezīmē

pie 74. p., kurā noliegts savienot dom-

nieku pienākumus ar pašvaldības pār-
raudzības iestāžu, pilsētas saimniecisko

pasākumu, nodaļas vai iestādes vadītāja

amatu; šo piezīmi dzīve jau ir korriģē-

jusi, resp. ir ienesusi daudz maz skai-

drību ar 1931. g. pārgrozījumu («V. V."

Nr. 284), kas atļauj pilsētas galvām un

valdes locekļiem «savienot" savus pie-

nākumus ar domnieka pienākumiem;

tomēr likumdevējs ir aizmirsis strīpot

piezīmi pie 18. panta, kura pilsētas gal-

vām un citiem pilsētas valdes locekļiem

kā domniekiem bija 1930. gadā pare-

dzējusi domes sēdēs tikai padomdevē-

ju tiesības; f) loģiskas neskaidrības -

pretrunas: 1) sūdzības par nepareizī-

bām, pielaistām domnieku vēlēšanās, ie-

sniedzamas apgabaltiesā ne vēlāk par

7 dienām pēc vēlēšanu materiālu no-

došanas pilsētas valdei (107. p.), tā tad
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tikai it kā pēc vēlēšanu nobeigšanas ; īdzī-

vē patiesībā jau agrāk iespējams iesniegt

sūdzības parkatru nepareizību atsevišķā

vēlēšanu operāciju posmā (sarakstu sa-

stādīšanā, pieņemšanā, pārbaudīšanā,

balsošanā, skaitīšanā v.L t.), t. i. tad,

kad vēl nekādi vēlēšanu materiāli nav

nodoti pilsētas valdei jeb iekšlietu mi-

nistrijas varas augstākam pārstāvim;

administrātīvā tiesa, pretēji burtiskam

likuma tekstam, ir bijusi spiesta, izejot

no „likuma par administrātīvām tie-

sām", ignorēt šo pantu; 2) 33. pants

paredz, ka domes protokols 7 dienu

laikā jānosūta iekšlietu ministrijai, ka

par tā paša protokola nepareizību dom-

nieki var celt iebildumus pēc proto-

kola nolasīšanas, arī nākošā sēdē, pie
kam iebildumus pēc būtības izšķir do-

me, bet iebildumi par gaitas nepareizu

atstāstījumu jāieraksta protokolā; tā

tad domes lēmuma apstiprināšana iekš-

lietu ministrijā jeb viņa noprotestēšana

notiek pirms protokola pieņemšanas,

pirms visu, resp. pareizu materiālu sa-

ņemšanas, — v. c.

Krīt acīs arī trūkumi pēc būtības,

starp tiem: a) pie pilsētas pārvaldes

orgānu (valdes locekļi, revīzijas un vis-

pār domes kommisijas locekļi un citas

amatpersonas) ievēlēšanām ir ievests

proporcionālitātes princips, bet šis

princips nav ieturēts viscaur; kad ievēl

galvu vai kādu vienu vien paredzētu

uzticības personu, šim principam nav

vietas (salīdz. 29. p. ar 30. un 32. p.p.);

ar šīs proporcionālitātes ievešanu pil-
sētu pašvaldības ir pārvērstas ļoti lielā

mērā par politisko cīņu un dažādu gru-

pu darbības vietām, un tādā ceļā pla-
šās sabiedriskas saimniecības intereses

vairs nav pirmā vietā, jo arī vismazā-

kai grupai (pat vienai personai) ir do-

ta iespējamība izcelt „savas" intereses,

kas stipri traucē objektīvo lietderību;

b) pilsētas galvām uzlikts pienākums, ar

kuru reti kāds no viņiem tiks galā (spec.

zināšanu trūkuma dēļ); viņš uzrauga

valdes lēmumu likumību, resp. saska-

ņošanu ar likumiem un saistošiem no-

Vilhelms Bulmerings Rīgas pils. galva (1912—1913).

teikumiem (58. p.) un var pat apturēt

valdes lēmumu izpildīšanu, ziņojot par

to domes izlemšanai, bet tomēr viņam

nav piešķirtas rīkotāja tiesības vai kā-

das citas priekšrocības, izņemot repre-

zentēšanas tiesības (sal. 56. pantu ar

52. panta 6. punktu); c) sašaurinātas

pilsētas valdes tiesības: valde var aiz-

stāvēt pilsētas intereses tikai «prasību

un maksājumu lietās", kamēr admini-

strātīvās lietās, kurās aizskārtas pilsē-
tas tiesības un pienākumi, kā visplašā-
kā, tā arī visšaurākā nozīmē un apjomā,

viņa var rīkoties, saņemot tikai speciālu

domes lēmumu, lai gan tanī pašā pan-

tā aizrādīts, ka pilsētas valde pastāvī-

gi lemj par pilnvaru izsniegšanu «sū-

dzības lietās kā administrātīvās, tā tie-

su iestādēs" (sk. 52. panta 12. un 55.

pantu). Rīgas pilsēta ir piedzīvojusi

jau šādas parādības: par dzīvokļu no-

dokļa vai suņu nodokļa uzlikšanu —
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dažu latu apmērā — iesniegta sūdzība

administrātīvā tiesā; ja lēmums ir par

labu pilsētai, valdei ir tiesība uzstāties

senātā ar saviem pretpaskaidrojumiem

uz pārsūdzību, bet ja apgabaltiesas lē-

mums ir nelabvēlīgs pilsētai, valde bez

domes speciāla lēmuma nevar pārsū-

dzēt šo lēmumu senātā, lai gan tā pati

valde, neizprasot sevišķu domes lēmu-

mu, sūdz tiesā, uzstājas un atbild visās

instancēs vairāku miljonu latu prasību

lietās — par gruntsgabaliem, par ūdens,

elektrības, patēriņiem v. t. t. ;d) it

kā paplašinātas valdes tiesības: ja div-

reiz no vietas nesanāk % no visiem

domniekiem uz pilsētas domes sēdi,

pilsētas valde izspriež domes vietā vi-

sus nenotikušās sēdes dienas kārtības

jautājumus (19. p.); c) konsekvences

trūkums: 57. pants paredz, ka pilsētas

valdes kvorums ir galva vai biedrs un

vismaz puse no pārējā valdes locekļu

skaita, un tur, kur valdē pavisam ir

tikai 3 personas, jāpiedalās visiem val-

des locekļiem, bet, ja viens no viņiem

atturas vai pagaidām aiziet, kādas dar-

ba spējas būtu šādai valdei? Pietiek vie-

nam loceklim atturēties no balsošanas

dažās sēdēs no vietas un katra darbība

ir paralizēta, jo «jāpiedalās visiem val-

des locekļiem". Nav izpalīdzēts, ja mē-

ģinātu pielietot to kārtību, kāda pare-

dzēta domes sēdēs (28. panta piezīme):
tie domnieki, kas atturās pie kāda jau-

tājuma izšķiršanas, atstāj pagaidām sē-

di vai arī nepiedalās pašā balsošanā,

uzskatāmi kā klātneesošie un nav ie-

skaitāmi kvorumā; citiem vārdiem, ana-

loģijas kārtībā, tas valdes loceklis, kas

atturas jeb nebalso, uzskatāms, kā klāt

neesošs, resp. valdes sēdei nav kvo-

ruma.

Sevišķu vērību pelna jaunā pilsētu li-

kumā uzraudzības noorganizēšana un

viņas kompetence. Ja mēs kaut īsumā

atskatīsimies uz pārraudzības orgānu

uzbūvi un darbību, apskatītos un salī-

dzinātos pilsētu likumos, tad atrodam

sekošo:

1) 1870. gada «pilsētu nolikums", kurš

ir dzimis liberālismam ieplūstot Krie-

vijā no Eiropas, bija piešķīris guber-
nātoram līdz ar sevišķu pilsētu lietu

kommisiju, iekšlietu ministrim un se-

nātam uzraudzību par pašvaldības or-

gānu un amatpersonu darbības (katra

lēmuma), tā arī izdoto saistošo notei-

kumu likumību (11. p.), pie kam no

vietējās policijas priekšnieka domei,

pirms saistošo noteikumu pieņemšanas,

bija jāsaņem atsauksme par projektēja-
miem noteikumiem. — Gubernātora pie-

krišana bija vajadzīga, kad dome iz-

šķīra tādas nopietnas lietas, kā: immo-

bilu iegūšana, pārdošana, aizņēmums v.

t. t. Ar to bija izsmelta uzraudzība par

likumiem, bet nepastāvēja nekāda uz-

raudzība par lietderību.

2) 1892. g. «pilsētu nolikums", kas dzi-

ma, iestājoties dziļai reakcijai, bija pa-

redzējis: a) uzraudzību par likumību;

b) uzraudzību par lietderību; c) guber-
nātoram tiesību revidēt valdes darbību;

d) apstiprināt visus domes lēmumus un

saistošos noteikumus; c) saņemt spe-

ciālu obligātorisku iekšlietu ministra

apstiprinājumu domes lēmumiem par

immobiļa pirkšanu, pārdošanu, aizņē-

mumiem, naturāliju pārlikšanu naudā

(79. p.); gubernātoram, kā palīga or-

gāns, piedota pilsētu lietu sevišķa kom-

misija; f) saistošo noteikumu neap-

stiprināšanas gadījumā gubernātors ga-

līgu sankciju vai rīkojumu gaidīja no

iekšlietu ministra (109.—110. v. 80. p.p.).

3) 1918.—1920. g. «Latvijas pilsētu no-

likums", kuram pamatā dēmokratiskas

republikas pamatnolikumi, bija pa-

redzējis tiesības: a) uzraudzīt tikai paš-

valdības orgānu darbības likumību (t. i.

tāpat, kā 1870. gada «pilsētunolikums");

b) iekšlietu ministrijai līdz ar pašvaldī-
bas departamentu tiesība revidēt pil-

sētas valdes darbību; c) tiesība piekrist

jeb nepiekrist domes lēmumiem; d) tie-

sība apstiprināt jeb neapstiprināt sai-

stošus noteikumus; c) tiesība dot pie-

krišanu ar speciālu paziņojumu immo-

biju atsavināšanai (bet ne iegūšanai),

aizņēmumiem, naturāliju pārvēršanai
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Pirmās dēmokrātiski ievēlētās valdes sastāvs, 1920. g., izņemot P. Bērziņu un T. Rudzīti.

nodevās, tarifiem v. t. t., pie kam ne-

piekrišanas vai strīdus gadījumos uz-

raudzības iestāde izpauda savus ieska-

tus, iesniedzot protestus, un pie tam

administrātīvā tiesā.

Bet kādu uzraudzību un kā noorgani-

zētu mēs atrodam jaunā pilsētu li-

kumā?

Vispirms, atrodam vairākkārtīgu un,

otrkārt, dažādas dabas uzraudzību,

proti:

a) levesta, resp. atjaunota 1892. g. «pil-
sētu nolikumā" paredzētā uzraudzība kā

par pašvaldības orgānu darbības liku-

mību, tā arī lietderību (sal. 11. p. ar

1892. g. 12., 83., 109.-110. p.p.). Jau

Pēteris Lielais, kā redzējām, bija atradis

par iespējamu uzraudzīt pilsētu maģi-
strātu darbību tikai caur speciāli pil-
sētu lietu pārzināšanai organizētu ie-

stādi — galveno maģistrātu. 1870. g.

«pilsētu nolikums", kā arī pirmais Lat-

vijas «pilsētu nolikums" bija atraduši

pilsētu plašāko sabiedrību, viņas plaši

ievēlētos pārstāvjus — domnieku per-

sonā, — par nobriedušiem sekmīgi ap-

kalpot ne tikai sevi, resp. savas lokālās

vajadzības, bet arī palīdzēt valstij veikt

viņas plašākus, valsts mērogā noteiktos

uzdevumus un pienākumus. Tamdēļ nav

saprotams, kādā kārtā pilsētas sabie-

drība varēja tādā mērā izvirst un «tie-

siski" bankrotēt, ka, neskatoties uz tās

agrāk atzīto politisko nobriedumu, tā

tagad atzīst par nespējīgu lietderīgi va-

dīt savu komūnālsaimniecību un veikt

vispārējos valsts uzdevumus. Bet reizē

ar to arī nav saprotams, kad un kādā

ceļā, centrālās varas pārstāvji varēja

pārvērsties par lietpratējiem arī vie-

tējās saimniecības laukā, ar viņai da-

žādām nozarēm un atzarojumiem, ar

ļoti dažādām īpašībām, un dot pašval-
dību vadītājiem lietderīgus rīkojumus,

kā pašvaldībām izpildīt savus pienā-

kumus pat kultūras, sociālās palī-

dzības un ārstēšanas laukā? Visma-

zākais, pat tāda valsts, kā Anglija, kur
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plaši nostādīta un izveidota pašvaldību

vietējā saimniecība un darbība, ir at-

radusi par vajadzīgu nodibināt speciālu

vietējās saimniecības pārvaldi (Local

Governement Board), kura iecej speciā-

lus inspektorus, uzdodot tiem izpalī-

dzēšanu pašvaldībām ar padomiem, lai

panāktu tur administratīvi un techniski,

kompetences robežās unificētu darbību,

bet sarežģījumus no likumības viedokja

paziņojot tiesai, kura, ja vajadzīgs, re-

gulē tos, dodot pavēles tieši pašvaldī-
bām izpildīt savus pienākumus. Ja tas

tur, varbūt, ir iespējams tamdēļ, ka

pilsētu pašvaldībās netiek piekoptas po-

litiskās cīņas, tad pie mums, taisni tā-

pēc, ka mūsu pilsētu pašvaldības ir

pārvērstas par «lokālo" parlamentu,

būtu jānodibina speciāla saimnieciska

uzraudzība, jo ir bīstami padot liet-

derību centrālās varas «momenta" po-

litiskiem vējiem. Valsts saimniecība

obligātoriski atriebjas par saviem eks-

perimentiem, un pie mums tas būtu:

3
/3 no visas valsts iedzīvotāju saim-

niecības apdraudēta ar katru «vēja"

grozīšanos.
b) lekšlietu ministrijai piešķirtas tie-

sības uzraudzības kārtībā revidēt pil-
sētas valdes un viņas iestāžu darbību

(60. p. salīdz, ar 1892. g. 101. p.).

c) Katrs domes lēmums jāpaziņo iekš-

lietu ministrijai 7 dienu laikā pēc katras

sēdes, un ministrijai 2 nedēlu laikā ir

tiesība celt pret to iebildumus (31., 33.

34. p.p. sal. ar 1892. g. 83., 86. un 87.

p.p.); šeit jāpastrīpo, ka gubernātors

vai iekšlietu ministrs, saskaņā ar 1892.

g. likumu, bija spiests ar savu tāļāko

rīcību, resp. uz savu iniciatīvi nodot

strīdīgo jautājumu izspriešanai augstā-
kā instancē, kamēr mūsu pilsētu likums

neuzliek uzraudzības iestādei nekādu

tālāku rīcību, citiem vārdiem, viņai nav

jārūpējas par koordinētu darbību, bet

pašvaldība ir nostādīta gandrīz par

vienkārši viņai padotu iestādi — vi-

sādas dabas jautājumos un visādos ga-

dījumos; pašvaldībai ir atstātas tiesī-

bas tikai sūdzēties.

d) Ne tikai centrālai varai ir piešķir-
tas plašas uzraudzības, patiesībā gan-

drīz pilnas subordinācijas tiesības, bet

arī katram pilsonim: 1) par pilsētas
valdes lēmumu katrs pilsonis valstī,

pašvaldības, privātiestādes un juridis-
kas personas, ja aizskārtas viņu intere-

ses, vai tiesības, var iesniegt 14 dienu

laikā sūdzību pilsētas domei (59. p.);

2) par tiem pašiem pilsētas domes lē-

mumiem 2 nedēju laikā, pēc domes lē-

muma spēkā stāšanās, var iesniegt sū-

dzību administrātīvā tiesā (36. p.); 3)

par saistošo noteikumu nelikumību

katra privāta persona, biedrība un ie-

stāde (ja pat tos savā laikā ministrija

ir atradusi par «likumīgiem") un pie

tam „bez jebkāda termiņa ievērošanas"

var pārsūdzēt administrātīvā tiesā

(40. p.). Salīdzinot šo sūdzību iekār-

tu ar 1892. gada «pilsētu nolikuma"

(143.—146. p.p.) paredzēto, jāuzsver

tāds jaunievedums, kā sūdzības iesnieg-

šana «bez jebkāda termiņa ievēroša-

nas". Mūsu «likums par administrātī-

vām tiesībām" (1921. g. lik. krāj. Nr.

59) tiešām paredz uzraudzību tikai par

lēmumu un rīkojumu likumību, ne par

lietderību, bet šī uzraudzība pakjauta

termiņiem — iesniedzama mēneša lai-

kā, skaitot no lēmuma vai rīkojuma pa-

sludināšanas dienas, ja likumos nav pa-

redzēts speciāls termiņš (4. un 10.p.p.).

No otras puses, pašvaldība nekad

nevar uzskatīt sevi par pareizi rī-

kojušos, resp. stabilu savā pārvaldes

darbībā, ja katrs pilsonis un bez kā-

da termiņa ievērošanas var sūdzēties un

sagraut spēkā esošo «vietējo likumu".

c) Ir vēl paredzēta dubultota uzrau-

dzība pie to jautājumu izšķiršanas, kādi

uzskaitīti 31- p.: 1) vispirms ir vaja-

dzīgs kvalificēts domnieku kvorums

( 2/3 klātesošo domnieku balsu vairā-

kums), 2) ir vajadzīgs speciāls iekšlietu

ministra apstiprinājums tam pašam lē-

mumam, kas pieņemts ar tikko minēto

kvalificēto kvorumu. Tā tad attiecībā

uz mūsu pašvaldībām pastāv itin kā

divkārtīga aizbildniecība-
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f) Bez uzraudzības administrātīvā kār-

tībā — revīzijas veidā (60- p.), par kuru

jau minēts, pastāv vēl speciāla valsts

orgāna — prokūrātūras uzraudzība, va-

jāšanas veidā, par pašvaldībās atklā-

tiem pārkāpumiem un noziegumiem;

pēdējā ir saprotama kā nepieciešams

valsts pamatvaras izpaudums Tomēr

pašvaldības pārvaldes orgāns, resp

amatpersonas ir padotas vēl specifiskai
uzraudzībai: dome ar 3/4 balsīm no visu

domnieku skaita var izteikt neuzticību

pilsētas galvām un valdes locekļiem

(44 p. piezīme pie 47. p.).
Tā tad ne tikai uzraudzība pro domo

sua (galva var apturēt valdes lēmuma

izpildīšanu), ne tikai iekšlietu ministri-

jas uzraudzība, revīzijas un gandrīz pa-

dotības kārtībā, gan par valdes, gan par

domes darbību, kā no likumības, tā no

lietderības viedokļa; ne tikai admini-

strātīvās un vispārējās tiesu iestādes

uzraudzība, pie tam ieskaitot valsts vis-

pārības uzraudzības orgānu —- prokura-

tūru; ne tikai katra pilsoņa uzraudzība

un pie tam „bez termiņa ievērošanas",
bet vēl arī «neuzticības izteikšana",

kāds paņēmiens pastāv mūsu lielā par-

parlamentā — Saeimā, pie kam par pa-

matu šādai neuzticībai var noderēt vi-

Grupa domnieku no 1922. g. domes sastāva

sādi iemesli, neizslēdzot arī politiskos
citiem vārdiem, arī «politiskā" uz-

raudzība.

Šī uzraudzības «bagātība" jākvalificē

ne citādāk, kā neuzticēšana pašvaldī-
bām patstāvīgi pārzināt un vadīt komū-

nālo saimniecību, kultūrālās un pārval-

des lietas. Ja pie mums nepastāvētu dē-

mokratiskās republikas iekārta, varētu

riskēt, apgalvot, ka šeit vairs netic paši

sevīm, netic sabiedrības spējām un spē-

kiem, ka ir iestājusies reakcija visplašā-

kā nozīmē; šis jaunais likums pārspēj

pat 1892. gada, krievu politiskās re-

akcijas laikmeta «pilsētu nolikumu" uz-

raudzības uzbūves ziņā.
Savelkot īsumā kopā vēsturiskās izziņas

datus par normām, kas ir regulējušas

un tagad regulē mūsu pilsētu uzdevu-

mus, tiesības un pienākumus, redzam,

ka normas, kas attiecas uz pilsētu paš-

valdības kompetenci, mainoties un iz-

veidojoties, stāv ciešā sakarībā ne tikai

ar ekonomiskiem apstākļiem, bet arī

ar valsts iekārtu, resp. atrodas sakarībā

ar valsts pārvaldes orgānu momenta

uzdevumiem un ieskatiem, t. i. šīs nor-

mas soļo laikmetam līdzi — padotas da-

bīgai ēvolūcijai.

Turpretim centrālās varas uzraudzība,
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resp. kontrole uzrāda svārstīšanos vie-

nā un tanī pašā dimensijā un veidā —

lauztas līnijas veidā (uz augšu un uz

leju), citādi lauztā līnija uzrāda sta-

bilitāti neatkarīgi no valsts iekārtas vei-

da un uzdevumiem (absolūtā monarchija

līdz ar liberālismu un reakciju, kon-

stitūcionālā monarchija un dēmokrati-

skā republika).
Šī stabilitāte un viņas veids, liekas, ir

nodrošināti ar to, ka ir mēģināts un

turpinās mēģinājumi savienot nesavie-

nojamo: corpus alienum (padotības

princips) nevar palikt un sekmīgi dar-

boties tādā maigā un jūtīgā ķermenī,
kā pašvaldībā. Uzraudzība par liku-

mību ir neapšaubāma kā valsts varas,

tā arī katra pilsoņa tiesības, bet uzrau-

dzību par lietderību, resp. padotību, ne-

pielaiž pats pašvaldības jēdziens.
Lai izskaustu šo corpus alienum un sa-

gādātu pilsētu pašvaldībām un ar lai-

ku arī lauku pašvaldībām normālu dar-

bības iespēju, būtu laikam vienīgais
ceļš: deklarēt, ka komūnālā vara (pār-
valdes un vietējās likumdošanas vara)
ir valsts vara.

Šīs varas augstākais orgāns būtu ievē-

lētais orgāns. Par tādu varētu likum-

došanas ceļā pārvērst mūsu darbā izau-

gušo un darbā nobriedušo pilsētu savie-

nību, pārvēršot viņu par valsts publisko
tiesību iestādi, deklarējot ministru ka-

binetu vai arī Saeimu par koordinējošo
(Satversmes 58. p.) — atkal tikai no

lietderības viedokļa — orgānu, perio-
disku vē1 ēšanu apstiprināšanas veidā.

No teorētiskā viedokļa varbūt varam

atrast kaut ko sevīm noderīgu Beļģi-
jas satversmē, pie kam pārņemtais ie-

stādījums nerunātu pretim arī mūsu re-

publikas satversmei.

1831. gadā deklarētā Beļģijas satversme

ir pārgrozīta un papildināta līdz šai

dienai tikai divas reizes: 1) 1898. gadā
ievestas vispārējās vēlēšanas ar plurālo
sistēmu pamatā; 2) 1901. gadā pieņemta

politiskā proporcionālitāte, resp. arī mi-

noritātēm piešķirtas vienlīdzīgas politi-
skās tiesības.

Šī satversme deklarē, ka katra vara

(tous les pouvoirs) nāk no tautas, ka

likumdošanas varu kollektīvi izpauž ka-

ralis, pārstāvju palāta un senāts, ka

karalis izpauž izpildu varu, satversmē

paredzētās robežās, ka tiesas varu iz-

pauž tiesas, kuru spriedumi izpildāmi

karaļa vārdā (25, 26, 29 un 30. p.p.).
Tā tad karalis darbojas likumdošanā un

likumu izpildīšanā.
Mūsu satversme (1922. g. lik. krāj. Nr.

113) arī stingri nepieturas pie triju va-

ru kompetences un darbības norobežo-

šanas principa. Latvijas valsts suverēnā

vara pieder Latvijas tautai (2. p.). Li-

kumdošanas tiesības piešķirtas Saeimai,

kā arī tautai (64. p.). Likuma un tiesas

priekšā visi pilsoņi ir vienlīdzīgi. Ties-

nešus apstiprina Saeima un viņi ir ne-

atceļami, neatkarīgi un vienīgi likumam

padoti (82.-84. p.p.). Ministru kabi-

netam ir padotas valsts pārvaldes ie-

stādes, resp. viņš ir izpildu vara. Bet

mūsu izpildu augstākā vara (ministru

prezidents un ministri) var darboties,

tikai baudot Saeimas uzticību, Saeimas

priekšā tie atbild par savu dar-

bību (58. un 59. p.p.). Tā tad Saei-

mas kompetence pie mums atgādina
kaut ko līdzīgu Beļģijas karaļa kom-

petencei: arī viņa darbojas gan kā va-

došs (likumdošana), gan kā sankcionē-

jošs (tiesa), gan kā kontrolējošs spēks.

Beļģijas satversmē bez uzskaitītām 25.,

26., 29. un 30. pantos pamatvarām, nā-

košā 31. pantā, ar kuru noslēdzas no-

dalījums ar uzrakstu „Pamatvaras" (Les

pouvoirs), ir paredzētas komūnālas jeb

provinciālas padomes (conseils), kuras

regulē tikai kommūnu jeb provinču in-

tereses uz satversmē paredzētiem pama-

tiem („Les interēts exclusivement com-

munaux ou provinciaux sont rēgles par

les Conseils communaux ou provinci-

aux, d'aprēs les principes ētablis par

la Constitution" (art. 31). Šie pamati iz-

teikti Satversmes 2 pantos (108. un 109.),

nodalījumā „Les institutions provinci-

ālos et communales". Provinču un ko-

munālās iestādes regulē (sont rēgles
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par dc lois) ar likumiem. Šiem liku-

miem jāietver šādi principi: 1), 2), 3),

4) un 5) karaļa vai likumdošanas varas

iejaukšanās pretdarbības nolūkā (pour

empēcher), lai provinču un komūnu pa-

domes nepārkāptu savas kompetences

un neaizskārtu (ne blessent Pintērēt ge-

neral) vispārējo labumu. Ar 109. p.

komūnālām padomēm uzlikts pienā-

kums — dzimtsaktu un apliecību grā-

matu vešana un pārzināšana.

Tā tad: 1) komunālas pašvaldības pa-

mati nosakāmi pašā satversmē, 2) uz-

raudzība par pašvaldības iestāžu liku-

mību un lietderību padota likumdoša-

nas un augstākai izpildu varai. Pie

mums tas atbilstu, kā jau aizrādīju, Sa-

eimas vai ministru kabineta kompeten-
cei. Kas attiecas uz finansiālo stāvo-

kli, tad arī pašā satversmē (110. p.) pa-

redzēts, ka „nekāda klauša vai node-

va nevar būt nodibināta citādi, kā ar

komūnālās padomes piekrišanu. Nodo-

kļi uzliekami tikai likumdošanas ceļā.

Arī no vēsturiskā un piedzīvojumu vie-

dokļa mūsu pilsētu pašvaldībām varētu

noderēt, no vienas puses, jau Pētera I.

plašais vēriens, ar kuru pašvaldībām
uzlikts pienākums palīdzēt pat centrā-

lai varai (iecēla, pārzināja un uzturēja

policiju, piedzina valsts nodevas), uz-

likts pienākums izpildīt pirmās tiesas

instances funkcijas, pie tam ievēlētas

tiesas funkcijas, uzliekot pašvaldībām

vienīgo un pie tam speciāli organizētu
uzraudzības instanci — galveno maģi-
strātu, kurš bija nodarbināts tikai šinī

savā nozarē.

Par šādu iestādi pie mums varētu, kā

jau minēts, noderēt uz pašvaldības prin-

cipu pamata ievēlēta pilsētu savienība,

kamdēļ būtu jāpiešķir viņai publisku
tiesību iestādes raksturs, pagarinot vi-

ņai pilnvaras varbūt uz divkārtīgu do-

mes pilnvaru termiņu (līdz 8 gadiem)<
Tādā ceļā būtu nodalīta no izpildu va-

ras komunālā vara, kurai ir savi spe-

cifiski pienākumi, no vienas puses, pret

vietējiem iedzīvotājiem, bet, no otras

puses, valsts mērogā, resp. pret visu

valsti. Un tādā ceļā varētu izbeigt „ne-

uzticības" organizēšanu, bezgalīgās ne-

saprašanās un permanentus pārpratu-

mus „lauztās līnijas" virzienā. Šķietams,
ka būtu iespējams panākt arī admini-

strātīvās un techniskās darbības ūnifi-

kāciju, ievedot speciālistu inspektorātu,
kā varbūt kaut ko līdzīgu „Local go-
vernement Board"-am Anglijā-
Reizē ar to būtu jāpanāk likumdošanas

ceļā, ka valsts iestāžu, valsts amatu per-

sonu, fizisku un juridisku personu sū-

dzības par pilsētu pašvaldības orgānu

darbības likumību izšķiramas vispārējā

kārtībā, t. i. tikai administrātīvā tiesā.

Bet jau vistuvākā nākotnē, mūsu pilsētu

likumā būtu jāpanāk šādi pārgrozījumi

un papildinājumi: 1) tiesības piedalī-
ties uz proporcionālitātes pamata pār-
valdes orgānu, domes kommisijas un

citu amatpersonu vēlēšanās piešķiramas
domnieku grupām, kuras reprezentē jau

plašākas sabiedrības jeb apvienoto gru-

pu intereses (bet ne „savas"), piem.:

Rīgā, grupām ar domnieku skaitu ne

mazāk par 10, ne mazāk par 6 — pil-
sētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 30,000,

un ne mazāk par 3 domniekiem citās

pilsētās; 2) atcelt kvalificēto domes sē-

des kvorumu, kā apgrūtinošu tekošu

darbu, vismaz tādā pilsētā, kā Rīgā;

3) piedalīšanos balsošanā atzīt par obli-

gātorisku, izvedot lēmumu pieņemšanu

domē, valdē un kommisijās atklāti, skai-

tot pozitīvās vai noraidošās balsis; ta-

ču katrs domnieks ir ienācis domē un

pilsētas darbībā ar noteiktiem un no-

briedušiem ieskatiem pārvaldes un

saimniecības lietās, kuras katrā ziņā ir

dominējošas par „polītikas" lietām, un

tamdēļ var izšķirties „par" jeb „pret";

ar to būtu izbeigta arī kvoruma „no-

raušana" jeb „nostaigāšanās" parādība;

3) piešķirt katrai pilsētas pašvaldībai
tiesības noteikt patstāvīgus pašvaldības
ienākumu avotus publisku nodevu vei-

dā; par tādiem avotiem taisnīgi būtu

uzskatīt visu (tagadējo 75% vietā) ie-

nākumu nodokli no nekustamiem īpa-
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šumiem, kā tas bija agrāk Krievijā;

ar to būtu stabilizēta vismazākais zināma

ienākumu summa neatliekamo vajadzī-

bu segšanai; laikam gan, viena otra pil-

sēta ir nonākusi naudas grūtībās tikai

tāpēc, ka ir spiesta nest prāvus izde-

vumus (policijas, skolu, slimnīcu un so-

ciālās apgādes telpu un iestāžu uztu-

rēšanai), ka tām nav gandrīz nekāda

stabila ienākumu avota; 4) ja domnie-

kiem un valdes locekļiem nav ņemtas

tiesības būt par pilsētas piegādātāju,
sastāvēt pašvaldības algotā dienestā (to

nedz jaunais likums, nedz arī „pils.

pašv. darbinieku dienestā noteikumi"

nenoliedz 1931. g. „V. V." Nr. 60),
tad nevar noliegt domniekiem — algo-
tiem pašvaldības darbiniekiem lemšanas

tiesības visos jautājumos, izņemot vi-

ņu personīgos jautājumus, jo tādā ga-

dījumā viņi, kā «ieinteresētas perso-

nas", saskaņā ar 29. p., nebauda „balsu

tiesības; 5) ja katrs pilsonis var griez-

ties noteiktā laikā administrātīvā tiesā

ar sūdzību par domes lēmumu neliku-

mību, bet par saistošo noteikumu neli-

kumību pat bez termiņa ievērošanas,

tad jāpiešķir arī domniekam tiesība ie-

sniegt sūdzību par domes lēmuma ne-

likumību vispārīgā kārtībā, t. i. admi-

nistrātīvā tiesā, jo ar nelikumīgu lē-

mumu katrā gadījumā ir aizskartas vi-

ņa, kā domnieka, intereses, resp. tie-

sības un pienākums savu rīcību saska-

ņot ar likumiem; šinī gadījumā arī „li-

kums par administrātīvām tiesām" (5-

p.), paredzēdams vispārīgi „sūdzētāja
intereses un tiesības", nebūt nav pieli-

cis vārdu „mantiskās". Ja mūsu tiesas

ir nostājušās uz viedokļa, ka katrā ziņā

jābūt aizskārtām mantiskām interesēm,

vai tiesībām, tad ar to it kā atcelti

interešu un tiesību veidi, piemēram:

sabiedrisku (domnieku) pienākumu iz-

pildīšana, ētiskas, taisnīguma intereses

un tiesības v. t. t.

Tipomontāžs



251

RĪGAS PILSĒTAS SAIMNIEKI AGRĀK UN TAGAD

J. ABERBERGS

MAĢISTRĀTA LAIKI.

Līdz 1225. gadam Rīga bij bīskapam

piederoša tirgus vieta, un pilsētas iedzī-

votāji nebij vienoti pilsoņu apvienībā.
Ar 1226. gadu sāk darboties pilsētas

iedzīvotāju izvēlēta padome — rāte. 14.

gadsimtā zaudēja savu nozīmi pilsoņu

pilna sapulce un pilsētas rāte pati pēc

vajadzības papildināja savu locekļu

skaitu. Rāte un rātskungi, esošie un

bijušie, nošķīrās par atsevišķu iedzīvo-

tāju kārtu. Ar 14. gadsimtu blakus rā-

tei nostājās tirgotāju un amatnieku ap-

vienības — ģildes. Šinī laikā rāte, lielā

un mazā ģilde ir trīs kārtas, kas repre-

zentē Rīgas pilsētu. Pilsoņu tiesības Rī-

gā bauda sākumā visi, kas apmetas te

uz dzīvi: vācieši (Arnoldus, Albertus,

Copman, Beveren), latvieši (Vargribis,

Darbaslava, Savsētis, Vadonis), krievi

(Vasils, Makars, Lukavs, Osips), leiši

(Pliķis, Surkautis, Tautulis, Jaunulis),

lībji (Kaģis, Kairis, Kūlis). Vēlāk pil-

soņu tiesības ieguva tikai tie, kas bij

apvienoti ģildēs un maksāja pilsoņa no-

dokli.

Maģistrāts (rāte) reprezentēja pilsētu
uz ārieni, izdeva likumus un noteikumus

(bursprakes), ko nolasīja iedzīvotājiem

priekšā ik gadus svētdienā priekš Mi-

ķeļiem. Rāte saimniekoja pēc savas ap-

ziņas ar pilsētas līdzekļiem, pārzināja

satiksmi, labierīcības, drošību, apcieti-

nājumus v. t. t. 16. gadsimtā reformā-

cijas un kalendāru nemieru laikā arī

abas ģildes ieguva tiesību ņemt dalību

pilsētas pārvaldē. Viņām bij tiesības

kontrolēt pilsētas ienākumus un izde-

vumus.

18. gadsimta beigas pilsētas maģistrāts

sastādījās pa pusei no tirgotājiem, pa

pusei no «mācītiem". Šie„mācītie" bij pil-

sētas pārvaldes ierēdņi, kas ilgāku laiku

bij kalpojuši un tā „uzdienējušies" līdz

rātskunga godam. Maģistrāts pārzināja

garīgo pārvaldi, skolas, nespējnieku, bā-

riņu un atraitņu namus, tirdzniecību,

policiju, pilsētas gvardi, apcietinājumus

u|n artilēriju. Maģistrāts bij arī pilsē-

tas augstākā tiesa.

Lielā ģilde sanāca kārtīgi divas reizes

gadā: gavēņu nedēļā un Miķeļos. Lie-

lās ģildes locekļi ievēlēja sev 40 vecā-

kos, dokmani un uz diviem gadiem vie-

nu eltermani. Mazā ģilde sanāca kārtīgi

gavēņu nedēļā. Arī tai bij savi elter-

mani, 40 vecākie un sapulces priekšsē-

dētājs-dokmanis. Visi amati ģildēs bij

goda amati.

Maģistrāta locekļi saņēma atalgojumu.
18. gadsimta beigās maģistrāts sastā-

dījās no 4 birģermeisteriem, 14 rāts-

kungiem, viena virssekretāra un 5 se-

kretāriem. Katrs birģermeisters saņē-

ma 1000 dālderus gadā, vadošais birģer-
meisters vēl klāt 60 dālderus reprezen-

tācijas naudas. Katrs rātskungs saņēma

pa 500 dālderi gadā, bet vecākie no

viņiem saņēma drusku vairāk.

1784. gadā krievu valdība izdeva jaunu

pilsētas pārvaldes likumu. ledzīvotājus

sadalīja 6 šķirās: 1. tirgotāji (3 ģildes),
2. amatnieki (cunftes), 3. sīkpilsoņi,

priekšpilsētu apdzīvotāji, 4. namnieki

(zemes gabalu un namu īpašnieki), 5.

cienījami pilsoņi (literāti, ierēdņi), 6.

ārzemju tirgotāji un brīvi amatnieki (fa-

brikanti). Katra šķira ievēlēja savu pār-

stāvi pilsētas valdē un visi kopā pilsētas

galvu. Šī jaunā kārtu pārstāvība pastā-

vēja līdz 1797. gadam. Pēc tam stājās

spēkā atkal vecā maģistrāta satversme.

Rīgā nav nodibinājies sevišķs patriciāts,
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kas vienīgi pārvaldītu pilsētu, tomēr arī

te, līdzīgi daudzām vācu pilsētām, ma-

ģistrāta locekļus ņēma no ievērojamā-

kām lielpilsoņu ģimenēm. 14. un 15. g.

s. rātskungu sarakstos bieži atkārtojas

ģimenes vārdi: Mey, Fisch, Moller; 16.

gadsimtā — Rigeman, Dreling, Duvel;

17. gadsimtā — Rigemann, Dreiling,

Dunte, Cimmermann, Šulce, Depenbrok;
18. gadsimtā — Švarc, Bērendt, Bulme-

ring. Visi tie ir tirgotāji, lielāku namu

īpašnieki, pilsētas muižu arendātori, arī

paši pilsētas apkārtnes muižu īpašnieki.

Pilsoņu tiesības baudīja tikai tie pil-

soņi, kas bij uzņemti ģildēs, vai pie-

derēja pie kādas amatnieku brālības

(cunftes). 18. gadsimta beigās Rīgā bij
491 amata meisters un visi amati sadalī-

jās 44 cunftēs. Blakus vācu cunftēm

pastāvēja latviešu cunftes, kuru priekš-

galā stāvēja „vecākie". Latviešu cunf-

tes bij: liģeri, svērēji, riepnieki, alus-

nesēji, smagie ormaņi, pārcēlēji, enkur-

nieki, koku brāķeri, zvejnieki, linu sē-

jēji, muzikanti. Blakus pilntiesīgiem

pilsoņiem un brālībās apvienotiem lat-

viešiem, Rīgā dzīvoja vēl t. s. piedzī-

votāji — brīvi strādnieki, sīktirgotāji

un kaktu amatnieki, kam nebij pilsoņu
tiesību.

Tā maģistrāta laikos pilsēta bij pilsoņu

kopība „Būrgergemeinde", ko reprezen-

tēja trīs kārtas un pārvaldīja maģistrāts

Maģistrāta priekšsēdētājs bij vadošais

birģermeisters. Laikmetā no 1797. līdz

1878. gadam vadošā birģermeistera go-

dā atradās šācļi Rīgas pilsoņi:
Ādams Heinrichs Švarcs 1797—1800

Hermans Ernsts Erdmans 1800—1801

Kārlis Gustavs Jannaus 1801—1810

Augusts Vilhelms Barklajs dc Tolli . 1810—1826

Johanns Joachims Rolssens 1826—1834

Fridrichs Gotlibs Timms 1834—1845

Pēters Rafaels Bungners 1845—1847

Johanns Christofs Švarcs 1847—1869

Eduards Gustavs Hollanders
....

1869—1889

Pilsētai pieaugot un iedzīvotāju skaitam

pavairojoties Rīgas pilsētas 700 gadu
vecā satversme bij jāgroza. Pilntiesīgo
pilsoņu skaits, samērā ar vispārīgo pil-
sētas iedzīvotāju skaitu bij pārāk nie-

cīgs un nevarēja vairs aptvert visas pil-
sētas pārvaldes un iedzīvotāju nospie-

došā vairākuma vajadzības. To redzē-

ja arī pilsētas maģistrāts.
1861. gadā lielā ģilde izteica vēlēšanos

šķirt administrāciju pilsētas maģi-
strātā no tiesas. Pie šī gadījuma

bij jāizšķir arī jautājums par vis-

pārēju pilsētas satversmes reformu. Rā-

te pati nozīmēja kommisiju, kas lai ķer-
tos pie šī darba. 1865. gadā pārvaldes
reformas projekts visumā bij nobeigts.
Pēc šī projekta visiem pilntiesīgiem pil-

soņiem dodamas vienādas tiesības pil-
sētas pārvaldes orgānu vēlēšanās. Pil-

soņu tiesību iegūšana nav vairs saistā-

ma ar uzņemšanu kādā brālībā, bet ir

noteicama ar speciālu likumu. Pilsoņu

kopsapulce ievēlētu savus pārstāvjus, —

pilsētas vecākos, bet tie savukārt izvē-

lētu pilsētas padomi — rāti. Pilsētas

padomes locekļi tādā gadījumā būtu pil-
sētas lietu vadītāji un viņiem būtu tie-

sības piedalīties vecāko sapulcēs. Šis

projekts bij saskaņā ar pastāvošo

kārtību pilsētas pārvaldē un uz viņa

pamatiem varēja tālāk attīstīt pilsētas

satversmi, dodot pa laikam pilsoņu tie-

sības arvienu jaunām iedzīvotāju šķi-
rām. Jaunas satversmes izveidošanas

projektus nevarēja izvest dzīvē, jo Krie-

vijas iekšlietu ministrija ķērās pie vis-

pārējas pilsētu pārvaldes reformas. 1870.

gada 16. jūnijā iznāca likums par pil-
sētu pašvaldībām. 26. martā 1877. gadā
šo likumu attiecināja arī uz Baltijas pro-

vincēm. Jaunais likums neatzina nekā-

das starpības starp pilsoņiem un pie-

dzīvotājiem. Rīgas iedzīvotāji nu mak-

sāja pilsētas nodokļus, bij balsstiesīgi

Rīgas pilsoņi. Pilsētas vecpilsoņu tie-

sības pārgāja uz pilsētas nodokļu mak-

sātājiem. Rīga nebij vairs pilsoņu ko-

pība (Būrgergemeinde), bet nodokļu

maksātāju kopība (Steuergemeinde).

Jaunie pilsētas nolikumi dibinājās uz

cenza principa. Vēlēšanās varēja pie-

dalīties 25 gadus sasnieguši pilsoņi, ja

viņi bij Krievijas pavalstnieki un mak-

sāja pašvaldībai nodokļus. Literāti —
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brīvas profesijas — varēja samaksāt 24

rubļus pilsētas nodokļa un ar to baudīt

vēlēšanu tiesības. Balsstiesīgas sievie-

tes un nepilngadīgu bērnu aizbildņi va-

rēja izdot pilnvaras. Arī baznīcas, klo-

steri, biedrības, iestādes, ja viņām pie-

derēja nekustami īpašumi, varēja izdot

vēlēšanu pilnvaras. Vēlētājus dalīja tri-

jās grupās. Pie pirmās grupas piederēja

173 personas, kas kopā samaksāja 72812

rbļ. 55 kap. nodokļu. Pie otras grupas

piederēja 629 personas, kas kopā sa-

maksāja 72585 rub. 89 kap. Pie trešās

grupas piederēja 4410 personas un to

kopējais nodoklis bij 72600 rubļi 16 kap.
Pavisam bij jāievēl 72 domnieki, pa 24

no katras grupas. Dome bij lemtspē-

jīga, ja viņā piedalījās vismaz % dom-

nieku. Dome izvēlēja pilsētas galvu un

vismaz divus pilsētas valdes locekļus.

Žīds nedrīkstēja būt par pilsētas galvu,
arī no pilsētas valdes locekļiem ne vai-

rāk par trešo daļu drīkstēja būt žīdu

tautības, Savāds bij šis vēlēšanu likums,

kur 5212 personas bij pilnvarotas ie-

vēlēt pārstāvjus un vadītājus pilsētai,
kurai toreiz, bij jau 150000 iedzīvotāju.

Pilsētas dome 1925. g. sastāvā.

Tomēr tās bij pirmās vēlēšanas, kurās

tagad varēja piedalīties nevis pilsētas

privileģētās izraudzītās kārtas, bet visi

lielāko nodokļu maksātāji.

Tāpēc arī interese par šīm vēlēšanām

bij ļoti dzīva visās iedzīvotāju šķirās.

Jaunās pilsētas domes vēlēšanas iekri-

ta laikmetā, kad latviešu tauta dažos

gadu desmitos bij spērusi savā attīstībā

apbrīnojamus soļus uz priekšu. Latvie-

šiem bij sava augstskolu beigušā intelli-

gence, savi lieltirgotāji un namnieki, bij

ļoti plašas, samērā turīgas, vidus šķi-

ras. Rīgas iedzīvotāju nospiedošais vai-

rākums bij strādnieki un brīvi amat-

nieki, bet tiem nebij balss tiesību. To-

mēr arī pie toreizējās vēlēšanu sistēmas

latviešiem bij cerības vēlēšanās gūt vai-

rākumu mazākais trešā grupā. Latviešu

toreiz vispār atzītais tautas vadonis

Krišjānis Kalniņš kādā runā Jelgavā bij
izteicis šādas zīmīgas domas: «Šodien,

kur visi iedzīvotāji, tiklab latvieši, kā

krievi un vāci, kā pilsētās, tā uz lau-

kiem, arvienu vairāk uz pašdarbību un

pašvaldību ir aicināti, mēs vecus strīdus

un vecu naidu aizmirsīsim uz visiem
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laikiem. Kā brīvas valsts brīvi pilsoņi

sniegsim viens otram drauga roku, lai

strādātu kopīgiem spēkiem vispārības

labā, lai katrs Baltijas provinces iedzī-

votājs savā citas nācijas līdzpilsonī ti-

kai līdztiesīgu pilsoni redzētu." Latvie-

šiem šinī jautājumā pievienojās arī krie-

vi. Arī starp vāciešiem bij liberāli pil-

soņi, kas labvēlīgi atsaucās uz šo runu

un pacēla jautājumu par vienota vē-

lēšanu saraksta uzstādīšanu, uz kura,

«ievērojot vadošās grupas neapšaubāmo

pārsvaru, būtu reprezentētas pietiekoši

arī pārējās nācijas". Līdzšinējās rātes

vadošās grupas tomēr skatījās uz jau-

tājumu citādi. Vācieši norādīja, ka pil-
sētas saimniecība jāatstāj to darbinieku

rokās, kas jau tik daudz gadus ir pra-

tuši vadīt pilsētas saimniecību un pra-

tīs darīt to arī uz priekšu. Viņi aiz-

rādīja, ka starp veco un jauno pilsētas

pašvaldi ir jāuztura zināms sakars, zi-

nāma kontinuitāte.

Lai mazliet raksturotu, kādas aprindas

nāca pie varas ar jauno vēlēšanu sistē-

mu, atzīmēsim tikai trešās klases vē-

lētājus. Tā bij vienīgā klase, kur va-

rēja būt kādas izredzes ietikt arī lat-

viešu tautības pilsoņiem: A. Štrauchs,

enkurnieku eltermanis, P. Šeluchins,

kaufmanis, A. Chrustalevs, kaufmanis,

N. PJavnieks, bijušais liģeru elterma-

nis, A. v. Oettingens, bijušais gubernā-
tors, F. Feldts, kaufmanis, E. Hollan-

ders, vecākais birģermeisters, G. Fār-

bachs, kaufmanis, K. Deubners, ģene-
rālkonsuls, K. Canders, kaufmanis, J.
Luchts, cimmermanis, V. Taube, mazās

ģildes eltermanis, E. Grade, kaufmanis,

A. Hilners, sekretārs, L. Kerkovius, rāts-

kungs, B. Beckers, dzelzceļa direktors,

M. Heede, grāmatsējēju meisters, E.

Alts, rātskungs, E. Bornhaupts, advo-

kāts, M. Kallmeijers, A. Minuths, at-

slēgu meisters, G. Ostvalds, mucinieku

meisters, G. Brutcers, Dr. mcd. Otrā

klasē: Rob. Becks, birģermeisters, H.

Tiemers, rātskungs, Barclav dc Tollv,

rātskungs, R. Būngners, birģermeisters.
Tas pats pirmā klasē. Par domniekiem

jaunā pilsētas domē nāca gandrīz visi

rātskungi un visi birģermeisteri. Vā-

cieši bij spīdoši uzglabājuši tā slavēto

kontinuitāti starp veco un jauno pilsē-
tas valdi. levēlēti bij 35 lieltirgotāji,
22 literāti, 13 amatnieki, 2 namsaim-

nieki, visi no vecā maģistrāta aprin-

dām. Par pilsētas galvu ievēlēja R.

Būngneru, bijušo birģermeisteru. Pilsē-

tas galvas algu noteica uz 10.000 rub-

ļiem gadā, par pilsētas galvas biedri ie-

vēlēja Gustavu Molienu, lielās ģildes

eltermani, ar 8000 rubļiem gadā. Pil-

sētas sekretāra algu noteica uz 6000 ru-

bļiem gadā un par pilsētas sekretāru

ievēlēja Eiženu Altu, rātskungu. Pilsē-

tas saimniecība un vispār jaunās pilsē-
tas domes komunālā politika palika tā

pati. Arī vecā rāte darbojās vēl bla-

kus jaunajai pašvaldībai. Jaunajaipaš-

valdībai piederēja vispārējā pilsētas

pārvalde, nekustami īpašumi, finansu

nodaļa, būvvalde, sociālā apgāde. Rāte

darbojās vēl kā tiesu iestāde. Pilsē-

tas pašvaldība izšķīra lielu daļu strī-

dīgu jautājumu par labu rātei, kā tas

redzams no 1. augusta 1878. gada pil-
sētas domes protokola: „1) Pilsētas trīs

kārtas arī turpmāk nav tikai privātas

biedrības, bet zināmās nozarēs pastāv

kā pilsētas pārstāvības iestādes. Viņas

neņem dalību jaunajā pilsētas pārvaldē,
bet izpilda arī turpmāk no pilsētas val-

des darbības izslēgto orgānu pārvaldes

funkcijas. 2) Jāpieņem, ka līdz šim visu

triju iestāžu kopēji pārvaldītie īpašumi

ir pilsētas īpašums, tomēr nav izslēgts
arī pretējs pierādījums. īpašumi, kas

divām kārtām, vai arī tikai vienai ir pa-

doti, ir noteikti uzskatāmi kā pilsētai

nepiederoši." Šis lēmums radīja vēlākos

laikos sarežģījumus. Ar krievu tiesu re-

formas ievešanu maģistrāts 27. novem-

brī 1889. gadā izbeidza savu darbību.

Rīgas pilsētas valde mēģināja iet vecās

maģistrāta pēdās un aizstāvēt ar Še-

remetjeva akorda punktiem 1710. g. do-

tās privilēģijas: pastāvošās iestādes, vā-

cu ierēdņus un vācu valodu. Par preto-

šanos krievu valodas ievešanai par ofi-
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ciālu darīšanu valodu, pilsētas galvu

Bungneri 1885. g. 12. augustā atcēla no

amata. Viņa pēcnācējs Oettingens dažus

gadus vēlāk, 9. novembrī 1890. g. sa-

ņēma «visaugstāko rājienu". Pilsētas

dome izbeidza cīņu un padevās. Lielā-

kai daļai iedzīvotāju šīs novecojušo pri-

vilēģiju aizstāvēšanas cīņas arī bij aug-

stākā mērā vienaldzīgas.
Vēlēšanās vāciešiem izdevās arvienu pa-

turēt virsroku.

1882. g. Rīgā bij 190.000 iedzīvotāju, vē-

lēšanās piedalījās tikai 4139, pie kam I

klasē 104 vēlētāji ievēlēja 24 domnie-

kus. Nevajag pilnu piecu balsu, lai būtu

domnieks. Otrā klasē 359 vēlētāji ie-

vēlēja 24 domniekus — uz 15 vēlētā-

jiem viens domnieks. Trešā grupā 3676

vēlētāji arī ievēlēja 24 domniekus un

viens domnieks nāk uz 150 vēlētājiem.
Pilsēta strauji attīstījās. ledzīvotāju
skaits laikmetā no 1882. g. līdz 1897. ga-

dam bij pieaudzis no 190.000 uz 280.000.

Pilsētas valdes 1925.—1928. g. sastāvs.

Strauji pieauga arī lielrūpniecību skaits

un līdz ar to sašaurinājās pirmās kla-

ses vēlētāju skaits. 1886. gadā pirmā

klasē balsoja tikai 77 cilvēki un ievēlēja
24 domniekus. 1890. gadā I klasē bal-

soja 89 vēlētāji un izvēlēja tos pašus

24 domniekus. Vēlēšanu sistēmas gro-

zīšana bij nepieciešama. 1892. gadā iz-

deva jaunu pilsētu likumu. Saskaņā ar

šo pēdējo, vēlēšanu tiesības baudīja

Krievijas pavalstnieki, tāpat labdarības,

izglītības un valsts iestādes, kam pie-

derēja īpašumi mazākais 1500 rubļu vēr-

tībā, tāpat pirmās un otrās ģildes tir-

gotāji. Vēlētāju klases bij likvidētas,

bij tikai viena vēlētāju grupa. Vēlēša-

nās nevarēja piedalīties, neskatoties uz

to, ka bij likumā noteiktais vēlēšanu

cenzs: 1) garīdznieki, 2) krodzinieki, 3)

žīdi. Ar garīdzniekiem Rīgas pilsētas

domē bij taisīts tāds izņēmums, ka te,

ārpus visām vēlēšanām, pareizticīgo ga-

rīdznieku kopība varēja deleģēt ar pil-
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nām balsstiesībām vienu savu pārstāvi.

Domnieku skaits Rīgas pilsētas domē

bij noteikts uz 80. Vēlēšanām bij jā-

notiek aizklāti, balotējot ar bumbi-

ņām.

Jau pirmās vēlēšanas, 1893. gada 15.

martā, rādīja, cik nenozīmīga ir šāda

vēlēšanu sistēma. Vēlētāju sarakstos bij
2371 vēlētājs, bet kartiņas bij izņēmuši

tikai 977 un balsis nodevuši 854. Šie

854 vēlētāji izvēlēja 80 pārstāvjus, pie

kam toreiz bij tāpat 300.000 iedzīvotāju.

Tas pats atkārtojās 1897. gadā. Toreiz

vēlētāju sarakstos bij ievestas 3075 per-

sonas, bet kartiņas izņēma 909, un bal-

sošanā piedalījās 768. Lielpilsoņiem ne-

bij intereses par vēlēšanām, vidus šķi-

ras un strādnieki pie tām atkal netika.

1901. g. piedalīšanās vēlēšanās bij dzī-

vāka. Atkal cīnījās savā starpā vācu

un latviešu lielpilsoņu grupas. Šoreiz

sarakstos bij ievesti 3591 vēlētājs, kar-

tes izņēmuši 2548 un balsošanā pieda-

lījušies 2332. Tas pats atkārtojās 1905.

gadā. Sarakstos bij ievesti 4259 vēlē-

tāji, ieejas kartes bij izņēmuši 3350, bal-

sis nodevuši 3196. Uzvarējis bij vācu

saraksts. „Balt. Vēstn." toreiz raksta:

„Mēs esam jauna un spirgta tauta,

mums Baltijā bez šaubām pieder lielāka

nākotne, nekā mūsu tagadne... Var upi

uz laiku aizdambēt, bet nevar aizturēt

izlauzt kavējošo dambi. Tāpat kādu vē-

stures faktoru, kādu sadzīves spēku. Uz

laiku var apturēt viņa gaitu, viņa ārējo

parādīšanos, bet tas nozīmē toties dro-

šāki novest lietu pie katastrofas". 1909.

gadā sarakstos bij ievests 4451 vēlētājs,
balsis nodeva 2890. Vācieši atkal guva

uzvaru. Vēl vienreiz atkārtojās vēlēšanu

cīņa 1913. gadā. Toreiz Rīgā bij 517.000

iedzīvotāju, bet vēlēšanu tiesības pie-

derēja tikai 5364, un balsošanā piedalī-

jās 4514. Tādu kārtību iedzīvotāju lie-

lais vairums nevarēja un negribēja il-

gāki ciest 1917. g. izcēlās Viskrievijas

revolūcija, kas beidzās ar vecās kārtības

bojāeju arī pilsētas pašvaldībā.
Laikmeta no pilsētas pašvaldības ieve-

šanas 1878. gadā līdz pasaules karam,

1914. gadā pilsēta bij savā attīstībā

strauji gājusi uz priekšu visos virzienos.

Arī iedzīvotāju skaits bij palielinājies

no 187.000 1881. gadā uz 517.000 1913.

gadā. Ļoti strauji bij pieaugušas priekš-

pilsētas un pilsēta bij izpletušies tālu

uz visām pusēm. Pilsētā bij attīstīju-

sies rosīga saimnieciskā dzīve. Laikme-

tā no 1894.—1899. g., tikai piecos ga-

dos bij apstiprinātas 32 akciju sabiedrī-

bas ar 27 miljonu rubļu pamatkapitāla.

Rūpniecībā un tirdzniecībā bij nodar-

bināti pāri par 100.000 strādnieku un

ierēdņu, pilsētas ieņēmumi sniedzās pā-

ri par 4 miljoniem rubļu. Saskaņā ar

iedzīvotāju skaita pieaugšanu, pieauga

arī pilsētas vajadzības. Pilsētas valde,

lai arī mazākuma izvēlēta, juta aiz se-

vis lielas un spēcīgas lielkapitālistu gru-

pas atbalstu. Līdz 1914. gadam pilsētā

bij ierīkots plašs bruģētu ielu tīkls,

skaisti apstādījumi pilsētas centrā, mo-

derna kanalizācija, elektriskā apgaismo-

šana, atklāts elektrisks ielu dzelzceļš un

noorganizēti labi pievedceļi. Pilsēta bij

apgādāta ar labu dzeramu ūdeni, bij
ierīkotas skolas, patversmes, bibliotē-

kas. Savas darbības tālākā plānā pil-
sēta starp citu paredzēja: pilsētas terri-

torijas sīku uzmērīšanu, centrālā tirgus

būvi, pilsētas nama celšanu, pastāvīgu

tiltu pār Daugavu, pilsētas laukumu tā-

lāku izdaiļošanu, rūpniecības rajonu iz-

būvi, ostas paplašināšanu un tamlīdzī-

gas labierīcības. Rīgai bij skatāmas lie-

liskas nākotnes izredzes. Viņas izdevīgo
stāvokli pie Daugavas un pie labiem sa-

tiksmes ceļiem nevarēja pārspēt nevie-

na cita Baltijas jūras ostas pilsēta. Pil-

sētas valde saprata stāvokli un reizē ar

to prata attīstīt pilsētas saimniecību

lielkapitālisma attīstībai vēlamā virzie-

nā. Un tomēr ar pilsētas valdes un do-

mes darbību bij nemierā plašās iedzīvo-

tāju aprindas.

Jau Rīgas vācu lielkapitālistu pri-

vilēģētais stāvoklis vien radīja nai-

du citu tautību, sevišķi latviešu,

pieaugošā intelligencē un turīgās ap-

rindās, kas jutās atbīdītas pie malas



G. ZEMGALS, Pilsētas galva no 1918. līdz 1920. gadam





257

un apietas. Arī saimnieciskā program-

ma latviešiem, kas reprezentēja vidus

un zemākās šķiras, bij pavisam cita, ne-

kā vāciešiem, kas reprezentēja lielka-

pitālistus. Šo principiālo domu starpī-
bu mēs atrodam raksturotu „Jaunās

Dienas Lapas" 2. marta 1913. gada nu-

murā, kur izteikta, cik to toreizējie cen-

zūras apstākļi atļāva, latviešu aprindu

kritika par vadošo vācisko pilsētas do-

mes vairākumu: «Līdzšinējo Rīgas pil-
sētas saimniecību raksturo sekojoši

principi: 1) Atsevišķu pilsoņu intere-

ses, sevišķi vācu lielpilsoņu intereses

tiek stādītas augstāk par pilsētas inte-

resēm. 2) Par pilsētas centra izkopša-

nu gādā, nomales aizmirst. 3) Tautas

izglītības laukā pilsētas valde turas pie

reakcionāras un šovinistiskas politikas.

4) Pilsētas vietas ir vācu aģitātoru mai-

zes vietas. 5) Palīdzības sniegšana slim-

niekiem un nabagiem ir nenokārtota.

6) Žūpību neapkaro. 7) Policijai iz-

sniedz vairāk, nekā to prasa likums.

8) Mākslas muzejs atdots tikai vācie-

šiem. 9) Nepabalsta lasītavas un ārpus-
skolas izglītību. 10) Nepietiekoši gā-
dā par skolām, tāpēc skolu kolleģija ir

pārorganizējama. Jaunajai domei bez

tam būtu tālāki uzdevumi, kas vadītu un

ievadītu jaunus laikus. Vispirms jāre-

vidē vēlētāju sastāvs un jāgādā, lai li-

kumdošanas iestādes pazeminātu augsto

mantas cenzu, lai novērstu administrā-

Pilsētas valdes 1928. g. sastāvs.

cijas iejaukšanos pilsētas lietās, lai iz-

nīcinātu birokrātismu pilsētas iestādēs

un viņu darbībā un uzbūvē. Tāpēc bū-

tu nepieciešami: 1) Paplašināt vēlēšanu

tiesības. 2) Radīt pilsētai jaunus ie-

nākumu avotus. 3) Atsvabināt pilsētu

no valstiska rakstura izdevumiem. 4)

Gādāt, lai pilsētai viņas darbībā pie-

šķirtu vairāk patstāvības un pašnoteik-

šanās tiesības."

Blakus šīm divām politiskām pro-

grammām: pilsētas valdes program-

ma, kas aizstāvēja pašapzinīgu, uz

gadu simteņu tradicijām dibinātu na-

cionāla pārākuma politiku un ne-

cieta pret to nekādus iebildumus

— un latviešu pilsoņu tikko aprādīto

politisko platformu — pastāvēja vēl tre-

šā politika, kas toreiz nedrīkstēja iz-

pausties, bet kam bij liels iespaids Rī-

gas pilsētas iedzīvotājos. Tā bij Lat-

vijas sociāldēmokratijas komunālā pro-

gramma. Rīgas rūpniecības strādnie-

kos, tirdzniecības kalpotājos, amatnie-

kos, ierēdņos, nomaļu mazmājniekos bij

ļoti stipras sociāldēmokratu partijas

tradicijas. Rīgas iedzīvotāji par saviem

pārstāvjiem divās valsts domēs bij sū-

tījuši sociāldēmokratus. Sociāldēmo-

krati gribēja panākt pilnīgu sabiedrības

pārveidošanu, pilsētas domes vēlēšanu

uz vispārējas, vienlīdzīgas, tiešas un aiz-

klātas balsošanas pamatiem. Astoņu

stundu darba diena, dēmokratija, plaša
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tautas izglītības programma, tāļu ejo-

ša sociālā apgāde, līdz vecuma nespē-

ka nodrošināšanai, darba invalidu apgā-

dāšana, slimo kases un tamlīdzīgi jau-

tājumi stāvēja šīs jaunās partijas pro-

grammā.

Lielkapitālisti, ar vācu pilsoņiem priekš-

galā, vidusšķiras ar latviešu nacionā-

listiem priekšgalā un Latvijas sociāldē-

mokratija — tie bij trīs spēki, kam bij
lemts darboties un savās savstarpējās

attiecībās veidot pilsētas dzīvi tālākā

viņas attīstības posmā. Pasaules kara

priekšvakarā Rīga varēja atskatīties uz

slavenu pagātni. 650 gadus Rīgas ma-

ģistrāts bij vadījis Rīgas pilsoņu kopī-
bu, trīsdesmitpiecus gadus šo pilsētu

bij vadījusi lielāko nodokļu maksātāju

un bagāto pilsoņu kopība. Jāatzīmē, ka

šinī pēdējā kopībā Rīgas pilsētas galvas

posteņus ieņēma: 1. Roberts Būngners
1878.—1885. g. 2. Dr. Augusts Oettin-

gens 1886.—1889. g. 3. Ludvigs Vilhelms

Kerkovius 1890.—1901. g. 4. Georgs Ar-

mitstets 1901.—1912. g. 5. Vilhelms Bul-

merings 1912.—1913. g. Bij tikai dažu

gadu jautājums — lai pilsētas vadība

pārietu latviešu nacionālistu rokās. Bet

tad nāca lūzums — karš un revolūcija
un pilsētas dzīve atjaunojās citos

apstākļos.

PĀREJAS LAIKMETS.

Ar pasaules kara sākumu 1. augustā
1914. g. pilsētas pašvaldībai sākās ļoti

grūti laiki. Krievu valdības iestādes

prasīja no pilsētas lielus upurus. Bij

jāgādā par karaspēka uzturēšanu un par

karā ievainotu un slimu kareivju kop-

šanu. Līdz 1915. g. 1. jūlijam pilsēta bij
izdevusi krievu karaspēka uzturēšanai

1.623.488 rubļus. Osta bij slēgta, rūp-
niecība apstājās. Ar 1. augustu 1915. g.

sākās Rīgas evakuācija. Slēdza un eva-

kuēja uz lekškrievijas pilsētām kādas

400 rūpniecības iestādes ar vairāk kā

100.000 strādniekiem. Stāvoklis bij ļau-
nāks vēl tādēļ, ka ne krievu valdība,

ne Rīgas pilsētas iedzīvotāji neuzticē-

jās pilsētas valdei, lai arī tā nedeva

šādai neuzticībai ne mazākā iemesla. 18.

oktobrī 1915. gadā pilsētas galva Bul-

merings saņēma pavēli atstāt Rīgu. Di-

vu žandarmu pavadībā viņš 21. oktobrī

aizbrauca uz savu nometināšanas vietu.

Viņa vietu izpildīja vecākais valdes lo-

ceklis Erhards. Par normālu saimnie-

cību pilsētā nebij ko domāt. Izdevu-

mi auga: nāca klāt vēl rūpes par Kur-

zemes bēgļiem, bet ienākumi sašauri-

nājās līdz minimumam. 20. novembrī

1916. gadā, pēc tam, kad pilsētas domes

izvēlētais N. Krāmers nebij no krievu

valdības apstiprināts, pilsētas dome ie-

vēlēja par pilsētas galvu A. Krastkal-

nu.

Pēc 1917. g. 3. marta revolūcijas pilsētas

iedzīvotāji sastādīja pagaidu domi no

visu tautību sabiedrisko organizāciju

pārstāvjiem. 10. aprīlī 1917. g. šī pa-

gaidu dome ievēlēja par pilsētas galvu
Gustavu Zemgali. Zemgaļa vadībā no-

tika pirmās dēmokratiskās domes vē-

lēšanas uz vispārēju balsošanu pama-

tiem pēc proporcionālas vēlēšanu sistē-

mas.

Vēlēšanu rezultāti:

Saraksts Nosaukums Balsis Dep.sk.

1 Latvijas sociāldemokrātija . . 60654 49

2 Nacion. dēm. leišu-poļu igauņu
bloks 8142 7

3 Sociālistiskais bloks 21881 18

4 Nacion.dēm.krievupils. apvien. 6069 5

5 E. Plēsums 30 —

6 Apvienotā Latvijas demokrātija 10763 9

7 Apvien. ebreju sociāldēm. un

sociāl. str. partija 1051 1

8 Rīgas vācu vēlētāju apvienība 23637 19

9 Ebrēju nacion.-dēmokr. partija 6968 6

10 Sociālistu-revoluc.maksimālist. 37 —

11 Latvijas republikāniskā partija 1249 1

12 Latvijas Tautas partija ....
1520 1

13 Latvijas radikālā darba grupa
—

147213 120

Varbūt jaunievēlētai domei ir bijušas
kādas sēdes, varbūt arī ne, jo jau 20.

augustā sākās intensīva pilsētas apšau-

dīšana un 1917. g. 3. sept. vācieši ie-

ņēma Rīgu.
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Vācu okupācijas laikā pilsētas valdi sa-

ņēma savā pārziņā vācu šejienes kara-

spēka virspavēlnieks. Šinī laikā pilsētas
domi (1913. g. ievēlēto) sasauca reiz

tikai ar to nolūku, lai dome izteiktu

vēlēšanos padoties zem vācu ķeizara

Vilhelma varas. Vācijas kara iestādes

saimniekoja Rīgā līdz Vācijas revolū-

cijas laikiem. 1918. g. 9. novembrī Vā-

cijas ķeizars Vilhelms atteicās no tro-

ņa. 1918. g. 18. novembrī proklamēja

neatkarīgo Latvijas valsti, bet 26. no-

vembrī Vācijas reichstaga pilnvarotais

Vinnigs nodeva visu varu Latvijas Tau-

tas Padomes rokās. Atkal sastādījās

pagaidu dome no sabiedriskām organi-

zācijām un politiskām partijām. Atkal

par pilsētas galvu ievēlēja Gust. Zem-

gali. Kādā virzienā gribēja vest savu

darbību jaunā pilsētas dome, redzams

no viņas šādiem svarīgākiem lēmumiem:

„1) levest pilsētas uzņēmumos 8 stun-

du darba dienu; 2) izvest vispārīgu ob-

ligātorisku pamatskolu un bez pastā-
vošām vācu vidusskolām dibināt vēl 6

vidusskolas latviešiem un 2 krieviem."

Šī dome pastāvēja līdz 3. janvārim 1919.

gadam, kad Rīgu ieņēma komunisti, pil-
sētas pašvaldību pārņēma savās rokās

Rīgas strādnieku un zaldātu deputātu

Pilsētas domes 1931. g. sastāvs.

padome. Komunistu varas laiki izbei-

dzās 22. maijā 1919. gadā un līdz 1919.

g. 22. jūnijam pilsētas valde atradās A.

Niedras valdības rokās. Pēc Strazdu-

muižas miera līguma noslēgšanas (3. jū-

lijā 1919. g.), Rīgas pilsētas pagaidu

dome, tā, kura sastādījās 1918. gadā,
sanāca uz pirmo sēdi 5. jūlijā 1919. g.

Par pilsētas galvu atkal ievēlēja Gu-

stavu Zemgali. Šī pagaidu dome nu no-

vadīja pilsētas saimniecību līdz pirmās

likumīgās un pastāvīgās domes ievēlē-

šanai 1920. g. sākumā.

NEATKARĪGĀS LATVIJAS LAIKI.

Pēc Latvijas valsts proklamēšanas 1918.

gada 18. novembrī no politiskām par-

tijām sastādītā pilsētas dome sanāca uz

pirmo sēdi 1918. gada 30. novembrī.

Sēdi atklāja iekšlietu ministra biedrs

A. Birznieks. Par domes priekšsēdētā-

ju ievēlēja Miķeli Brūži, par sekretāru

K. Zariņu. Šinī domes sēdē jau iezī-

mējas svarīgākās iedzīvotāju grupas,

kurām bij lemts tālāk vadīt un noteikt

Rīgas pilsētas likteņus. Partijas, kas

piedalījās pilsētas domes sastādīšanā,

pēc toreizējā apzīmējuma, bij šādas: A.

Sociālistiskas: Latvijas sociāldēmokra-
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tu strādnieku partijas 25 domnieki

(Fr. Menders, P, Kalniņš, K. Dēķens, V.

Bastjāns, Kr. Eliass, M. Skujenieks, A.

Krieviņš, J. Celms, Benze, Holcmanis

v. c), „Bunds" 4 domnieki, Dr. Elias-

bergs apvien. ēbreju soc.-dēm. strādn.

part. —2 domnieki, leišu soc-dēm. str.

part 1 domn., sociālistu revolūcionāru

(labais spārns) 3 domnieki un soc-rev.

partijas kreisā spārna 1 domnieks. Ko-

pā 36 domnieki. B. Latviešu pilsoņi:

Latvijas dēmokratiskās partijas 15 dom-

nieki (Bružā, Maldups, Alfr. Ander-

sons, M. Karlsons), Latvijas radikāli dē-

mokratiskās partijas 3 domnieki (Zem-

gals, Osv. Andersons), Nacionāldēmo-

kratu 3 domnieki (Atis Ķēniņš), Repu-
blikāniskās partijas 3 domnieki (Gros-

valds, Zebergs), Latvju Neatkarības

part. 1 domn., Zemnieku savienības 2

domn. Kopā 27 domnieki. C. Minoritā-

tes. Vāciešiem bij paredzētas 13 vie-

tas, krieviem 5 vietas, žīdiem 5 vietas,

leišiem 2 vietas, poļiem 1 vieta, igau-

ņiem 1 vieta, kopā 27 vietas. Pavisam

90 domnieki. No vāciešiem piedalījās:

Šreiners, Ribenzāms, Švarcs, Dālfelds,

Šteinerts, Dr. Berkholcs, Sadovskis v. c.

No krieviem: Ladigins, Bočagovs v. c.

No žīdiem Dr. Joffe, Fišmans v. c.

Šī dome ir noturējusi pavisam četras

sēdes. Pēdējā sēde ir 13. dcc. Viņā

ņēmuši dalību visu iedzīvotāju grupu

redzamākie pārstāvji, kas rāda, cik lie-

lu vērību Rīgas pilsētas iedzīvotāji ir

piegriezuši pilsētas pašvaldībai. 5. de-

cembrī par pilsētas galvu ir izvēlēts G.

Zemgals, par viņa biedriem nākošā sē-

dē izvēlēts Dr. P. Kalniņš un Dr. Leo

Berkholcs. Dome nodibināja apgādības

padomi, kam bij uzdots reģistrēt pri-
vātu personu rīcībā atrodošos pārtikas

krājumus, aizliedza izgatavot saldus ce-

pumus, spirtu un alkoholu saturošus

dzērienus. Tālāk dome stājās pie ie-

dzīvotāju apgādāšanas ar pārtiku, sa-

biedriskās drošības jautājuma kārtoša-

nas. Zīmīgi, ka jau šinī domē laikmetā,
kad apkārt valdīja sabrukums, neskai-

drība par paredzamo notikumu gaitu,

dome tomēr atrada par iespējamu gādāt
arī par tautas izglītību un blakus apgā-

dības padomei ievēlēja arī skolu kom-

misiju, kurā iegāja: K. Dēķens, P. Kal-

niņš, Morics, Fišmans, A. Andersons

v. c.

3. janvārī 1919. gadā Rīgu ieņēma ko-

munisti.

Pēc komūnistu varas krišanas un Nie-

dras-Flečera valdības aizdzīšanas pil-

sētas dome sanāca 5. jūlijā 1919. gadā.
Šoreiz pilsētas domi atklāja armijas

dienvidu grupas virspavēlnieka vārdā

kapt. Zommers, un sēdē piedalījās ār-

zemnieki: civīlgubernātors pulkv. Tal-

lents, militargubernātors pulkv. Davley

un amerikāņu pārtikas misijas priekš-
nieks majors Felkers. Par sēdes vadī-

tāju ievēlēja O. Andersonu, par sekre-

tāru V. Holcmani. Ar nelielām pārmai-

ņām šinī sēdē piedalījās tie paši dom-

nieki, kas bij sava partiju deleģēti 1918.

gada beigās. Nolēma pārvēlēt visu pil-
sētas valdi. Pilsētas galvas algu noteica

uz 12.000 Latvijas rubļiem gadā, viņa

biedriem 8000, valdes locekļiem 7200,

valdes sekretāram 8000, domes sekre-

tāram 4000 Latvijas valūtā. Pilsētas

valdes locekļiem bij noliegts ieņemt jeb-
kādas citas algotas vietas. Par pilsētas

galvu ievēlēja Gust. Zemgali, par viņa

biedriem K. Dēķenu un inžen. Fleišeri.

Šī dome novadīja Rīgas pašvaldību līdz

1920. gadam, kad stājās darbā uz dēmo-

kratiskiem pamatiem ievēlēta pilntiesī-

ga pilsētas pašvaldība.
Šinī laikā pilsētas pašvaldībai bij jā-

nokārto pilsētas finanses, valodu jau-

tājums, sociālās apgādes un pārtikas

jautājumi, pilsētas ierēdņu lietas, tau-

tas izglītības jautājums. Pilsētas kase

bij tukša, arī iedzīvotāji pēdējo gadu

jukās daudz bij cietuši, tāpēc ar val-

dības piekrišanu pilsēta izdeva savas

naudas zīmes viena rubļa un trīs rubļu

vērtībā. Valodu jautājums bij pacēlies

jau 1918. gada beigās, kad minoritātes

— vācieši, krievi, žīdi, poli, igauņi, leiši

pieprasīja katra latviešu domnieka ru-

nas svarīgīkās vietas tulkot arī vācu
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vai krievu valodās. Pilsētas dome

praksē atzina latviešu valodu par da-

rīšanu valodu, bet pielaida izteikties

katram domniekam viņa valodā, ja vien

viņš' domāja, ka citi viņu sapratīs.

Lielas grūtības bij ar veciem pilsētas

ierēdņiem, kas bij jāatlaiž latviešu va-

lodas neprašanas dēļ. Ļoti daudz darba

šinī domē ir prasījusi pilsētas iedzīvo-

tāju apgādāšana ar pārtikas līdzekļiem,

nespējnieku apgāde un pilsētas labie-

rīcības. Neskatoties uz visu to, pilsētas
dome nolēma ievest obligātorisku četru

gadu pamatskolu un bez atlīdzības pie-

ņemt skolā arī tos, kas gribētu mācīties

piekto un sesto gadu.

Pagaidu domes polītisko seju raksturo

dažas domē pieņemtās rezolūcijas. Uz

s.-d. domnieka B. Kalniņa priekšlikumu
dome 1919. g. 5. jūlija sēdē nolemj:

„Rīgas pilsētas dome apsveic un pa-

teicas Igaunijas dēmokratiskai republi-

kai, kura ar savu varonīgo armiju ir

palīdzījusi sagraut Latvijā muižniecības

reakciju. Tāpat Rīgas pilsētas dome ap-

sveic arī Ziemeļ-Latvijas armijas drīzo

ienākšanu Rīgā, uzskatīdama, ka vi-

ņas' uzvaras līdz atjaunotai Latvi-

jas' dēmokratijai un cerē, ka viņa

joprojām stāvēs dēmokratijas sargu

vietās, turpmāk galīgi sagraujot muiž-

niecības reakciju Latvijā". Pirmā sēdē

pēc Bermointa aizdzīšanas no Rīgas,
1919. g. 13. novembrī, pilsētas galva G.

Pilsētas valdes 1931. g. sastāvs.

Zemgals griežas pie domes ar šādu uz-

runu: „Šī ir pirmā sēde pēc pārciestām

briesmām. Mūsu pirmā doma kavējas

pie tiem, kas šinīs dienās ir varoņu nāvē

krituši pret melnā bruņinieka ieroču

pārsvaru. Mūsu sargi bij stipri savā

pārliecībā par mērķi, kuru mēs cenša-

mies sasniegt. Slava un mūžīga piemi-

ņa kritušiem." Pirmā Latvijas neatka-

rības gada piemiņas dienā pils. galva
Gust. Zemgals liek priekšā sūtīt Tau-

tas Padomei šādu telegramu: „Rīgas

pilsētas dome, sapulcējusies šinī svinīgā

dienā, apsveic Tautas Padomi un izsaka

nelaužamu pārliecību, ka tie apsolījumi,
kurus Tautas Padome deva zemei gadu

atpakaļ, tiks droši izvesti dzīvē un Lat-

vijas valsts drīzā laikā tiks nodota Sa-

tversmes Sapulcei. Lai dzīvo brīvā, ne-

atkarīgā Latvijas republikai"

Pēdējā Pagaidu domes sēde bij 1920.

g. 14. janvārī. 18. janvārī notika vē-

lēšanas un 30. janvārī 1920. gadā sa-

nāca pirmā likumīgā, uz demokrātis-

kiem pamatiem dibinātā Rīgas pilsētas
dome.

Pilsētas valdes sastāvs 1918. g. Pils.

galva Gust. Zemgals, ievēlēts 1918. g.

3. decembrī. Pils. galvas biedrs Dr. P.

Kalniņš, ievēlēts 1918. g. 5. decembrī.

Pils. galvas biedrs Dr. Leo Berkholcs,

ievēlēts 1918. g. 5. decembrī.

Valdes locekļi, ievēlēti 1918. g. 5. decem-

brī: Jūlijs Celms, Kārlis Benze, Miķelis
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Bružā, Dr. P. Sniķers, A. Ķēniņš, P.

Ladigins, Pauls Ribenzāms, Isaaks Jof-

fe, Fridrichs Grosvalds.

Pilsētas valdes sastāvs 1919. g. Pils.

galva Gust. Zemgals, ievēlēts 1919. g.

5. jūlijā. Pils. galvas biedrs Kārlis Dē-

ķens, ievēlēts 1919. g. 5. jūlijā. Pils.

galvas biedrs Fleišers, ievēlēts 1919. g.

5. jūlijā.
Valdes locekļi, ievēlēti 1919. g. 5. jūlijā:
Roberts Bīlmans, Pēters Ulpe, Miķe-
lis Bružā, Pēters Sniķers, Jānis Bergs,

Jēkabs Paegle, Pēters Ladigins, Isaaks

Joffe, Pauls Ribenzāms. 21. jūlijā vēl

ievēlēti O. Andersons un P. Kalniņš.
No 10. sept. sākot Jāņa Berga vietā

Maldups.
18. augustā 1919. gadā Latvijas Tautas

Padome pieņēma «Pagaidu noteikumus

par pilsētu domnieku vēlēšanām". Šie

noteikumi piešķir visiem Rīgas pilsē-
tas iedzīvotājiem, vīriešiem un sievie-

tēm, kas sasnieguši 21 gadu vecumu,

vēlēšanu tiesības, uz vispārēju, vienlī-

dzīgu, tiešu un aizklātu balsošanu pa-

matiem. Bij sasniegts dēmokratijas cī-

nītāju ideāls.

Jaunajai pilsētas domei bij jāmodina ka-

rā izpostītā pilsēta uz jaunu dzīvi jau-
nos apstākļos. ledzīvotāju skaits bij
samazinājies no 507.000 1913 gadā uz

181.000 1920. gadā. Visas lielās rūpnie-
cības iestādes bij apstājušās un mil-

zīgās fabriku telpas stāvēja tukšas.

Rūpniecībā 1913. gadā bij nodarbināti

150.000 cilvēku, tagad tikai 22.000 un tā

pati īstenībā nemaz nebij rūpniecība.

Tirdzniecībā 1913. gadā bij nodarbināti

55.000, bet 1920. g. tikai 15.600, pa lie-

lākai daļai sīktirgotāji. Lieltirdzniecības

nebij tikpat kā nemaz. Vēlēšanu aģitā-

cija bij pilnīgi brīva un norisinājās ļoti

dzīvi. 1920. gadā iezīmējās tās iedzī-

votāju grupas un virzieni, kas, pa ga-
diem vienojoties un nošķiroties, ir pa-
likušas līdz pēdējām dienām. Latvie-

šu lielpilsoņi un namīpašnieki grupē-

jās ap «Apvienoto pilsoņu bloku". 1920.

gadā šis bloks savāca 5192 balsis un

ieguva 7 vietas. Mēreni dēmokratiskā

pilsoņu daļa grupējās ap «Dēmokratu

savienību" un savāca ap sevi 10602 vē-

lētājus, ieguva 14 vietas. Radikāli dē-

mokratiskie pilsoņi ar nosaukumiem

„Darba liste" un «Bezpartejiskā Rīgas
darba savienība" savāca 7656 balsis un

ieguva 9 domn. vietas. Tā latviešu pil-

soņu dažādas grupas bij ieguvušas 30

vietas un taisni trešdaļu domnieku. No

nacionālām minoritātu grupām vācieši

un viņu atbalstītāji „Deutschgesinnte"
no citām minoritātēm un latviešiem sa-

vāca 15.607 balsis un 20 domniekus. Žī-

diem bij 3540 balsis un 5 domnieki, krie-

viem 2285 balsis un 3 domnieki. Citas

minoritātes vēlēšanās ar atsevišķiem sa-

rakstiem nepiedalījās. Minoritātu pār-

stāvju pilsētas domē 1920. gadā bij 28.

No strādnieku sarakstiem Latvijas so-

ciāldēmokratiskā strādnieku partija sa-

vāca 21.742 balsis un ieguva 28 vietas,

žīdu strādnieku «Bunds" 465 balsis un

1 domnieku, komunistiski noskaņotam

„Rīgas strādnieku aroda biedrību" sa-

rakstam 2281 balss un 3 domnieki. Kopā

bij uzstādīti 11 kandidātu saraksti ar

379 kandidātiem, nodotas 69.830 balsis

un ievēlēti 90 domnieki: latviešu pil-

soņu 30, strādnieku partiju 32 un mi-

noritātu 28.

Tālākā vēlēšanu gaita un rezultāti pār-

skatāmi sekojošā tabelē:

3 22
"3 «
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II II il If It li' i

1920 181000 11 69830 90 30 32 28

1922 256000 16 119972 90 30 33 27

1925 340000 23 178094 90 25 41 24

1928 365000 28 186899 90 26 40 24

1931 380000 38 220992 100 34 41 25

Rīgas iedzīvotāju piedalīšanās pilsētas
domes vēlēšanās vienmēr ir bijusi ļoti
dzīva, kā tas citādi arī nevar būt dē-

mokratiskā valstī, kur pilsētas pašval-
dības darbs skar visplašāko iedzīvotāju

šķiru intereses. 1920. gadā ir piedalīju-
šies ap 80 proc. balsstiesīgu vēlētāju,
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1922. g. 79,4 proc., 1925. g. 85,2 proc.,

1928. g. 80,7 proc, 1931. g. 88,1 proc.

Proporcionālā vēlēšanu sistēma dod ie-

spēju vissīkākām iedzīvotāju grupām
sūtīt pilsētas domē savus pārstāvjus.
1931. gada vēlēšanās no 38 sarakstiem

10 saraksti nav dabūjuši neviena dom-

nieka, bet 12 grupas ir izvedušas pa

vienam domniekam. Šāds daudzums sī-

ku sarakstu, kur domnieki bieži vien

nāk no neatbildīgām grupām, nereti

traucē domes darbību un traucē vien-

mērīgas darba programmas izvešanu.

Šos traucējumus tomēr lielā mērā atsver

tas apstāklis, ka domē atspoguļojas vi-

su, pat vissīkāko iedzīvotāju grupu uz-

skati. Ar pilnu tiesību var apgalvot,
ka dēmokratiskā pilsētas pašvaldībā at-

balsojas noteikti iedzīvotāju vairākuma

griba.

Pirmās dēmokratiskās domes laikā pil-
sētas pašvaldībai bij jāveic milzu darbs.

No vienas puses bij jānokārto kara,

vācu okupācijas un lielinieku valdības

laikā galīgi izpostītās pilsētas finanses,

no otras — jāapmierina iedzīvotāju ar-

vienu pieaugošās prasības. Bij jālikvidē

ļaunprātības, kas bij iesakņojušās dažās

nozarēs, piem. pārtikas nodaļā un mui-

žu un mežu valdē. Sakarā ar to pilsē-

tas valdes un domes darbā arī radās asas

Pilsētas revīzijas kommisijas 1931. g. sastāvs.

savstarpējas nesaskaņas. 1921.g. sākumā

soc.-dēm. frakcija atsauca visus savus

valdes locekļus, dažus mēnešus vēlāk

atteicās pils. galva A. Fridenbergs. Bij

jāveic liels darbs, bet atsevišķas domes

frakcijas nespēja saprasties savā starpā.

Ar 1922. gadu darbs pilsētas valdē iet

mierīgāki, ja neskaita neizbēgamās sa-

dursmes, kas ir pilnīgi saprotamas vē-

lētā iestādē, kur darbojas kopā tik da-

žādas iedzīvotāju grupas ar diametrāli

pretējām interesēm.

Laikmetā no 1922. līdz 1932. gadam -

desmitgadu laikā — Rīgas pilsētas paš-

valdība ir veikusi daudzus svarīgus pa-

sākumus. 1923. g. 28. dcc. sēdē pilsē-
tas dome nolēma uzteikt Rīgas ielu

dzelzceļu akciju sabiedrībai koncesijas

līgumu uz 1925. gadu. Šo līgumu vē-

lāk atjaunoja, kāmēr 1931. gada novem-

brī, koncesijai izbeidzoties, ielu dzelz-

ceļš pārgāja pilsētas īpašumā. 1922. g.

18. decembrī pilsētas dome nolēma Dau-

gavmalas tirgu pārcelt uz laukumu pie

Sarkanām noliktavām un tam nolūkam

celt vairākus paviljonus, kuru celšanai

izlietot zemkopības ministrijas nopirk-
tos oepelinu angarus Vaiņodē. 1931.

gadā jaunos tirgus paviljonus atklāja

publikas lietošanai, un Rīgas pilsētas

tagadējais centrālais tirgus ir viena no
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modernākām šāda veida celtnēm Eiropā.

Ar 1924. gadu sāka atjaunot pontonu

tiltu, to 1931. g. galīgi nobeidza. Ar

1921. gadu sāka darboties pilsētas jaun-

izbūves kommisija, sāka sastādīt pilsē-

tas topogrāfisko plānu, ģenerālizbūves

plānu un atsevišķu rajonu izbūves plā-

nus. 1919. gadā atvēra pilsētas aptie-

ku. 1924. gada 24. aprīļa sēdē pilsē-

tas dome nolēma atvērt amatniecības

kursus, lai mazinātu intelliģento bez-

darbnieku skaitu. Šie kursi vēlāk iz-

vērtās par pilsētas galdnieku, aušanas

un drēbnieku darbnīcām pie pilsētas
amatnieku skolas. Ar 1924. g. 7. jū-

liju Rīgā sāka darboties 4 īres valdes,

kas izšķir strīdus starp namsaimnie-

kiem un īrniekiem. Dzīvokļu krīzes ap-

karošanai pilsētas dome 1925. g. 19. ok-

tobra sēdē nolēma, sākot ar 1926. gadu

dzīvokļu nodokļu ieņēmumus izlietot

dzīvojamu ēku celšanai. Par šiem lī-

dzekļiem ir uzceltas pilsētas blokmā-

jas, Ausekļa ielā, Samarina ielā un pie

1905. gada parka. Apmēram 25 %no

dzīvokļu nodokļa ienākumiem pilsēta
aizdod privātām personām ģimeņu māju
celšanai.

1924. gadā pilsētas dome uzdeva pil-
sētas valdei ierīkot kapus tiem pilso-

ņiem, kas nepieder ne pie vienas kon-

fesijas. Kapus nodeva publikas lieto-

šanā 19. septembrī 1929. gadā. Tā ka

šinīs kapos guldināts arī dzejnieks Rai-

nis, tad viņus nosauca par Raiņa ka-

piem. Ar 1928. gadu sāka darboties

divas jaunoeltas pilsētas skolas un otrā

pilsētas slimnīca. 1930. gadā pilsēta
atvēra tuberkulozes slimnīcu — sanato-

riju Biķernieku mežā. levērojama ir sa-

tiksmes paplašināšana ar daudzām au-

tobusu līnijām, kas dod iespēju attālu

nomaļu iedzīvotājiem sasniegt bez lie-

kiem laika zaudējumiem pilsētas centru.

Pilsēta ierīkojusi plašu bibliotēku tīklu,

izvedusi vispārēju obligātorisku sešu

gadu pamatskolu, bērnu ēdināšanu sko-

lās, sanitāru kontroli, ārstēšanu un ārsta

palīdzību dažādos veidos. Sevišķi tālu

stiepjas pilsētas bruģētās ielas, ielu ap-

gaismošanas tīkls, kanālizācija, ūdens-

vads, ir izkopti dārzi un atpūtas vietas

pilsētas nomalēs. Vispār pilsēta izdod

dažāda veida labierīcībām ap 60% no

visiem ienākumiem, kāmēr cenza domes

laikā 1911.—1913. gados — 370/o. Pie

visām minētām labierīcībām jāpieskaita
lielās summas, ko pilsēta izdod vidus

un arodu skolu uzturēšanai, juriskon-

sultācijai, žūpības apkarošanai, bezdar-

ba novēršanai.

Visu Rīgas pilsētas iedzīvotāju vēlēta

dome nevar stādīt sev citus mērķus, kā

visplašāko iedzīvotāju aprindu vajadzī-
bu apmierināšanu. Pilsētas vajadzības
arvienu vairāk pieaug un līdz ar to arī

aug plašumā pilsētas pašvaldības uz-

devumi. Pilsētas valde arvien ir papla-

šinājusi pašas pilsētas uzņēmumus, pie
kuriem pieder elektriskā iestāde, gāzes
fabrika un ūdensvads, tirgus palieveņi,

pilsētas autobusi, elektriskais ielu dzelz-

ceļš, dzīvokļu jaunbūves. Pēdējā laikā

paceļas domstarpības jautājumā par

pilsētas pašas uzņēmumu paplašināšanu.
Dažas domes grupas ir pārliecinātas, ka

atsevišķas nozares atstājamas privātai

iniciatīvai. Nākotne rādīs, pa kādu ceļu
ies pilsētas attīstība šinī virzienā. Katrā

ziņā viņa ies saskaņā ar pilsētas iedzī-

votāju vairākuma gribu.

Rīgas pilsētas pašvaldības vadošās vē-

lētās personas laikmetā no 1918.—1932.

gadam.

1. Pilsētas domes priekšsēdētājs, sā-

kot ar 1920. g. 3. februāri ir K. Dēķens.

Viņa biedri: Viktors Lazdiņš no 1920.

g. 10. febr. līdz 1922. g. 27. apr., Aure-

lijs Zēbergs no 1922. g. 27. apr. līdz

1925. g. 25. martam, Jānis Purgals no

1925. g. 25. marta.

Pilsētas sekretārs sākot ar 1919. g. 21.

jūliju A. Pļavinskis.

2. Pilsētas galvas: 1. Gustavs Zemgals
no 1918. g. 5. dcc, tad no 1919. g. 5. jū-

lija līdz 1920. g. 3. februārim. 2. An-

drējs Frīdenbergs no 1920. g. 3. febr.

līdz 1921. g. 3. martam. 3. Alfrēds An-

dersons no 1921. g. 3. marta līdz 1928.
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g. 15. martam. 4. Ādams Krieviņš no

1928. g. 15. marta līdz 1931. g. 23. aprī-

lim. 5. Hugo Celmiņš no 1931. g. 23.

aprīļa.

Pilsētas galvas biedri: Dr. Pauls Kal-

niņš no 1918. g. 5. dcc. un no 1920. g.

3. febr. līdz 1921. g. 18. janv., Dr. Leo

Berkholcs no 1918. g. 5. dcc. līdz 1919.

g. 3. janv., Kārlis Dēķens no 1919. 5.

jūlija līdz 1920. g. 3. febr., Oskars Flei-

šers no 1919. g. 5. jūlija līdz 1919. g.

19. dcc, Valters Sadovskis no 1919. g.

19. dcc, Ādams Krieviņš no 1921. j*.
6. maija līdz 1923. g. 2. augustam, Teo-

dors Līventāls no 1923. g. 6. sept līdz

1931. g. 23. aprīlim, Jānis Jagars no

1931. g. 23. aprīļa.

Rīgas pilsētas valdes locekļi Latvijas
neatkarības laikā.

1918. g. 3. decembrī Rīgas pilsētas val-

dē ievēlēti šādi valdes locekļi: pils.

galva Gust. Zemgals, tā biedrs Pauls

Kalniņš, otrs biedrs Leo Berkholcs, val-

des locekļi: Kārlis Benze, Miķelis Bru-

žā, Jūlijs Celms, Fricis Grosvalds, Izaks

Joffe, Atis Ķēniņš, Pēteris Ladigins,
Pēteris Sniķers, Pauls Ribenzāms. Šīs

jaunās valdes darbību pārtrauca komū-

nisti, un īstenībā, pils. valdes darbs sākās

tikai pēc komūnistu un Niedras valdību

krišanas 1919. g. 5. jūlijā. No tā laika

ir bijuši par pilsētas valdes locekļiem:

Būvju nodaļā: Pauls Ribenzāms no

1919. g. 5. jūl. līdz 1920. g. 10. febr.;

Pēteris Ladigins no 1919. g. 10. febr.

līdz 1921. g. 21. apr.; Augusts Šteins

no 1921. g. 21. apr. līdz 1922. g. 27.

apr.; Georgs Ulmans no 1922. g. 27.

apr. līdz 1923. g. 1. febr.; Jānis Jagars
no 1923. g. 23. febr.

Darba nodaļā: Pēteris Ulpe no 1919. g.

5. jūl. līdz 1920. g. 4. jūn.; Augusts Ozo-

liņš no 1920. g. 3. aug. līdz 1921. g. 18.

janv.; Aleksandrs Plostnieks no 1921.

g. 10. febr. līdz 1921. g. 3. mart.; Au-

gusts Ozoliņš (otru reizi) no 1921. g.

21. apr. līdz 1923. g. 23. apr.; Augusts
Šteins no 1931. g. 23. aprīļa.

Finansu nodaļā: Jēkabs Paegle no 1919.

g. 5. jūl. līdz 1920. g. 3. febr.; Osvalds

Andersons 1920. g. 3. febr. līdz 1920. g.

3. aug.; Valters Sadovskis no 1920. g.

3. augusta.

Izglītības un kultūras un skolu nodaļās:

Pauls Kalniņš no 1919. g. 21. jūl. līdz

1920. g. 3. febr.; Alfrēds Andersons no

1920. g. 3. febr. līdz 1921. g. 21. apr.;

Roberts Bērziņš no 1921. g. 21. apr.

līdz 1922. g. 30. mart.; Ludis Bērziņš
no 1922. g. 30. marta līdz 1922. g. 1.

jūn.; Roberts Bērziņš (otru reizi) no

1922. g. 1. jūnija līdz 1925. g. 16. apr.;

Jānis Aberbergs no 1925. g. 16. apr. līdz

1931. g. 23. apr.; Andrējs Vičs no 1931.

g. 23. aprīļa.

Nekustamu īpašumu nodaļā (apvienotas
muižu un mežu nod. un gruntsgabalu

nod.): Pēteris Ladigins no 1919- g. 5.

jūl. līdz 1919. g. 19. dcc; Valters Sa-

dovskis no 1919. g. 19. dcc. līdz 1920.

g. 3. aug.; Jānis Bergs no 1919. g. 5. jūl.
līdz 1919. g. 10. sept; Jānis Maldups

no 1919. g. 10. sept. līdz 1921. g. 21.

apr.; Ādams Krieviņš no 1921. g. 21.

apr. līdz 1923. g. 2. aug.; Teodors Lī-

ventāls no 1923. g. 2. aug. līdz 1931. g.

23. apr.; Rūdolfs Drillis no 1931. g. 23.

aprīļa.

Sociālās apgādes nodaļā: Oskars Flei-

šers no 1919. g. 5. jūl. līdz 1919. g. 19,

dcc; Teofils Rudzītis no 1920. g. 3.

febr. līdz 1920. g. 1. jūn.; Jānis Aber-

bergs no 1920. g. 4. jūn. līdz 1921. g. 18.

janv.; Jānis Breikšs no 1921. g. 17. febr.

līdz 1925. g. 17. dcc; Berta Pīpiņa no

1921. g. 17. dcc līdz 1928. g. 15. martam;

Emils Karlsons no 1928. g. 15. marta

līdz 1931. g. 23. apr.; Alberts Osiņš

no 1931. g. 23. aprīļa.

Tirdzniecības nodaļā: Pēteris Ozoliņš

no 1919. g. 21. jūl. līdz 1920. g. 10. febr.;

Georgs Ulmans no 1920. g. 10. febr.

līdz 1922. g. 1. jūn.; Klāvs Lorencs no

1922. g. 1. jūn. līdz 1923. g. 1. febr.;

Georgs Ulmans (otru reizi) no 1923. g.

1. februāra.

Uzņēmumu nodaļā: Miķelis Bružā no
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1919. g. 5. jūl. līdz 1920. g. 3. febr..;

Pauls Bērziņš no 1920. g. 3. febr. līdz

1922. g. 3. martam; Kārlis Rezevskis

no 1922. g. 3. marta līdz 1924. g. 6.

martam; Mārtiņš Prīmans no 1924. g.

21. marta līdz 1925. g. 14. maijam; Žanis

Pērkons no 1925. g. 14. maija līdz 1928.

g. 29. martam; Jānis Viklandts no 1928.

g. 19. aprīļa līdz 1931. g. 23. apr.; Mār-

tiņš Karlsons no 1931. g. 23. apr.

Veselības un sanitārā nodaļā: Izaks

Joffe no 1919. g. 5. jūl. līdz 1922. g. 27.

apr.; Pēteris Sniķers no 1919. g. 5. jūl.
līdz 1920. g. 3. febr.; Pauls Kalniņš no

1920. g. 3. febr. līdz 1921. g. 18. janv.;

Jēkabs Alksnis no 1921. g. 10. febr. līdz

1921. g. 21. apr.; Izaks Joffe no 1921. g.

21. apr. līdz 1922. g. 27. apr.; Nochums

Grīnšteins no 1922. g. 27. apr. līdz 1926.

g. 30. sept.; Rūdolfs Blūmenfelds no

1926. g. 30. sept.

Jaunatnes un kultūras nodaļā, dib. ar

pils. domes 1931. g. lēmumu: Jānis

Aberbergs no 1931. g. 23. apr.

Pārtikas valdē, likvidēta ar pils. domes

1931. g. 3. marta lēmumu: Roberts Bil-

mans no 1919. g. 5. jūl. līdz 1920. g. 1.

jūn.; Ernsts Ozoliņš no 1920. g. 6. jūl.
līdz 1921. g. 18. janv.; Teodors Šummers

no 1921. g. 10. febr. līdz 1921. g. 3.

martam.

Pilsētas domes revīzijas kommisijā, dib.

ar pils. domes 1920. g. 6. jūl. lēmumu:

Priekšsēdētāji: Eduards Eichmans no

1920. g. 6. jūl. līdz 1925. g. 14. maijam;

Kārlis Tīfentāls no 1925. g. 14. maija

līdz 1931. g. 23. apr.; Hermans Asars

no 1931. g. 23. aprīļa. Locekļi: Leo

Berkholcs no 1920. g. 6. jūl. līdz 1922.

g. 2. nov.; Kārlis Tīfentāls no 1922. g.

2. nov. līdz 1925. g. 14. maijam; Pēteris

Ladigins mo 1922. g. 2. nov. līdz 1931. g.
23. apr.; Roberts Bāce no 1925. g. 14.

maija līdz 1928. g. 15. nov.; Linards

Laicens mo 1928. g. 15. marta līdz 1928.

g. 15. nov.; Berta Pīpiņa no 1928. g. 15.

nov. līdz 1931. g. 23. apr.; J. Pupurs
no 1928. g. 15. nov. līdz 1931. g. 23.

apr.; Teodors Līventāls no 1931. g. 23.

apr.; Paula Zvirbule no 1931. g. 23. apr.;

Visvalds Matuzelis no 1931. g. 23. apr.;

Michails Krivošapkins no 1931. g. 23.

aprīļa.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS DARBINIEKU TIESISKAIS UN

MATERIĀLAIS STĀVOKLIS

A. OZOLIŅŠ

TIESISKAIS STĀVOKLIS

Pirmskara laikā pilsētas štāta darbinie-

ku tiesisko stāvokli regulēja „llpaßHJia

/ļjih cjiyacaniHx,b bb yqpea£AeHiaxrb Phsk-

cKaro ToponcK. OSniecTßeH.VnpaßJiema".

Šie noteikumi attiecās gandrīz vienīgi

uz ierēdņiem, jo strādnieki, ar nelie-

liem izņēmumiem, neskaitījās par štāta

darbiniekiem. Arī pirmskara noteiku-

mos paredzēts, ka ierēdnim, bez pilsē-
tas valdes piekrišanas, nedrīkst būt kā-

da pastāvīga blakus nodarbošanās.

Darba līguma uzteikšanas laiks bija no-

teikts uz 6 nedēļām, un ierēdnis skai-

tījās par pieņemtu uz nenoteiktu laiku.

Saslimšanas gadījumā, ja slimība tur-

pinājās ilgāki par 7 dienām, ierēdnim

bija jāizprasa no pilsētas valdes atva-

ļinājums veselības uzlabošanai. Tādā

gadījumā ierēdnis saņēma pilnu algu.
Pēc 6 nedēļu notecēšanas, ja slimība

vēl turpinājās, pafs ierēdnis varēja dot

uz savu rēķinu vietnieku. Vietnieka ne-

došanas, vai noraidīšanas gadījumā, ie-

rēdnis zaudēja tiesību uz algu.

Katram ierēdnim gada laikā bija no-

drošināts 2 nedēļu ilgs atvaļinājums ar

pilnu algu. Ja ierēdnim piešķīra ga-

rāku atvaļinājumu, tad viņa pienākums

bija gādāt sev vietnieku. Ja viņš viet-

nieku nedeva, vai viņa ieteikto vietnieku

nodaļas vadītājs nepieņēma, tad ierēd-

nim laikā no 2 nedēļām līdz 6 nedēļām

atvilka pusalgas.

Ja slimības, vai citu iemeslu dēļ, ierēd-

nis nevarēja ierasties darbā ilgāki par

3 mēnešiem, tad pilsētas valdei bija tie-

sība ierēdni atlaist no vietas bez

iepriekšējas uzteikšanas.

Visiem ierēdņiem piedalīšanās pensiju
kasē bija obligātoriska. Šī piespiedu

piedalīšanās bija arī sastāvdaļa no to-

reizējiem dienesta noteikumiem.

Jāatzīmē, ka par katru jaunpieņemto

ierēdni ziņoja toreizējai guberņas pil-
sētu lietu pārvaldei. lerēdnis skai-

tījās par galīgi apstiprinātu amatā, ja

gubernātors 6 mēnešu laikā pret attie-

cīga ierēdņa pieņemšanu dienestā ne-

cēla iebildumus.

Pēckara laikā pirmos plašākos notei-

kumus, kas regulēja visu pils. darbinie-

ku laiku, uzteikšanas termiņu, atlīdzī-

bu par virsstundu darbiem un atvaļinā-

jumu, pilsētas dome apstiprināja 1920.

gadā.

«Noteikumos Rīgas pilsētas valdes dar-

biniekiem" darba laiku noteica: uz 6

stundām dienā kancelejas darbiniekiem

un 8 stundām pārējiem pilsētas iestā-

žu un uzņēmumu darbiniekiem.

Praktiski 8 stundu darba laiks gan at-

tiecās uz strādniekiem un amatniekiem

uzņēmumu, būvju nodaļā v. c, bet

viņu neizveda dzīvē slimnīcās un ci-

tās veselības nodaļas, kā arī sociālās

apgādes iestādēs, kur, blakus intensī-

vām darba stundām, zināmu laiku dar-

binieki pavada darba gatavības stāvo-

klī. 1922. g. Satversmes sapulcē pie-

ņemtais likums par darba laiku, attie-

cībā uz pilsētas darbiniekiem nekādas

pārgrozības neienesa, bet tikai sank-

cionēja faktisko stāvokli.

Pirms ieskaitīšanas pastāvīgos darbi-

niekos (štātā), noteikumi paredzēja zi-

nāmu iepriekšējas pārbaudīšanas laiku:

augstākām katēgorijām, no I—V, 3 mē-

nešus, bet visām pārējām — 1 mēnesi.

Darbiniekiem, kuri pieņemti uz neno-

teiktu laiku, uzteikšanas laiks bija no-

teikts: augstākām katēgorijām 4 nede-
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ļas, bet visām pārējām katēgorijām 2

nedēļas.

Tiesību uz atvaļinājumu 2 nedēļu ap-

mērā toreizējie noteikumi paredzēja pēc

9 mēnešu nostrādāšanas pilsētas die-

nestā. Atsevišķos gadījumos garākus

atvaļinājumus — līdz 4 nedēļām — va-

rēja piešķirt nodaļu kommisijas. Par

garāka atvaļinājuma piešķiršanu bij jā-

lemj pilsētas valdei.

Jautājums par atvaļinājuma piešķirša-

nu vēlākos gados pakāpeniski nokārto-

jās darbiniekiem aizvien labvēlīgāki.

Vispirms, minimālo atvaļinājumu gada
laikā noteica uz 3 nedēļām (domes lē-

mums no 1929. g. 21. februāra). Bez

tam, minimālo nokalpošanas laiku, pēc
kura var piešķirt atvaļinājumu, sama-

zināja no 9 uz 6 mēnešiem.

Vēlāk, atvaļinājuma laiku pagarināja uz

4 nedēļām tiem darbiniekiem, kuri sa-

stāvējuši pilsētas dienestā vismaz 5

gadus (domes lēmums no 1930. g. 16.

janvāra).

Izstrādājot sīkākas instrukcijas par at-

vaļinājumu piešķiršanas kārtību, tanīs

paredzēja, ka atvaļinājums ziemas mē-

nešos t. i. laikā no 1. oktobra līdz 1.

maijam, pagarināms, 3 nedēļu vietā, uz

5 nedēļām, resp. 4 nedēļu vietā, uz 6

nedēļām.
Sākot ar 1922. g. (domes lēmums no

1922. g. 3. augusta), svētku dienas ne-

ieskaita atvaļinājuma laikā.

Jautājumā par virsstundu darbiem, pil-
sētas dome jau 1921. g. 6. maijā pastrī-

poja, ka virsstundu darbs atalgojams

par 50% dārgāk, nekā normālais darbs.

Svētdienas un svētku dienu jautājumā
toreiz dome pieņēma sekošu lēmumu:

«Darbiniekiem, kas strādā svētdienā un

dabū brīvu dienu nedēļā svētdienas vie-

tā, par darbu svētdienā izmaksājama
50% piemaksa no dienas algas. Tur-

pretim tiem darbiniekiem, kas svētdie-

nas vietā nedabū brīvu dienu nedēļā,

par svētdienas darbu jāatlīdzinā ar die-

nas algu, kopā ar 50% piemaksu no tās.

Visiem, kam jāstrādā svētku dienās, par

to izmaksājama sevišķa atlīdzība die-

nas algas apmērā, kopā ar 50% piemak-

su no tās".

Pēc likuma izdošanas par darba laiku,

dome 1922. g. 3. augustā apstiprināja

savu agrāko uzskatu par speciālu pie-

maksu 50% no dienas algas par darbu

svētdienās tanīs gadījumos, ja darbi-

nieks dabū svētdienas atpūtas vietā brī-

vu dienu nedēļā.
Par virsstundu darbiem svētdienās un

svētku dienās atlīdzību noteica uz 75%

par pirmajām 2 stundām un uz 100%

par pārējām stundām, kaut gan likums

par darba laiku paredz viscaur 75%.

Bez tam pilsētas uzņēmumos, kuros

strādā maiņās un nepārtraukti, piem.:
elektrības spēka stacijā par pēdējām 2

stundām sestdienās maksā, kā par virs-

stundām, visām 3 maiņām. Šinīs un

tamlīdzīga rakstura uzņēmumos un ie-

stādēs attiecīgas virsstundas maksā arī

dienās pirms tā saucamiem «augstiem

svētkiem", kad citur darbi izbeidzas jau

pīkst. 12 dienā.

Kā jau agrāk atzīmēts, šie lēmumi ne-

zīmējas uz vienu daļu pilsētas darbi-

nieku, kuri vai nu pilnīgi, vai pa daļai
atrodas darba gatavības stāvoklī, piem.:

sargiem, slimo kopējām, sanitāriem v.

t. t., kuriem vēl nav izdots speciāls li-

kums par darba laika normēšanu. Pē-

dējos gados, ar attiecīgu līdzekļu uz-

ņemšanu pilsētas budžetā, arī šīm dar-

binieku grupām mēģināts saīsināt dar-

ba laiku tanīs vietās un gadījumos, kur

tas bija pārāk garš.

Dažādos domes lēmumus par darbinie-

ku tiesisko stāvokli pilsētas valde sa-

kopoja un apvienoja «Rīgas pilsētas

pašvaldības darbinieku dienestu notei-

kumos", kurus noteikumus pilsētas do-

me apstiprināja 1930. g. 15. janvārī.

Pie šiem «dienesta noteikumiem" pil-
sētas valde 22. oktobrī 1930. g. izdeva

instrukcijas, kas vēl sīkāki apzīmēja

augšā pievestas normas.

Kā jauna sastāvdaļa šinīs noteikumos

atzīmējams nodalījums par disciplināro
kameru, kura darbojas kā padomdevēja
iestāde pie pilsētas valdes un savā sā-
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stāvā bez 3 pilsētas valdes pārstāvjiem,

paredz arī 2 darbinieku pārstāvjus, no

darbinieku organizāciju izvēlētiem kan-

didātiem.

Lēmumu par darbinieku atlaišanu pie-

ņem gan tāpat kā agrāk, pilsētas valde,

bet tikai pēc disciplinārās kameras at-

sauksmes izklausīšanas.

Pieņemšana dienestā rēgulēta sekoši:

I-b—IV kategorijā pieņem pilsētas val-

de, V—XV katēgorijai — pilsētas gal-

va, no nodaļas vadītāja priekšā liktiem

kandidātiem*).

lepriekšējās pārbaudīšanas laiks ar jau-

najiem noteikumiem pagarināts: aug-

stākām katēgorijām (I-b—IV) tas no-

teikts uz 1 gadu, bet zemākām uz 3

mēnešiem.

Slimības gadījumā darbiniekam rezer-

vēta vieta, ne mazāk kā 1 gadu.

Jaunie noteikumi paredz darbinieku so-

dīšanu disciplinārā ceļā. Paredzētas 4

soda pakāpes: 1) brīdinājums, 2) rā-

*) Pedeja laika arī šo kategoriju darbiniekus pie-

ņem pilsētas valde. Red.

jiens, 3) pārcelšana zemākā amatā un,

beidzot, 4) atlaišana no vietas. Ne ti-

kai pie atlaišanas no vietas, bet arī pie

pārcelšanas zemākā amatā, obligatoriski

pieprasāma disciplinārās kameras at-

sauksme.

Štāta samazināšanas, vai amata likvidē-

šanas dēļ, atlaižamiem darbiniekiem iz-

maksā algu par 3 mēnešiem uz priekšu.
Tādu pašu atlīdzību saņem tie darbi-

nieki, kurus atlaiž maksimālā (65 gadu)

vecuma sasniegšanas dēļ, ja tie vēl nav

izkalpojuši pensiju.

Ārštāta darbiniekiem, kuros, pēc jau-

najiem noteikumiem, ietilpst arī uz ne-

noteiktu laiku pieņemti dienas strād-

nieki, paredzēti sekoši uzteikšanas ter-

miņi: tiem, kas nostrādājuši līdz 6 mē-

nešiem — 3 nedēļas uz priekšu, vai-

rāk kā 12 mēnešus — 4 nedēļas uz

priekšu.

1931. g. 6. martā pieņemtajā pilsētu

pašvaldību darbinieku dienesta likumā

tikai 2 gadījumos štāta darbiniekiem pa-

redzētas tāļākejošas tiesības, nekā tas
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noteikts 1930. g. Rīgas pilsētas notei-

kumos, proti: 1) ik pēc 10 gadu nokal-

pošanas vienā pašvaldībā darbiniekam

tiesība uz 1 mēneša ilgu ārkārtēju at-

vaļinājumu virs kārtējā (16. p.) un 2)

slimības gadījumos darbinieks patur tie-

sības uz savu vietu 15 (nevis 12) mē-

nešu laikā, skaitot no tās dienas, kad

tas pārtraucis darbu (20. p.).

MATERIĀLAIS STĀVOKLIS.

Algas.

Pirmskara apstākļos pilsētas darbinie-

ku algas uzrādīja lielāku noslāņošanos,

lielāku starpību starp augstākiem un ze-

mākiem darbiniekiem, nekā tas novē-

rojams tagad.

Augstāko algu 1914. gadā saņēma pilsē-

tas sekretārs, pilsētas virsarchitekts un

virsinženieris: 8000 zelta rubļu gadā,

vai 666 rbļ. zeltā mēnesī.

Nodaļu sekretāriem pamatalga bija

1914. g. 3600 zelta rbļ. gadā, resp. 300

zelta rbļ. mēnesī.

Saskaņā ar domes lēmumiem no 1899.

un 1902. g. visiem ierēdņiem, kuri no-

darbojās ar darbvedību, bija piešķirta
izdienas piemaksa par katriem 5 no-

kalpotiem gadiem Vl2 gada algas ap-

mērā, bet ne vairāk par Vl2 no gada

pamatalgas. Piemēram: sekretāriem tas

deva iespēju palielināt faktisko izpeļ-

ņu līdz 4800 zelta rbļ. gadā, vai 400

zelta rbļ. mēnesī.

Kancelejista alga salīdzinot ar sekre-

tāra algu, bija 75 reizes mazāka — 40

zelta rbļ. mēnesī. Nodaļu kurjēri sa-

ņēma 400—500 zelta rbļ. gadā.
Slimnīcu personāla algas 1914. g. bija

pie brīva uztura un dzīvokļa: kopējām
— 9 rubļi pirmajā gadā, katrā nākošā

gadā par 2 rbļ. vairāk, līdz augstākais

algas apmērs bija sasniedzis 17 rbļ.
mēnesī: sanitāriem no 14—22 rbļ. mē-

nesī, ar tādu pašu paaugstināšanas kār-

tību; baraku māsām — 420 rbļ. gadā.

Starp ugunsdzēsējiem bija sekošas al-

gu attiecības: brandmajoram 200 rbļ.

mēnesī, ugunsdzēsējiem 25 rbļ. mēne-

sī; abiem turklāt vēl brīvs dzīvoklis.

Pilsētu dārzu nozarē — dārznieku al-

gas bija no 35—60 rbļ. mēnesī, bet

strādniekiem, vedējiem un sargiem 30

rbļ. mēnesī. Dārzu direktors saņēma
4000 zelta rbļ. gadā.
Elektrības spēka stacijā mašīnisti sa-

ņēma 840 rbļ. gadā, kurinātāji 600 r.,

direktors 4000 rbļ. un bez tam tantjē-

mas 4500 rbļ. apmērā. lekasētāji elek-

trības iestādē pelnīja 720 rbļ. gādā.

Tirgus uzraugu alga bija 460—540 rbļ.

gadā.

Pēckara apstākļos pilsētas darbinieku

algu normēšanā novērojama tendence

neradīt tik lielu starpību starp augstā-

kiem ierēdņiem un darbinieku vairumu.

No šīs tendences ietekmēti lielākā vai

mazākā mērā visi pēckara algu nor-

mējumi.

Algu ziņā darbiniekus sadalīja pēc katē-

gorijām, ierindojot vienā katēgorijā pēc

savas atbildības, darba apjoma vai grū-

tuma, vai citām pazīmēm vienādus ama-

tus. Katēgorijās ierindoja gandrīz vi-

sus pils. darbiniekus, tiklab garīga, kā

fiziskā darba strādniekus, izņemot die-

nas strādniekus. Pirmo sagrupējumu

pēc katēgorijām pilsētas dome ap-

stiprināja 1920. g. 12. augustā.

1920. g. sadalījums aptver 15 pamata

katēgorijās (no I līdz XV). Bez tam

bija paredzētas 2 papildu katēgorijās —

VIII un IX un 4 virskatēgorijas: A,

B, C un D. Šis sadalījums savos pama-

tos pastāv arī tagad, ar to vienīgo pār-

grozījumu, ka papildu katēgoriju skaits

drusku papildināts un attiecas uz VIL

VIII un X, bet virskatēgoriju skaits sa-

mazināts uz 2. Vidējās papildu katēgo-

rijās VII, VIII un IX tagad apzīmētas

ar burtu „a". Virskatēgorijas tagad pār-

vērstas: I-b un I-a katēgorijās. Tādā

kārtā kopējais katēgoriju skaits tagad
sastāda 20.

Algu normas no 1920. g. 1. jūlija bija
sekošas: virskatēgorijām: A — 5000 rbļ.
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mēn., B 4000 rbļ. men., C - 3500

rbļ. mēn., D — 3000 rbļ. mēn.

I kateg. — 1900 rbļ. mēn.

II
„

— 1750
„

111
„

- 1600
„

IV
„

- 1450 „

V
„

— 1350
„

VI
„

— 1250 „

VII
„

— 1190
„

VIII
„ pap.

— 1160
„

VIII
„

- 1300
„

IX pap. kat. — 1110
„

IX kateg. — 1070
„

X
„

— 1010
„

XI
„

— 950
„

XII
„

— 900
„

XIII
„

850

XIV
„

- 800
„

XV
„

— 750
~

Bez tam, aptīrītājām ar saīsinātu darba

laiku (4—5 stundas dienā) alga bija no-

teikta ārpus katēgorijām uz 500 rbļ. mē-

nesī. Tādu pašu atalgojumu saņēma arī

izsūtāmie zēni.

Ar šī pēc toreizējiem apstākļiem pa-

Rīgas pilsētas darbiniekubiedrības valde.

augstinātā algu tarifa ievešanu izbei-

dzās brīvmaizes izsniegšana darbi-

niekiem no pilsētas valdes puses. Pā-

rējo produktu (tauku, putraimu v. c.)

izsniegšana vēl kādu laiku turpinājās.
Dzīves dārdzībai pieaugot, pilsētas do-

me revidēja darbinieku algas 1921. gadā,
izdarot pārkārtojumus pašās algu ka-

tēgorijās: darbinieku virskatēgorijas lik-

vidēja, nodibinot reizē ar to I-a katē-

goriju: no pārējām papildus katēgori-

jām atstāja VIII-a, bet, IX papildu lik-

vidējot, ieveda jaunu X-a katēgoriju.
Sākot ar 1. aprīli 1921. g. noteica se-

košas algas mēnesī:

I-a katēg. — 5800 rb]. VIII katēg. — 2470 rbļ.
I

„
—5260

„
IX

„
—2380

„

II
„

—4720
„

X-a
„

—2290
„

111
„

—4270
„

X
„

—2250
„

IV
„

—3820
„

XI
„

— 2020
„

V
„

—3460
„

VII
„

—1840
„

VI
„

—3100
„

XIII
„

—1660
„

VII
„

-2740
„

XIV
„

—1489
„

VIII-a
„

-2560
„

XV
„

-1300
„
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Bez tam darbiniekiem, laikā no 1921. g.

1. aprīļa līdz 1. oktobrim izsniedza na-

turālijas par pazeminātu cenu. Natu-

rālijas sadalījās — mēneša naturālijās

un gada naturālijās.
Mēneša naturālijas: 50 m. maizes, 4 m.

tauku, 4 m. cukura, 5 m. putraimu un

7 m. kviešu miltu.

Visu šo mēneša naturāliju kopvērtība

pēc toreizējām tirgus cenām sastādīja
977 rbļ., turpretim pilsēta aprēķināja

naturāliju vērtību darbiniekiem par 339

rbļ. 50 kap., ar ko netiešais algas pa-

augstinājums, pateicoties cenu starpī-

bai par izsniedzamām naturālijām, sa-

stādīja 607 rbļ. 50 kap. mēnesī.

Gada naturālijās ietilpa 1 kub. ass mal-

kas, kuru izsniedza par pazeminātu ce-

nu, proti: par 900 rbļ. kubikasī pret

toreizējo tirgus cenu 2550 rbļ. kubikasī.

Visu izsniedzamo naturāliju cenu star-

pība bija aprēķināta uz 882 rbļ. 50 kap.
mēnesī.

Uz toreizējām grūtībām pārtikas pro-

duktu iegādāšanā, norāda sekošais pa-

pildinājums pie lēmuma, kas normēja
naturāliju izsniegšanu: „Ja pilsētas val-

dei nav iespējams izsniegt putraimus,

tad viņu vietā izsniedzami rīsi, tādā

pašā daudzumā un par to pašu cenu,"

Tai pašā 1921. gadā, pilsētas dome vēl

reizi atgriezās pie darbinieku naturāliju

jautājuma, bet arī tikai ar to nolūku,

lai pārietu no naturālijām pilnīgi uz

atlīdzību naudā.

1921. g. 20. oktobrī pilsētas dome no-

lēma, ka skaitot no 1921. g. 1. oktobra

līdzšinējo naturāliju vietā ikmēnešus iz-

izsniedzama 1400 rbļ. liela piemaksa
naudā.

Turpmāk naturālijas izsniedza darbinie-

kiem vienīgi uz pašu vēlēšanos un arī

tikai līdz 1921. g. beigām. Izsniedza-

mās naturālijas ierobežoja uz 50 m. mai-

zes un 4 m. tauku mēnesī, atvelkot ce-

nu starpību 480 rbļ. no 1400 rbļ. lielās

piemaksas mēnesī.

Kas attiecas uz vienreizējām naturāli-

jām, tad 1922. gada 3. augustā pilsētas
dome nolēma izsniegt par laiku no

1922. g. 1. aprīļa līdz 1. oktobrim, t. i.

par 6 mēnešiem, 1 tekošu asi malkas

par brīvu, vai 1000 rbļ. lielu atlīdzību

naudā, kas sastādīja 166 rbļ. mēnesī

netieša algas paaugstinājuma.

1922. g. beigās, pilsētas domei nācās
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Rīgas pašvaldības darbinieku slimo kases zobārstniecības kabinets.

atkal nodarboties ar vispārēju algu jau-

tājumu. 18. decembrī pilsētas dome

izveda sekošu algas paaugstinājumu mē-

nesī, rēķinot ar atpakaļejošu laiku, ar

1922. g.'l. oktobri:

I-a katēg.no 7.200rbļ. uz ll.OOOrbļ. + 3.Boorbļ.

I
„ „ 6.660,, „

8.900
„ „

2.240
„

II
„ „

6.120
„ „

7.600
„ „

1.480 „

111
~ „

5.670
„ „

6.600
„ „

930
„

IV
„ „ 5.220

„ „
5.800

„
580

„

V
„ „ 4.860,, „

5.300
„ „

440
„

VI
„ „

4.500
„ „

4.900
„ „

400
„

VII
„ „

4.140
„ „

4.600
„ „

460
„

VIII-a
„ „

3.960
„ „

4.400
„ „

440
„

VIII
„ „

3.870
ti „

4.300
„ „

430
„

IX
„ „

3.780
„ „ 4.200

„ „
420

„

X-a
„ „

3.690
„ „

4.100
„ „

410
„

X
„ „

3.600
„ „

4.000
„ „

400
„

XI
„ „

3.420
„ „

3.800
„ „

380
„

XII
„ „

3.240
„ „

3.600
„ „

360
~

XIII
„ „

3.060
„ „

3.400
„ „

340
„

XIV
„ „ 2.880

„ „
3.200 „ „

320 „

XV
„ „

2.700
„ „

3.000
„ „

300
„

Reizē ar to pilsētas dome nolēma, sā-

kot ar 1923. g. 1. janvāri ievest vēl vie-

nu augstāku, I-b katēgoriju. Šinī algu

katēgorijā iedalīja 10 vadošos techni-

skos darbiniekus ar 12.000 rbļ. algas mē-

nesī.

Tāļākās algas paaugstināšanas norisinā-

jās sekoši:

Algu tabele:

1923. g. 1924. g. 1925. g. 1926. g. 1929. g. 1930. g.

Katēg. Ls Ls Ls Ls Ls Ls

I-b 240.— 320.— 400.— 464.— 472.— 496.—

I-a 220.— 280.— 346.— 401.— 409.— 429.—

I 178.— 245.- 300.— 348.- 357.— 384.—

II 152.— 215.— 264.- 306.— 314.— 330.—

111 132.— 185.— 226.— 262.— 270.— 284.—

IV 116.— 165.— 200.— 232.— 240.— 252.—

V 106.— 146.— 176.— 204.— 212.— 223.—

VI 98.— 130.— 156.— 181.— 189.— 198.-

VH-a — 120.— 144.— 167.— 175.— 184.—

VII 92.— 112.— 134.— 155.— 163.— 171.—

VIII-a 88.— 106.- 127.— 147.- 155.— 163.—

VIII 86.— 102.— 122.— 142.— 150.— 158.—

IX 84.— 96.— 115.— 133.— 141.— 148.—

X-a 82.— 92.— 110.— 128.— 136.— 143.—

XI 76.— 85.— 101.- 117.— 125.— 131.—

XII 72.- 80.— 95.— 110.— 118.— 124.—

XIII 68.— 76.— 90.— 104.— 112.— 118.—

XIV 64.— 72.— 85.— 99.— 107.— 112.—

XV 60. 67.— 79.— 92.— 100.— 105.-

1924. gadam paaugstinātās algas noteica

domes sēdē 1923. g. 5. decembrī. Algu

katēgoriju sarakstu papildināja ar jaunu
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katēgoriju VH-a, līdz ar ko katēgoriju

kopskaits atkal nostabilizējās uz 20.

1925. gadam paaugstināja algas domes

sēdē 1924. g. 18. decembrī. 1926. gadam
— paaugstināja iepriekšējās algas par

16% ar domes lēmumu no 1926. g. 21.

janvāra.

Ar 1929. g. algu paaugstināja visiem dar-

biniekiem vienādi, nevis vairs procen-

tuāli, bet absolūti par Ls B.— mēnesī

(domes lēmums 1929. g. 31. janvārī).

Pēdējo algas paaugstinājumu izveda ar

1930. g., nosakot visiem darbiniekiem

par 5% augstāku atalgojumu, (domes
lēmums 1930. g. 5. februārī). Līdz ar

to attiecības starp augstāko katēgoriju
I-b ar Ls 496.— mēneša algas (virsin-

ženieris, uzņēmumu nodaļas direktors

v. c.) un zemāko katēgoriju XV ar Ls

105.— mēnešaalgas (sētnieki, sargi v. c.)

izpaudās, kā 4,72 :1.

Sakarā ar saimnieciskās krizes paasi-

nāšanos, kad valsts pamazināja algas
saviem darbiniekiem, arī pilsētas valde

iesniedza domei priekšlikumu par pil-
sētas darbinieku algu reducēšanu uz to

stāvokli, kāds bija 1926. g. Šo priekšli-
kumu dome akceptēja 1932. g. 4. fe-

bruārī un ar 10. februāri 1932. g. pil-
sētas darbinieki algu ziņā krituši at-

pakaļ tanī stāvoklī, kāds bija 1926. g.

Reizē ar to pārgrozījušās attiecības

starp augstāko I-b katēgoriju un ze-

māko XV katēgoriju. Pārgrozības no-

tikušas zemākām katēgorijām par ļau-

nu: attiecības noslīdējušas no 4,72:1 uz

5,04:1; citiem vārdiem, augstākie štāta

darbinieki saņem 5,04 reizes augstāku

algu, nekā zemākie darbinieki katēgo-

riju sarindo juma apakšējā galā.

Ģimenes piemaksas.

Pirmais ģimenes piemaksu normējums
attiecas uz 1920. g., kad ģimenes pie-
maksas sievai un bērniem, jeb, kā viņu
toreiz oficiāli sauca, «papildu atalgo-
jumu", noteica procentuālos apmēros no

pamatalgas, un nevis visiem darbinie-

kiem vienādi, kā tas tagad pastāv. Šo

apmēru noteica uz 20% no pamatalgas.
Bērnu maksimālais vecums, par kuriem

varēja saņemt piemaksas bija noteikts

uz 16 gadiem.

Zināms ierobežojums pastāvēja torei-

zējiem virskatēgoriju darbiniekiem, kuri

drīkstēja saņemt ģimenes piemaksas

20% apmērā nevis no savas attiecīgās

virskatēgoriju algas, bet gan tikai no

I. katēgorijās algas, kura 1920. g. lī-

dzinājās 1900 rbļ.

1921. g. pārgāja uz citu aprēķināšanas
kārtību ģimenes piemaksām. Ar 1921. g.

1. aprīli tās noteica visiem darbiniekiem

vienādas: ģimenes piemaksas sastādīja
630 rbļ. mēnesī.

Noteikumus par ģimenes piemaksu bēr-

niem papildināja, nosakot, ka ģimenes

piemaksas izsniedzamas par bērniem

līdz viņu 18 dzīves gadam ieskaitot, ja

bērni apmeklē skolu.

1925. gadam ģimenes piemaksas paaug-

stināja no Ls 12,60 uz Ls 16,— mē-

nesī. 1926. gadam uz Ls 20,— mēnesī.

1929. gadam izveda speciālu pielikumu

ģimenes piemaksām — Ls 5,— apmērā.

Šo pielikumu piepaturēja arī 1930. g.

un 1931. g., tā kā laikā no 1929. g. līdz

1931. g. faktiskās ģimenes piemaksas sa-

stādīja Ls 25,— mēnesī.

Ar 1932. g. 10. februāri arī ģimenes pie-

maksas, tāpat kā pamatalga reducētas

uz to stāvokli, kāds pastāvēja 1926. ga-

dā, t. i. uz Ls 20,— mēnesī.

Uz 1931. g. 1. oktobri to ģimenes lo-

cekļu skaits, par kuriem izsniedza ģi-

menes piemaksas, bija 5125 no 6057

štāta darbiniekiem. Pēc šiem datiem,

uz katru štāta darbinieku iznāk 0,8 ģi-

menes locekļu, par kuriem izsniedz ģi-

menes piemaksas.

Izdienas piemaksas.

Bez pamatalgas un ģimenes piemaksām,

visiem štātā ieskaitītiem darbiniekiem

ar 1927. g. 1. janvāri piešķirta arī tie-
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Rīgas pašvaldības darbinieku slimo kases atpūtas nams "Līči"

sība uz izdienas piemaksu. Šī piemaksa

sastāda 10% no pamatalgas pēc pilsē-

tas dienestā nokalpotiem 5 un vairāk

gadiem. No šīm izdienas piemaksām iz-

slēgti skolotāji, kuriem paredzēta ci-

tāda algas paaugstināšanas kārtība: tos

paaugstina pa vienai algu katēgorijai

pēc katriem nokalpotiem 5, 10 un 15

gadiem. Pirmskara apstākļos toreizē-

jie štātos ieskaitītie pilsētas darbinieki,

kuri strādāja darbvedībā, — tā tad vie-

nīgi ierēdņi — gan saņēma izdienas pie-

maksas par 4 izdienas pakāpēm; pēc

5, 10, 15 un 20 gadu nokalpošanas, ik-

reizes pa
1/

12
no gada algas. Tādā kār-

tā toreiz bija iespējams saņemt kop-
summā pēc 20 gadu nokalpo šanas,

no gada algas, kā izdienas piemaksu.

Pašvaldību darbinieku organizācijas

vairākkārtīgi ir mēģinājušas atjaunot

pirmskara stāvokli, paplašinot izdienas

piemaksu uz tālākām 2 pakāpēm, bet

pagaidām šie mēģinājumi ir palikuši bez

sekmēm.

Uz 1931. g. 1. oktobri no 6057 štāta

darbiniekiem, kuros neietilpst skolotā-

ju vairums, bet ietilpst tikai stundu

skolotāji, izdienas piemaksu saņēma
2884 darbinieki. Tas nozīmē, ka 47,6%

no visiem, stātos ieskaitītiem pilsētas

darbiniekiem, strādā pie pilsētas 5 un

vairāk gadus.

Pensiju kase.

Jau pirmskara apstākļos Rīgas pilsē-

tas darbiniekiem pastāvēja sava pen-

siju kase, kurā par dalībniekiem gan va-

rēja būt tikai ierēdņi.

To amatu personu sarakstu, kuras va-

rēja kļūt par dalībniekiem pensiju ka-

sē, apstiprināja un, pēc vajadzības, pa-

pildināja pilsētas dome.

Pensiju kasi nodibināja 1879. gadā. Šīs

kases statūtus vēlāk papildināja 1906.

un 1912. g. lerēdņi pirms kara izda-

rīja iemaksas pensiju kapitālam 4% ap-

mērā no algas. Pensiju un kases sta-

tūtos paredzēto vienreizējo pabalstu iz-

maksai tiem darbiniekiem, kuri pensiju

vēl nebija izkalpojuši, izlietoja vienī-
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gi °/o ū/o no uzkrātā pensiju kapitāla.

Ja šīm izmaksām ū/o ū/o nepietika, tad

piemaksas sedza pilsētas valde vispā-

rējā kārtībā. Uzkrātais pensiju kapi-

tāls 1915. g. 1. janvāri sastādīja 934000

rbj., pie kam viss šis kapitāls, izņemot

76.000 rbļ., bija ieguldīts dažādos vērts*

papīros, kas vēlāk pilnīgi zaudēja sa-

vu vērtību.

Pēckara laikā pensiju kase atjaunoja

savu darbību ar 1921. g. 1. aprīli, ar

jauniem pārstrādātiem statūtiem. Tā kā

agrākie pensiju kases kapitāli bija iz-

putējuši, tad pati pilsēta uzņēmās segt

izmaksas agrākās pensiju kases dalīb-

niekiem no vispārējiem pilsētas līdze-

kļiem. Šādas izmaksas vecās pensiju

kases dalībniekiem turpinās vēl tagad

ap Ls 250.000 gadā.

Pensiju kasei atjaunojot savu darbību,

pensijas izdienā ieskaitīja darbiniekiem

visu to laiku, kuru tie faktiski bija at-

radušies pilsētas dienestā līdz 1921. g.

1. aprīlim. Tas bija no sevišķa svara

tiem pilsētas uzņēmumu un citiem strād-

niekiem, kuri neietilpa agrākājā pen-

siju kasē.

Pilnu pensiju, kuru saņem pēc 30 no-

kalpotiem gadiem, sākumā noteica uz

60—80% no algas, atkarībā no algu ka-

tēgorijās, bet vēlāk (1928. g.) šo no-

teikumu grozīja, nosakot pilnu pensiju

80% apmērā no pilnas algas, neatkarīgi

no katēgorijām.
1926. g. pensiju kasē ietilpināja arī pil-
sētas krājkases un lombarda darbinie-

kus un regulēja piemaksas no pilsētas

pensiju kases līdzekļiem tiem skolotā-

jiem, kuri saņem pensiju no valsts.

1928. g. dome papildināja pensiju ka-

ses statūtus ar noteikumu, kurš bija
ievests valsts darbiniekiem, kā pensi-

jas izdienā darbiniekiem ieskaitāmi div-

kāršos apmēros cietumā, katorgā vai

nometināšanā pavadītie gadi.
lemaksas pensiju kasē izdara 2% ap-

mēros no algas paši darbinieki un 2%

piemaksā pilsētas valde.

Par pensiju kārtīgu izmaksu atbild pil-
sētas valde. Šī atbildība attiecas arī uz

tādu gadījumu, ja kopējie 4% ienākumi

no algas nesegtu visas izmaksas.

Līdz šim, paplašinoties pilsētas saim-

niecībai un pieaugot reizē ar to dar-

binieku skaitam, iemaksas pārsniedz iz-

maksas, un pensiju kasē uzkrājies prāvs

kapitāls: uz 1931. g. 1. janvāri šis ka-

pitāls sastādīja Ls 899.969,78.

Jaunajā valsts pensiju likumā, kas iz-

dots 1931. gada 31. jūlijā, nav uzņem-

tas pašvaldības, kurām jau bija sava

pensiju kase, to starpā arī Rīga. Ar

jaunā pensiju likuma izdošanu pilsētas

darbiniekiem, uz savstarpības pamata,

ieskaita pensijas izdienā arī valsts die-

nestā nokalpoto laiku pilnos apmēros,

kamēr līdz tam izdienā ieskaitīja pusi.

Atzīmējams, ka visumā ņemot Rīgas

pilsētas darbinieki pensijas izdienas zi-

ņā nostādīti diezgan labvēlīgā stāvoklī.

Zemākais pensijas apmērs 33% no al-

gas, jau sākas pēc 15 gadu nokalpo-
šanas. Pati pensijas saņemšana nav

stādīta atkarībā no zināma vecuma sa-

sniegšanas. Bez tam tiem darbiniekiem,

kuri nenokalpo 15 gadus un neiegūst

tiesību uz pensiju, paredzēta vienrei-

zēja pabalsta izmaksa: līdz 5 gadiem

nokalpojušie saņem atpakaļ tikai savas

iemaksas, bet pāri par 5 gadiem — zi-

nāmu procentu no gada algas.
Gandrīz 10 gadu darbības laikā (no

1921. g. 1. aprīļa līdz 1931. g. 1. janvā-

rim) pensiju kase ieņēmusi Ls 3.069.000,

bet izdevusi atmaksās, pabalstos un

pensijās Ls 2.169.000.

Pensiju kases dalībnieku skaits uz 1931.

g. bija 6056 personas, no tiem 1625 sko-

lotāji. Pensionāru bija uz to pašu da-

tumu 436.

Visā 10 gadu darbības laikā pensijas

piešķirtas 547 personām, no tām: 385

bij. pilsētas darbiniekiem, 112 darbinie-

ku atraitnēm, 42 darbinieku bāriņiem,
8 darbinieku vecākiem.

No 385 bij. pilsētas darbiniekiem, ku-

riem šinī laikā piešķirta pensija, tikai

152 saņem pilnu pensiju. 10 gadu pe-

riodā miruši 390 pensiju kases dalīb-

nieki.
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Rīgas pašvaldības darbinieku slimo kases bērnu kolonija "Cīrulīši".

Darbinieku nodrošināšana slimības un

nelaimes gadījumos.

Pirmskara laikā (1912. g.) izdotie „no-

teikumi par strādnieku nodrošināšanu

slimības gadījumos" attiecās arī uz pil-
sētu rūpnieciskā rakstura uzņēmumiem,

un uz šo noteikumu pamata „Rīgas pil-
sētas uzņēmumu slimo kasē" (reģ. Nr.

64) bija nodrošināti elektrības iestādes,

ūdensvada un gāzes fabrikas strādnieki.

1919. g. vasarā no pilsētas darbinieku

vidus nāca ierosinājums nodibināt tādu

slimo kasi, kura aptvertu itin visus pil-
sētas darbiniekus. Pilsētas dome 1919-

-g. beigās apstiprināāja attiecīgus sta-

tūtus, un 1920. g. janvārī notika piln-
varnieku vēlēšanas uz „Rīgas pilsētas
valdes darbinieku slimo kases" pilnu

sapulci. Formālā statūtu reģistrēšana
stipri aizkavējās, izcēlās pašu darbinie-

ku vidū arī domstarpības par to, vai)

apdrošināšana šinī kasē visiem darbi-

niekiem obligātoriska, vai tikai fakulta-

tīva. Pa to laiku daļa pilsētas darbinie-

ku nodibināja „Rīgas pilsētas ierēdņu
slimo kasi", kuras statūtus iekšlietu mi-

nistrija reģistrēja 2. decembrī 1920. g.

Daļa pilsētas darbinieku — ierēdņi pār-

gāja uz šo kasi.

Pēc likuma pieņemšanas Satversmes sa-

pulcē (1920. g. 15. decembrī) saska-

ņā ar kuru nodrošināšana slimības ga-

dījumos attiecināma uz itin visiem al-

gotiem darbiniekiem, pilsētas darbinie-

ku kase 1921. g. pārvērtās, grozot sa-

vus statūtus, par vispārēju territoriālu

slimo kasi zem nosaukuma „Otrā kopējā

Rīgas pilsētas slimo kase". Liela daļa

pilsētas darbinieku, sevišķi strādnieki,

turpināja palikt šinī kasē par dalībnie-

kiem.

Ar senāta lēmumu no 1922. g. 2. novem-

bra ierēdņu slimo kases pastāvēšana uz

veciem pamatiem turpmāk vairs nebija

iespējama. lerēdņi tamdēļ nolēma di-

bināt jaunu kasi uz vispārējo apdroši-
nāšanas likumu pamata. Toreizējai dar-

ba ministrijai iesniedza statūtus jaunas
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kases reģistrēšanai no divām ierēdņu

grupām, kuras, ar darba inspektora

starpniecību, tomēr vienojās par abu

projektēto slimo kasu apvienošanu.

Jaunā kase, zem nosaukuma „Rīgas pil-

sētas pašvaldības darbinieku slimo ka-

se", uzsāka savu darbību ar 1923. g.

1. janvāri. „Rīgas pilsētas ierēdņu ka-

se" līdz ar to izbeidza savu darbību.

Tagad Rīgas pašvaldības darbinieku

slimo kasē apdrošināti ap 5500 pilsē-

tas darbinieku.

Pārējie darbinieki galvenām kārtām

strādnieki amatnieki un slimnīcu dar-

binieki turpina vēl savu līdzdalību, pēc

tradicijas, Rīgas centrālā kopējā slimo

kasē. Ar katru gadu vairāk tomēr no-

vērojama tendence apvienoties vienāsli-

mo kasē. Laba tiesa no pilsētas skolo-

tājiem ietilpst Latvijas skolotāju slimo

kasē, kas nodibinājās 1923. g., tomēr

lielais vairums nodrošināts Rīgas pil-
sētas pašvaldības darbinieku slimo ka-

sē. Tāda pilsētas darbinieku sadalīša-

nās pa 3 slimo kasēm formāli bija iespē-

jama tāpēc, ka darba ministrija savā

laikā (1922. g.) nostājās uz tā viedo-

kļa, ka pilsētas valde nav viena darba

vieta, bet ka par darba vietu uzskatāma

katra atsevišķa pilsētas iestāde, kuras

darbiniekiem toreizējos apstākļos bija
iespējams izvēlēties piederību pie vie-

nas vai otras slimo kases.

Darbinieku nodrošināšana nelaimes ga-

dījumos uz vecā likuma pamata (1912.

g.) attiecās pirmskara laikmetā arī uz

pilsētas uzņēmumu strādniekiem. Ap-
drošināšanu izveda caur Baltijas ap-

drošināšanas sabiedrību, kas, pēc Lat-

vijas valsts nodibināšanās, sadalīja sa-

vus īpašumus un pienākumus Latvijas

un Estijas territorijās. Praktiski me-

dicīnisko palīdzību un pabalstu izmak-

su izdarīja slimo kases, kuras norēķinā-

jās ar apdrošināšanas sabiedrību.

1927. g. Saeima izdeva likumu par al-

gotu darbinieku apdrošināšanu nelai-

mes un arodu slimību gadījumā. Nojpaš-
valdības darba vietām likums aptvēra

visas personas, tā tad arī biroja dar-

biniekus. Šo likumu izveda dzīvē „Vis-

pārējā apdrošināšanas sabiedrība nelai-

mes gadījumos". Ar 1931. g. L aprīli
kantora personālam apdrošināšana ne-

laimes gadījumos nokārtota caur tau-

tas labklājības ministriju. Darba devēji
atsvabināti no iemaksām, bet naudas pa-

balsts nelaimes gadījumos cietušiem

pirmās divās nedēļās saņemams no dar-

ba devēja. Tikai ilgstošākos gadījumos
tālāko pabalstu, kā arī event. pensiju

izmaksā tautas labklājības ministrija.

Pabalstu normas tādas pašas, kā pie

izmaksām rūpnieciska rakstura uzņēmu-

mos caur Vispārējo apdrošināšanas sa-

biedrību, t. i. 70% no algas. Medicī-

nisko palīdzību kantoru un biroju dar-

biniekiem nelaimes gadījumos, pie dar-

ba vai sakarā ar darbu, sniedz tautas

labklājības ministrija caur valsts ierēd-

ņu ārstēšanas tīklu.

Tipomontāžs
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RĪGAS ZEMES UN VIŅU BAGĀTĪBAS

J. BARVIKS

I. rajona inspektors

Rīgas zemju virsmas uzbūvē ņēmušas

dalību vienīgi zemes visjaunākās formā-

cijas: dīluvija un alu vija nogulumi. Ti-

kai Daugavas, Ogres un vietām arī Ma-

zās Juglas upju krastos parādās dienas

gaismā devonas, vienas no visvecākajām

formācijām, augšējās un vidējās noda-

ļas slāņi. Visu jaunāko formāciju slāņi,

kuriem vajadzēja atrasties starp devo-

nas un kvartera formāciju nogulumiem,

Rīgas zemēs iztrūkst. Pa to laiku še

būs bijusi sauszeme un tādēļ šo formā-

ciju laikmetā nekādi nogulumi nav va-

rējuši rasties. Iztrūkstošo formāciju no-

gulumi Latvijā atrodami vienīgi pašā

dienvidrietumu stūrī. Arī starp devo-

nas formācijas slāņiem un archaiskajiem

akmeņiem atrodošos mūsu pašu vecāko

formāciju slāņiem ir iztrūkumi. Tādēļ

Rīgas zemēs velti būtu meklēt tādas

zemes bagātības, kuras būtu varējušas

attīstīties vienīgi šo slāņu rašanās laik-

metā, piem.: akmeņogles.

Mūsu zemes dažādajos slāņos uzkrāta-

jās fosilijās varam redzēt, ka tā pār-
cietusi vairākas lielas klimata pārmai-

ņas. Jau terciārā laikmeta beigās nogu-

lumu virsējās kārtās sāk parādīties zie-

meļu floras priekšstāvji, kamēr apak-
šējās kārtās tie ir tādi, kuri var at-

tīstīties vienīgi siltā klimatā. Kvarte-

ram laikmetam tuvojoties, arktiskās flo-

ras priekšstāvji vairojas, līdz kamēr

klimats top arvienu vēsāks, līdz tas top
tik vēss, ka nokrišņi var parādīties vie-

nīgi cietā veidā un sāk uzkrāties, jo
to pieaugums ir lielāks, nekā sa-

mazināšanās kūstot. Sniegi vispirms

uzkrājās Somijas un Skandināvijas kal-

nājos. Ar klimata pasliktināšanos snie-

ga līnija noslīdēja zemāk un sniegi pār-

gāja arī ārpus kalniem. Sniegi lielā

spiediena dēļ pārvērtās ledū. Ledus

pamazām no Somijas un Skandināvijas

augstumiem, kuri toreiz bijuši daudz

augstāki, sāka slīdēt lejup, sasniedza

klajumus un turpināja savu ceļu pa

tiem, kā tas notiek līdz pat šai die-

nai Grenlandē. Ledus masas, kuras to-

reiz sasniegušas līdz 1000 m biezumu,

virzīdamās uz priekšu, ar savu milzī-

go spiedienu izara savu gultni, salau-

za klintis, iejauca atdalīto materiālu le-

dū, stūma un nesa līdzi, ceļā to sa-

bērzdamas, sajaukdamas ar kūstošiem

ūdeņiem, saberzto materiālu tāļāk sa-

smalcinādamas, izšķirodamas un vietām

noguldot to slāņojumos. Kad klimatam

siltākam paliekot, ledi izkusa, līdzi ne-

stās dubļu masas, kuras sastāvēja no

akmeņiem, māliem, grants un smiltīm,

palika uz vietas, uz kurām vēlāk izvei-

dojās mūsu zemes augsne.

Šo jaukto materiālu atliekas atrodamas

uz dienvidiem līdz Reinai, Vidusvācijas

kalniem, Karpatiem, Ķijevai, Maskavai

un Irtišai un Obas upei Sibirijā, no kā

vērojams, ka ledus masas sasniegušas
šo līniju.

Vecākie ģeoloģi sajauktās zemes kār-

tas rašanos mēģināja izskaidrot ar plū-

diem, pastiprinot tādā veidā bībelē mi-

nēto grēku plūdu leģendu, un izskai-

droja milzīgo eratisko akmeņu rašanos

tik lielos attālumos no Skandināvijas

un Somijas akmeņu kalniem ar šo plū-
du ledu, uz kura ziemā bluķi būtu uz-

vēlušies un pēdējais tos iznēsājis uz

visām pusēm. Beidzot zviedru ģeo-

logs Oto Torells 1875. gadā attīstīja

glaciālteoriju, ar kuru iespējams izskai-

drot visas dīluviālās parādības, un šinī

garā turpinātie pētījumi mums dod ie-

spēju arvien vairāk un vairāk iespiesties
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šī laikmeta noslēpumos. Šie pētījumi

rāda, ka mūsu platumā ir bijuši divi

apledošanas laikmeti, kas atstājuši tā-

das sajauktas nogulumu masas jeb mo-

rēnas.

Abas morēnas vienu no otras šķir kār-

taini uzgulumi, sastāvoši no smalkām

smiltīm, grants, vietām arī kūdras. Uz-

kritoši, ka apakšējā morēna ir ļoti kon-

stanti pelēka, bet augšējā sarkana. Kri-

štafovičs pierāda, ka uz ziemeļiem no

Padomās, Novo-Aleksandri jas, Grodņas

un Minskas ir atrodamas divas kārtas

morēnu, bet uz dienvidiem — viena.

Jakovļevs domā 1923. un 1926. g. atra-

dis Pēterburgas guberņā trīs morēnas

un divus starpledus laikmeta slāņoju-

mus. Tomēr vairāki ģeoloģi izskaidro

šo parādību ar atkāpjošās ledāja ga-

la svārstīšanos jeb oscilāciju un pie-

ņem arī še tikai divus ledus laikmetus

ar vienu starpledus laikmetu. Ziemeļ-
Amerikā esot bijuši pieci ledus laik-

meti, bet pēdējā laikā domā, ka te bū-

šot bijuši tikai trīs ledus un divi starp-
ledus laikmeti.

Slāņaino kārtu pētījumi, kuras atrodas

starp divām morēnām, rāda, ka šinī

laikmetā ir pastāvējis siltāks klimats,

kas piespiedis ledu atkāpties uz zie-

meļiem. Šafers 1925. gadā, pētīdams fo-

silās kūdras floru no Grodņas guberņā

atrastajiem starpledus laikmeta slāņiem,
atrada apakšējos slāņos tundras floru,

vidū meža floru un augšā atkal tun-

dras floru. Tā tad šo slāņu attīstības

laikmetā klimats ir bijis silts, ka va-

rējis attīstīties un augt mežs. Virsē-

jos slāņos mežs izzūd, parādās ziemeļ-
nieciskā tundras flora. Tā tad paliek
atkal vēsāks un tuvojas jauns ledus

laikmets. Tādi starpledus laikmeta slā-

ņi atrasti uz ziemeļiem no Grodņas,

Latvijā pie Dēseles, Ventas baseinā, pie

Krāslavas uz Daugavas krasta un arī

Pēterburgas guberņā.
Mūsu apstākļos mums no svara ir pē-

dējais laikmets, kas pa lielākai daļai

izveidojis mūsu zemes virsmu, uz kuras

nogulušies vēlākie aluviālie piesērē-

ļumi, un izveidojusies mūsu zemes

augsne. Vecāka ledus laikmeta nogu-

lumi, kas sastāvēja no irdena materiāla,

mūsu rajonā, kur ledus masas vēl bij

ļoti biezas ar stiprām ekzarācijas spē-

jām, būs no pēdējā ledus laikmeta ļoti

cietušas, pa lielākai daļai sajauktas ar

jauno morēnu un aizstumtas tāļāk uz

dienvidiem. Tādēļ arī redzam, ka mūsu

zemēs biežāki sarkanais merģeļa māls

uzgulst tieši devonas iežiem.

Ledus sanestajās masās varēja rasties

vienīgi tādi materiāli, kādus saturēja

tie ieži, pār kuriem ledus gāja pāri,

līdz tas nonāca līdz mūsu platumam.
Pa ceļam bija vispirms Somijas un

Skandināvijas granīti un gneisi, vecākā

pelēkā morēna, Igaunijas kambrijs un

silurs ar saviem pelēcīgajiem kaļķakme-

ņiem, dolomītiem, māliem un smilšak-

meņiem, mūsu dolomīti, merģeļi, glūdas

un mūsu vecais sarkanais smilšakmens.

Somijas un Skandināvijas silikāti, kā

izturīgākie, parādās mūsu morēnās ēra-

tiskos bluķos, lielākos vai mazākos no-

apiaļinātos laukakmeņos; dolomīti ar

savu merģeli un glūdu, un kaļķakmeņi,

kuri vieglāk irst, atrodami vienīgi ma-

zākos dolomīta gabalos ar diezgan asām

šķautnēm, kuras viņu netālā ceļa dēļ

nav visai noapaļinātas. Smilšakmens

parādās apaļajās smilšakmena lodī-

tēs, kuras atlikušas no irdenā smilš-

akmena, bet pārējais sairis, dodams

sarkano smilti, no kuras galvenām kār-

tām, šķiet, dabūjusi sarkano krāsu vir-

sējā morēna. Apakšējā morēna turpre-

tim ir arvien pelēka. Grevingks pēdējo

izskaidroja ar to, ka dzelzs oksidi re-

ducējušies oksidulā, kurš dod gaišu

krāsu. Turpretim citi domā, ka krāsa

varētu būt sekas no ledus cita virziena,

kurš toreiz varējis būt no NW uz SO,

kamēr pēdējā ledus laikmetā tas bijis

no N uz S, kas vērojams no mūsu iz-

stieptajiem ezeriem, kuri virknējas NS

virzienā, no drumliņu virziena, un dolo-

mīta slāņu ieskrāpējumiem, kuriem arī

dažreiz ir NS virziens, ozu virziena

v. t. t. Apakšējā morēnā tomēr atro-
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Skats uz Ogres upi no kalna pie sporta laukuma

dam, kā Somijas, fā Skandināvijas sili-

kātus, tā tad virziens toreiz būs bijis
kā no NW, tā no N. Daži pielaiž, ka

tas varējis būt ledus, dažādos stāvos

dažāds, un ar to izskaidro silikātu ak-

meņu atrašanos morēnā no dažādām

vietām.

Ticamāk izliekas, ka sarkanā krāsa cē-

lusies no smilšakmena, kurš pirmajā
ledus laikmetā vēl lediem nebij sasnie-

dzams, kamēr pēdējā laikmetā ekzarā-

cija jau bij tik tālu tikusi, ka smilš-

akmens lielā mērā piedalījies morēnas

sastāva izveidošanā.

Sarkanā morēna zemes virsmā Rīgas
pilsētas zemēs parādās vienīgi SO da-

ļās, kamēr NW un SW daļā tā pa-

zūd zem aluvija nogulumiem un parā-

dās virspusē vienīgi dažu atsevišķu sa-

liņu veidā.

Robeža, kura atdala šos rajonus vienu

no otra, ir diezgan noteikta, un to va-

rētu novilkt pa Daugavas sengultni pie
Salaspils baznīcas virzienā uz Juglas
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ezeru līdz Daugavas un Juglas upes

ūdens šķirtnei pie Jaunulbrokas, pa

Piķurgas upīti, kura no šejienes tek

uz Ulbrokas ezeru, līdz Kalna-Sietiņu

mājām, no šejienes pa pļavām N virzie-

nā gar Jaum-Galancu mājām un tāļāk

līnijā gar Desu mājām uz Juglas upi.

Tā ka šie divi rajoni uzkrītoši atšķiras
viens no otra, kā stratigrafiski, tā ģeo-

gnostiski un arī pedoloģiskā ziņā, tad

viņus apskatīsim katru atsevišķi un sa-

dalīsim Rīgas zemes dīluvija un aluvi ja

rajonos.

DĪLUVIJA RAJONS

Rajons savā ziemeļu daļā ir viļņains

morēnu apgabals. Vakaru daļā, kur to

gar ziemeļa robežu skar Juglas upe,

atrodas zemas pļavas ar daudz vecām

Juglas upes attekām un gultnēm, kur

pēdējā veco aluviālo ieleju izlīkumoda-

ma, lielāku nokrišņu laikā, pavasaros un

rudeņos, iziet no krastiem un pārplū-
dina zemās pļavas, pastiprinādama pļa-
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vu audībuv bet līdz ar to dažreiz, pie-

nesdama zāli ar dūņām, pasliktinā-

dama pēdējās īpašības. Apkārtējās ze-

mes lēzenajās vietās ir pa lielākai da-

ļai smilšainas. Smilts izskalota, ar lielu

kaļķa trūkumu. Bieži sastop arī brūno

ortšteina kārtu. Augstākās vietās sastop

sarkano mālu ar lielāku vai mazāku

smilts piejaukumu. Rajona rītu daļu

pārgriež Juglas upe no N uz S, kur

pagriežas gandrīz taisnstūrī uz W. Upes

leja še ir šaurāka, augstākiem, bet lē-

zeni paceļošamies krastiem. Pļavas, lī-

dzīgas vakaru pļavām, ieņem starp ra-

jona pļavām pirmo vietu kā siena la-

buma, tā daudzuma ziņā. Zemes ir pa

lielākai daļai mālainas, ar augsti stā-

vošu gruntsūdeni. Apgabals ļoti bagāts

ar mežiem. Rītu daļā, kur zeme mālai-

na, meži ir jaukti, bet vakaru daļā, kur

augsni sastāda visvairāk smiltis, skuju
koki ir pārsvarā. Mežos novietojušies
lielāki sūnu un zāļu purvi un arī pļa-

vas, kuras pa lielākai daļai pārpurvo-

jušās un mazvērtīgas sava nekultūrālā

stāvokļa dēļ.

Rajona dienvidus daļu gar Daugavas

ziemeļu krastu ieņem plašā Daugavas

ieleja, pa kuru Daugava sirmā senatnē

vēlusi savus bagātīgos ūdeņus uz jūru,

kamēr viņa nebij savu gultni ievadījusi
dolomītu slāņos. Pa ieleju iet Daugav-

pils lielceļš, kura virziens gandrīz sa-

krīt ar ielejas robežu. Daugava še no-

sēdinājuši apakšējos slāņos akmeņus,
gružus, granti, smilti, kamēr virsējos

smalkāku materiālu, smilti ar daudz hu-

musa un arī mālu. Tādēļ Daugavas ie-

lejas zemes starp Rīgas zemēm ieņem

auglības ziņā izcilus stāvokli. lepretim

Ogres pilsētai, Rīgas territorija pāriet

Daugavas kreisajā pusē, kur lielāko pla-
tību ieņem Berkavas mežu komplekss,
un tikai gar Daugavu zemes tiek apstrā-
dātas. Zemes še ir ļoti smilšainas, iz-

ņemot Daugavas ieleju, kur tās ir la-

bākas. Mežu virzienā no S uz N pāršķeļ

Kausupīte, uz kuras netālu no tās ie-

tekas Daugavā atrodas Berkavas ūdens

dzirnavas. Upīte tek plašākā senā dū-

ņainā ielejā ar granfainu apakšgrunti,
kur dzidrajā ūdenī paglābušies vēži no

vēžu mēra, no kura gandrīz visā Lat-

vijā tie izmiruši. Nelielu platību Dau-

gavas kreisajā krastā pilsētas zemes aiz-

ņem arī Salaspils rajonā, kuras tur pa

lielākai daļai apstrādātas un atrodas

kalnainā morēnu rajonā. Rajona cen-

tru un visu SO daļu no Daugavas ie-

lejas līdz Ogres upei aizņem morēnu

uzkalni. Bet pa vidu šim uzkalnu rajo-

nam stiepjas no SO uz NW līdz aluvija

robežai mugurveidīga kalnu grēda, kura

vietām paplašinās, vietām sašaurinās

vietām sadalās divās parallēlās mu-

gurās, brīžiem paaugstinoties un brī-

žiem pazeminoties, vietām ar nelie-

liem pārtraukumiem. Šiem, tā sauca-

miem Ogres Kangariem, mūsu pilsētas
nākotnē ir lemts spēlēt ievērojamu lo-

mu, kuras sākumu mēs jau redzam

Ogres pilsētas attīstībā. Tādēļ tie ir

pelnījuši, ka tiem veltī lielāku vērību,

apskatot tos tuvāki.

Kamēr līdzīgas dabas kalni, kā Lielie un

Mazie Kangari, kuri atrodas nedaudz uz

ziemeļiem no Ogres Kangariem, ir sen

jau vispāri pazīstami, vismaz Vidze-

mes iedzīvotājiem, un bieži tos sasto-

pam literātūrā gan speciālā, gan daiļ-

literātūrā minētus, tikmēr par Ogres

Kangariem gandrīz nekur neatrod ne

vārda, līdz kamēr Neese savā ziņoju-

mā, 1850. g. piemin, ka arī Ikšķiles tu-

vumā esot atrodami Kangariem līdzīgi
kalni un tādus Baltijā būšot iespē-

jams atrast vairākus. Pat krievu topo-

grāfi tiem veltījuši maz ievērības, pie-
laizdami kartografēšanā kļūdas. Lielie

un Mazie Kangari kā šauras, ga-

ras muguras šķeļ plašus purvu rajonus

un iet virzienā uz Rīgu. Tādēļ iedzīvo-

tāji tos no seniem laikiem izlietājuši

satiksmei pār nepārbrienamiem purvā-

jiem. Ogres Kangariem līdztekus iet

Daugava, ar kuru, kā satiksmes ceļu,

Kangari konkurēt nevarēja. Bez tam

Daugavas ieleja pa lielākai daļai ir sa-

mērā sausa, līdzena vieta, kura bij kā

radīta tagadējam Daugavpils lielceļam.
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Skats no Ogres upes labā krasta uz Kazāku kalnu

Tādēļ Ogres Kangariem, kā satiksmes

ceļam, bij ļoti maza nozīme un tie pie

tam atrodas pa lielākai daļai plašos

mežos, atšķirti no Daugavas un lielceļa

ar vairākām staignām vietām, tad ir da-

bīgi, ka ceļotāja uzmanība tika pie-

griezta, pēdējiem. Ogres Kangari snau-

da savā vientulībā un nevainībā, līdz

kamēr uzbūvēja Rīgas-Orlas dzelzceļu
un Rīgas iedzīvotāji atklāja Ogres Kan-

garu skaisto dabu, viņu pauguros, gra-

vās un lejās, priežu pelēkajā zaļumā,

egļu slaidajās virsotnēs un Ogres upes

burbuļojošos ūdeņos. Un, kad lielpil-
sētas iedzīvotāja gar mūriem nodrāztā

acs neviļus no Kangaru virsotnes ie-

rauga Daugavas gaismas pilno leju, vi-

zuļojošo Daugavas sudraba lentu un aiz

tās zilās dūmākās tītos Zemgales me-

žus, viņam aiz muguras klusi, mieri-

noši izgaro Kangaru priežu sveķu vīraks,

vai tad viņam nevar rasties vēlēšanās

vēl un vēl reiz skatīt šīs dabas ainavas

un baudīt to mieru, kāds valda šejienes
kalnos? Pateicoties pilsētnieka nomo-
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cītās dvēseles slāpēm pēc miera, Ogres
kalnos dzima Ogres pilsēta.
Tomēr Rīgas pilsētas iedzīvotāju vairu-

mam Ogres Kangari tikpat maz pazī-

stami kā senāk; tas nezin, cik vērtī-

gas mantas tie sevī slēpj, un meklē tās

tālumā, nezinādams, ka tādas tik ātri

un tik viegli atrodamas tepat tuvumā.

Ogres Kangari pieder pie ozu kalnu

grupas. Tās ir garas, vienā virzienā

stieptas kalnu muguras, kuras upēm lī-

dzīgi locīdamās, dažreiz sadalās paral-

lēlās mugurās un iekšējā uzbūvē sastāv

no slāņaina rupjāka vai smalkāka ak-

meņaina materiāla, kurš segts ar se-

klāku vai biezāku smilšu segu, kurā

bieži atrodami ēratiskie akmeņi un ti-

piskas bedres, tā saucamās Kangaru
bedres ar stāvām nogāzēm.

Par Kangaru izcelšanos un dabu mūsu

tos turēja par kāpām. Bokvers domā-

ģeologi ilgi nebija skaidrībā. Huecks

ja, attiecībā uz Lielajiem un Mazajiem

Kangariem, ka tie ir mākslīgas dabas,

celti satiksmei, un apbrīnojama tā tau-
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ta, kura spējusi celt tik grandiozus sa-

tiksmes ceļus. Ilgi gan šāda teorija ne-

turējās, jo sešus gadus vēlāk Fišers to

apstrīdēja un rādīja ūdeņu piedalīšanos

Kāngaru uzbūvē. Visi vēlākie ģeologi,
kuri ar mūsu Kangariem nodarbojušies,

uzskatīja tos, kā lielo grēku plūdu ra-

dījumus. Arī mūsu lielais ģeologs Grē-

vingks, kurš gan par Kangaru izcelšanos

neizsakās, pats bija maldīgās domās, ka

pie Ogres tilta uz devonas dolomitiem

atrodoties 20—30 p. augstas, irdenas

smilšu grēdas, kas gan izskaidrojams

caur kādu pārpratumu. Vecākā ģeologu

paaudze, kura vēl atradās zem ve-

cās plūdu teorijas iespaida, nevarē-

ja arī citādi izskaidrot Kangaru iz-

celšanos, līdz kamēr nebij attīstījusies

glacīlā teorija, kura mums dod iespēju

ieskatīties Kangaru izcelšanās noslē-

pumā.

Kangaru kāpu raksturs jāatmet, tik-

līdz iepazīstas ar to uzbūvi un redz, ka

tie sastāv no rupjiem, mālainiem mate-

riāliem, kas tādēļ nevar būt vēja darbs.

Ņemot vērā slāņaino uzbūvi no no-

teiktiem materiāliem, arī mākslīga Kan-

garu rašanās nav iespējama. Tāpat arī

atmetama viņu izcelšanās caur plūdiem,

jo nav domājama tāda ūdens darbība,

kad no tās varētu reizē nosēsties māli,

smilts, grants un lielāki akmeņi.
Prof. B. Doss ir pamatīgi pētījis Ogres

Kangarus un nācis pie slēdziena, ka

arī tie ir ledus laikmeta darbs un cēlu-

šies pašā pēdējā ledus laikmetā, kad

ledus sāka strauji kust un kādas lielā-

kas ūdens straumes, kuras pa ledus

spraugām nonāca ledus zemākos slāņos,

izgrauza sev ceļu ledū cauruļu veidā,

vai arī beidzot pārvērtās par ledus tu-

neļiem. Ūdens brāzdamies pa šiem tu-

neļiem, nesa sev līdz visu to materiālu,

ko ledus bij ceļā paņēmis līdzi, un no-

sēdināja savā gultnē ik pēc straumes

ātruma maiņas: še rupjākus, tur smal-

kākus materiālus. Ledum galīgi izkū-

stot, šie materiāli palika uz vietas. No

tiem, kuri nu bij padoti brīvajam gaisa,

nokrišņu un veģetācijas iespaidam, ku-

ram vēlāk pievienojās arī cilvēka ie-

spaids, izveidojās tas* ko mēs tagad sau-

cam par Ogres Kangariem.
Raksturīgās, dziļās bedres, ar diezgan
stāvām sienām, atrodamas uz visiem

Kangariem; tās cēlušās no ledus iebru-

kumiem tuneļos, kur caur radušos šķēr-

sli ūdens zaudēja ātrumu, nosēdināja
vairāk nestā materiāla un, meklēdams

ceļu traucējuma apturēšanai, paplašinā-

ja savu gultni un dažreiz pieņēma citu

virzienu. Turpretim, iebrukuma vietās,

nekas nevarēja nogulsnēties, un, kad vē-

lāk ledus izkusa, šinīs vietās radās ti-

piskas bedres, kuru izcelšanās bija grū-

ti izskaidrojama, un ap kurām tagad

vijas tik daudz teiku. Šis tuneļa upes

virziens varēja iet no ledus masas uz

perifēriju, tā tad uz SO, gandrīz līdz-

tekus mūsu Daugavai, bet pretējā vir-

zienā. Doss domāja, ka upes virziens

būtu gājis uz tagadējo Rīgas jūras līci,

jo zem dīluvija nogulumiem atrodošās

devonas formācijas kritums esot pē-

dējā virzienā.

v, Tolls, Hausens un citi pieņem, ka

virziens esot bijis uz dienvidiem, jo

zemes reljefs toreiz bijis citāds un ne-

var arī pieņemt, ka ūdens būtu tecējis

ledus masās iekšā, kuras pašas bij
ūdens avots, un nevis no tām ārā. Sam-

sonovičs, piem., pierāda, ka tanīs lai-

kos Baltijas jūras ieplakas nemaz nav

bijis un Vislas upe interglaciālā laik-

metā tecējusi pa tagadējās Baltijas jū-

ras dibenu.

Ogres Kangari iesākas NW no Liel-

vārdes stacijas ar mērenu paaugstinā-

jumu un sasniedz pie Šiliņu mājām 73

m virs NN un 18 m virs tuvākās ap-

kārtnes, pēc tam turpinās viļņveidīgi,

pazeminādamies un paaugstinādamies,

un pie Kilupes sasniedz piepēši 14 m

virs NN. Ir tipiska mugura no s—loo

m platumā un tauta to nosaukusi par

Mugurkalnu. lekšējā uzbūvē tas sastāv

no rupjas grants, vietām smalkākas

grants, rupjiem gružiem ar apaļiem si-

likātakmeņiem galvas lielumā un galve-
nām kārtām dolomītu drupu slāņiem.
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Skats pie Norupītes ietekas Ogres upē

Virsū segti ar dzeltenu smilti, kur ne-

reti atrodami ēratiskie akmeņi, tāpatkā

tuvākā apkaimē. Kilupes tuvumā atro-

dama ovāla Kangaru bedre 90 m garu-

mā un 11 m dziļumā.

Tālāk nāk līdz 8 m augstais, 50 m pla-

tais Elkšņukalns, kurš sagriezies līku-

mā un sadalās divos parallēlos zaros,

ziemeļos Rūneskalns, dienvidos bezno-

saukuma zari, no kuriem pirmais stiep-

jas, pamazām pazeminoties līdz Ogres
kalniem. Beznosaukuma zars stiepjas
līdz Augš-Dūju mājām, kur izbeidzas.

No šejienes ņemts materiāls Daugavpils

dzelzceļa būvei, tā kā še muguras vietā

tagad atrodas izrakta garena grava, ku-

ra pa daļai aizaugusi krūmiem un ta-

gad noder ganībām.

Zara dienvidrietumu daļā, kur materiāls

nav bijis tik noderīgs dzelzceļa vaja-
dzībām un kur rupjais materiāls vie-

tām segts ar morēnu mālu, kurš savu-

kārt segts ar pietiekoši biezu augsnes

kārtu, pēdējā laikā nodibinājusies pir-
mā Latvijas puķu sīpolu audzētava, kurš
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būs pirmais lielākais šāda veida pasā-

kums uz atsvabināšanos no Holandes

aizbildniecības šo augu kultivēšanā.

Rūneskalns augstākajā vietā sasniedz 18

m virs jūras līmeņa un pazeminādamies

turpinās uz ziemeļiem, zemas muguras
veidā, atdalīdamies no Ķenču kalna ar

grāvjiem līdzīgu purvu un izbeidzoties

paugurainā pamatmorenu apvidū uz zie-

meļiem. Visi minētie uzkalni sastāv no

rupjāka vai smalkāka kārtaina mate-

riāla, kur gružos dominē dolomīti un

pēc tam silikāti. Virspuse segta arvien

ar dzeltenu smilti, kurā nav retums

ēratiskie akmeņi. Uz ziemeļiem no

līdzena morēnu uzkalnu apvidus, kur

augstākās vietās apstrādātas, bet ze-

mākās ieņem pa daļai pārpurvotas

pļavas, aizaugušas ar sīkiem krūmiem.

Uz dienvidiem atrodas senaluviālā Dau-

gavas gultne, kur virs dolomītiem at-

rodas sarkanais morēnu māls, kurš segts

ar humozu aluviālo smilti, bet vietām

iz tām parādās sarkanais morēnas māls

arī virspusē. Visa ieleja aizņemta tī-
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rumiem un pļavām, kuri pieskaitāmi la-

bākajiem šinī apvidū.
Pēc maza pārtraukuma pie Dūju mā-

jām Kangari turpinās uz ziemeļiem no

tām kā Ogres kalni ar 20 m augstumu

virs jūras līmeņa, sadalās vairākos uz-

kalnos ar dziļiem iedobumiem un pēc

tam sadalās divās daļās ar starp tām

atrodošos sūnu purvu. Austrumdaļa ir

tipiska šaura mugura, sasniedz savā

augstākajā vietā, Ķenču kalnā, 69 m virs

jūras līmeņa un 30 m virs tuvējās ap-

kārtnes un turpinās viegli pazeminoties

līdz Ogres upei. Ķenču kalna augstākajā
vietā šķērsām pār muguru atrodas ne-

tālu viena no otras divas šķērsmuguras
9 m augstumā, bet tās ir mākslīgi uz-

bērumi, kurus kāda tauta sirmā senatnē

cēlusi savai aizsardzībai.

Ķenču kalns ir šaura, stāva mugura un

atdalīts no apkārtējiem paaugstināju-

miem ar sūnu purvu, kurš senos laikos

noteikti ir bijis daudz staignāks, un

varēja būt pieietams tikai no divām pu-

sēm pa šauro muguru, kur ienaidnieku

sagaidīja aiz uzbērumiem varonīgie aiz-

stāvji; tas varēja būt stiprs un grūti

ieņemams cietoksnis, kura ieņemšanai

vajadzēja vēl varonīgāku ieņēmēju. Arī

pasaules kara laikā kalna īpašības stra-

tēģi izmantojuši, ierīkodami te apcie-

tinātu punktu, no kura vēl tagad kā

atliekas rēgojas kāda betona blindāža.

Šim līdzīgi sirmās senatnes nocietinā-

jumi atrodami arī citos Kangaros. Pa-

visam citādas uzbūves ir Ogres kalnu

rietumu zars, kurš, līdzīgi viņu sāku-

mam pie Lejas-Dūju mājām, sadalās ve-

selā stāvu uzkalnu labirintā, atdalīda-

mies viens no otra gan lēzenām lejām,

gravām, gan katlveidīgām bedrēm. Aug-

stākajā vietā kalni sasniedz 72 m virs

jūras spoguļa, un Kazaku kalns pie

Ogres upes — 62 m virs jūras spo-

guļa un 36 m virs tuvējās apkārt-
nes Daugavas vecajā aluviālājā ie-

lejā. Kopumā šis zars atstāj plašāka

kalnāja iespaidu un pavirši iepazīsto-
ties nevarētu nākt uz domām, ka tas

pieder pie oziem, bet gan drīzāk pie

pamata morēnas, biežāki sagrupētu mo-

rēnu kalnu apgabala.

Bet, iepazīstoties ar tiem tuvāki, redzam

to pašu ozu kārtaino uzbūvi no grants,

smilts, oļiem, kuri sastāv no dolomītiem,

kaļķakmeņiem, Somijas granitiem v. 1.1.

kuri segti ar dzelteno līdz iesarkani

dzelteno smilti, kurā atrodami arī ēra-

tiskie akmeņi. Turpretim, kalnu pama-

tā, atrodam sarkano, akmeņaino morēnas

merģeļa mālu. Šis māls ir par pamatu

tam, ka ūdens, kas no nokrišņiem sa-

krājies kalnos, pa kalnu irdeno uzbū-

ves materiālu viegli nonāk līdz mālam

un pa šo ūdeni necaurlaidīgo slāni te-

cēdams izplūst kalnu dienvidvakaru no-

gāzē avotu veidā. Māli nogāzē pie Ne-

jautām sasniedz ievērojamu augstumu,

kur ūdens, izplūzdams pa nogāzi, pa-

dara šo nogāzi mitru un mazāk vērtīgu

vasarnīcu un sanātoriju būvei. Turpre-

tim, kalni un gravas kalnāji, ir arvienu

sausi, kur ūdens nekad nesakrājas.
Kalni noauguši ar mežu un krūmiem.

Vietās, kur virspusē parādās morēnu

māls, kas sevišķi augstu paceļas kalnu

dienvidus nogāzē, mežs sastāv vairāk no

lapu kokiem. Parādās kaļķi cienošas

liepas un lazdas, tad ievas, kuras ziedu

laikā ļoti atdzīvina nogāzes svaigo za-

ļumu un saista pa Daugavpils dzelzceļu

ceļojošās publikas uzmanību. Pa starpām

pievienojās arī pīlādzis un paretam kāds

ozols, egles, un, kā visur līdzīgās vie-

tās, arī mūsu baltalksnis. Kalnu vir-

sotnes un sausākās vietas aizņem gal-

venām kārtām priedes. Kalnu centrālā

daļā un ielejās starp kalniem un dzelz-

ceļu sabūvēts daudz vasarnīcu. Starp
kalniem un Ogres upi atrodas Ogres

upes leja, noaugusi ar eglēm un lapu

kokiem, kur līdz ar daļu no kalniem

rezervēts ap 40 p. liels gabals nākoša-

jam parkam un kur pašreiz notiek visi

izrīkojumi un apmetas lielākās ekskur-

sijas.

Ogres kalni turpinās otrā pusē Ogres

upei, Ogres parka kalnos, kas savā uz-

būvē ļoti līdzīgi pirmajiem sadalās vai-

rākos uzkalnos ar dziļākām ieplakām
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Ogres upes skats no Ogres kalniem uz leju

un pie Bandreviča vasarnīcas pārvēršas
atkal par tipisku muguru 41 m virs

jūras līmeņa un 20 m virs apkārtnes,

turpinoties līdz Liepiņas upītei un

kā Paegļu kalns pakāpeniski pazemi-
nādamies. Liepiņas upīte iesākas Velna

tīrelī, mežā, aiz Serķīšu kalna. Pie Tī-

nūža lielceļa, kur izbeidzas Paegles

kalns, kur tā tecējusi līču loču pa pļa-
vām līdz Meža prospektam, tagad tai

laupīta viņas pašas radītā gultne, un

inženieris ierādījis vietu visai neiespai-

dīgā grāvī gar jaunradīto Robežas ielu

līdz Vidus prospektam. No šejienes tā

atkal jautri urdz pa savu veco gultni,
kuru tā pie dzelzceļa ērodējusi līdz pat

devoniskajiem dolomītiem, un netālu no

lielceļa pēkšņi pazūd dolomītu alā, lai

netālu no Ogres upes atkal parādītos
zemes virsū. Uzplūdu laikā šī ala iz-

rādās par nepietiekošu visu ūdeņu uz-

ņemšanai un liekie ūdeņi straujā kri-

tumā tek uz Ogres upi pa virszemes

gultni. Daugavas senajā ielejā no Ogres
pilsētas uz leju līdz Slankaiņu mājām

„Klio"

vairākās vietās uzietami nelieli iegru-

vumi, kuri uzņem un novada apkārtnes

ūdeņus. Vairāki tādi iegruvumi atrodas

Ogres grīvas muižas tīrumos starp pil-
sētu un Liepiņas upi, kur nosusināša-

nas grāvjiem nav citas notekas, ka vie-

nīgi šīs piltuves. Tādas vietas atrodas

Ogres muižas tīrumos uz leju, kā arī

Slankaiņu un Skrēveļu māju apkaimē.

Pēdējo māju robežās, kur lielceļš pieiet

vistuvāki Daugavai, izplūst arī kāds

avots no Daugavas krastā atklātajiem
dolomīta slāņiem. Ogres parkā rotaļu
laukums pie baznīciņas agrāk esot bijis

gluži līdzens, bet pašlaik tas vidū ir

par 0,6 m pazeminājies lēzenas muldas

veidā. Laukuma galā, Lielvārdes pro-

spekta malā atrodas lielāka ovāla bedre,

kura var būt cēlusies tādā pat veidā

caur iegrūšanu, jo bedrē nekad un ne

kādos apstākļos neuzkrājas ūdens, tā

ka bedres galā ir uzbūvēta pat kāda

vasarnīca. Šie iegruvumi ceļas caur

ūdens darbību, kurš piesātināts virs ze-

mes ar C02,
nonāk dolomīta spraugās



290

pa ilgāku laiku tos izkausē un aiznes.

Kad dobums ir sasniedzis attiecīgu pla-

šumu, ka virsējā sega vairs nevar turē-

ties, tad izgāžas. Ka taisni šinī vietā

slāņos rodas tukšumi, tam par cēloni

var būt arī tas, ka zem Ogres kal-

niem un parka atrodas zemes kroka jeb

antiklināle, kura nāk no Tomes pār Ogri

un iet, domājams, tālāk NW virzienā.

Antiklinālei rodoties, dolomīti sasprē-

gāja un radīja ūdenim pirmos ceļus,
kas tad tos paplašināja un bija par cē-

loni iegruvumiem. Ap šo vietu ar an-

tiklināli satikās tā upe, kura radīja mū-

su Kangarus. Ūdeņi, sastapdami trau-

cējumu ceļā, pazaudēja ātrumu un at-

svabinājās no līdzi nesta materiāla, pie-

sērēdami upes gultni. Aptecēdami trau-

cējumus, ūdeņi izgrauza jaunas gultnes,

piesērēja tās atkal, un, kad ledus iz-

kusa, palika akmeņainu dubļu kalni, no

kuriem saule, gaiss, nokrišņi un veģe-

tācija izveidoja Ogres un Ogres parka

kalnus, kuri bij tapuši tik pievilcīgi, ka

rīdzinieki sāka uz tiem apmesties un

tā lika pamatu tagadējai skaistulei

Ogres pilsētai.
Uz W no Liepiņupes sākas Augstais
kalns un turpinās tālāk kā Zilaiskalns,
sasniedzot augstākajā vietā 47 m virs

jūras līmeņa un 24 m virs zemās ap-

kārtnes. Muguras platums ap 10—25 m.

Ziemeļu pusē iet Tīnūžu lielceļš, dien-

vidus pusē — purvainas pļavas.

Augstā kalna pagriezienā uz SW atro-

das Kangaru bedre. Tālāk mugura tur-

pinās zem nosaukuma Grants kalns.

Nosaukums laikam radies no tā, ka še

kādreiz ņemta grants. Grants bedrē tad

ir arī saskatāma kalnāja oza daba. Be-

dres dibenā oļi, tad grants un augšā
smilts. Oļi un grants, ka visur, sastāv

galvenam kārtām no dolomītiem, un še

dolomīta attiecības pret silikāta akme-

ņiem ir ka 8 :1. Dolomītu šķautnes vāji

noapaļotas, kas rāda, ka nav visai tāli

nestas. Smiltī arī še daudz ēratisko ak-

meņu. Uz N no grants bedres atrodas

kāda tipiska Kangaru bedre 100x100 m

plata un 12 m dziļa. No šejienes mu-

gura stiepjas līdz Velna ezeram, no sā-

kuma lēni pazeminādamās līdz 4 m un

Velna ezera tuvumā atkal paaugstinā-
damās Līdz 12 m virs apkārtnes.

Minētos kalnus, sākot no Ogres upes,

pavada divi vairāk vai mazāk parallēli

mugurveidīgi paaugstinājumi. Ziemeļu

paaugstinājumi iesākas ar Serķīšu kalnu.

Tie uzskatāmi kā Ķenča kalna turpinā-

jums un, sākot ar 9 m augstumu, uzņem

vienu atzarojumu no Ogres kalniem, pa-

plašinoties no 40—150 m platumā. Dien-

vidus nogāze ir stāva, bet ziemeļu —

lēzena. Tālāk turpinās kā Ogukalns un

Pelītes kalns. Še, kur to šķeļ Tīnūžu

lielceļš, tas savienojas ar atzarojumu,

kurš nāk no Grants kalna, pagriežas uz

SW un kā Liepukalns gandrīz sasniedz

pēc skaita trešo galvenās muguras at-

zarojumu un turpinādamies tālāk NW

virzienā pie Velna ezera sasniedz gal-

veno grēdu.
Trešā paaugstinājumu ķēde sākas netālu

no Paegļu kalna kā zems lēzens pa-

augstinājums, sasniedz pie Mārsona va-

sarnīcas 10 m augstumu virs apkārtnes

un pāriet tikpat augstā Slotu kalnā, uz

kura atrodas Ogres mežniecības ēkas,

un turpinās līdz dzelzceļam un gar to

līdz Liepiņas upītei. Atzarojuma virs-

pusē atrodas dzeltenā smilts, apakšā

grants, bet Slotu kalnā arī māls lēcas

veidā. Pēc pārtraukuma Liepiņas upes

lejā paaugstinājums turpinās lēni pa-

augstinādamies un paplašinādamies

starp dzelzceļa stigu un pļavām, kuras

savukārt stiepjas līdz Zilajam kalnam,

un uz vakariem sašaurinādamies pie-

laiž paaugstinājuma atzarojumu gandrīz

pie Zilā kalna. Paaugstinājuma dien-

vidus pusē zem seklas smilts kārtas at-

rodas māls, no kā apvidus dabūjis Mā-

lu kalna nosaukumu. Mālu kalnu Rīgas

pilsēta pēc kara iedalīja apbūves ga-

balos, un pašreiz tie ir gandrīz visi ap-

būvēti.

Pie dzelzceļa pieturas punkta Ogre II

paaugstinājumu pārgriež dzelzceļa sti-

ga tā augstākajā punktā, kur tas pa-

ceļas līdz 10 m pār dzelzceļa stigu.



291

Ogres upes skats no sporta laukuma uz augšu

No šejienes tas sašaurinās un turpinās

pazeminoties NW virzienā, kur atkal no-

manāms muguras veids, kas paugurai-

ni paaugstinoties un pazeminoties tiek

vēl reizi no dzelzceļa stigas pārgriesta

un tad lēnām paaugstinoties turpinās,

līdz kāmēr iepretim Ikšķiles stacijai

nobeidzas ar divām virsotnēm, Dubes

jeb Dobju kalniem 62 m virs jūras spo-

guļa un 41 m virs apkārtnes.
Še to no galvenās grēdas šķir šaura pur-

vaina zemes strēmele.

Ogres parka kalni, Paegles kalns un pa

daļai Ogres upes un Daugavas kopējā
vecaluviāla gultne starp kalniem un

Ogres upi jau priekš kapa bij apbūvēta
ar vasarnīcām un dažādām tirdzniecī-

bas iestāžu ēkām, kuras pasaules kara

laikā nopostīja līdz pamatiem; atliku-

šas bij tikai nedaudz pussagruvušās
ēkas. Tagad tās ar nedaudz izņēmu-
miem ir atkal atjaunotas daudz labākā

izskatā, kā priekš kara, un Rīgas pil-
sēta bij spiesta iemērīt ap 200 apbūves
gabalus Mālu kalnā, Grebzdes salā, pie

Norupītes un pie Slotu kalna, kuri arī

Rob. Johansons

jau pa lielākai daļai apbūvēti ar vasar-

nīcām. Arī kreisajā pusē Ogres upei

pēc kara vasarnīcu skaits ir pavairo-

jies.

Ogres skaistā daba, ērtā satiksme kura

pēdējā laikā uzlabota ar vilcienu skaita

pavairošanu, jaunas piestātnes nodibi-

nāšanu, kā arī autobusu satiksmes at-

klāšana pievilka Rīgas iedzīvotājus va-

saras atpūtā, un rezultātā izauga jau-

na Ogre, kurai priekškara Ogre neva-

rētu līdzināties.

Kalni apauguši ar skaistu priežu mežu,

bet ielejās parādās arī bērzs, un, kā

visur, kur vien cik necik auglīgāka ze-

me un cilvēka roka nav pieskārusies,

iekaro sev vietu mūsu baltalksnis. Vie-

tās, kur atklājas morēnu māls un kur

Kangaru upe nosēdinājuse mālaināku

materiālu, zaļo slaidas egles un atdzīvi-

na vienmuļīgo priežu pelēko zaļumu.

Ogres Kangaru NW gals, sākoties pie

Ogres ar Zilo kalnu un beidzoties iepre-

tim Ikšķilei ar Dubes kalniem, rada stā-

vu nogāzi uz SW, ierobežodams Dau-

gavas leju no NW puses, aizsargādams
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nogāzi un leju no skarbajiem ziemeļu,

ziemeļu rietumu un asajiem rīta vējiem.

Tādēļ še mūsu pašu ziemeļnieciskā sau-

līte it kā bagātīgāki kaisītu savu zelta

staru siltumu un ievilina še tādus augus

kā: Rosa glauoa un ingasa, dažas Pirus

oommunis, Crataegus pasugas un c, ku-

ri saulītei uzstāda augstākas prasības

Un citur Vidzemē tikai retumis atro-

dami.

Saules staru darbību pastiprina kalnos

augošie augstie priežu meži, kur no ne-

mīlīgajām debesu pusēm nākošie vēji

zaudē savu spēku, spēkodamies ar sti-

prajiem priežu zariem, kādu nogāzē jūt

tikai kā kāda milža nogurušas elpas tā-

lus šņācienus, bet pašā nogāzē valda

miers, putnu dziesmas un plīvo priežu
mežu aromāts.

No kalnu virsotnēm acij atklājas skati

uz Daugavas plašo leju un tās virzie-

niem uz leju un augšu, tumšajiem me-

žiem Pārdaugavā, Baldones zilos me-

žos tītajiem uzkalniem, Ogres pilsētas

baltsarkanajām ēkām un Daugavas lejā,
tuvumā un tālumā izkaisītajām saim-

niecībām. Kad piedevām saule ziemas

sarmā šo ainu apzeltī, dimanta sniegi

zem še iemaldījušās cilvēka kājām

čirkst, dūmi no skursteņiem lejā lēni

pret debesim kāp un vilciens baltus

dūmu mutuļus veldams, elsodams, uz

priekšu steidzas, tā ir tāda aina, kas

spēj apmierināt visizsmalcinātākā estēta

dvēseli un ar savu mieru dziedēt slim-

nieka pesimistiski noskaņoto psīchi. Ja

Rīgas iedzīvotājs pazītu šos kalnus un

viņu dabu, viņš drīz vien mācītos cienīt

viņu īpatnējo skaistumu un necenstos tik

daudz pēc Alpu un Itālijas kalnu ma-

jestātiskuma, bet justos dažkārt apmie-

rināts arī ar mūsu pašu dabas mīlīgumu
un baudu, kādu tā var papilnam dot. le-

pazinušies ar Ogres kalnu dabu, Rīgas
iedzīvotāji atraduši, ka Ogres gaiss at-

stāj daudz labvēlīgāku iespaidu uz slim-

niekiem, kuri slimo ar sirds un elpoja-
mo orgānu kaitēm, nekā jūrmalas. Tā-

dēļ Ogrē katru vasaru saplūst liela da-

ļa tādu vasarnieku, kuri cere sasniegt

kādu atvieglojumu šinīs kaitēs.

Tikai ziemā Ogre nav spējusi saistīt pie

sevis apmeklētājus uz ilgāku laiku, lai

gan Kangaru daļa uz Ikšķiles pusi spētu

visu to dot, ko prasa no ziemas kūrorta;

tur klusajās, saulainajās nogāzēs būtu

iespējams apsauļoties nevien vasarā, bet

arī ziemā.

Pie Velna ezera galvenās ķēdes mugu-

ra paplašinās līdz 150 m platumā un

še atrodas 4 Kangaru bedres no 25—270

m garumā, 25—100 m platumā un 4—lo

m dzijumā. No šejienes tā sāk sašauri-

nāties un stiepjas līdz Kaparāmura eze-

ram kā šaura mugura, kura vietām sa-

sniedz 17 m virs apkārtnes. Cik tālu

še paaugstinājumam ir Kangaru daba,

nav zināms. Še sākas nemierīgo dibe-

na morēnu apvidus, kur dažreiz uz-

kalni sasniedz ievērojamu augstumu.

Pikukalna augstumi, liekas būs tie aug-

stākie. No šejienes skaidrā laikā ļoti

labi saskatāmi Rīgas torņi. Varētu sa-

skatīt sakaru ar Kangariem pie Šiliņu

mājām, tur paaugstinājumos atrod Kan-

garu materiālu un ļoti var būt, kā šie

ir saistošie locekļi ar tipisko muguru

pie Sēlēku ezera, 350 metru garumā

20 —32 m augst. virs jūras līmeņa.
Oziem līdzīgs, muguru atgādinošs pa-

augstinājums atrodas pie Šipu kroga,
kurš nobeidzas Daugavas krastā, iepre-

tim Nāves salai, pārtraucot še vecalu-

viālo Daugavas gultni.

Tipiska zema mugura ar ozu materiālu

atrodama pie Salaspils Šķilteru mājām,

kura kā lēzens, maz jūtams paaugstinā-

jums stiepjas uz Salaspils kapiem, no

šejienes pār Kurtes muižas ganībām uz

Dzirnavu kalnu, pie Kurtes muižas, no

šejienes uz Būdas kalnu un izbeidzas,

paaugstinādamies ar Āžu kalnu, netālu

no Pikurgas upītes, kur mēs novilkām

robežu starp aluviju un dīluviju. Āžu

kalns pašlaik gandrīz ir norakts, izman-

tojot materiālus ceļu labošanai.

Ar šo mēs esam nonākuši līdz dīlu-

Vija rajona vakara robežai, kur starp

morēnu lēzeniem pauguriem, netālu no



URBUMS N° 1

Apraksts

1. Augsne.

2. Smilšains pelēks māls ar humusu.

3. Brūns merģelains māls (morēnu).

4. Balts merģelis.

5. Zaļš māls.

6. Šķiedrains ģipss.
7. ledzeltens merģelis.

8. Pelēks plaisains dolomits.

9. Blīvais ģipss-brūns.

10. Zaļš merģelains māls ar šķiedraina un

blīva ģipss kartiņām.

11. Pelēks dolomits.

12. Pelēks dolomits ar niecīgām blīva

ģipss kārtiņām.

13. Zaļš māls,merģelains ar šķiedraina

ģipss kārtiņu.

14. Blīvais ģipss-pelēks.

15. Pelēks dolomits.

16. Zaļš merģelains māls ar 2 šķiedraina

ģipss kārtiņām.

17. Blīvais ģipss-pelēks.
18. Zaļgans merģelains māls ar šķiedraina

ģipss kārtiņu.

19. Pelēks dolomits ar blīva ģipss kristāliem.

20. Blīvais ģipss-brūns.

21. Pelēks dolomits ar blīva ģipss kārtiņu.

22. Zaļgans merģelains māls ar 2 šķiedraina

ģipss kārtiņām.

23. Pelēks dolomits.

24. Zaļš merģelains māls.

25. Blīvais ģipss ar cieta māla kārtiņām.

26. Zaļš māls ar 2 šķiedraina ģipss kārtiņām.

27. Pelēks dolomits.

28. Zaļš merģelains māls ar šķiedraina ģipss

kārtiņām.
29. Pelēks dolomits.

30. Zaļš merģelains māls ar šķiedraina

ģipss kārtiņām.

31. Pelēks dolomits ar ģipss kristāliem

32. Zaļš merģelains māls.

33. Pelēks dolomits.

34. Zaļš merģelains māls.
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Salaspils stacijas, starp Marijas muižu

un Zeltiņiem novietojies plašais Zariņu

sūnu purvs. Purvs attīstījies uz 15 m

virs jūras spoguļa atrodošās morēnas,

sasniedz savā dziļākajā vietā 10 m un

vidū pārsniedz augstumā apkārtējos mi-

nerālos uzkalnus. Purvs pašlaik ir ne-

izmantots, vidū bez sūnas vēl atrodami

virši, zilenāji un vaivariņi; uz perifēri-

ju, kā visur līdzīgas purvos sāk parā-

dīties sīkas, panīkušas priedītes līdz ka-

mēr nomalēs priedes parādās jau gan-

drīz normālā augumā. Dienvidu galā

purvs pagriežas virzienā uz dienvidiem

un pāriet Kūlaines purvā, kurš jau ir

pārejas purvs, ir labi sadalījies un apak-

šējās kārtās dotu labu dedzināmo kū-

dru. Šī purva daļa ir nosausināta un

varētu sākt purva kultivēšanu.

Aluvija rajons.

Otram ledus laikmetam sākoties mūsu

zemes reljefs bij citāds, nekā tam uz

beigām ejot. Sākumā vēl Baltijas jū-

ras nav bijis, bet uz beigām ejot Rī-

gas jūras līča vietā bij radušās divas

no N uz S ejošas parallēlas ieplakas,

bij radusies Vidzemes vidienas aug-

stiene un Peipus-Lubānas ieplaka. Pa-

teicoties jau esošam reljefam kūstošais

ledus, kas bij kļuvis plānāks, bij spiests
vairāk padoties zemes reljefa iespaidam

un sadalīties vairākās parallēlās strāvās

jeb mēlēs. No šīm mūs vairāk interesē

tā mēle, kura slīdēja pa tagadējo Rī-

gas jūras līča ieplaku. leplaka ir stie-

pusies uz dienvidiem līdz Kurzemes-

Līetavas gala morēnai, kura sākās pie

Vegeriem un stiepās puslokā līdz Bir-

žiem.

Kad ledus bij atkāpies uz ziemeļiem

no tagadējā Rīgas jūras līča dienvidus

krasta, ieplaka piepildījās ar izkusušā

ledus ūdeņiem un radās ezers, kura

ūdeņiem nebij notekas, ka agrāk, kad

vēl nebij paaugstinājums Kurzemes-Lie-

tavas gala morēnas vietā, un ledus ūde-

ņi svabadi notecēja uz dienvidiem. Kad

ūdeņi arvienu vairāk uzkrājās, tie iz-

rāva sev noteku pa tagadējās Abavas

gultni, kur pa seno Ventas ieleju no-

tecēja Ņemanas upes sengultnē. Ezera

ūdeņi bij auksti un, kā tādi, kas ra-

dušies no izkusušiem nokrišņiem, bez

sāls. Uzdambētie ūdeņi bij rāmi un

kā tādi varēja nosēdināt tikai duļķes.
No šīm duļķēm cēlušies slokšņu māli,

kuri nogūlās ezera dibenā uz diluviāla

materiāla. Šī ezera NO daļā ietilpa arī

mūsu aluvija rajona zemes. Kad ledus

bij atkāpies tālu uz ziemeļiem, liela da-

ļa Somijas un Skandināvijas bij nogri-
musi jūrā, kura ziemeļos caur tagadē-

jo Ladogas ezeru savienojās ar Ledus

okeānu un vakaros, kur tagad atrodas

Dānijas salas un dienvidus Norvēģija, ar

Ziemeļu jūru. Ūdens šinī jūrā bij ļoti
auksts un sāļš, jo agrākajā ezerā ta-

gad svabadi ieplūda okeāna sāļie ūde-

ņi. Šīs jūras nosēdumos tā tad atrod

tikai arktiska klimata floras un fau-

nas priekšstāvjus.
Šīs jūras nogulumos ir sevišķi izpla-
tīta gliemene y.oldia arctica, kura vēl

tagad dzīvo Ziemeļu okeānā un pēc ku-

ras toreizējo ledus jūru nosauca par

Joldijas jūru. No tiem laikiem mūsu

jūrā atlicies un dzīvo vēl tagad vēzis

idothea entomon, kurš visiem jūrmalas

apmeklētājiem ir visai pazīstams.
Klimats toreiz varēja būt tikai arktisks.

Zviedru ģeologi ar Sernanderu priekš-

galā, pētīdami fosilo faunu un floru, se-

višķi purvu kārtās, nākuši pie slēdzie-

na, ka šis laikmets varēja būt apm. no

10.000—7500 pr. Kr. Kupfers, kurš iz-

darīja pētījumus pie mums, uz šo pētī-

jumu pamata piekrīt zviedru ģeologu
domām un attiecina tās arī uz mūsu

zemi.

Uz laikmeta beigām, kad ledus bija at-

vilcies vēl vairāk uz ziemeļiem, ledus

masas Joldijas jūrā samazinājušās, kli-

mats tapa siltāks, iesākās tā sauktais

subarktiskais periods, no 7500—6500 g.

pr. Kr.

Pēc tam klimats tapa sausāks, iesākās

boreālais periods ap 6500—5000 g. Ap

šo laiku notiek zemes pacelšanās, kura
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ir sevišķi stipra ziemeļos. Joldijas jū-

ra zaudē savu savienojumu ar Ledus

okeānu un vakaros, tagadējā Dānijā

zaudē gandrīz sakarus ar Vācu jūru.

Pazaudējusi sakarus ar okeāniem Bal-

tijas jūra top par ezeru un pie tam par

saldūdens ezeru, jo ezerā ieplūst ba-

gātīgi upju ūdeņi, un sakars ar okeānu

palicis pa šaurumu starp Dāniju un

Norvēģiju. Ezera nogulumos atrod atlan-

tiskās floras un faunas pārstāvjus. le-

radušies ir ozoli, liepas un saldūdeņa

gliemji Ancvlus fluviatilis, no kura laik-

mets ir dabūjis Ancvlus laikmeta no-

saukumu. Nokrišņi ap šo laiku ir sā-

kuši pavairoties, strauti un upes sākuši

stiprāki tecēt, grunts ūdeņi pacēlušies

un avoti sākuši stiprāki darboties, iesā-

kās zemju pārpurvošanās. Šinī laikā

meklējama mūsu lielāko purvu izcelša-

nās. Pieturoties pie zviedru zinātnieku

kalkulācijas, laikmeta robežas varētu

novilkt starp 5000—2500 g. Pēc tam ar

purvu floras pētījumiem konstatējams,
ka klimats top sausāks, purvu izplatī-
šanās izbeidzas, tie sāk izžūt un ap-

mežoties. Pēc zviedru pētījumiem, laik-

mets turpinās līdz 500 g. Pēc tam kli-

mats pasliktinājās, top vēsāks, nokriš-

ņi pavairojas, purvi sāk atkal augt, glez-
nākie lapu koki izzūd, kas varētu būt

turpinājies līdz pat 1200 g. pēc Kr.,

kad klimats tapis kontinentālāks un

tāds turpinās līdz pat mūsu laikiem.

Epirogenētiskām jūras un kalnus rado-

šām zemes kustībām arvienu turpino-

ties, ancilus ezera vietā radās atkal jū-

ra, kura savienojās ar Atlantijas oke-

ānu apmēram tagadējā veidā caur jū-

ras šaurumiem, starp Dāniju un Nor-

vēģiju. Sāļie okeāna ūdeņi varēja atkal

ieplūst mūsu jūrā un līdz ar tiem arī

okeāna dzīvnieki, no kuriem sevišķi
daudz gliemežu Littorina littorea, pēc
kura tad arī jaunā jūra nosaukta par

Litorijas jūru. Līdz ar okeāna ūdeņu
ieplūšanu, ūdeņi top sāļi un mainās jū-

ras fauna un flora. Uzkrītoši, ka vēl

līdz šai dienai mūsu jūras fauna un

flora ir maisījums no saldūdeņa, atlan-

riskajiem un ledus jūras priekšstāvjiem,
kas uzskatāms kā sekas augšā minē-

tām pārmaiņām jūras attīstībā.

Litorinas jūras nogulumus mēs atrodam

Lielupes labajā krastā virs tagadējā

upes līmeņa, ar Gardium edula un Tel-

lina baltica čaulām. Cik tālu šie no-

gūlumi uz dienvidiem sniedzas, nav zi-

nāms, bet Babites ezera dienvidus kra-

stā tie vairs nav atrodami. Jāpieņem, ka

Šī jūra tālāk kā līdz Babites ezera

dienvidus krastam nebūs sniegusies. Šīs

jūras nogulumi visur sastopami kā mil-

zīgas smilšu nogulsnes. Kā šīs jūras

darbs uzskatāma Babites ezera rašanās

ar milzīga smilšu barjera noguldināša-

nu, tur kur tagad atrodas mūsu jūrmala,
ar ko sākās Babites atdalīšana no jū-

ras, līdzīgi citiem mūsu piejūras eze-

riem, kā: Kaņiera un Engures ezeri. Līdz

ar mūsu jūras ieplakas dziļāku iegrim-

šanu, tās krasta pacelšanos, dažādo aug-

stieņu rašanos, mainījās ūdens ceļi. Ka-

mēr ledus laikmeta sākumā visi ūdeņi
tika novadīti dienvidu virzienā pa lie-

lajām senajām ielejām uz Melno jūru

un Kaspiju, tagad ar Vācu un Baltijas

jūras izcelšanos bij radies jauns baseins.

Kad bij radies lielais Rīgas līdzenuma

uzdambētais ezers, Vidzemes ziemeļu

ūdeņi bij izrāvuši sev ceļu uz šo ezeru

pa lielu ieleju, kuras dibenā tagad lokās

Gauja. Turpretim lielā Lutanas līdzenu-

ma ūdeņi, kur no atkāpušās ledus ūde-

ņiem arī bij radies uzdambēts ezers,

izrāva sev noteku pa kādu sengultni,
kur tagad atrodas Daugavas augšgals,
uz Dnestru un Melno jūru. Ledum at-

kāpjoties uz ziemeļiem, un ūdeņiem vai-

rojoties, tie izrāva sev gultni pie Pļa-

viņām uz Rīgas ezeru, kuru vēl tagad
redz, un atradās vairāk uz dienvidiem

no tagadējās Daugavas. Tagadējā Dau-

gava skar šo gultni tikai rītu galā.
Lubānas lielais ezers reizē izrāva sev

gultni arī uz Ņemanas upi, kur ūdens

atrada sev ceļu uz Ziemeļu jūru. Le-

diem attālinoties uz ziemeļiem un ze-

mes reljefam mainoties, Lubānas uzdam-

bētais ezers izrāva sev noteku vairāk
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Daugava pie Doles

uz ziemeļiem no sengultnes uz Rīgas

ezeru.

Ūdeņa noteka uz Melno jūru izbeidzās

un ūdeņi sāka kustēties pretējā virzienā,

uz Rīgas ezeru. No šīm straumēm izvei-

dojās mūsu Daugava. Daugava gan ne-

ietecēja tagadējā jūras līcī tur, kur ta-

gad, jo toreiz jūra tālu sniedzās ze-

mes iekšienē, kura varēja sniegties pat

līdz Salaspilij, kur kāds Daugavas zars

tecēja gar Salaspils staciju pa tagadējo
Piķurgas upīti uz Ulbrokas un Juglas
ezeriem un savienojās lejpus Juglas

ezera ar Gauju. Gauja toreiz tecējusi pa

Lielo un Mazo Baltezeriem. Vēl tagad

ezeru dibenā ir skaidri nomanāma upes

gultne.

Lielupe toreiz tecējusi cauri Babites

ezeram jeb, pareizāki sakot, Litorinas

jūra, uzceldama smilšu barjēru upes lej-

galā, pamazām nolieca tās izteku uz

ziemeļiem, kur tā tagadējās Spilves pļa-
vās savienojās ar Daugavu un Gauju.
Vēlāk, kad upju sanestās smilšu un duļ-

ķu nogulēs aizdambēja Lielupes lejgalu,

tā bij spiesta meklēt sev izeju starp

irdenajām smilšu kāpām uz ziemeļiem

Rob. Johansons

no Babites, kur tā vēl tagad tek, bet

rāda lielu tieksmi vēlreiz meklēt jaunu

izteku jūrā.
Ar Lielupes ietekas Daugavā, Spilves
pļavās, aizsērēšanu radās Babites ezers

bez notekas, kur Lielupes ūdeņi ieplū-
da rāmajos ezera ūdeņos pie augstākā
ūdens stāvokļa, un Lielupes ūdeņi, zau-

dēdami piepēži savu straujumu nosē-

dināja lielā mērā savas duļkes, radi-

dami deltām līdzīgus nosēdumus. Lai

ezers pavisam nezaudētu sakarus ar

Lielupi, ieteka šad un tad jātīra. Tā

tagad sadalās vairāk zaros jeb tā sau-

camās gātēs. Tikai ārkārtīgi lielos plū-

dos Lielupes ūdeņi atminās savu veco

ceļu uz Spilves pļavām. Tagad ezera

garums ir apm. 14 km un platums ap

2 km. Kad 1816. g. izraka grāvi ezera

ziemeļu krastā, iepretim Majoriem, lai

veicinātu ūdeņa notecēšanu uz Lielupi,

ūdeņi no šī grāvja iztaisīja platu un

dziļu Spuņņupi un tā radās Babites

ezeram dabīga noteka uz Lielupi. Ezers

arvienu vairāk aizsērē un .aizaug, gal-

venām kārtām ar niedrām. No krasta

dažreiz vaļēju ūdeni nemaz vairs ne-
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Nr. 1. Kāpas pie Bolderājas

redz, bet gan tikai zāļu jūru. Zāles

dod labu patvērumu zivīm un ūdens

putniem. Vietējās zivis še nārsto, bet

ceļojošās jūras zivis, piem. zuši, še atrod

patvērumu un barību ezera dūņās. Pa-

vasaros še salasās milzīgi gāju putnu

bari, kuri līdz ar pīlēm dod bagātīgas

medības un sevišķi visbagātākās pīļu
medības Latvijā.

Ka redzējām, mūsu jūra vairākkārt mai-

nījusi savu dabu un katra no šīm mai-

ņām ir devusi nosēdumus, bet katra

citādas dabas. Kāmēr pirmatnējais uz-

dambētais ezers varēja dot tikai mie-

rīgu ūdeņu nosēdumus bez rupjākām

daļām, tikmēr beidzamās, kad ūdeņi bij

plašāki un bangas stiprākas, kuras iz-

skaloja krastus un ledi sanesa akmeņus,

bangas tos saberza, kūstošās daļas iz-

kausēja un radīja smiltis. Litorima jūra,

kad ziemeļu ledi mūsu jūrā vairs netika,

varēja dot tikai smalkāku materiālu —

smiltis. Radušās upes ar bagātīgajiem

ūdeņiem pārskaloja diluviālo mālu, rup-

jākās daļas noguldīja savās gultnēs, kū-

Nr. 2. Kāpas pie Spilves pļavām

stošās izkausēja, bet atlikušās kvarca

bagātās smiltis noguldīja savās ietekās,

kur jūras bangas tās valstīdamas no-

gludināja, atņēma vēl vairāk kūstošo

daļu un atkritumus izsvieda krastā. Pār-

skalotās smiltis bija ļoti irdenas un ne-

saturēja kūstošās mālu un kaļķu daļi-

ņas. Saules izžāvētās smiltis, bez ve-

ģetātīvas segas bij pilnīgi padotas vēja

varai, kurš toreiz varēja iztrakoties pil-

nīgi atklātajos smilšu klajumos, tāpat

kā tagad jūrā.

Vējš pārvietoja smiltis, aizbērdams ar

tām ezerus un upes, kuras bij spiestas

grozīt savu ceļu. Mūsu lielās upes tad

arī ir mainījušas savas iztekas, patei-
coties pašu sanestām smiltīm, jūras ban-

gām un vējam. Tagad redzam, ka Gau-

ja savu izteku aizvirzījusi tāļu uz zie-

meļiem, Lielupe taisās vēl reizi mai-

nīt savu izteku un mūsu Daugaviņa-
māmuļiņa arī to pašu darījusi vairākas

reizes, līdz kāmēr inženieris tai no-

sprauda tagadējās robežas un neļauj iz-

teku aizbērt, katru gadu smiltis izba-

garējot.

Vējš iznēsā smiltis pēc sava virziena,
drīz tās nokraudamas vienā vietā, drīz

otrā, ikkatru reizi tur, kur gadās kaut

kāds šķērslis. Virzienu mainīdams tas

aiznes tās atkal citur, bet vispārīgi vi-

sumā tās virzās uz to pusi, uz kuru

pusi pūš rajona stiprākie vēji, jo, vēja
virzienam mainoties, stiprākajam vir-

zienam paliek krājumā zināms kvantums

smilšu. Tā kā mūsu stiprākie vēji ir

no W, tad mūsu smilšu virziens ir uz

zemes iekšieni. Ar veģetācijas rašanos

kāpas ir pa daļai tapušas nedzīvas, tās

apaugušas ar zāli un mežu. Kustīgas
tās tagad ir tikai pašā jūrmalā, pie Bol-

derājas, Mīlgrāvī, Ziepniekkaļnā un tur,

kur tās caur kaut kādu gadījumu ir

atsvabinājušās no veģetāfīvās segas, kā,

piem., pie Bišumuižas. Tādās vietās vējš

smiltis nemitīgi pārvieto. Bolderājā
smiltis aizber Daugavgrīvas ielu un ci-

tas, Spilves pļavās tās nemitīgi virzās

pļavām virsū, Ziepniekkaļnā tās aiz-

bēra dažas ielas, līdz kāmēr pilsēta bija



297

spiesta bīstamākās vietās nostiprināt,

apklājot smilti ar kūdras slāni. Arī šur

tur Meža parkā, mežā pie Babites eze-

ra un Pārdaugavā, kur stiprāka tautas

kustība, kāpas sāk atdzīvoties un lie-

lāka vēja laikā tādās vietās ir grūti el-

pot un turēt acis vaļā. Kustošā kāpa

nepazīst savā ceļā šķēršļus, tā apber

visu, kokus un ēkas, aizber grāvjus,

pat ezerus un upes. Savā laikā Bolderā-

jas kāpas apbērušas kādu nometni Lo-

feldi. Pie Mangaļiem tās aizbērušas

Langes upes ieteku jūrā ar ļoti augstu

kāpu. Uzņēmumā Nr. 1 ir redzamas

augstas kāpas pie Bolderājas ar tipisku

kāpu rajonu aizmugurē. Uzņēmumā
Nr. 2 redzamas kāpas, kuras apber lī-

dzenumu Spilves pļavu tuvumā. Uz-

ņēmumos Nr. 3 un Nr. 4, kuri arī uz-

ņemti pie Bolderājas, redzams, ka kā-

pas apber ceļā atrodošos kokus, no ku-

riem virs smilts atlikušas tikai virsot-

nes, pie kam trešā uzņēmumā redzams,

ka smiltis ieputina jau arī apakšējos

zarus. Apputinātie koki pamazām aiz-

iet bojā, tie nokalst, sapūst, bet miza,

kura ilgāki turas pretī pūšanai, paliek
smiltīs kā gari mizas cilindri, kādus

Bolderājas kāpās ļoti bieži var sastapt.
Ar kāpām mūžīgu cīņu ved augu valsts.

Vējš iznēsādams smiltis, iznēsā arī augu

sēklas un ja tām izdodas nokrišņiem

bagātākā periodā uzdīgt un iesakņoties,
tad pirmais dūriens kāpai ir dots. Ši-

nīs vietās vējam nav vairs tik liela

patvaļa, jo stādi zināmā mērā ņem smil-

šu graudiņus savā aizsardzībā, dod aiz-

vēju, un vējam kalnu būvei materiāla

top mazāk. Ja augi pie tam vēl iesak-

ņojušies galveno vēju pusē, tad vēja
materiāla rezerves samazinātas, un stā-

diem rodas iespēja arī aizvējā pusē
uzdīgt un nostiprināties. Tad kāpa ir

nāvei nolemta. Šādu nāvei nolemtu kā-

pu mēs redzam uzņēmumā Nr. 5, kur

dažas kārklu sugas un ammophila are-

naria jau pa daļai nostiprinājušas kā-

pas. No stādiem radušās lapas vējš

rudeņos novieto stāda aizvēja pusē, kur

tās apklāj zemi un atkal paņem vējam

Nr. 3. Kāpas pie Bolderājas

zināmu daļu materiāla un sapuvušas

dod humusu un līdz ar to iespēju no-

metināties augiem ar lielākām prasībām
barības un augsnes fizikālo īpašību zi-

ņā. Drīzumā ierodas arī priede, un

kāpa var apmežoties, ka tas noticis ar

lielāko daļu no mūsu kāpām. Bet vējš

no savām tiesībām tik drīz viss ne-

atsakās un cīņa var vilkties un velkās

ļoti ilgi. Gadās, ka vējš jau mirstošu

kāpu sāk atjaunot, izpūzdams smilti no

jau dziļi iesakņojušās auga saknēm un

nokraudams to turpat cita stāda aizvē-

jā, tos pa daļai apbērdams. Bet vēja

cīņa ir tomēr bez cerībām, jo kārkli

un vītoli laiž savas saknes dziļi un tās

galīgi izpūst gandrīz nav iespējams, tā-

pat arī tie nebaidās no apbēršanas, kā

priede un citi koki. Grūta cīņa vējam

arī ar ammophila arenaria, kura ar sa-

vām garajām un zarainajām ložņu sak-

nēm saauž smilti vienā kamolā un ne-

baidās arī, ka saknes dažreiz paliek

gandrīz kailas, jo sakņu gali tomēr snie-

dzas vēl dziļi smiltī un piegādā kai-

Nr. 4. Kāpas pie Bolderājas
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Nr. 5. Kāpas pie Spilves pļavām

lajām galotnēm kā ūdeni, tā barību.

Tāds cīņas lauks dabū ļoti nevienādu,

nemierīgu virsmu, kā to redzam Nr. 6

uzņēmumā, kāmēr dzīvai, ceļojošai kā-

pai virsma ir arvienu gluda, slaidās lī-

nijās. Uzņēmuma priekšpusē redzams

smilšu kons ar ammophila arenaria stie-

briem un ložņu saknēm, kuras smilti tā

saaudušas, ka tās nepadodas vēja brā-

zieniem, lai gan tas visapkārt smilti no-

plēsis, aiznesis un daļu noguldījis tur-

pat kona aizvēja pusē, kā mazu slai-

dām līnijām dzīvu, ceļojošu kāpu. Uz-

ņēmuma aizmugurē redzami tādi paši

koni un kāpu agonijas nemierīgais cī-

ņas raksturs.

Kad Ancilus ezera laikā ledus bij aiz-

virzījies tāļu uz ziemeļiem un radu-

sies Baltijas jūra, ezera ūdens līmenim

vajadzēja kristies, līdz ar to mainījās

ezera krasta līnija. Vēlākie ūdeņi tāpat
drīz atkāpušies, drīz atkal iebrukuši

sauszemē, kā to vērojam daudzos gadī-
jumos, piem., Lielupes krastā pie Var-

kaļu kroga, kur Litorinas jūras nosē-

dumi atrodas virs tagadējā upes līme-

ņa, bet pie Bulduru tilta atrodam kū-

dras slāni, kurš atrodas dziļi zem upes

dibena un varēja izcelties vienīgi tad,

kad šinī vietā bij sauszeme. Pēc Got-

frīda Lielupes lejas gala rajons toreiz

bijis vismaz par 23 m augstāk nekā ta-

gad. Ezeru un jūru krastu svārstīša-

nās ir atstājusi pēdas kāpu veidā, kuras

novietojušās Rīgas līdzenumā vairākās

atsevišķās kāpu grēdās, starp kurām at-

rodas lielāki vai mazāki līdzenumi. Pir-

mā tāda grēda nogulusies parallēli jūr-
malas kāpām starp Sloku un Bolderāju,
kas pie Bolderājas sasniedz vislielāko

augstumu. Otra kāpu grēda stiepjās no

Kalnciema uz Nordeķiem, Ilģeciemu

un Švarcmuižu, no kurienes turpinās

Daugavas labajā krastā pār esplanādi,

Ģertrūdes ielas rajonu uz Grīziņkalnu,
ūdens torņiem un izbeidzas Jāņumuižas

un mēslu krātuves rajonā.

Vislielāko augstumu šīs kāpas sasniedz

Dzegūžkalnā līdz 28 m un Grīziņkalnā
20—24 m virs jūras līmeņa.

Ap esplanādi un Ģertrūdes ielas rajo-

nā kāpas sen jau noraktas un nolīdzi-

nātas. Pie esplanādes atradies vēstu-

riskais Kubas kalns, kura tuvumā apme-

tušies ventiņi, kad tie aizceļojuši uz

ziemeļiem. Plašs kāpu rajons atrodas

starp Torņakalnu, Bišumuižu un Kat-

lakalnu, kurš turpinās Daugavas laba-

jā pusē pie Jumpravmuižas un stiep-

jas uz augšu gar Daugavas lielceļu līdz

Salaspils nometnēm, un aizņem gan-

drīz visu Rīgas pilsētas territoriju ap

Getliņa purvu un mežus, kā lēzenas kā-

pas. Tāds pat plašs kāpu rajons aizņem
visu Meža parku, kurš pārtrūkst Ķīš-

ezera dienvidus krastā ar zemu pļavu

rajonu, lai turpinoties no Džutes ielas

uz ziemeļiem un aizņemtu gandrīz vi-

su rajonu no Čīekurkalna un Hausmaņa

parka uz ziemeļiem.

Kāpu smilts, kura nostaigājusi tik garu

ceļu pa dažādiem ūdeņiem, līdz kamēr

atkal nonāca sauszemē, protams nevar

vairs saturēt daudz viegli kūstošu au-

giem barībai noderīgu vielu. Tās sa-

stāv pa lielākai tiesai no kvarca graudi-

ņiem ar mazu vizlas un sarkanīgu lau-

ka špata piemaisījumu. Tādēļ uz apau-

gušām kāpām redzama nabadzīga flora

no vispieticīgākajiem augiem un, ja tās

apmežojas, tad mežs sastāv vai vienīgi

no priedēm, kuras tomēr ar viņām īpat-

nējo sakņu sistēmu spēj dot arī ne-

auglīgās un lauksaimniecībai nederīgās

kāpās labu mežu, kādu redzam Piņķos,

Biķerniekos, Salasmuižā, Meža parkā un

citur. Zem veģetācijas un ūdens iespai-
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da apaugušo kāpu virsējā kārta pieņē-

musi pelēku krāsu 10—20 cm dziļumā,

zem kuras sākas atkal dzeltenā kāpu
smilts.

Zemākās vietās, kur gruntsūdeņi tuvā-

ki, šis process ir sasniedzis dziļākas
kārtas. Tādās vietās tad priedes, ku-

rām pievienojas galvenām kārtām pur-

va bērzs, Betula pubescens, jau daudz

zemākas, noaugušas ar ķērpjiem. Vie-

tās, kur apakšā paspējusi jau attīstī-

ties ortšteina kārta, priedes top vēl

sliktākas, saknes tām tikušas līdz skā-

bajai ortšteina kārtai, izvairīdamās no

tās, ņem horizontālu virzienu, koki pa-

liek īsāki ar zemu apaļu virsotni un

stumbrs apaug ar ķērpjiem.
Ja par purviem skaitītu visas zemes,

kuru virskārta sastāv no 20 cm biezas

humusa kārtas, tad lielāka daļa Rīgas
aluvija rajonā atrodošos zemju būtu pie
tādiem pieskaitāmas. Kāpu novietoša-

nās pa visu rajonu, viņu nemierīgais

paugurainais raksturs, augstais grunts-

ūdeņa stāvoklis, mitrais jūras klimats

un kāpu smilšu nabadzīgais sastāvs ra-

dīja apstākļus, kas veicināja galvenām
kārtām daudz mitruma prašošas un ba-

rības ziņā pieticīgākas floras rašanos.

lesākoties šādai veģetācijai zemākajos,

mitrākajos iedobumos starp kāpām ar

ūdensaugiem un dažām Hvpnum un

Sphagnum sūnu sugām, kad augus ba-

rojošo ūdeņu saturs novājināts no šā-

das veģetācijas, pieticīgākās Sphagnumu
sūnas sāka ņemt virsroku, iznīcināda-

mas pārējos augus jeb vismaz ieņemot

dominējošo stāvokli. Sūnu spilvenam

augstāk paceļoties pārējo augu sastāvs

samazinājās, kāmēr sūnaibija pietiekošs
daudzums mitruma. Pēdējā izplatīda-
mās reģionāli, atrada zemajās kāpās ar

augstu gruntsūdens stāvokli sev labvē-

līgus apstākļus, ietina savos spilvenos,
un iznīcināja citus augus, savienojās ar

citiem tādiem pašiem purviem, līdz ka-

mēr izcēlās tas, ko mēs tagad saucam

par tīreļa purviem, kuri aizņem nepār-
redzamu platību un pieder pie Latvijas

lielākajiem purviem. Purvu pamatā ar-

Nr. 6. Kāpas pie Bolderājas

vienu atrodam kāpu smilti, kura gan no

skābajiem ūdeņiem pārveidojusies un

pieņēmusi pelēku krāsu un vietām iz-

veidojusies arī ortšteina kārta. Jūras se-

dimenti purvu pamatā nav atrasti, kas

norādītu, ka še kādreiz būtu bijusi jū-

ra pēc kāpu smilts rašanās, lai gan

galvenā purva masīva pamats guļ zem

jūras spoguļa. Būtu jāpieņem, ka tī-

reļa purvs būs izveidojies uz noslīkušā

kāpu pamata, pateicoties seklām ūdens

peļķēm un augstam gruntsūdens stā-

voklim.

Mūsu purvu slāņu pētījumu, kuri va-

rētu dot noteiktu spriedumu par mūsu

purvu vecumu, ir maz. Krauss uz M. Li-

niņa pētījumu pamata domā, ka to sā-

kums nevarētu sniegties tālāk atpakaļ

par atlantiskā klimata perioda otro pu-

si. Piekrītot Kupfera pieņemtajiem

skaitļiem mūsu dziļāko purvu vecumu

varētu skaitīt ne vairāk par 5500 ga-

diem.

Purva pamats ir viļņains. Tādēļ purva

dziļums ir ļoti svārstīgs un bieži no

purva rēgojas ārā smilšu pauguri, ku-

rus purva sūna vēl nav paspējusi pār-

augt, un arī lielākas kāpu grēdas. Purva

dziļums tādēļ ir ļoti svārstīgs, caurmē-

rā 2—3 m, pie kam dziļākas vietas at-

rodas Tīreļpurva NW daļā līdz 7,25 m,

O daļā līdz 6,75 m un atsevišķajā Slē-

pēm purvā 6,80 m. Sūnu purvājos bieži

sastopami ezeri un ezeriņi, kuri sagru-

pējušies visvairāk gar Rīgas-Jelgavas

dzelzceļu uz vakariem no tā. Vairāki

ezeri atrodami arī Lielajā un Mazajā
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Cenā un šur tur izkaisīti pa visu purvu.

Ezeru atrašanās vieta nav arvienu sai-

stīta ar purva dziļākajām vietām un arī

ne ar purva minerālā pamata zemāka-

jām vietām. Purva augstākajās un slap-

jākajās vietās bez parastās sūnu pur-

va veģetācijas gandrīz nav nekādu ko-

ku, izņemot kādu kroplu prīedīti, kas

nekad nepārsniedz 2 m augstumu, un

ja neskaita dzērveņu ogas un dažreiz

lāceņu ogas, tad pašreiz šīs vietas pil-

nīgi neienesīgas. Tuvojoties purva peri-

fērijai ierodas arvienu vairāk priede,

kura no sākuma ir zema, noaugusi ķērp-

jiem, ar noapaļotu lietus sargam līdzīgu

kroni, bet tālāk arvienu slaikāka un ga-

rāka, līdz sasniedz normālas priedes

izskatu, kur pievienojās jau bērzs un

ūdeņainākā jās purva malās arī meln-

alksnis. Kā retums mūsu purvos at-

rodas arī pundura bērzs, Betula nana,

kuru te atradis Galenieks.

Pundurbērzs atlicies te no arktiskā pe-

rioda un biežāk sastopams vienīgi Igau-

nijā un Zemgalē,* līdz šim atrasts vie-

nīgi robežās ar mūsu purviem.
Vietām tīreļa purvos atrodami arī pur-

vu dzelzs nogulumi. Par viņu daudzumu

un īpašībām vai noderīgumu praktiskām

vajadzībām nav nekādu pētījumu. Li-

teratūrā atrodami aizrādījumi, ka pa-

saules karā, kad vācu artilērija atra-

dusies šejienes purvos, novēroti mag-

nētiski traucējumi, kurus ved sakarā ar

purvu dzelzs rūdas atrašanos purvos,

kuri esot traucējuši artilērijas pareizo
tēmēšanu. Vietām, piem.: pie Jelga-

vas šosejas, purvā pie Katrīnas mui-

žas kādā gravā ir avots, kas izplata
loti stipru sērūdeņraža smaku, kas ve-

dams sakarā ar dziļumos esošiem do-

lomīta un ģipša slāņiem, līdzīgi Ķeme-
riem. Tādi avoti atrodami arī Slēperu
muižas tuvumā un citur. Par avotu ūde-

ņu daudzumu, viņu ķīmisko saturu, kā

arī apkārt atrodošos dūņu īpašībām nav

nekādu pētījumu. Tomēr nav izslēgts,
ka šie ūdeņi un dūņas varētu būt no-

derīgi ārstniecībai.

Daugavas labajā pusē lielākie purvi at-

rodas pie Rumpmuižas šosejas un no

Šķirotavas stacijas uz ziemeļrītiem. Ma-

zāki purvi atrodas iedobumos starp kā-

pām pilsētas mežos, no kuriem lielā-

kas platības iedobums atrodas pie Me-

ža parka, starp artilērijas noliktavām

un Meža kapiem, tā saucamais Saus-

ezers. Purvs cēlies nelielā ezerā, tam

aizaugot, kur nesen caurizraktie grāvji

ūdeņus novada uz Ķīšezeru. Ar nosusi-

nāšanu ezers palicis par staignu purvu,

līdz ar ko tautā aizmirsies ezera no-

saukums.

Nasusināšanu nav varēts tik tālu iz-

vest lai ūdeņi galīgi notecētu uz Ķīšeze-

ru. TādēJ, tas vidus daļā, lai gan jau

pa lielākai daļai pārvērsts par pļavām,
vēl līgojas, un smagākiem lopiem daž-

reiz gadās iegrimt, tā kā tie bez pa-

līdzības netiek ārā.

Hausmaņa purvs novietojies starp Bi-

ķernieku mežu, dzelzceļa līniju un Lu-

bānas, šoseju. Purva pamatā atrodas

smiltī divas parallēlas ieplakas, virzienā

no dienvidiem uz ziemeļiem, kur me-

klējams purva sākums. No šejienes sū-

na, izplatīdamās uz visām pusēm, pār-

augusi augstākās vietas, apvienodama
abas ieplakas un pāriedama uz tuvāka-

jiem smilšajiem, izveidodama tā purva

vidū, pašā dziļākajā vietā, paaugstinā-

jumu, kurš tagad atrodas 9,62 m virs

jūras spoguļa. Purva dziļums dziļāka-

jā vietā sasniedz 4 m, bet caurmēra

dziļums ir 2—3 m. Gandrīz purva aug-

stākajā vietā, netālu no šosejas, atro-

das netālu viens no otra trīs mazi eze-

riņi ar dažāda augstuma ūdens līmeni.

Purvs pa daļai jau nosusināts. Tā pe-

rifēriju tagad ieņem pļavas, arī sakņu
dārzi, un rietumu daļa apbūvēta. Pašā

augstākajā vietā, pie Rumpmuižas šo-

sejas, atrodas pilsētas kūdras raktuves,

kur izgatavo pakaišus, bet blakus

atrodošos privātos kūdrājos kūdru iz-

manto kā dedzināmo.

Ziemeļrietumu purvājs jeb Rubeņkalns
ir augstā grunts ūdens stāvokļa dēļ ze-

mākajās vietās pārpurvojies zemu kāpu

rajons, kurš vakaru daļā pāriet Getliņu



URBUMS N° 4

Apraksts

1. Smilts ar humusu.

2. Dzeltena smilts.

3. Gaiši brūns smilšains māls.

4. Dzeltens merģelis ar dolomita kārtiņu

5. Pelēks dolomits.

6. Gaišs merģelis.

7. Pelēks dolomits.

8. Gaišs merģelains māls.

9. Pelēks merģelains māls.

10. Zaļš merģelains māls.

11. Tukšums (izkusis ģipss).

12. Šķiedrains ģipss.

13. Zaļš merģelains māls.

14. Tukšums (izkusis ģipss).

15. Šķiedrains ģipss.

16. Zaļš merģelis

17. Tukšums (izkusis ģipss).

18. Zaļš merģelains māls ar dolomita

kārtiņām.

19. Tukšums (izkusis ģipss).

20. Zaļš merģelains māls.

21. Tukšums (izkusis ģipss).

22. Zaļš māls ar šķiedraina ģipss

kārtiņām.

23. Pelēks dolomits.

24. Blīvais ģipss ar šķiedraina ģipss

kārtiņām.

25. Zaļš merģelains māls.

26. Zaļš māls ar blīva un šķiedraina

ģipss kārtiņām.

27. Blivais ģipss ar dolomita kārtiņām.

28. Zaļš merģelains māls.
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sūnu purvā. Rubeņkalna līdzenums gar

dzelzceļa līniju viscaur ir kultivēts, kur

ierīkotas mazsaimniecības. Ziemeļu ne-

līdzenajā daļā purvs ir tikai pa daļai

kultivēts. Še vietām vel ir neaiztiktas,

pa daļai bez veģetātīvas segas, kāpas,
kuras vējš izpūš, pa daļai nelieli purvi

ar pārējas purvu raksturu. Rūsas kār-

ta še ir ļoti stiprā mērā attīstījusies

kura padara rajonu mežniecībai nede-

rīgu. Šīs zemes pieder pie vissliktā-

kajām Rīgas apkārtnē. Ja še ir iespē-

jams bijis ierīkot un eksistēt maz-

saimniečībām, tad pateicoties tikai Rī-

gas tuvumam, kur līdz šim bijis iespē-

jams sadabūt ārkārtīgi lielu mēslu dau-

dzumu ar ko dzēst zemes skābumu, uz-

labot smilts fizikālās īpašības un pa-

vairot barības vielas. Arī tas sausās,

karstās vasarās nelīdz, kad virsējā kār-

tā ūdens ir izgarojis, bet no apakšas,

gruntsūdens noslēgts ar ciešo ortštei-

na kārtu, nav augu saknēm izmantojams

un augi nobeidzas koncentrētajā skā-

bajā sulā. Šādos apstākļos zemes mēslo-

šanā ieguldītais milzīgais darbs un ka-

pitāls ne katrreiz atmaksājas, kas to-

mēr būtu iespējams, iznīcinot ortšteina

kārtu ar dziļāku apstrādāšanu un lik-

vidējot zemes skābumu, kas prasa no

saimnieka lielāku intelliģenci, nekā to,

kāda tā ir līdzšinējiem zemes apstrā-

dātājiem.

Daugavas kreisajā pusē līdzenumus

starp kāpām, purviem un mežiem ieņem

lauki un pļavas, pa lielākai daļai ar

augsti stāvošu gruntsūdeni, kas sevišķi

attiecināms uz pļavām. Saimniecības

vairāk attīstījušās gar upēm un Babītes

ezeru, kur augsne sastāv galvenām kār-

tām no upju nogulsnēm ar bagātīgu

humusa piedevu. Bez tam saimniecības

nometušās gar galvenajiem satiksmes

ceļiem Bauskas, Kalnciema, Slokas un

Daugavgrīvas šosejām. Labākās zemes

atrodamas starp Daugavu un Bauskas

šoseju, sākot ar Rāmavu uz dienvid-

rītiem, kur virskārtā vietām atrodas arī

māls un tādēļ šis rajons ir visvairāk ap-

strādāts. Mālu virskārtā var atrast arī

ap Olaines staciju. Bieži apdzīvots un

apstrādāts ir rajons starp Lielupi un

BaDites ezeru no Slokas līdz Majoriem,
kur zemes labi drenējamas uz Babiti

un ir bagātas trūdu vielām. Še no

seniem laikiem attīstīta sakņkopība, se-

višķi sīpolu kultūra.

Sakņkopība stipri attīstīta arī pilsētas

administratīvajās robežās un tās tuvu-

mā — Nordeķos un Anniņmuižā, kur ze-

mes raksturīgas ar augsto gruntsūdeņu
stāvokli. Zemākās vietas gar upēm, Ba-

bites ezeru un mežos purvu nomalēs,

kur purvam visvairāk ir zāļu purva rak-

sturs, ieņem pļavas. Pļavas vispāri cieš

no pārmērīga slapjuma un kultūras trū-

kuma. Tādēļ visur zāļu sastāvs sastā-

dās pa lielākai daļai no skābām zālēm.

Lielākais un labākais pļavu rajons ir

Spilvē, kurš atrodas starp Bolderājas

un Kalnciema — Dzegužkalna kāpām un

stiepjas no Daugavas uz vakariem līdz

Lielupes ietekai jūrā, pie Buļļiem, un sa-

stāda gandrīz nepārredzamu zāļu jūru.

Še, ka mēs augšā redzējām, kādreiz sa-

vienojušās mūsu lielākās upes Daugava

un Lielupe, kuras še lēnāki tecēdamas,

noguldīja savu ūdeņu nestās smiltis un

dūņas un izveidoja mūsu auglīgākās

pļavas. Pļavu virsma paceļas nedaudz

augstāk par jūras spoguli. Tādēļ pava-

saros un rudeņos, kad Daugava pār-

plūst, tās ūdeņi pārpludina arī Spilvi,

un tad zāļu jūras vietā rodas īsta jūra>

kurā rēgojās tikai nelielas saliņas;
to pārgriež trijās daļās Bolderājas

dzelzceļa līnija un šoseja. Ūdeņi, ie-

plūzdami plašajā līdzenumā, zaudē

straujumu, lēni pārklāj klajumu, nogul-
da pļavā līdzi nestās dūņas, atjauno-
dami ar tām zemes auglību, kura ar

noņemtajām ražām varētu būt mazinā-

jusies. Tādēļ Spilves pļavu auglība ne-

mazinājās un to zāļu sastāvā atrodam

tādas vērtīgas lopbarības zāles, kādas

apkārtnes pārpurvotajās pļavās ir re-

tums. Ļoti patīkami še jūtas sarkanais

pļavu āboliņš, dzeltenais pļavu zirnis,

baltais āboliņš (Trifolium repens) un

citi tauriņzieži. No labākajām zālēm zā-
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Ju sastāvu uzlabo pļavu auzene, pļavu

skarene, arī timotiņš te ieradies bez

sēšanas un dažās vietās aug arī lapsas

aste.

Zemākajās vietās, kā bijušās upju at-

tekās, kādu te ir daudz, iedobumos un

dienvidvakara galā, kur līmenis paze-

minās, piemaisās labākajām zālēm arī

skābās, dažās vietās tās pavisam

izskauzdamas. Vietām maisījumā ar tau-

riņziežiem un labākajām pļavu zālēm

parādās lielos apmēros niedras, norā-

dīdamas uz augsto gruntsūdeņa stā-

vokli. Visumā tomēr ir pārsvarā pla-
tība ar labu zāļu sastāvu, un arī slik-

tākas zāles, kuras augušas samērā la-

bākos apstākļos, lopi nesmādē un apēd
visai labprāt. Tādēļ Spilves siens ir

iecienīts no visiem Rīgas lopturiem kā

labākais visā apkārtnē.
Zemais pļavu līmenis ir arī par cēloni

tam, ka W un NW vētras, sadzīdamas

jūras ūdeni Daugavā, pārpludina Spilvi

ne tikai rudeņos un pavasaros, bet bie-

ži tad, kad zāle atrodas pašreiz savā

visaugstākajā augšanas stadijā, pienes
zāli ar dūņām un smiltīm, padarīda-

ma to lopu barībai nederīgu jeb labā-

kajā gadījumā siens ir ļoti putekļains

un lopu veselībai kaitīgs. Gadās, ka

vētras sadzen ūdeni pļavās pļaujas lai-

kā un tad samaitā sienu un bieži aiz-

nes to arī jūrā.
Ka Spilves pļavu turpinājums ir uz-

skatāmas pļavas ap Babīti, kuras atdala

vienu no otras mežs ar Slēperpurvu.
Zemes sastāvs humozāks un vietām sa-

stāv no kūdras, sevišķi Babites NO ga-

lā Lieknas pļavās, kur kūdra sasniedz

līdz 4,75 m dziļumu, bet attālinoties no

ezera tas samazinājās līdz 0,50 m. Kūdra

tomēr satur līdz 43,60% minerālvielu

un būtu noderīga kā labām pļavām, tā

tīrumiem, bet ezera stāvoklis nepielaiž

ūdens līmeņa pazemināšanu tik tālu, lai

tāda kultūra te būtu iespējama. Pastā-

vot augstam ūdens līmenim Lielupē,
tas paceļas arī Babītē, kurš tad applu-
dina Babites pļavas. NW un N vētras,

kaut gan ne tik lielā mērā un ne tik

bieži, ka Spilves pļavās, bet arī līdz

šejienei vētras dzītie ūdeņi nonāk un

appludina pļavas, bet tā ka te ūdens

ceļi pa Spuņņupi un Gāti ir šauri, pie

tam ezers aizaudzis ar zāli, tad tie tik

drīz nenokrīt un nodara daudz lielāku

ļaunumu nekā Spilvē. Tādēļ Babītes

pļavu zāles sastāvs ir daudz sliktāks,

kur pārsvarā ir skābās zāles. Bet arī

še, kur zāles augušas auglīgā vietā,

skābo zāļu sastāvs un barības vielu sa-

turi ir tādi, ka lopi labprāt šo sienu ēd

un labi sagremo.

Lielupes leja Rīgas pilsētas territorijā

dod plašākas pļavas vienīgi ap Lielupes

ieteku Babītē, līkumā pie Slokas un lī-

kumā pie Majoriem jeb Baņķu pļavās.

Pārējais Lielupes krasts pa lielākai da-

ļai ir stāvs smiltājs, kuru Lielupe tur-

pina izskalot un tādēļ te rēgojas pre-

tim tikai kaila smilts. Ar labu zāles

sastāvu un ražas lielumu no šīm pļavām

izceļas pļavas ap Babītes ieteku. Baņ-

ķu pļavās zāles sastāvs ir svaidīgs no

laba līdz sliktam un gar upes vecām

attekām lielas platības aizņemtas ar

niedrēm un meldriem.

Ka atsevišķs pļavu komplekss ap 1000

pūrv. platībā minamas Grēna muižas

pļavas pie Olaines, uz NW no stacijas,

ar kūdras slāni līdz 3,00 m dziļumā.

Pļavas novietojušās starp lieliem sūnu

purviem, kur gruntsūdens stāv augstu

un tādēļ zāles ļoti cieš no agrām un

vēlām nakts salnām. Priekš pasaules
kara še bija muiža, kura pa kara laiku

nopostīta līdz pamatiem. Toreiz še bija
uzsākta pļavsaimniecība plašos apmē-

ros. Territorija bija pa daļai nosusinā-

ta ar vaļējiem grāvjiem un uzsākta zāļu

sēšana un mēslošana.

Pa kara laiku grāvji bij aizsērējuši, ze-

me izrakņāta ar tranšejām un izšaudīta

ar bumbām un uzsāktās kultūras gā-

jušas bojā. Tikai bijušās muižas centrā

bij kaut kas no agrākās kultūras atli-

cies un aizlaistajos zāļajos vēl auga kaut

kāda zāle. Turpretimattālākie gabali bij

aizauguši ar alkšņiem, bērziem un sūnu,

bet zāles gandrīz vairs nemaz nebija,
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tā ka dažus gabalus vairs neatmaksājās

nopļaut. Pašreiz Rīgas pilsēta ir uzsā-

kusi pļavu atjaunošanu, atjaunojot šo

gabalu mēslošanu, uz kuriem vēl kaut

kas bij atlicies no agrākā zelmeņa, pā-

rējos nosusināt, uzarot, atjaunojot zel-

meni un mēslojot.
Pa mežu un purvu nomalēm izkaisītās

pļavas ir pa lielākai daļai mazvērtīgas,

ka zāļu sastāva, tā barības ziņā.

Daugava savā lejas galā tek vienīgi pa

aluviālajiem nosēdumiem un nesasniedz

morēnu mālu. Cīnīdamās ar jūras smil-

tīm, kuras bieži aizpildīja noteku un

aizdambēja ūdeņus, Daugava vairāk-

kārt mainījusi savu gultni, izveidodama

plašu ieleju. Starp Bastejkalnu un

Āgenskalnu senā gultne ir IV2 bet

augš- un lejpus tiem tā sasniedz 3—4

km. Šinī vietā kāpas ir bijušas sevišķi
masīvas, tā ka Daugava nav spējusi iz-

līdzināt savu gultni platumā. Šinī vie-

tā sastrēgušie ūdeņi nosēdināja smil-

tis drīz vienā, drīz otrā vietā, ar to ra-

dīdama upes platajā gultnē salas, caur

ko straume dabūdama citu virzienu, iz-

grauza krastus un paplašināja savu gult-

ni, kā augšpus tā lejpus uzdambējuma.
Doss domā atradis trīs vecas Daugavas

gultnes, kuras tagad vēl redzamas Dau-

gavas labajā pusē, pie Duntes muižas un

kreisajā — pie Arkadijas, Torņakalnā.

Sarkandaugava, upīte gar Agensļkalnu,
daudzās attekas pie Kuzņecova fabri-

kas un citur ir veco gultņu atliekas. Se-

nās straumes ir izveidojušas to upes

ieleju, kurā atrodas mūsu vecā Rī-

ga, kura paceļas virs jūras spoguļa
tikai nedaudz metrus un ir pa daļai

mākslīgi pacelta ar uzbērumiem, kā

Daugavmala, kur Māras baznīca celta

uz paaugstinājuma, bet tagad atrodas

dziļi zem ielas līmeņa. Tādi uzbērumi

ir arī citās vietās. Arī Vērmaņa dārzs,

daļa Elizabetes un Kurmanova ielu, kur

kādreiz bijusi purvaina zema vieta, ir

uzpildītas.

Jaunā Rīga atrodas kāpu rajonā, starp
kurām atrodas zemākas purvainas vie-

tas un paceļas virs jūras jau 9—lo m.

Daugavas lejas galā atrodošās salas pie-

der pie tā saucamajām deltas salām,

kuras cēlušās upei gultni mainot un tai

sažuburojoties. Visas viņas ir zemas,

no kurām apdzīvotas ir tikai Ķīpu sala,

Zaķu sala, Kundziņsala, Vējzaķa sala,

un pa daļai Lucavsala. Arī mūsu laikos

Daugava dažreiz izdara pārgrozības sa-

lu krastos, dažreiz tonoskalodama, daž-

reiz pieskalodama un dažreiz pavisam
salu noslaucīdama.

Zaķu sala nesen vēl sastāvēja no vienas

salas, bet tagad tā ir sadalīta divās.

Kādreiz tā sniedzās līdz vecajam dzelzs

tiltam un pastāvēja kādreiz satiksme

no tilta ar salu, bet tagad Daugava sa-

las lejas galu aizskaloja un satiksme

daudz gadus bija pārtraukta, kāmēr to

atjaunoja pieberot izskaloto vietu ar

smiltīm, kuras izbagarētas kuģu ceļu

padziļinājot. Apdzīvotā Kundziņsala ir

tik zema, ka pie kaut cik lielāka ūdens

stāvokļa un lielāka vēja iedzīvotājiem
draud plūdu briesmas un tā vairākas

reizes gadā tiek appludināta, kur tad

satiksme pa ielām iespējama vienīgi lai-

vās. Sala sastāv no dumbrainām pļa-

vām, kur tikai augšējā galā atrodamas

kaut cik sausākas vietas.

Šādas Venēcijas nodibināšana Rīgā, kur

tik lielas platības veselīgu vietu sausa-

jos smiltājos dzīvojamo māju būvei ar

labu satiksmi, ir izskaidrojama vienīgi

ar Rīgas pilsētas savādo zemes poli-
tiku priekš pasaules kara, kura nevēlē-

jās dot mazturīgiem iedzīvotājiem ap-

būves gabalus uz kaut cik pieņemamiem
noteikumiem. Sala piederēja Mangaļu

pagasta zemniekiem un tiem nebij ne-

kas pretim, ka viņu neko neienesošās

zemes sāka ienest nomu, ja tās iznomāja

ēku būvei. Kad vēl Provodņika fabri-

brikas administrācija sāka atbalstīt sa-

vus darbiniekus ar pabalstiem pie ēku

būves, tad neapdzīvojamā salā nodibi-

nājās drīz vien strādnieku kolonija. Sa-

las augšpus tiltiem pašreiz tiek izlie-

totas kā ganības pilsētas lopturiem.
Cik raiba ir Daugavas lejas izcelšanas

tās lejgalā, tikpat raibs ir aluvija no-
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gulumu sastāvs šinī ielejā. Starp upes

smilts kārtām te mēs atrodam mālu,

mālainu smilti, vietām granti un gran-

tainu smilti. Māls visdažādākajās krā-

sās. Dažās vietās māls satur ārkār-

tīgi daudz humusa vielu, kurš tad ir

gandrīz melns, kura paraugi izžāvēti

dažreiz deg ar gaišu liesmu. Tādi melni

nogulumi atrodami zem pilsētas lopu

kautuves, pilsētas ganībās, Kurmanova

ielā, dažās vietās Marijas ielā un Spil-

ves pļavās. Parka un Kurmanova ielās

un pie Viestura dārza atrodas 22,50 m

zem jūras spoguļa kūdra. Kūdras sa-

stāvā ietilpst daudz koka atlieku, se-

višķi ozola, oša un riekstu un meldru.

Nereti viņā sastop arī zilo vivianitu.

Dažās vietās, kā pie Viestura dārza,

Volfšmidta fabrikas un Andrējsalā no

artēzisko aku urbumiem izplūst daž-

reiz metāna gāze, kura aizdedzināta deg
dienām ilgi.

Devonas formācija.

Kvartero nogulumu pamatā atrodas de-

vonas formācijas slāņi visā Latvijā, iz-

ņemot pašu dienvidrietumu stūri, kur

pamatā gul jaunāko formāciju slāņi. De-

vonas nogulumus radijušās jūras apmēri

bijuši milzīgi, jo tos atrod visā apgabalā

no Devonšīras līdz Sacharai, Maz-Āzijā
Persijā un Turkestanā līdz pat Hima- i

lajiem un varbūt vēl tālāk. Šis jūras

ziemeļu malā atradās Rīgas territorija. ;
Devonas nogūlumus pēc viņos atroda- ]
mām fosilijām iedala trijās nodalās. Rī-

gas territorijā un arī Krievijā iztrūkst

apakšējās nodaļas, kad še bijusi savs- ]

zeme un nogulumi nav varējuši rasties. 1

Rīgas territorijā devonas formācija pa-

rādās dienas gaismā vienīgi Daugavas, 3
Ogres un vietām arī Mazās Juglas upju ]
krastos. ]

Daugava un Ogre savā lejas galā dziļi -
iegrauzušās devonas slāņos, atstādamas 1
skaistus slāņu profilus un atļaudamas -
mums ieskatīties viņu uzbūvē. Sākot no i
Rembates robežas Daugava tek pa dc- ]
vonas vidējās nodaļas dolomītu un glū- i

das slāņos erodētā gultnē. Lejpus Do-

les salas dolomīti pazūd zem ūdens lī-

meņa un pie vecajiem ūdens torņiem tie

nozūd arī upes dibenā zem kvarteriem

nogulumiem, kur tad upe mierīgi tek pa

aluvija nogulsnējumiem līdz jūrai. Zem

pēdējiem dolomīta slāņi tomēr turpi-
nās dažādā biezumā līdz Valdšlesche-

na alus brūzim, kur izbeidzas un kvar-

terie nogulumi guļ tieši uz vidus de-

vonas smilšakmeņa, kurš atrodas pa-

matā viscauri zem vidējiem devonas do-

lomīta slāņiem. Pārdaugavā, Nometņu

ielā, dolomītu stāva biezums sasniedz

43 m, Daugavas lejā, pilsētā, ap 10 m,

pie Feniksa fabrikas jau tikai 3,32 m un

pie Meža kapiem tikai 1,9 m. Tā tad

arī uz ziemeļiem dolomītu slāņiem ir

tendence izbeigties. Latvijā varētu no-

vilkt līniju no Liepājas uz Kuldīgu, Ren-

du, Rīgas jūras līci, Cēsīm, Smilteni un

Pliskavas ezera dienvidus krastu, no ku-

ras uz NW kvarteriem nogulumiem pa-

matā atradās sarkanais smilšakmens, bet

uz SO no tās dolomīti, izņemot dien-

vidrietumu stūri.

Sarkanais smilšakmens Rīgas territori-

jā nekur neparādās dienas gaismā, tas

visur dziji noslēpts zem dolomīta un

kvarterajiem slāņiem. Rīgas artēziskās

akas sniedzās smilšakmenī, jo augstā-
kie horizonti dod dzeršanai nederīgu

ūdeni, kas cirkulē pa dolomītos eso-

šiem ģipša slāņiem, ir ciets un dažreiz

ar sērūdeņraža piegaršu. Dziļākais ur-

bums smilšakmenī sniedzas līdz 143 m.

Tā tad smilšakmeņa biezums pie Rīgas
ir lielāks par 143 m. Daži ģeologi kal-

kulē tā biezumu ap 250 m. Smilšakmeņa
virslma pie Rīgas atrodas 27—55 m zem

jūras spoguļa.
Devona augšējās nodaļas nogulumi lai-

kam būs ļoti cietuši ledus laikmetā un

būs no lediem aiznesti. Tādēļ tie Rī-

gas territorijā atrodami vāju nogulumu
veidā vienīgi Salaspils apkārtnē, Dau-

gavas dienvidu krastā zaļganu glūdas

un glūdas merģeļu slāņi, kuri turpinās

līdz Doles muižai, Sausās Daugavas kra-

stos.



Apraksts
1.

Smilts
ar

humusu.

2.

Brūna

smilts.

3.

lesarkans
māls.

4.

Pelēka

smilts.

5.

Blīvais
ģipss
ar

dolomita

kartiņām.

6.

Blīvais

ģipss.

7.

Zaļš

merģelains
māls

ar

šķiedraina

ģipss

kārtiņām.

8.

Zaļgans

dolomits.

9.

Zaļš

merģelains
māls.

10.

Pelēks

dolomits.

11.

Zaļš

merģelains
māls.

12.

Pelēks

dolomits.

13.

Zaļš

merģelains
māls.

14.

Pelēks

dolomits.

15.

Zaļš

merģelains
māls.

URBUMSN°6

Apraksts
1.

Smilts
ar

humusu

2.

Dzeltena
smilts.

3.

Pelēka

smilts.

4.

Zaļš

merģelains
māls.

5.

Blīvais

ģipss.

6.

Zaļš

merģelains
māls

ar

šķiedraino

ģipsi.
7.

Blīvais

ģipss.

8.

Zaļš

māls

ar

šķiedraino
ģipsi.

9.

Blīvais

ģipss;

10.

Zaļš

merģelains
māls.

11.

Blīvais

ģipss.

12.

Pelēks

dolomits.

13.

Zaļš

māls

ar

šķiedraino
ģipsi.

14.

Pelēks

dolomits.

15.

Blīvais

ģipss.

16.

Zaļš

merģelains
māls.

URBUMSN°7
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Augšējā devona malu nogulumi vietām

atrodami arī Daugavas labajā pusē, zaļ-

ganu mālu nogulumu veidā virs dolo-

mītiem un ģipša slāņiem.

Vidus devonas dolomītu slāņi reprezen-

tēti visā territorijā. Šo nodaļu pēc viņā

atrodamām fosilijām sadala divos stā-

vos. Apakšējais stāvs uzgulstas tieši uz

smilšakmeņa ar dolomīta smilšu slā-

ņiem un pārejas smilšu dolomītiem, aug-

stāk nāk pelēki un pelēki zaļgani dolo-

mīti, starp kuriem nogulsnējušās glū-
das un dolomītglūdas. Šis līdz 23 m bie-

zais stāvs ir bagātāks ar fosilijām, kuras

apakšējās kārtas raksturo Dipterus,

Esteria Murchisoniana un Lingula bi-

carinata. Augstāk nāk Rhvnobonella li-

vonica, Spirifer acuminatus, Orthis stria-

tula, fukoida un Plvctodus zobu un vie-

tām bruņu zivju atliekas un korāļi Cya-

thophvllum visās kārtās.

Augšējais stāvs 17—20 m biezumā arī

sastāv no pelēkiem dolomītiem, sarka-

nīgiem un dzelteniem ar dzelzs oksīdu

bagātiem kristalliskiem dolomītiem, ku-

ros bieži sastopami iedobumos kaļķa

špata kristalli. Starp dolomītu kārtām

ļoti bieži atrodams glūdas un dolomīta

merģeļa nogulsnējums. Šī stāva apak-

šējā daļa bagāta ar ģipša iegulumiem,
bet nabaga ar fosilijām. Augšējā kārta

nobeidzas ar Platychisma dolomītu, ku-

ra raksturīga ar ārkārtīgi bagātu fau-

nu. Sevišķi bieži atrodami: Platychisma

Kirchholmensis, Natica Kirchholmensis,

Spirifer tenticulum, atliekas no Dipterus
zivīm, Spirifer Anosoffi un c. Pie Sa-

laspils Lazdukroga šis slānis virsējā
kārtā ir tik bagāts ar fosilijām, ka sa-

stāv gandrīz vienīgi no tām. Platvchis-

ma slānis ir sevišķi ciets un izturīgs

pret atmosfēras maiņām un tādēļ tas

no seniem laikiem tiek izlietots kā būv-

akmens. Nogulumu veids ir gandrīz ho-

rizontāls ar dominējošu kritumu no

Vs—72° uz dienvidiem. Vietām ir no-

vērojami paugurveidīgi paaugstinājumi

un krokas jeb antiklināles. Viena tāda

kroka ar vāju pacelšanos atrodas līnijā

no Tomes pār Daugavu uz Ogri, kur tā

saskatāma Ogres upes dolomīta slāņos

zem Ogres parka. Otra antiklināle jeb

Berkavas kroka nāk no Berkavas pāri

Daugavai pie Krieviņu mājām uz Sēle-

kām. Trešā kroka no Nāves salas pie

Daugav-Stilbu mājām uz Zeltiņiem, kura

sakrīt ar ģipša atradnēm Salaspils un

Stopiņu apkārtnē. Ģipss vēl atrodams

pie Ķengeraga, Pārdaugavas ģipša stū-

rī un atsevišķi slāņi Vidzemes priekšpil-

sētas dolomīta slāņos. Arī še ģipša āt-

rodne sakrīt ar kroku, kura nāk no Bal-

dones pār Ķengeragu. Ģipss atrodas

vairākos slāņos, kuri atdalās ar dolo-

mītu, dolomīta merģeļa un glūdas kār-

tām. Ģipss atrodams tumšas krāsas, ar

bitumenu vielām krāsotos blīvos ģipša

slāņos un šķiedras ģipša veidā, baltas

un iedzeltenas krāsas vertikālas, zīdam

līdzīgas šķiedras, kuru biezums sasniedz

dažus cm. Ģipss nav nogūlies nepār-

trauktos slāņos, bet atrodas ligzdvei-

dīgi, pie kam, kā tas redzams atraktos

slāņos, pie Pļavniekiem, Salaspils ap-

kārtnē, slāņu virsma nav vienāda, bet

ļoti nelīdzena, ar daudzām piltuvveidī-

gām bedrēm un vertikālām plaisām da-

žu cm platumā, kuras pildītas ar virs

tām atrodošos glūdu un morēnu mālu.

Dažās vietās, kā tas redzams inženiera

Taumaņa urbumā N4, pie Salaspils Pil-

silu mājām, kur starp 10—17 m dziļumu
atrodas pieci tukšumi dažādos horizon-

tos, kur domājams ģipss būs izkusis.

Māju robežās SO daļā bieži gadās, ka,

sevišķi pavasaros, iebrūk nelielas piltuv-

veidīgas bedres, kādu še ir daudzums

pa māju ganībām un tuvējā mežā. Bla-

kām atrodošos Pļavenieku māju akas

dibenā redzamas alas, kurās cirkulē

ūdens, bet kad ap 1 km atstātajās

Zeltiņu ģipša lauztuvēs strādā un pum-

pē tanīs atrodošos ūdeni, akā ūdens

izsīkst un alas top redzamas. Tādi tuk-

šumi, laikam, būs atrodami arī Vidze-

mes priekšpilsētā, kuri radušies caur

ģipša izskalošanu, jo še caur masu pār-

vietošanos izskalotos dobumos ir daž-

reiz jūtama zemes trīcēšana. Viena tā-
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da stipri jūtama zemes trīcēšana no-

tikusi 1853. gadā.

Rīgas pilsētas uzdevumā inženieris Tau-

manis 1927. g. vasarā izveda ģipša atrod-

ņu pētījumus Rīgas pilsētas zemēs Sa-

laspils un Stopiņu apkārtnē, izvedot ur-

bumus līdz 23 m dziļumā. 1930. gada
vasarā docents Rozenšteins izveda vēl

piecus papildu urbumus.

Ģipša slāņi novietojušies sākot no Dau-

gavas pie Daugavas Stilbu mājām NW

virzienā līdz pat Desu mājām, kur sāk

palikt plānāki un varbūt pie Juglas iz-

beidzas. Urbumi izvesti vietās, kur bij
kaut kādas pazīmes, kas rādīja, ka uz

ģipša atrašanu var likt lielas cerības.

Izvestos urbumus pēc viņu atrašanās

vietas varētu sagrupēt trijās atsevišķās

lielākās grupās, kuras viena no otras

šķirtas ar lielāku attālumu, un sastā-

dīt trīs atsevišķas ģipša atrodnēs Rī-

gas pilsētas zemēs.

1. Trifanu-Desu atrodne ar 12 urbu-

miem.

Inž. Taumaņa urbumi:

N° 6 ģipšaslāņu kopbiezums 143 cm

N> 7
„ „ „

549
„

M 9
„ „ „

372
„

■N» 11
„ „ „

256
„

>6 12
„ „ „

530

M 10 nav ģipša

Docenta Rozenšteina urbumi:

Ar» 2 ģipša slāņu kopbiezums 329 cm

JVŠ 3
„ „ „

237
„

•N° 4
„ „ „

345
„

2. Pļavnieku-Pilsilu-Blaņķu atrodne ar

6 urbumiem.

Inženiera Taumaņa urbumi:

N» 1 ar ģipša slāņu kopbiezumu 321 cm

M 4
„ „ „

401
„

JVs 5
„ „ „

384
„

M8 nav ģipša

Docenta Rozenšteina urbumi:

Ns 6 ar ģipša slāņu kopbiezumu 358
„

JVfc 7
„ „ „

351
„

3. Daugav-Stilbu atrodne.

Še urbumi nav izvesti, bet ģipša slāņu
biezums aprēķināts pēc Daugavas kra- 1

sta atklātajiem profiliem, kur ģipša slā-

ņu kopbiezums atrasts 279 cm.

Bez tam inženieris Taumans izdarījis
vienu urbumu Nr. 2 starp Trifanu-Desu

un Pilsilu-Blaņķu-Pļavenieku atrodni,

Andravnieku māju laukā 10 m dziļumā,

kur ģipss netika sasniegts.

Tāpat arī urbumā Nr. 3, Augš-Skābienu

māju laukā, starp Daugav-Stilbu un Pil-

silu-Pļavenieku-Blaņķu atrodni 14 m

dziļumā netika ģipss atrasts, kas būtu

noderējis par saiti šīm divām atrodnēm.

Tomēr apgalvot, ka še ģipss dziļākās
kārtās nebūtu atrodams, būtu riskanti,

drīzāki varētu pielaist pretējo. Šinī vie-

tā kvarterie nogūlumi sasniedz līdz 10

m biezumu, kāmēr vietās, kur ģipss kon-

statēts ar seklajiem urbumiem, tie ir

daudz plānāki. Tādēļ varētu domāt,

ka urbums nav diezgan dziļi izvests.

Tas pats sakāms arī par otro urbumu,

kur kvarterie slāņi sasniedz ievērojamu

biezumu un nav izslēgts, ka dziļāki
varētu tikt atrasts ģipss.
Trifanu-Desu atrodnē urbumā Nr. 10 11

m dziļumā arī nav atrasts ģipss, kas šo

rajonu būtu ievērojami paplašinājis uz

NW. Bet arī še nav izslēgts, ka turpinot
urbumu dziļāk nevarētu atrast ģipšu.

Vispār sakāms, ka urbumu skaits sa-

mērā ar lielo platību ir mazs un tos si-

stēmatiski turpinot ģipša atrodnēs būtu

iespējams ģipšu atrast arī citās vietās

šinī rajonā.
Kad Daugava meklēja noteku uz Rīgas

jūras līci, tai nebij sevišķas grūtības iz-

raut gultni pa irdenajiem akmeņaina-

jiem bez veģetācijas segas morēnu mā-

liem. Bet pamatā šiem māliem atradās

dolomītu slāņi ar saviem pauguriem un

antiklinālēm, kuri tik viegli nepadevās

erozijai, un kāmēr šie šķēršļi nebij pār-

varēti, tie iespaidoja straumes virzienu.

Dolomītu slāņiem Rīgas territorijā ii

kritums uz Rīgas jūras līci. Ūdeņi plūz-
dami šinī virzienā pa dolomītu slāņiem

un sastapdamies ar antiklināli novir-

zi jās pa muldu starp diviem segliem
NW virzienā, līdz kamēr ūdeņu lielā-

kajā sastrēguma vietā tie pārrauj seglu



Apraksts
1.

Augsne.
2.

Brūns

māls.

3.

lesarkans

dolomits.

4.

Sarkans
māls.

5.

Blīvais

ģipss.

6.

Pelēks

dolomits.

7.

Zaļgans

māls.

8.

Šķiedrains
ģipss.

9.

Pelēks

dolomits.

10.

Blīvais

ģipss.

11.

Pelēks

dolomits.

12.

Blīvais

ģipss

13.

Zaļš

māls

ar

šķiedrainu
ģipsi.

14.

Blīvais
ģipss.

15.

Pelēks

dolomits.

16.

Zaļgans
māls

ar

šķiedraina
ģipss

un

dolomita

kārtiņām.

17.

Pelēks

dolomits.

18.

Blīvais

ģipss.

19.

Dolomits
(sedz

Daugavas
ūdeni).

Shematisks
Daugavas

krasta

profils

pie

Daugavas
Stilbu

m.

1.

Kūdra.
2.

Smilts-humuss.
3.

Smilts
ar

smalku

kūdru.

4.

Dzeltena
smilts.

5.

Pelēka

smilts.

6-.

Blīvais

ģipss.

7.

Zaļš

merģelains
māls

ar

šķiedraina

ģipss

kārtiņām.

8.

Pelēks

dolomits.

9.

Šķiedrains
ģipss.

10.

Pelēks

dolomits.

11.

Zaļš

merģelains
māls

ar

šķiedraina

ģipss

kārtiņām.

12.

Blīvais

ģipss.

13.

Zaļš

māls

ar

šķiedraina
ģipss

kārtiņām.
14.

Blīvais

ģipss

15.

Zaļš

māls

ar

šķiedraina
ģipss

kārtiņām.
16.

Blīvais

ģipss.

17.

Pelēks

dolomits.

18.

Zaļš

māls

ar

šķiedraina
ģipss

kārtiņām.
19.

Blīvais

ģipss.

20.

Zaļš

māls

ar

niecīgu
ģipss

saturu.

URBUMSN°9

Apraksts
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un aiz tā virzas atkal pa muldu starp

diviem segliem, līdz kamēr lielākajā sa-

strēguma vietā izdara to pašu, ko agrāk.

Tādēļ arī redzam, ka pie Tomes segla

Daugava šķeļ seglu, perpendikulāri pa-

griezdamies uz SW un tad pagriežas

atkal NW virzienā. To pašu tā dara pie

nākošajām antiklinālēm. Seglus Dauga-

va ir pārzāģējusi pilnīgi, tā ka tos gult-
nē nemaz vairs nejūt. Traucējumus jeb
krāces tomēr atrodam Daugavas ceļā,

kur ūdeņi iegrauzušies līdz cietajiem

Platvchisma dolomītiem, un kur lej galā
iznāk virspusē mīkstāki dolomīti jeb arī

glūda, kas vieglāki padodas izskaloša-

nai. Tā ka Daugavas dolomītu sastāvs

ir ļoti mainīgs un bieži slāņu starpās

nogulsnējušies māli un merģeļi, krāču

rašanās izskaidrojama ar ļoti izdevī-

giem apstākļiem un tādēļ krāces Dau-

gavā sastopamas ļoti bieži. Pirmā krā-

ce Āžu kauls, atrodas Doles salas lejas

galā, 4 km augšup atrodas Penderu krā-

ce, kurai pamatā rožaini dolomīti. Šī

krāce ir daudz iespaidīgāka par pirmo.
Doles salas augšgalā, kur atdalās Sausā

Daugava, atrodas Glumā krāce, kurai

pamatā ir cieti acaini dolomīti. Acis

laikam cēlušās no Platvhismas izska-

lojumiem. Krāces atrodas arī Ogres

upes lejgalā un Daugavā un izbeidzas,

kur abas savienojas. Še Daugava pēkš-

ņi palielina savas erozijas spējas, caur

ko krāces vēl vairāk pastiprinājās. Bez

šīm krācēm Daugavā ir arī vēl vairākas

mazākas krāces.

Bez šāda veida krācēm Sausajā Dauga-
vā, kur pēdējā savienojas ar īsto Dau-

gavu, ir krāce, kura cēlusies neatkarīgi

no upes gultnes tektoniskās uzbūves.

Sausajā Daugavā dolomītu nav un kra-

sti lēzeni, bet krāce cēlusies caur to,

ka īstā Daugava ir spējīgāka bijuse sa-

vu gultni dziļāki erodēt nekā Sausā

Daugava.

Dīluvija rajonā Daugavā ir vairākas sa-

las, no kurām lielākā ir Doles sala, ap

8,50 km gara un 2,5 km plata. Augšup
Doles salai atrodas Mārtiņsala, uz ku-

ras atrodas 13. g. simtenī celtās vācu

bruņinieku pils un baznīcas drupas.
Pie Ikšķiles atrodas Ikšķiles un Ikš-

ķiles mācītāja muižas salas un pie Ogres
— Ogres sala, kuru Ogres upe, tecē-

dama pa Daugavas vecaluvija sengult-
ni, atdalījusi no tās, erodēdama savu

gultni Daugavas piesērējumos un pēc

tam dolomītos. Salu aptver Ogres upes

žuburojums, pie kam rītu zars tek uz

augšu, kur ietek Daugavā. Pie augstāka
ūdens stāvokļa arī Daugava raida savus

ūdeņus pa šo zaru un Ogres upei jāap-

mierinās ar lejas zaru vien un pie tam

vēl jāuzņem Daugavas ūdeņi.
Pie salām bieži rodas ledus sastrēgu-

mi un tad augšpus sastrēguma ūdens lī-

menis dažreiz paceļas līdz 12 m virs

normas. Ūdens tad meklē sānu ceļus

pa apkārtnes zemākajām vietām un iz-

rauj sev jaunas gultnes, kuras sastrē-

gumiem atkārtojoties padziļinās un pa-

liek uz visiem laikiem par upēm. Šādā

ceļā ir cēlušās visas dīluvija rajona

salas un laikam arī ieleja ar Olektes

upīti, kura atdala Katlakalnu no ap-

kārtnes.

Visas salas, kā tādas, kuras atdalītas

no sauszemes caur plūdiem, savā uz-

būvē līdzinājās pēdējai. Visām pamatā
ir vidus devonas augšējā stāva cietie

dolomītu slāņi un virsū Daugavas vec-

aluviālie nogūlumi. Nogulumi samērā

bagāti ar humusa vielām un smalkākiem

sedimentiem. Tādēļ zemes ir auglīgas

un apdzīvotas.

Ir zināms, ka 1615., 1770., 1777., un 1867.

g. Daugavas ūdeņi, aptecēdami ledus sa-

strēgumu pie Doles salas, appludinā-

jusi zemumu pie Salaspils un meklē-

jusi ceļu uz jūru pa Daugavas veco

gultni pie Salaspils, Juglas un Ķīšu
ezeriem. 1867. g. ūdeņi pārrāvuši uz-

būvēto Rīgas-Orlas dzelzceļa dambipie

Salaspils, kurš paceļas virs Daugavas
normālā līmeņa par 27 m. Jaunākos lai-

kos lielāki plūdi bija 1926. g. un 1929.

g. 1926. g. ziemā ūdens stāvoklis bija
ļoti zems. Ziemā radās ledus sastrē-

gums starp Ogres un Doles salām, pa-

cēla ūdens līmeni par vairākiem me-
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Nr. 7. Dolomīta slāņi Daugavas krastā pie
Līmantiem.

triem un noturēja līdz pavasarim. Pa-

vasari līmenis pacēlās vēl augstāki, pār-

pludināja zemākās vietas, piekrāva tās

ar ledus kalniem. Pie Salaspils ūdens

bij sasniedzis dzelzceļa dambi un at-

lika tikai nedaudz pēdas līdz virsmai,

kad tas atkal reiz būtu ticis pārrauts

un Daugavas ūdeņi novadīti uz Juglas

ezeru. 1929. g. plūdi tika izsaukti ar

ziemas saltumu, kad jūras līcis aizsala

un no augšas nākošais ledus, nevarē-

dams iziet jūrā, sastrēga pie Rīgas un

pacēla ūdens līmeni, kas atsaucās vai-

rāk uz upes lejas galu.

ZEMES BAGĀTĪBU IZMANTOŠA-

NAS UN JAUNU VĒRTĪBU ATRA-

ŠANAS IESPĒJAMĪBA

Jau 13. gadsimteņa sākumā, kad vācu

bruņinieki, iebrukuši svešā zemē, bija

spiesti būvēt akmeņa pilis aizsardzībai

pret iedzimtajiem, ir saskatāms mūsu

dolomīta izmantošanas sākums.

Blakām laukakmeņiem tie tos izlietoja
kā būvakmeni, bet galvenām kārtām kaļ-

ķa javas iegūšanai. Sākumā, kā vieglāki

pieietamie tikuši izmantoti dolomīti no

Daugavas krastiem, bet vēlāk, kad bru-

ņinieki jau bij nostiprinājušies Rīgā un

no dzīves varēja prasīt arī dažas ērtī-

bas, tie sāka meklēt akmeni, kas node-

rētu ēku fasādu izrotāšanai. Tādu tie

atrada Salaspils tagadējo Līmantu lau-

stuvēs Platvhisma dolomītos. Šie do-

lomīti ir ārkārtīgi cieti, samērā ar citiem

dolomītiem, ļoti izturīgi pret atmosfē-

rilijām un galvenais tie sastāv vai vie-

nīgi no dažādu gliemju pāārakmeņoju-
miem. Apkalti tie dod kaut ko līdzīgu
Allažu šūnu akmenim, kas noder ēku

fasādēm. Šo akmeni bruņinieku laikos

lielos apmēros izmantojuši Rīgas bū-

vēm un visvairāk baznīcu būvēm. Pētera

baznīcas fasāde sastāv vienīgi no šiem

akmeņiem. Tos varam atrast baz-

nīcas apakšējā daļā un arī citās baz-

nīcās. Vēlāk tas sākts izlietot arī tro-

tuāru iekantējumiem, kādus paretam arī

vēl tagad redz. Jaunākā laikā tas izlie-

tots arī kanāļa tilta būvei Brīvības bul-

vārī. Ar pārakmeņojumiem tik bagāta
dolomīta kā Līmantu lauztuvēs, citur

nekur Rīgas apkārtnē nav. Tamdēļ tas

ņemts vai vienīgi no šejienes un ar pār-

akmeņojumiem bagātāka virsējā kārta

izmantota apm. 2 kv. kilometru platībā.
Pašreiz fasādēm šo dolomītu vairs ne-

izmanto.

Uzņēmumā Nr. 7 redzami apakšā dolo-

mīta slāņi. Virs tiem, tumšā kārta ir

jau izmantota un apaugusi ar krūmiem

un zāli. Kārta sastāv vai vienīgi no

Platvhismas dolomīta gružiem līdz gal-

vas lielumam, kuri atlikuši no fasādēs

pārstrādātā akmeņa. Dažreiz še atrod

arī apkaltus lielākus dolomīta bluķus.
Platvhisma dolomīts skaldās nenoteik-

tos virzienos, satura daudz iedobumu,

kuros izkristalizējušies skaisti kaļķa

špata kristalli. Dolomīta ķīmiskais sa-

turs pēc barona Rozena analizēs, kurš

ņemts no Līmantu laztuvēm, satur

ČaCO
3 55,210/o, MgCOs 44,230/o, piemai-

sījumu 0,89%. Zemākajos Platvhisma

dolomītu slāņos pēdējo "top arvienu ma-

zāk, bet akmens top kristallaināks, mar-

moru atgādinošs, ar taukainu lūzumu.

Cietuma un izturības ziņā tas līdzinās

augšējam slānim un ļoti noderīgs bū-

vēm.

Sava satura dēļ slānis dod vislabāko

materiālu kaļķa javai un tādēļ Salaspils

rajonā, kur atrodams Platvhisma dolo-

mīts, visvairāk attīstīta kaļķrūpniecība

un Salaspils kaļķi skaitījās par vislabā-

kiem.
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Starp Platvhisma dolomītiem atrodas

merģeļainie dolomīti ar B—lo% māla

piemaisījumu, dolomīta merģeļi ar 10

līdz 25% un plātņu merģeļi ar vairāk

ka 25% smilšaina māla piemaisījumu.

Visi skaldās parallēlās plāksnēs, pie
kam pēdējais ļoti plānās plāksnītēs.

Merģeļainie dolomīti noder romance-

menta izgatavošanai. Platņainie dolo-

mīti mazāk noderīgi būvēm, bet plātņu

merģeļi neder ne būvei, ne pārstrādā-

šanai.

1927. g. izdarītos pētījumos dabūtie pa-

raugi ūniversitātes ķīmijas fakultātes

laborātorijā deva sekošus rezultātus:

Desu māju dolomīts augstā kalcija sa-

tura dēļ ir ļoti noderīgs kaļķu dedzinā-

šanai. Turpretim Blaņķu māju dolomīts

ir vairāk piemērots metalurģijai un Pļa-
venieku — romancementa izgatavošanai.

Priekš kara no Ogres līdz Rīgai ar kaļ-

ķa dedzināšanu nodarbojas 17 cepļi, ku-

ru gada raža sasniedza līdz 50.000 t. de-

dzināta dolomīta.

Pasaules kara laikā visus cepļus nopo-

stīja, to starpā ar trīs Rīgas pilsētai

piederošos. No tiem viens Rīgas pil-
sētai piederošais Katlakalnā, uz Dau-

gavas krasta, pa daļai atjaunots un strā-

dā ar vienu krāsni, bet priekškara ražu

nesasniedz. Pārējie divi cepļi, kuri at-

rodas Salaspils Līmantos un Raģos līdz

šim vēl nav atjaunoti, lai gan atrodas

vislabākajā izejas materiāla atrodnē uz

Daugavas krasta un 4 km attālumā no

Salaspils stacijas, tā tad vislabvēlīgāka-

jos apstākļos, kā atrodamā materiāla

labuma, tā satiksmes ziņā.
No privātajiem cepļiem atjaunojušies ti-

kai 7.

Nr. 8. Rīgas pilsētas kaļķu cepļi pie
Jumpravmuižas.

Bet atjaunoti tie ir samazinātos apmē-

ros un tālu nesasniedz to ražību, kā

priekš kara, jo nav vairs tāda piepra-

sījuma pēc mūsu kaļķiem. Rūpniecības

pastiprināšanai pie pastāvošās būvnie-

cības depresijas nav izredzes. Priekš

kara vairāki cepļi apdedzināja dolomī-

tu vienīgi Rīgas metalurģijas vajadzī-
bām. Tagad vajadzība pēc tāda dolo-

mīta izbeigusies un neviens no tiem nav

atjaunojies.

Atjaunojusies ir viena romancementa

fabrika pie Daugavas, Jumpravmuižā.
Mūsu dīluvija rajonā, Salaspils apkārt-
nē Blaņķu, Reipiņu un Zeltiņu māju

pļavās atrodas avotu kaļķu nogulsnē-

jumi, visi Zeltiņu ģipša lauztuvju tu-

vumā. Zeltiņu atrodne ieņem 200 m ga-

ru un tikpat platu gabalu 1,13 m bie-

zumā. E. Rozenšteins un Z. Lancma-

nis aprēķina izmantojamo avotkaļķa
daudzumu uz 10.000 m 3. Reipiņu atrod-

ne aizņem 250 m garu un 200 m platu

gabalu. Avotkaļķa tilpums aprēķināts
pie 0,3 m vidēja dziļuma ap 10.000 m

3,

Blaņķu māju atrodnes platību inž. Tau-

mans aprēķinājis uz 15 ha un izmanto-

jama avotkaļķa daudzumu ap 135.000m 3.

Zeltiņu atrodnes kaļķi Rozenšteins un

Lancmanis pieskaita pie miltaini grau-

damas pasugas, jo tie, pēc viņu izstrā-

dātās kaļķu šķirošanas metodes ana-

lizēti, satura no 55—73% miltainās frak-

cijas un 14—21% graudainās. Reipiņu

kaļķi satur 28,60—30% miltainu un 20

līdz 22% graudainās frakcijas, pie kam

graudi ir sīksti un neļaujas starp pirk-

Desu mājas

5.49-5,67 m.

dziļums

! Blaņķu m.

ļ2,74-3,23 m.

dziļums

jPļavenieku m.

ļ 5,58—6,38m.
dziļums

CaO

MgO
Fe

2
0
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K
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2
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2
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Nr. 9. Kaļķu cepļi Salaspilī

stiem sabersties. Zeltiņu kaļķu graudi

sabirst viegli starp pirkstiem. Ķīmiska
analizē uzrāda sekošos datus:

Zeltiņu kaļķi tā tad ogļskābā kaļķa sa-

tura ziņā ir bagātāki par Reipiņu kaļ-

ķiem un satura mazāk ģipša. Noteikti

zinām, ka Reipiņu atrodnē ir arī kaļ-

ķu tufi, bet viņu izplatība un noderī-

gums kaut kādiem mērķiem nav izpē-

tīti. No Blaņķu kaļķiem nav nekādas

analizēs. No izskata tie pelēki dzelteni

un starp pirkstiem berzējot nevar just,

ka tie būtu sevišķi graudami. Varbūt tie

būtu pielīdzināmi vairāk Zeltiņu kaļ-

ķiem. Zeltiņu atrodne pieder Bērna ģip-
ša fabrikai. Tā to izmanto stiprā mērā,

pārdodama cementa ražošanai. Reipiņu
un Blaņķu atrodnēs pieder Rīgas pilsē-
tai. Reipiņu atrodne ir pa daļai jau

priekš pasaules kara izmantota cemen-

ta rūpniecībai.

Blaņķu atrodne ir nesen darīta pieieta-

ma ar pļavas nogrāvošanu. Avotkaļķus
izlieto lielākos daudzumos portlandes

cementa iegūšanai. Bez tam tos izlieto

ķīmiskā rūpniecībā chlorkaļķa, kalcija
karbida, papīra rūpniecībā, ziepju, ra-

tu smēru fabrikācijā v. t. t. Dažās vie-

tās zemnieki, piejaucot miltainiem kaļ-

ķiem līmi jeb citu kādu līmi saturošu

vielu, izlieto sienu krāsošanai. Dažās

vietās izlieto kaļķus arī apdedzināšanai
mūra kaļķu iegūšanai. Bet viņu irdeno

īpašību dēļ apdedzināšana saistīta ar

grūtībām, lai gan viņu īpašības ir tei-

camas. Citās valstīs avotu kaļķus lielos

apmēros izlieto zemes fizikālo īpašību
uzlabošanai un zemes skābās reakcijas
novēršanai un visādi cenšas darīt tos

pieietamākus lauksaimniekiem, pazemi-

not transporta tarifu, pazeminot iegū-

šanas cenu valsts raktuvēs v. t. t. Mēs

līdz šim vēl esam gaužām maz par to

domājuši un, pateicoties tikai mūsu pe-

dologa Vītiņa rakstiem un propagandai,

zemes uzlabošanai ar kaļķošanu pie-

griests kaut cik vērības.

Rīgas pilsētas zemēs atrodamas milzī-

gas platības sūnu purvu, kurus bez kaļ-

ķošanas nav iespējams kultivēt. No vi-

sas platības galveno masu sastāda smilts

zemes,kurās plaši attīstījusies rūsas kār-

ta, un arī citās Rīgas zemju katēgori-

jās būs maz tādu zemju, kur nebūs lie-

lāks vai mazāks kaļķa trūkums. Še būtu

īstā mūsu avotkaļķu piemērošanas vie-

ta. Krājums, samērā ar zemju lielo pla-

tību, ir mazs un par tā izlietošanu ci-

tiem nolūkiem nemaz nevajadzētu prā-

tot. Pašreiz Rīgas pilsēta izsniedz avot-

kaļķi no Blaņķu atrodnēs saviem zemju

nomniekiem par brīvu. Bet līdz šim

nomnieki šo privilēģiju ir izmantojuši

ļoti niecīgos apmēros. Tas izskaidro-

jams, pagaidām, ar kaļķošanas metodu

nepazīšanu un, otrām kārtām, ar grū-

tībām, ar kādām saistīta kaļķu dabū-

šana. Lai gan atrodne atrodas tikai ap

3 km no Salaspils stacijas, tad tomēr

ir apgrūtinoši katram aizbraukt uz tu-

rieni pa diezgan sliktu ceļu, pašam pie-

bērt savu vezumu un slapjā veidā aiz-

vest, kas attālākiem nomniekiem daž-

reiz iznāk dārgāk, nekā nopirkt dedzi-

nātu jeb maltu kaļķi. Šīs grūtības tomēr

ir pārvaramas, noorganizējot kaļķu ie-

priekšējo sagatavošanu un izžāvēšanu

lielākos apmēros un varbūt arī izsūtī-

Zeltiņu kaļķi Reipiņi i kaļķi

par. 260ļpar. 262 par. 273ļpar. 274ļpar. 27oļpar. 276

CaC03

pec C0
2

satura)
CaS0

4 .

.2H20

MgC03

pec MgO
satura)

94,52% 94,52%97,30% 88,40% 92,54%'53,92%

3,86% 3,79% 4,63% 4,87% 5,00% 2,74%

I 0,46 -
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sanu. Lauksaimnieciskā krize, kurai bei-

gas vēl nav saredzamas, ir pa daļai

mīkstināma ar lauksaimniecisko produk-
tu ražošanas pašizmaksas samazināša-

nu. Viens no tādas pašizmaksas samazi-

nāšanas veidiem būtu mūsu zemju save-

šana kulturālā stāvoklī, lai pie apstrā-

dāšanas pieliktais darbs, mākslīgie un

dabīgie mēsli varētu dot tos panāku-

mus, kādus tie spējīgi dot.

Mūsu skābās zemes
bez pamatīgas kaļ-

ķošanas tādā stāvoklī nebūs savedamas.

Tādēļ Rīgas pašvaldībai avotu kaļķu

krājumi jārezervē zemes uzlabošanai,

nemeklējot ceļus kaut kādai citai iz-

mantošanai.

Ģipša rajona platību ar rūpnieciski iz-

mantojamu ģipšu inženieris Taumans

aprēķinājis apaļos skaitļos ap 200 ha,

pie kam pielaiž un domā, ka platība
varētu būt lielāka, kas būtu noskaidro-

jams ar tāļākiem pētījumiem. Izman-

tojamā ģipša daudzums izpētītajā ra-

jonā varētu būt pēc inž. Taumaņa ap-

rēķina apaļos skaitļos ap 12.000.000 t.

Ap 19. gadsimteņa vidu Daugavas-Stil-
bu atrodnē ir izmantots ģipss, ko liecina

vēl tagad dažus desmit metrus no Dau-

gavas atrodošās un blakām esošās Ste-

piņu māju laukos un dārzā atrodošās

seklākas bedres. Tagad bedres ir ie-

brukušas, noaugušas ar zāli un nekas

no ārpuses neliecina, ka te būtu bijušas

ģipša lauztuves, izņemot kādu retu ģipša

akmeņa gabalu, kas caur kādu gadījumu

palicis virs zemes, un apkārtējo māju

akmeņu ēkās iemūrētos ģipša saturo-

šos dolomitus. Arī Sniedzes un Blan-

ka māju laukos ir atrodamas vecas ģip-

ša bedres, kuras galīgi aizaugušas un

tikai nevienādā zemes virsa liecina, ka

še kādreiz kaut kas ir rakts. Ķenge-

ragā un Ģipša stūrī Katlakalnā kādreiz

esot rakts ģipss.

Līdz šim ģipšu izmantoja vienīgi Bē-

rna ģipša fabrika, kura ieguvusi Zeltiņu

mājas no Rīgas pilsētas dzimtnomā.

Arī uz pārējiem Rīgas pilsētas ģipša

krājumiem firmai ir iznomātas izman-

tošanas tiesības līdz 1942. gadam. Pa-

Nr. 10. Kaļķa cepļi pie Salaspils

gaidām firma izmanto vienīgi Zeltiņu

ģipša krājumus, bet pilsētas zemēs tie

līdz šim vēl nav izmantoti. Pēdējā lai-

kā diezgan labi ģipša slāņi atrasti Lipšu

māju starpgabalā pie Pļavnieku māju

robežas, kur ģipša izmantošanu šinī

gadā uzsākusi Šmita cementa fabrika.

Ģipša izmantošana Rīgas pilsētas ze-

mēs ir apgrūtināta ar bagātīgo grunts

ūdeni, kurš plūst visās lauztuvēs. Zel-

tiņu lauztuvēs ģipša izmantošana iespē-

jama pastāvīgi nodarbinot lielākas jau-
das sūkņus. Pēc darba izbeigšanas be-

dres piepildās ar ūdeni, pie kura iz-

pumpēšanas jāstrādā spēcīgiem sūkņiem

2—3 nedēļas, līdz kamēr ūdens ir tik

tāļu krities, ka var darbus uzsākt.

Ūdens daudzums bedrēs nav tik liels,

ka tā izpumpēšanai būtu nepieciešams

tik ilgs laiks, bet tas, acīmredzot, stāv

sakarā ar grunts ūdeņiem tāļākā apkai-

mē, kas vērojams Pļavenieku māju akā,

kur ūdens izzūd, kad Zeltiņu lauztuvēs

darbojas sūkņi, un vasarā ievērojami

atsaucas uz apkārtnes māju lauku

ūdens apstākļiem.

Hidroloģisko pētījumu šinī rajonā

trūkst, un tādēļ nav iespējams spriest

par ūdens izcelšanos. Ir tomēr iespē-

jams, ka ūdeņi varētu stāvēt sakarā ar

Daugavas un Juglas ūdeņiem, jo ģipša
saturošie devonas slāņi atrodas še vis-

caur pamatā zem kvarteriem slāņiem no

Daugavas līdz pat Juglai, un visas do-

lomītu kārtas ir ārkārtīgi saplaisājušas
horizontālā un vertikālā virzienā, kura

upju ūdeņiem varētu dot iespēju iespie-

sties zemes iekšienē lielākos attālumos.
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Ģipša atrodņu līmenis arī pielaiž tādu

stāvokli. Atrodne pie Pļavenieku mājām

atrodas 15,75 m virs Daugavas ūdens

līmeņa vasarā pie Salaspils nometnēm

un 13,79 m virs Juglas ūdens līmeņa pie

Glāznieku mājām. Ģipša slāņu dziļums

pie Pļaveniekiem sasniedz 22 m, tā tad

ģipša slāņu pamats atrodas ap 6 m ze-

māk par Daugavas līmeni. Būtu no sva-

ra izvest ūdens stāvokļa pētījumus at-

rodnēs pavasarī, pie augsta ūdens stā-

vokļa Daugavā, kas varētu dot iespēju

spriest par Daugavas sakariem ar lauz-

tuvju grunts ūdeņiem, ja tie nenāk kaut

kur tāļāk no augšienes. Pie Doles spēka

stacijas izbūves paredzēts pacelt Dau-

gavas ūdens līmeni par 13 m. Tādā ga-

dījumā ģipša atrodnes paceltos virs

Daugavas ūdens līmeņa tikai par 2,75 m

un ģipša slāņu pamats atrastos ap 19 m

zem Daugavas ūdens līmeņa. Ja Dauga-

vas ūdeņi atrastos sakarā ar, atrodņu

grunts ūdeņiem, šinī gadījumā ūdens at-

rastos zem palielināta spiediena un tā

izpumpēšana ar sūkņiem nav lāgā do-

mājama, ar ko ietu zudumā 50 milj. ls

vērtības ģipša vien un bez tam visi la-

bākie dolomita slāņi pie Daugavas, kā

arī rastos sarežģīti apstākļi Rīgas pil-
sētas zemju meliorācijā, kur varētu ra-

sties arī tādi apstākļi, ka daudzos gadī-

jumos trūktu nepieciešamais kritums

ūdeņu novadīšanai.

Diluviālais māls izplatīts pa visu dilu-

viālo rajonu, vairāk upju tuvumā un

morēnu pauguros. Dažās vietās, kur tas

nogulies bez akmeņiem, tas būtu izlie-

tojams ķieģeļu rūpniecībai. Priekškara

laikos ir darbojusies viena ķieģeļrūpnie-
cība uz Rīgas pilsētas pārdoto māju

zemes pie Salaspils stacijas un otra Rī-

gas pilsētai piederoša uz Raģu kaļķa

cepļa zemes. Pašreiz visā apgabalā nav

neviena ķieģeļu cepļa.
Bez diluviālā māla visā Salaspils apga-

balā no Daugavas līdz Juglai zem di-

luvija nogulumiem ir izplatīts tumši pe-

lēks un zaļš devonas māls, kuram starpā

iegulstas plānas gaišāka merģeļa kār-

tas. Arī starp ģipša un dolomita kār-

tām šis māls atrodams, kur tas dažreiz

pieņem arī violētu krāsu. Zemnieki bieži

izlieto šos mālus istabu krāsošanai, at-

šķaidīdami tos ar ūdeni un dažreiz vie-

nas krāsas māla sajaukdami ar otru, sa-

sniedz dažādas krāsu nianses. Bērna fa-

brika šo mālu no dažiem slāņiem izlieto

krāsns podu izgatavošanai.

Mālu analizē no augstākajiem slāņiem,
kuri ņemti no PJavenieku un Blaņķu

mājām, uzrāda sekošus datus:

Analizēs abos gadījumos uzrāda ļoti

augstu, 6,55 un 6,9%, kālija saturu. Kā-

liju, kā mēslošanas līdzekli, mēs ieve-

dām no Vācijas un Francijas kainita un

20—40% kālija sāls veidā, pie kam pēdē-

jo cenas ir tik augstas, ka lauksaimnie-

kam no to pielietošanas atlecmaz labuma,

bet lauvas tiesu no tā paņem kālija sin-

dikāts, kura rokās ir apvienota visa kā-

lija rūpniecība un kurš kālija cenas no-

teic patstāvīgi, nebaidoties no konku-

rences, jo tādas nav. Tādēļ ļoti vilinoša

ir doma, vai mūsu lielie devonas mālu

krājumi nevarētu noderēt kā kālija

avots mūsu rūpniecībai un lauksaimnie-

cībai un vai mūsu zinātnei nevajadzētu

ķerties pie šī jautājuma atrisināšanas,

sākot ar mūsu māla dabas izpētīšanu.

Kainits satur ap 12% kālija un tomēr

mēs to ievedām no tālienes un izlieto-

jam ar visām kaitīgām vielām kā mēslo-

jumu. Mūsu māli satur pusi no tā dau-

dzuma kālija, bet toties tie nav necik

tālu jāved. Tikai būtu jāķeras pie mēslo-

šanas mēģinājumiem, lai noskaidrotu,

cik tālu mūsu augiem šo mālu kālijs ir

izmantojams.

Lielas ir Rīgas purvu platības, no ku-

rām Olaines Tīreļa purvi vien aizņem

platību 30 km garumā un 12 km pla-
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tumā. Šīs platības līdz šim nekā ne-

ienes, lai gan ir bijuši mēģinājumi tos

padarīt kaut kādā veidā par noderī-

giem un ir bijuši plāni to izmantošanā,

kuri dažreiz sniedzas līdz fantastisku-

mam. Pašreiz uzpeldējis plāns, to no-

susināt tin izdalīt brīvības cīnītājiem

saimniecību iekārtošanai.

Apskatot dažādu purvu tipus, mēs at-

radīsim, ka sūnu purvi, kuri pie mums

ir pārsvarā, satura ļoti maz minerāl-

vielu. Pēc Dreijera datiem Tīreļa pur-

va vidējā daļā to saturs sniedzas līdz

3,26%, kamēr uz nomalēm tas, paaug-

stinājāties, sasniedz 5%. Minerālvielām

bagātāki ir zāļu purvi. Te minerālvielu

saturs sniedzas no 6,09—33,79%, un Ba-

bītes lej galā, kā redzējām, tas sasniedz

43,67%. Pārējos purvos minerālvielu sa-

turs, svārstoties, tuvojas drīz sūnu, drīz

zāļu purva saturam. Sūnu purvā mine-

rālo vielu saturs ir nepietiekošs kultū-

ras augiem. Zāļu purvos turpretim, se-

višķi kas attiecas uz kaļķi, tā saturs var

būt pietiekošs un dažreiz arī fosfor-

skābes daudzums var izrādīties pietie-

košs, bet arvienu nepietiekošs ir kālija
daudzums. Tomēr minerālvielu trūkums

ne arvienu var būt par šķērsli purvu

kultivēšanai, jo to mums iespējams pie-
vest tīrumam ar mākslīgiem līdzekļiem,

ja tik tas saimnieciskā ziņā izrādās liet-

derīgi. Nosusināšanas ziņā mūsu purvi,

ar nedaudz izņēmumiem, atrodas tādā

stāvoklī, ka tā ir iespējama līdz kultū-

ras augiem nepieciešamam minimumam.

Tā tad zemes sagatavošana kultūras au-

giem ir iespējama. Cits jautājums ir,

kādus augus drīkst kultivēt purvājos,

jo visi augi nepadodas, kā purvā, tā

minerālzemēs. Katram ir zināms, ka lie-

los purvos nakts salnas ir parastāka pa-

rādība, nekā minerālzemēs. Jaun-Pēter-
muižas izmēģinājumu stacijā, piemē-

ram, ir novērotas salnas līdz —5° vēl

ap 10. jūniju, kas radīs grūtības augļu
koku un dažu dārzāju kultivēšanā. Da-

žu dārzāju kultivēšanai šie apstākļi būs

par nepārvaramiem šķēršļiem. Kūdra

vada ļoti slikti siltumu, tādēļ pavasaros

ļoti lēni sasilst un bieži vēsākos pavasa-

ros nelielā dziļumā vēl jūnija mēnesī

ledus nav izkusis. Tādēļ agra sēja purva

zemēs nebūs iespējama un būs jārēķi-

nājas ar šķirnēm, kurām īsāks veģetā-

cijas periods. Visi šie apstākļi purva

saimnieku piespiedīs taisīt rūpīgu iz-

vēli starp kultivējamiem augiem, kura

nevar būt visai plaša, un piespiedīs

griezt vairāk vērības uz pļavu augiem,

uz kuriem augšējie apstākļi neatstāj tik

nelabvēlīgu iespaidu. Tā tad purva saim-

niecībai vajadzētu vairāk novirzīties uz

zāļāju kultivēšanu un lopkopību. Ar šo

mēs konstatējam tikai purvu kultūras

iespējamības mūsu purvos, bet vai tā

tagad pašreiz ir iespējama un nepie-

ciešama, kur esam nodibinājuši pie
100.000 jaunsaimniecību, kuras vēl nav

izgājušas no organizācijas stāvokļa, un

apstākļos, kur iedzīvotāju skaits vēlnav

sasniedzis 2 milj., ir jautājums, kuru

še atrisināt nevaram.

Kā augšā redzējām, mūsu sūnu purvu

kūdras pelnu saturs nav augsts, tas

sniedzas ne augstāk par 5%, kamēr de-

dzināšanai par diezgan labu kūdru vēl

skaita kūdru ar pelnu saturu līdz

10%. Kūdra apakšējos slāņos ir diezgan
labi sadalījusies, kura dod kūdru ar

augstāku kaloriju skaitu. Virsējā kārta

varētu noderēt pakaišu kūdras ražoša-

nai. Rīgas pilsēta jau priekš kara ražoja

pakaišu kūdru un turpina tās ražošanu

arī tagad Rumpmuižas purvā un ap-

strādā to fabrikā, pie Matīsa ielas. Arī

dedzināmās kūdras ražošanu pilsēta

plašākos apmēros uzsāka pēc kara, bet

nerentēšanās dēļ bija spiesta ražošanu

pārtraukt. Bij arī vairāki mēģinājumi no

privātas puses, ražot kūdru pilsētas

purvos, bet visi mēģinājumi izbeigušies

ar dēficitiem. Tikai Slēperpurvā vēl kā-

da sabiedrība mēģina ražot kūdru.

Priekš kara Rīgas apkārtnē viena pu-

da dedzināmās kūdras ražošana esot iz-

maksājusi 12—15 kap. Akmeņogles ar

6000—7000 kalorijām tanī pašā laikā

izmaksājušas 16—20 kap. Tā tad arī

toreiz kūdra, kuras kaloriju skaits snie-
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dzas tikai līdz 4000, nevarēja izturēt

konkurenci ar akmeņoglēm. Tagad, kur

darba spēks ir sadārdzinājies, konku-

rence ir vēl grūtāka tapusi. Pielietojot

mēchanisko spēku, kūdras ražošanā, va-

rēja gaidīt, ka ražošana ievērojami pa-

lētināsies. Bet arī te izrādījies, ka mē-

chaniska kūdras rakšana ar bagariem
tiek stipri traucēta no celmiem, kuri

mūsu kūdras slāņos izkaisīti pa visu

slāni un pie tam dažādos augstumos.

lespējamāka konkurence būtu varbūt

novietojot rūpniecību kūdras ražošanas

vietā.

Avotus Rīgas pilsētas zemēs atrod vai-

rāk vietās, bet to ūdens sastāvs nav iz-

pētīts. 1927. g. izdarīta ūniversitātes ķī-

mijas fakultātes labērātorijā viena

ūdens analizē no avota, kurš atrodas

Bērna ģipša lauztuvēs, kur ūdens, pa-

rādoties virs zemes, izplatīja stipru sēr-

ūdeņraža smaku. Ūdeni pieskaita pie
alkalisko zemju ūdeņiem ar nelielu sēr-

ūdeņraža daudzumu, kuram praktiskas
nozīmes nav.

Vēl būtu jāpiemin dzintars, ar kuru

mūsu zemīte ieslavēta no seniem laikiem

un kuru mēs tādēļ nosaukuši par dzin-

tarzemīti. Kā zināms, mūsu jūrmalā

gan paretam lielās vētras izskalo krastā

pa dzintara gabaliņam, bet tie ir mazi

un maza viņu vērtība. Rīgas pilsētas ze-

mēs arī kādreiz ir vākuši dzintaru Salas

pagastā, kā liecina apraksts, toreiz jūras

smiltīs esot atrast diezgan daudz dzin-

tara, tā. kā meklēšana atmaksājusies. Bet

tagad tā vairs neatmaksājas un rakšana

vairs nenotiek.

Ar šo nu būtu izdarīts mēģinājums uz-

skaitīt tās bagātības, kuras mūsu zeme

sevī slēpj. Jautājums paliek, vai mēs

savu zemi jau tik tāļu esam izpētījuši

un esam pārliecināti, ka viņa cita nekā

vairs neslēpj un ka nav nekādu cerību

kautko vēl atrast. Tautā klīst baumas

gan par dārgmetāliem, naftu un citām

bagātībām, kuras esot tur un tur at-

rastas vai agrāk bijušas. 1900. gadā iz-

platījās baumas, ka Smārdē esot atra-

sta nafta. Vietējo dzirnavu nomnieks

bijis savācis nelielu daudzumu eļļas
dzirnavu kanāla ūdenī, kur tā parādī-

jusies trijās vietās. Policija, uzzinājusi

par to, atprasījusi no meldera paraugu.

Paraugs nodots Rīgas politechniskā

institūta labērātorijā, kur konstatēts, ka

tā tiešām bijusi nafta. Vēsts izplatīju-
sies ātri un Latvijā radies naftas meklē-

šanas drudzis. Tanī gadā valsts izde-

vusi ap 200 koncesijas naftas meklēša-

nai. Kad prof. Doss apmeklējis 1900.

gadā Smārdi, tad esot redzējis uz ūdens

eļļas laukumus, kuri oduši pēc naftas,

bet eļļas kārta bijusi tik plāna, ka nav

varējis sadabūt ne tik daudz eļļas, cik

vajadzīgs analizei. Vēlāk plankumi nozu-

duši un nav vairs parādījušies, un arī

neviens no naftas meklētājiem naftu nav

uzurbis. Zem mūsu vidus devonas slā-

ņiem noteikti atrodas divu vecāko for-

māciju slāņi, silura un kambrija, kuri ar

V2 0 slīpumu Igaunijā iznāk virspusē.

Igaunijā var pārliecināties, ka silura

apakšējā nodaļā esošais kukersas slā-

nis un augšējā kambrija nodaļā diktio-

nemas slānis, kuri noteikti satur tik

daudz bitumena vielas, kuras zem zinā-

miem ģeoloģiski-fizikāliem apstākļiem

var dot naftu. Kukersas slāņa bitumino-

zie merģeļa šīferi Igaunijas ieguvums

pie sausas destilācijas dod līdz 55% de-

stilācijas produkta un diktionemas brū-

nie šīfera māli — 22%. Igaunijā dau-

dzās vietās atrodamas asfalta ligzdas,
kā: pie Baltijas porta, Arro pie Kundas,

Dago salā un citur. Asfalts gan nav

tādā daudzumā, kā tas būtu izmantoša-

nas vērts, bet asfalts ir naftas oksidāci-

jas produkts un norāda, ka še nafta

kādreiz ir bijusi. Arī gāzveidīgi ūdeņ-

raži Igaunijā atrodami. 1903. g. 35 km no

Rēveles kādā salilņā bij rakta artēziska

aka, no kuras urbjot sāka izplūst gāze

ar tādu spēku, ka izsvieda no urbuma

smiltis un akmeņus. No 1907.—1912. g.

gāzi izlietoja bākas apgaismošanai un

dažu ēku apkurināšanai. Vēlāk gāzes

spiediens pastiprinājās un izplūda ar

tādu troksni, kā bij dzirdams Rēvelē.

Baidoties no eksplozijas, gāzes izlieto-
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Ledusiešana Daugavā

šanu izbeidza un tā tagad izplūst brīvā

gaisā. Bija daudz strīdu par šīs gāzes

izcelšanos, līdz beidzot vairākums ar

Dossu priekšgalā atzina, ka gāze varētu

būt cēlusies vienīgi no diktionemas slā-

ņa. 1905. gadā Dago salā kādas muižas

pagrabā 12—20 m dziļumā atrada naf-

tas ligzdu, no kuras izsmēla vairāk

simtu litru melnibrūnas eļļas. Arī apm.

50 m attālajā akā ūdens garšoja pēc naf-

tas. Tas izsauca Igaunijā naftas meklē-

šanas drudzi, bet tāpat kā pie mums bez

panākumiem, jo nebij urbts pietiekoši

dziļi. Šie ir neapšaubāmi fakti, ka Igau-

nijas silura un kambrija slāņos ir nepie-
ciešamas vielas priekš naftas izcelša-

nās. Cits jautājums, vai to ir tik daudz,

ka naftas daudzums būtu pietiekošs, iz-

mantošanai. Šie paši slāņi atrodas

arī zem mūsu devonas formācijas,
kā to norāda slāņu atrašanās no

mums uz dienvidiem. Bet pie mums tie

atrodas lielā dziļumā un virs tiem at-

rodas vairākas biezas necaurlaidīgas
māla kārtas, tā kā naftas un gāzveidīgo

ogļūdeņražu parādīšanās zemes virsū ir

grūti iespējama. Doss aprēķinājis dik-

tionemas kārtas dziļumu pie mums ap

500 m. Visur, kur nafta atrasta, tā ar-

vienu ir saistīta ar poroziem akmeņiem

un smilti, kuros tā iefiltrējas no zemāk

atrodošās naftas primārās rašanās slā-

ņa. Dobumi, kur naftai uzkrāties, rodas

antiklinālēs, kur pie slāņu dislokācijas
tādi bagātīgi rodas, kā tas ir Peooras,

Baku un Galicijas naftas laukos.

Pie Rīgas, kā augšā redzējām, atrodas

antiklinālēs, kuras varbūt derētu par

norādījumu, kur varētu būt kaut kādas

izredzes uz panākumiem. Drošs naftas

pavadonis gandrīz arvienu ir bijis sāls

ūdens. Pie mums sāls ūdens nebij atro-

dams. Lai mēs cik dziļi nebūtu ieur-

bušies, arvienu dabūjam no mūsu smilš-

akmena tikai labu dzeramo ūdeni bez

sāls un eļļas piegaršas. Pēdējā laikā

Valmieras lopu kautuves akas urbums

gan dod tipisku vāramās sāls ūdeni, kas

varbūt cerības uz naftas un sāls atra-

šanu paceļ.

40 km uz SO no Rēzeknes pie Velna

kalna ģipša slāņos dažreiz atrod zemes
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piķa kamoliņus, kas norāda, ka arī pie

mums ir atrodamas ogļūdeņraža pēdas.

Šis un Smārdes gadījums, kuru starpā

atrodas Rīgas territorija, un ka kam-

brija slānī zem mums noteikti atrodas

diktionemas slānis, kurā naftas raša-

nās iespēja ļoti liela, neizslēdz arī Rī-

gas territoriju no varbūtējas naftas at-

rašanas. Jautājumu varētu izšķirt vie-

nīgi pietiekoši dziļi urbumi, kuriem va-

rētu būt ja ne praktiska, tad vismaz

ļoti liela zinātniska nozīme.
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RĪGAS PILSĒTAS ZEMJU POLITIKA
O. MAGAZIŅŠ

Atskatoties uz Rīgas pilsētas zemju po-

litikas vēsturi, jākonstatē, ka Rīgas pil-

sēta aizvien, sākot ar pašu pilsētas no-

dibināšanu, ir centusies iegūt pēc iespē-

jas lielāku zemes fondu, kura pamats

bija pilsētas dibināšanas laikā bīskapa
Alberta nodotais patrimonālais apga-

bals. Pilsētas tieksmes pēc zemes fon-

da paplašināšanas izsauktas ar dažādos

laikmetos valdošām pilsētas saimniecis-

kām un polītiskām prasībām un inte-

resēm. Jāatzīst, ka šinī jautājumā pil-

sētas saimniecības vadītāji ieturējuši

noteiktu un neatlaidīgu politiku un sa-

karā ar to, pilsētai nereti bij jāved sī-

vas cīņas par saviem īpašumiem. Ja

atsevišķos laikmetos, kā tas bija 14. un

15. gadu simteņos, pilsēta cīņā ar zo-

benbrāļu ordeni zaudēja daļu no saviem

īpašumiem, tad 16. un 17. gadu simte-

ņos, sevišķi zviedru valdīšanas laikā,

viņa ir pratusi atgūt atpakaļ ne tikai

lielāko daļu no zaudētā, bet arī vēl pa-

plašināt savus īpašumus ar jauniem ie-

guvumiem. Laikmetā pēc pilsētas no-

dibināšanas apkārtējās pilsētai nodo-

tās zemes tai noderēja kā lauksaimnie-'

ciska un mežu rezerve, no kuras pilsēta

varēja, neatkarīgi no tāļākas, dažkārt

naidīgas apkārtnes, iegūt pilsētas iedzī-

votājiem nepieciešamo uzturu un kuri-

nāmo materiālu. Tāļākā pilsētas dzīvē

šām zemes platībām bija nopietna po-

litiska nozīme. Patrimonālais apgabals

bija padots pilsētas likumiem un tie-

sām, sakarā ar ko viņā valdīja daudz

lielāka brīvība, kā citos Latvijas nova-

dos, kuri bija padoti zobenbrāļu orde-

ņa varai; sakarā ar to patrimonālā ap-

gabala iedzīvotāju skaits ļoti bieži pa-

pildinājās ar vajātiem bēgļiem no ci-

tiem apgabaliem. Šie elementi, atrazda-

mi patvērumu pilsētas aizbildniecībā, iz-

vērtās par nopietnu rezervi pilsētas cī-

ņās pret ordeni un citām naidīgām va-

rām.

Kā jau aizrādīju, nopietnākie zem-

ju jaunieguvumi notika zviedru valdī-

šanas laikmetā, ar kuru ir saistīta zem-

ju iegūšana Salaspils-Ikšķiles un Lim-

bažu rajonos. Tomēr pilsētas tuvākā ap-

kārtne, t. i. tie rajoni, kas atradās tieši

aiz pilsētas vaļņiem, vēl aizvien pali-
ka privāto īpašnieku rokās. Tikai kad

pilsēta, pieaugot iedzīvotāju skaitam,

bija spiesta paplašināt savu apbūvi ār-

pus pilsētas mūriem, tai ar lielu sparu

bija jāķeras pie tagadējo Vidzemes un

Latgales priekšpilsētu territoriju iegū-

šanas, gan apmaiņas, gan pirkšanas ce-

ļā. Jāatzīmē, ka šinī gadījumā pilsēta

pie zemes iegūšanas pirmo reiz vadī-

jusies no pilsētas izbūves viedokļa, lai

radītu laikmeta prasībām piemērotu si-

stēmatisku pilsētas izbūvi. Šis apstāklis

pierāda, ka jau senos laikos pilsētas

galvenās zemes rezerves atradās ārpus

pilsētas iespaida sfēras, daudzkārt pat

ļoti tāļu no pilsētas, pie tam šo zemju

vairumam bija tīri lauksaimniecisks

raksturs, un kā tāds, tas tika arī iz-

mantots. Ja zināmā laikmetā, kad Rī-

gas pilsēta ietilpa Hanzas savienībā

un baudīja brīvpilsētas tiesības, viņas

lielām zemēm bija liela politiska no-

zīme, tad vēlāk, ar brīvpilsētas tiesību

zaudēšanu, zuda arī šī nozīme un pa-

lika vienīgi saimnieciskā. Ar saimnie-

ciskas dzīves attīstīšanos jo svarīgu no-

zīmi iegūst pilsētas zemes administrātī-

vās, resp. iespaidu robežās. Sakarā ar

Rīgas izvēršanos par vienu no galvenām

lielās Krievijas tirdzniecības, rūpniecī-

bas un ostas pilsētām, tā pagājušā gad-
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simteņa otrā pusē iesāk ļoti strauji

attīstīties un uzplaukt. Rodas ļoti liels

gruntsgabalu pieprasījums pilsētas tu-

vākā apkārtnē, gan rūpniecības, gan

tirdzniecības vajadzībām, v
gan dzīvoja-

mo ēku celšanai. Pilsētai bija no svara

šos visus pieprasījumus apmierināt, lai

uzņēmumus, kas bija paredzēti ierīkot

uz gruntsgabaliem, novietotu, tā, kā to

prasa pilsētas izbūve. Diemžēl jau tanī

laikmetā šo prasību apmierināšanai pil-

sētai nav bijis, nedz viņas robežās, nedz

viņas tuvumā pietiekošs zemju dau-

dzums, sevišķi tajos rajonos, kas bij vis-

piemērotāki apbūvei.

Sakarā ar to apbūve pāriet uz privā-

tām zemēm, un uz pēdējām, sevišķi Dau-

gavas kreisā krastā, attīstās veselas pil-
sētas daļas, kuru izbūvi pēc tanī laik-

metā pastāvošiem likumiem un notei-

kumiem, pilsētai nav bijis iespējams

regulēt. Tagad pilsētai nereti nākas iz-

dot ļoti lielus līdzekļus, lai iegūtu no

gruntsgabalu īpašniekiem vajadzīgo ze-

mi ielu regulēšanai un pieklājīgu satiks-

mes ceļu radīšanai. Zemju cenas ar pil-

sētas attīstīšanos, ļoti strauji pieauga,

un pilsētai nebija pietiekoši brīvu lī-

dzekļu, lai uzpirktu pilsētas robežās

nepieciešamas zemes platības. Pilsētas

zemju stāvoklis Latvijas nodibināšanas

laikā bija sekošs:

1) Ārpus 1925. g. apstiprinātām

administrātīvām robežām pilsē-
tai piederēja:

a) lauksaimnieciskas zemes 40.640 ha,

b) meži, purvi un ūdeņi 42.128 ha. Kopā
82.768 ha. c) dzimtnomā izdotie grunts-

gabali apbūvei un rūpniecības vajadzī-
bām 2.369 ha. Kopā ārpus administr.

robežām 85.137 ha.

2) Administrātīvās robežās pil-
sētai piederēja:

a) zemes, kas atradās pilsētas pilnā

īpašumā 3670 ha, b) zemes, kas izdotas

dzimtsnomā, apbūvei 3630 ha. Kopā ad-

ministrātīvās robežās 7300 ha.

Tā tad pilsētas pilnā īpašumā atradās

86.438 ha, bet virsīpašumā — 5999 ha,

jeb kopā 92.437 ha.

Ņemot procentuāli, uz administrātīvām

robežām no visām šīm platībām nāk ti-

kai B°/o. Ja ņem vērā, ka arī no šiem

B°/o puse jau bija nodota privātām per-

sonām, tad pilsētas pilnā īpašumā admi-

nistrātīvās robežās atradās 40/0 no vi-

siem viņai piederošiem īpašumiem. Ja
salīdzina pilsētas zemju platības admi-

nistrātīvās robežās ar visas pilsētas ter-

ritorijas platību, tad pilsētai šinī terri-

torijā piederēja 17,7% pilnā īpašumā

no visas platības, bet virsīpašumā —

17,5%, jeb kopā 35,20/o.

Tādā kārtā redzams, cik maz pilsētai

bija zemju taisni tajos rajonos, kur vi-

ņai bija visvairāk zeme vajadzīga.

Pilsētas zemju izmantošana pirms kara

sastāvēja to iznomāšanā, gan lauksaim-

nieciskām vajadzībām lauku novados,

gan krautuvēm un noliktavām rūpniecī-

bas un tirdzniecības rajonos, tikai pil-
sētas meži bija pilsētas tiešā apsaimnie-

košanā. Karš un revolūcija, sevišķi pir-

mais, galīgi iznīcināja lielāku daļu no

pilsētas īpašumiem, sevišķi cieta tie no-

vadi, kas atradās kara līnijā. Bija nopo-

stītas ne tikai ēkas un nocirsti meži,

bet arī lauki un pļavas, kas ar ieraku-

miem un aizžogojumiem bija padarīti

par necaurejamiem tuksnešiem. Pēc pa-

virša aprēķina, zaudējumi par pilsētai

piederošām ēkām un mežiem sasniedza

30 milj. latu. Ja pilsētā atrodošies īpa-
šumi tieši bija cietuši mazāk, tad netieši

tie ļoti daudz bija zaudējuši no savas

vērtības. Karš, no vienas puses, sagrāva

valsts, pašvaldību un atsevišķu iedzī-

votāju grupu ekonomisko stāvokli, bet

revolūcija ne mazākā mērā pārveidoja

atsevišķu šķiru polītiski-tiesiskās un

ekonomiskās attiecības. īpašuma tiesī-

bas uz zemi faktiski bija iznīcinātas,

sevišķi tas attiecināms uz lielgruntnie-
cību.

Arī pilsētas zemes bija apdraudētas, se-

višķi lauku novadi. Pilsētu zemju nom-

nieki cerēja arī izmantot radušos ap-



URBUMSN°III

Braslas pļavā.

1. Zāļu kūdra.

2. Tumsa humusu saturoša smilts.
3. Pelēka smilts.

4. lesarkani brūns oļains mālmerģelis, vietām
reducēts, pelēcīgi zaļganā krāsā.

5. Pelēks mālmerģelis.
6. Ģipsi saturošs dolomīts ar šķiedru ģipša

kartiņu.
7. Sairis, gaiši pelēks, dolomīts (Rauhwacke ?).
8. Ģipsi saturošs dolomīts, vietām irdens,

sadedejis.
9. Kārtainais ģipss (Bankgips)

10. Zaļgani zilais māls ar 5 cm. biezu škiedru-
ģipsa. kartiņu.

11. Zaļgani zilais māls un ģipsi satur, dolo-
mīta kartiņas.

12. Daudz dolomīta saturošs kārtainais ģipss.
13. Kārtainais ģipss.
14. Ģipsi saturošs dolomīts.

15. Ģipsi saturošs dolomīts ar kārtainā ģipša
starpkartiņu.

16. Ģipsi saturošs dolomīts.

17. ļzskalojums (tukšums).
18. Šķiedru ģipss.
19. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
20. Ģipsi saturošs dolomīts.

21 Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss
22. Gabaliņos sairuša, dolomītu saturoša ģipša

un ģipša graudiņu maisījums (analizēts).
23. Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
24. Kārtainais ģipss.
25. Daudz dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
26. Kārtainais ģipss.
27. Ģipsi saturošs dolomīts ar plānām špata

ģipša kārtiņām.
28. Sīkkārtains, ģipsi saturošs dolomīts, plātņu

merģels ar šķiedra ģipša kārtiņām.
29. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģips^.
30. Kārtainais ģipss.
31. Ģipsi saturošs dolomīts ar 3 šķiedru ģipša

kārtiņām (10 cm.).
32. Ģipsi saturošs dolomīts.

33. Šķiedru ģipss.
34. Ģipsi saturošs dolomīts.

35. šķiedru ģipss.
36. Ģipsi saturošs dolomīts.

37. Dolomītu saturoša ģipša graudiņu kārta.

38. Kārtainais ģipss.
39. Ģipsi saturošs dolomīts.

40. Kārtainais ģipss.
41. Ģipsi saturošs dolomīts, kam porās izkrist,

ģipša plāksnītes.
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stākļus un iegūt savā īpašumā no pilsē-
tas nomātos īpašumus. Turpretim pil-

sētā, sakarā ar agrāko rūpniecības uz-

ņēmumu evakuēšanu kara apstākļu dēļ

uz Krieviju un kapitālu bojā iešanu,

radās plašas iedzīvotāju masas, kas

palika bez nodarbošanās un kurām

bija jāmeklē kaut kāds darbs ārpus viņu

līdzšinējā aroda. Ja uz laukiem, se-

višķi tajos rajonos, kuri mazāk cieta no

kara, dzīve atjaunojās samērā normāli,

un lauku iedzīvotāji varēja gūt pat labu

peļņu no saviem ražojumiem, tad Rī-

gas iedzīvotāju apstākļi bija ļoti grūti,

un vairums no tiem cieta badu. Valsts

gan bija nodibinājusies, bet pagaidām

tai nebija līdzekļu, un ja arī tādi bija,
tad tie bija jāizlieto cīņai ar ārējiem

ienaidniekiem, un tā nevarēja neko dot

iedzīvotāju vajadzībām. Arī transports

bija tādā stāvoklī, ka no laukiem ne-

varēja piegādāt pilsētai pietiekošu pār-

tikas daudzumu. Sakarā ar to, cenas uz

pārtikas 1 produktiem nesamērīgi pie-

auga. Pilsētas iedzīvotājiem nekas neat-

likās, kā meklēt izeju zemes apstrādā-

šanā, lai kautcik ražotu savām vajadzī-
bām un tādā kārtā atvieglotu dzīves

apstākļus. lepriekš minētais arī pie-

spieda Rīgas pilsētas pārvaldi revidēt

savu līdzšinējo zemju politiku un ie-

vadīt to jaunās sliedēs, piemērojoties

laikmeta prasībām. Pilsētas zemes nā-

cās izmantot tieši pilsētas iedzīvotāju

vajadzībām.
Kā pirmais solis šinī virzienā bija pil-
sētas zemju sadalīšana sīkākās vienībās,

sevišķi tajos rajonos, kuros agrākās

saimniecības ar visām ēkām bija iznīci-

nātas, jeb kur tās bija brīvas no nomas

līgumiem. Pieprasījumi uz zemi bija ļoti

lieli, sevišķi pēc sakņu un ģimeņu dār-

ziņiem pilsētas apkārtnē.
Taisni šinī posta laikmetā pilsētas ze-

mes izpildīja ļoti svarīgu uzdevumu ne-

tikvien pilsētas iedzīvotāju labā, bet arī

valsts labā, apmierinot ne mazumu sa-

rūgtinātu cilvēku.

Šinī laikmetā tika radītas jau pie pastā-

vošām 1296 pilsētas saimniecībām vēl

klāt 700 jaunas sīksaimniecības ar 10—

25 ha platībā un, apmēram, 6000 ģimeņu
un sakņu dārziņu ar 250 kv. m.—y2 ha

platību Ar šiem zemes gabaliem tika ap-

mierinātas galvenām kārtām trūcīgākās
pilsētas iedzīvotāju ģimenes un viņām
dota iespēja, ja ne pilnos apmēros, tad

pa daļai apmierināt savas pārtikas lī-

dzekļu vajadzības. Šādā kārtā uz minē-

tiem zemes gabaliem uzaudzēti sakņu
augi ļoti labvēlīgi atsaucās uz pārtikas

preču tirgus cenu pazemināšanu pil-
sētā. Tagad šie sakņu dārziņi ir iegu-
vuši pilsoņu tiesības, un viņu skaits ar

katru gadu pakāpeniski pieaug. Sapro-
tams, pilsētai tas bija iespējams izvest

dzīvē tikai pateicoties tam, ka viņai

bija savas zemes rezerves, kuras varēja

nodot iedzīvotāju rīcībā par ļoti mē-

renām cenām. Apstākļi būtu bez šau-

bām citādi, ja šī zeme būtu jādabū no

privātiem īpašniekiem.

Savu lauksaimniecisko zemju iznomā-

šanā Rīgas pilsēta ir pieturējusies, kā

agrāk, tā arī tagad pie ilggadīgas no-

mas, kura pirms kara tika noteikta aiz-

vien uz 12 gadiem, bet atsevišķos gadī-

jumos pat uz 18 gadiem. Pēc kara no

1920.—1923. gadam šie visi agrākie lī-

gumi bija izbeigušies un tie bija jāatjau-

no, bet nestabilais naudas kurss nostā-

dīja pilsētu ļoti grūtā stāvoklī nomas

noteikšanas jautājumā. Sakarā ar to lī-

gumi tika slēgti tikai uz 6 gadiem, pie

kam jau pēc gada izrādījās, ka visi 1920.

gadā un pirms tiem noslēgtie līgumi

pilsētai ir ļoti neizdevīgi, jo naudas vēr*

tība bija noslīdējusi vismaz par 50% un

turpināja vēl vairāk pazemināties. Šis

apstāklis spieda pilsētu meklēt izeju

stabilākā nomas noteikšanā.

Kā šim nolūkam piemērotu normu at-

zina lauksaimniecības ražojumu vienī-

bas cenu uz nomas maksāšanas dienu,

pie kam nomu noteica labības vienībās.

Arī šis veids izrādījās par nepieņema-

mu, jo labības cenas bija ļoti svārstī-

gas, sasniedzot 1922. gadā maksimuma

cenas, bet tāļākos gados nokrītot līdz

50%. Tikai ar 1922. un 1923. g., kad La-
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tvijas valūta tika stabilizēta, bija iespē-

jams noteikt nomu naudā. Pilsēta bija

spiesta meklēt izeju neizdevīgo līgumu

revidēšanā, un griezās pie valdības ar

ierosinājumu izdot speciālu likumu, kas

normētu lauksaimniecisko nomas līgu-

mu normas, jo no nenormālā stāvokļa

cieta ne tikai Rīgas pilsēta, bet arī pri-

vātīpašnieki. Šim likumam vajadzēja la-

bot to netaisnību, kas bija nodarīta ar

18. marta 1920. g. likumu, kas devalvēja

cara naudu un arī izlaboja pēc tam Lat-

vijas naudas devalvāciju. Likums tika

iesniegts un arī pieņemts Saeimā. Pēc

šī likuma lauksaimniecisko zemju izno-

mātajam, resp. Rīgas pilsētai, bija tiesī-

ba priekškara pastāvošo nomu cara

rubļos paaugstināt, nosakot par katru

cara rubli 1 zelta franku, kas deva ti-

kai 40% no nominālās nomas vērtības

miera laikā.

Līgumus slēdzot, pēc kara uzpeldēja
vēl viens apstāklis, kas radīja pilsētai

neparedzētas grūtības. Uz lielākas daļas
nomas objektu, kuri atrodas Rīgas ap-

riņķī, bija nopostītas visas saimniecības

ēkas. Šo ēku atjaunošanai Rīgas pilsē-

tai nebija nekādu līdzekļu, tomēr bez

ēkām nomnieki nevarēja vest savu saim-

niecību. Kā izeju šinī stāvoklī uzska-

tīja — nodot ēku ierīkošanu pašiem

nomniekiem, nākot pretī tiem nomas

ziņā, kā arī izdodot koku materiālus

no pilsētas mežiem par pazeminātām

cenām. Pa lielākai daļai nomniekiem

nomas objekti tika izdoti par niecīgu

maksu, nosakot tam par pienākumu
sešu gadu laikā, skatoties pēc saimnie-

cības lieluma, uzcelt 2—3 visnepiecie-
šamākās saimniecības ēkas. Bez iepriekš
aprādītiem palētinātiem materiāliem,

pilsēta izgādāja nomniekiem kreditu

valsts zemes bankā. Uz Rīgas pilsētas

galvojumu nomnieki saņēma aizdevu-

mus no 200—1500 latu uz saimniecību

no valsts zemes bankas, skatoties pēc
saimniecības lieluma.

Tada kārta nomnieki saņēma, apmēram

200,000 latu aizdevumos. Saprotams, ka

šī summa nebija pietiekoša, bet tomēr

tas bija liels pabalsts nomniekiem.

Jāatzīmē, ka apmēram 80% no visām

tādā veidā iznomātām saimniecībām ta-

gad ir apgādātas ar paredzēto ēku kom-

plektu, bet atsevišķos gadījumos pat

pārsniedz līgumos paredzēto ēku pla-
tību un skaitu. Tomēr ir saimniecības,

kas vēl tagad nīkuļo un paredzētās ēkas

tanīs nav uzceltas. Kopējais atjaunoto
ēku skaits līdzinās 56-i ēkām, no kurām

dzīvojamo ēku ir 230, kūtis — 223, la-

bības šķūņu — 37, klēts-ratnīcas — 72

un pagrabu — 2. Šīs ēkas ir tikai tās,

kas pieder Rīgas pilsētai, bez tam uz

pilsētas lauksaimnieciskām zemēm ir uz-

celta vesela rinda ēku, kas pieder pa-

šiem nomniekiem, un šo ēku vērtība

sastāda prāvu summu.

No pirmā acu uzmetiena varētu iedo-

māties, ka nomnieki celdami ēkas uz

pilsētas zemes, pārāk riskē un ir no

pilsētas izmantoti, zaudējot pat savu

īpašumu, kā to atsevišķi politiķi ir mē-

ģinājuši pierādīt. Faktiski tas tā nav.

Pilsētas iznomāšanas praksē ir izstrā-

dājusies zināma paraša, kas pastāv, ja

ne gadu simteņiem, tad vismaz gadu de-

smitiem. Proti, nomnieka līgumi pēc

viņu izbeigšanās aizvien tiek atjaunoti,

pie kam, pēc nomnieka nāves līgums

pāriet uz mantniekiem, kuri, ja mirējs

nav novēlējis nomas tiesības kādam no

līdzmantniekiem, izvēlas no sava vidus

nomas tiesību ņēmēju. Tāpat pilsēta
neliek šķēršļus nomas līgumu cedēša-

nai citai personai un arī necel iebil-

dumus pret nomniekam piederošo ēku

pārdošanu personai, kurai tiek līgums

oedēts. Šādas līguma cedēšanas notiek

diezgan bieži, pie kam tiesību vērtība

tiek kotēta diezgan augsti, sasniedzot

atsevišķos gadījumos pat līdz 50% no

nomas objekta tirgus vērtības.

Sakarā ar 1860. gada zemnieku likumu,

zemnieku klaušu un kvotu rentes māju

nomniekiem bija tiesības iepirkt īpašu-

mā šādas rentes mājas, bet liela daļa

no šiem nomniekiem, apm. 200 māju nom-

nieki šādu iepirkšanu neizdarīja, jo izrā-



URBUMSN°IV

pie Trifona pļavas un meža robežas.

1. Kūdras kārtiņa.
2. Humusu saturoša smilts.

3. Ortšteins.

4. Brūna smilts.

5. Tekoša smilts.

6. Grants (pārsvarā smiltis).
7. Brūns granšains māls.

8. Brūns smilšains māls.

9. Zaļgans māls.

10. Ģipsi saturošs dolomits ar šķiedru ģipša
kārtām (analizēts).

11. Ģipsi saturošs dolomīts ar ģipša plāksnīšu
ieslēgumiem.

12. lezaļgani pelēks merģelis (analizēts).
13. Zaļgans māls.

14. Šķiedru ģipss.
15. Ģipsi saturošs dolomīts.

16. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
17. Izskalojums (tukšums).
18. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
19. Ģipsi saturošs dolomīts ar ģipša plāksnīšu

ieslēgumiem (marmorēts).
20. Ģipsi saturošs dolomīts ar špata ģipša

starpkārtiņām.
21. Tumšs kārtainais ģipss.
22. Vīdēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
23. Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
24. Ģipsi saturošs sīkkārtainais dolomīts (plāt-

ņu merģelis).

25. Kārtainais ģipss.
26. Vidēji dolomītu saturošs ģipss.
17. Maz dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
18. Kārtainais ģipss.
Ž9. Maz dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
JO. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
il. Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss.

\2. Ģipsi saturošs dolomīts ar plānām šķiedru

ģipša kārtiņām (dažās vietās).

13. Izskalojums (tukšums).
14. Ģipsi saturošs dolomīts ar 2 šķiedru ģipša

kārtiņām.

15. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
16. Kārtainais ģipss.
17. Ģipsi saturošs dolomits.

�8. Sīkkārtains ģipsi saturošs dolomīts (plātņu

merģelis), virsū un apakšā ar šķiedra ģipša
kārtām.
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dījās, ka nomas maksa par mājām bija
zemāka, kā iepirkš. maksas gadskārtējie

deldējumi un procenti, kas turpinājās
36 gadus, tas ir, apm., viena cilvēka

mūžu. Tas pierāda, ka nomnieki jutās
pietiekoši nodrošināti savās nomas tie-

sībās. Bez tam tie zināja, ka pie no-

mas parādu piedzīšanas pilsēta nav tik

neatlaidīga, ka piedzenot deldēšanas

maksājumus un % par pārdotām

mājām. Nomas par pilsētas nomas

objektiem vienmēr ir bijušas ze-

mākas par privātu zemju nomām un

pēc statistiskiem datiem tās sastāda ap

70% no privāto zemju nomām. Nom-

nieku izlikšana ir notikusi retos gadīju-

mos, un arī tikai tad, kad nomnieks nav

maksājis vairākas nomas termiņus un

vispārīgi ir bijis nekārtīgs saimnieks.

Sākot ar 1920. g., apmēram no 1800

lauksaimnieciskiem nomniekiem no no-

mas objektiem izlikti tikai 2 nomnieki.

Kas attiecas uz sakņu dārziem un ģimeņu

dārziņiem, tad tiem nomas laiku no-

teica uz īsākiem termiņiem, jo dārzi

atrodas vai nu pilsētā, vai arī viņas

tuvumā. Ar tiem aizņemtā territorija,

jo bieži ir vajadzīga citiem pilsētas iz-

būves mērķiem. Šeit nomas ilgums tiek

pielaists no I—3 gadiem.
Ne mazāk nopietnu lomu spēlēja 1919.

g. — 1920. g. bargā ziemā pilsētas meži,

kurināmā materiāla piegādāšanā pilsē-
tai. Kara un transporta apstākļi neļā-

va piegādāt malku no attāļākiem ap-

gabaliem, turpretim no pilsētas mežiem

to varēja pievest ar zirgiem, un trūcī-

gākie varēja to pārvest ar rokas ra-

gaviņām. Saprotams, pilsētas meži ne-

varēja apmierināt visas pilsētas iedzī-

votāju prasības, bet tomēr liela daļa

no tām bija apmierinātas. Ne mazums

Rīgas koka namu tika caur to glābti

no noplēšanas. Cenas uz malku tanī

laikā bija tik augstas, ka atmaksājās

noplēst pilnīgi lietojamas, bet pagai-

dām vēl neapdzīvotas koka mājas. Ja

iepriekš aizrādīto izsauca tanī laikme-

tā pilsētā valdošais posts un nabadzība,

tad vēlākos Latvijas valsts pastāvēša-

nas gados ar pilsētas dzīves atjaunoša-
nos un ieiešanu normālās sliedēs un pil-
sētas iedzīvotāju skaita pieaugšanu, pil-
sētai uzlikti jauni pienākumi, kas

bij cieši saistīti ar pilsētas zemju iz-

mantošanu. Modernās prasības pēc ve-

selīgiem dzīves apstākļiem pilsētās uz-

liek tām par pienākumu rūpēties par

parku, sporta, rotaļu laukumu un mežu

rezervātu radīšanu, kā arī plašu terri-

toriju ierādīšanu ģimeņu ēku būvei. Lai

visas šīs prasības apmierinātu, pilsētai

bij jāatrod ceļi, kā paplašināt savas ze-

mes platības pilsētas administrātīvās un

izbūves robežās. Sakarā ar to, pilsēta,
sākot jau ar 1923. gadu, ieved pastipri-
nātu zemju iepirkšanu, piegriežot gal-
veno vērību plašākiem neapbūvētiem

gruntsgabaliem.
Pēc kara šī zemes iegūšanas politika

bija ļoti izdevīga, jo grunts cenas bij

noslīdējušas un pa lielākai daļai sastā-

dīja tikai 10—30% no pirmskara cenām.

Sakarā ar to, pilsēta uzsāka pārdoša-
nas ceļā likvidēt ārpus pilsētas iespai-

du sfēras atrodošos lauksaimnieciskos

īpašumus. Pēc pilsētas pārvaldes or-

gānu domām, zemju likvidācijai un ie-

gūšanai vajadzēja noritēt parallēli, un

tām vajadzēja pēc iespējas vērtības ziņā

savstarpēji segties.

Pie normāliem apstākļiem šo projektu

bija iespējams izvest dzīvē, jo, ka no

vienas puses pilsētas robežās ietilpstošo

zemju īpašnieki bija un vēl tagad ir

noskaņoti par savu īpašumu pārdošanu

pilsētai, tā arī no otras puses pilsētas
lauksaimniecisko zemju nomnieki sāku-

mā labprāt pirka uz vairāku gadu iz-

maksu nomas objektus, bet apstākļi, kas

radās ar agrārās reformas likumu izve-

šanu dzīvē, izjauca šo projektu, vismaz

tanī daļā, kas attiecas uz pilsētas zemju

likvidēšanu. Pilsētai jau tūlīt pēc Lat-

vijas valsts nodibināšanās bija jāuzsāk

nopietna cīņa par savām zemēm, sevišķi

par tām, kas bij izdotas nomā kā lauk-

saimnieciski objekti. Šī cīņa turpinās

arī vēl tagad.

Pie agrārās reformas likuma izdošanas
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1920. gadā Satversmes sapulcē ar nelielu

balsu vairākumu pilsētas muižas izslē-

dza no ieskaitīšanas valsts zemes fon-

dā. Tomēr šis likums, atstājot pilsē-

tām viņu īpašumus, uzlika tām par

pienākumu gada laikā no likuma spēkā

stāšanās dienas nodot vēl nepārdotās

zemnieku zemes, cik tāli tās nav vaja-

dzīgas pilsētu tiešām vajadzībām, šo

zemju lietotājiem uz tiem pašiem notei-

kumiem, kā tas paredzēts agrārās re-

formas likumā attiecībā uz privāto mui-

žu māju rentniekiem. Šādu māju Rīgas

pilsētai bija apmēram 200, caurmērā ar

20—100 ha lielu platību.

Šis likuma pants bija neskaidrs un ra-

dīja starp pilsētu un nomniekiem dom-

starpības par zemju likvidācijas kārtī-

bu. Pilsēta pastāvēja uz agrārreformas
likumā 49. pantā paredzēto likvidācijas

kārtību, kas nebija izdevīga nomnie-

kiem, jo tiem bija jāmaksā par iegū-

stamiem objektiem tirgus vērtība, tur-

pretim nomnieki cerēja saņemt zemi par

taksēm, kādas noteiktas zemēm, kas

piešķirtas no valsts fonda. Saprotams,
ka šīs nesaskaņas izsauca tiesas lietas,

pie kam šis jautājums nebija skaidrs arī

tiesas iestādēm, jo lēmumi dažādās lie-

tās bija vienā instancē par labu pilsētai,
otrā atkal par labu nomniekiem. Vienā

gadījumā lieta nonāca senātā, kas sa-

vos lēmuma motīvos nostājās uz pil-
sētas viedokļa.

Lai šo nevēlamo stāvokli likvidētu, tad

otrā Saeima, 1926. gadā, pieņēma ag-

rārlikuma papildinājumu, kas paredzē-
ja, ka uz nomnieku pieprasījuma pil-
sētai nevajadzīgās zemnieku un kvotu,
kā arī muižu rentes mājas apmaināmas

pret brīvo valsts fonda zemi pilsētas
administrātīvās un izbūves robežās. Ar

to pašu arī tika izbeigtas visas tiesas

lietas, kas bija ievadītas uz agrākā li-

kuma pamata. Tā kā apmaiņa principā

veicināja pilsētas programmu par zem-

ju mobilizāciju pilsētas tuvākā apkārt-
nē, tad pilsētai nebija nekā ko iebilst

pret šādu jautājuma atrisināšanu, se-

visķi tāpēc, ka apmaiņai bij jānotiek uz

līdzvērtības pamata.
Gan pēc agrārlikuma 36. panta brīvā

valsts fonda zeme pilsētas robežās bija

jārezervē pilsētas labierīcībām un vi-

ņu paplašināšanai, kas tika attiecinātas

mazākā vai lielākā mērā uz citām Lat-

vijas pilsētām. Šis pants neko nedeva

Rīgas pilsētai, ja neatskaita dažus hek-

tārus zemes, kas tika nodoti Rīgas pil-

sētai dažu skolu un Mīlgrāvja pirts iz-

būvei. Visa cita brīvā platība pilsētai
ir jāiegūst apmaiņā pret savām lauk-

saimnieciskām zemēm ārpus pilsētas ad-

ministrātīvās robežas.

Neskatoties uz augšā minētiem apstā-

kļiem, liela nomnieku daļa bija noska-

ņota par savu nomas objektu iegūšanu

īpašumā pirkšanas ceļā. Saprotams,

pārdošanā nāca vienības, kas atradās

attālākos pilsētas rajonos, pie kam ne-

tika taisīta atšķirība starp zemnieku

klaušu, kvotu un muižu mājām. Pie iz-

pirkšanas pilsēta nāca pretī nomnie-

kiem, sadalot pirkšanas summas sa-

maksu uz 21 gadu ar 8%, iemaksājot

pie pirkšanas līguma noslēgšanas

10—15% no visas vērtības. Domājams,

pārdošana būtu noritējusi sekmīgāki, ja

nebūtu uznākusi pēdējo gadu saimnieci-

skā krize un neražas gadi. Pēc 1920.

gada Rīgas pilsēta pārdevusi jeb ap-

mainījusi 93 lauksaimniecības ar kop-

platību 2410.07 ha.

Pa atsevišķiem gadiem sadalās sekoši:

1923 gadā 3 saimn. ar 114,38 ha

1924
„

12
„ „

370,11 ha

1925
„

15
„ „ 359,93 ha

1926
„

8
„ „ 138,17 ha

1927
„

15
„ „ 408,51 ha

1928
„

16
„ „ 363,33 ha

1929
„

14
„ „ 381,02 ha

1930
„

10
„ „ 274,62 ha

Kopā . 93 saimn.ar2410,07 ha

Apmaiņa ar valsts fonda zemi tika uz-

sākta tikai pēdējos gados, jo lai gan

likums par apmaiņu bija jau izdots, tad

tomēr pie apmaiņas izvešanas varēja

stāties tikai pēc apmaināmo zemju vēr-

tēšanas tarifu izstrādāšanas. Arī šinī



URBUMSN°VI

Sniedzes maju pļavā pretim Balt-

akmeņu laust.

1. Augsne.
2. Tumši-brūns māls.

3. Gaiši-brūns māls ar pelēkām sadēdējuša dolomīta

ieslēguma kārtiņām.
4. lezaļgans māls ar gaiši brūniem plankumiem un

dzīsliņām.
5. lezaļgans māls ar baltiem irdeniem sadēdējuša do-

lomīta ieslēgumiem.
6. Maz dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
7. Izskalojums (tukšums).
8. Ģipsi saturošs dolomits ar 5 cm. biezu šķiedru ģipša

starpkārtiņu.
9. Šķiedru ģipss.

10. Ģipsi saturošs dolomīts.

11. Kārtainais ģipss.
12. Ģipsi saturošs dolomītsar šķiedru ģipša starpkārtiņu.
13. Kārtainais ģipss.
14. Ģipsi saturoša dolomītaporās izkristaliz. ģipša plāks-

nītes (analizēts).
15. Ģipsi saturošs dolomīts.

16. Kārtainais ģipss.
17. Ģipsi saturošs dolomīts ar retām ģipša kārtiņām.
18. Izskalojums (tukšums).
19. Ģipsi saturošs dolomīts.

20. Slkkārtainais ģipsi saturošs dolomīts (plātņu mer-

ģelis) ar 3 šķiedru ģipša kārtiņām.
21. Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
22. Ģipsi saturošs dolomīts.

23. Kārtainais ģipss.
24. Zaļgani zils māls.

25. Ģipsi saturošs dolomīts.

26. Maz dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
27. Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
28. Kārtainais ģipss.
29. Ģipsi saturošs dolomīts ar retām ģipša kārtiņām.
30. Kārtainais ģipss.
31. Ģipsi saturošs dolomīts.

32. Izliektas špata ģipša kārtiņas saturošs dolomīta mer-

ģelis (analizēts).
33. Ģipsi saturošs zaļgani zils merģelis (analizēts).
34. Slkkārtainais ģipsi saturošs dolomīts (plātņu merģelis)

ar 2 šķiedru gipsa kārtiņām.
35. Ģipsi saturošs dolomīts.

36. Ģipsi saturošs dolomīts ar plānām šķiedru ģipša

kārtiņām.
37. Ģipsi saturošs dolomīts.

38. Kārtainais ģipss.
39. Ģipsi saturošs dolomītamerģelis (mializēts).

40. Šķiedru ģipss.
41. Zaļgani zils māls.

42. Ģipsi saturošs dolomīts.

43. Dolomītu saturoša ģipša graudiņu kārta.

44. Tumšs kārtainais ģipss.
45. Ģipsi saturoši zaļi māli.

46. Šķiedru ģipss.
47. Kārtainais ģipss.
48. Ģipsi saturošs dolomīts.

49. Gaišs kārtainais ģipss.
50. Ģipsi saturošs dolomīts.

51. Šķiedru ģipss.
52. Zaļgani zils māls.

53. Ģipsi saturošs dolomīts.

54. Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
55. Kārtainais ģipss.'
56. Ģipsi saturošs dolomīts ar plānām ģipša kārtiņām.
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gadījumā pilsētām nācās izturēt sīvu

cīņu vērtēšanas virskommisijā, lai pa-

nāktu tarifu formulēšanu tādā veidā,

lai tie izteiktu apmaināmo zemju līdz-

vērtību. Tomēr tas netika panākts un

pēc apmēram 95 rentes māju apmaiņas,

tarifus nācās no jauna pārstrādāt. Pir-

mie apmaiņas projekti pieņemti pilsētas
domē 1928. gadā, bet juridiskā apmaiņa

ar īpašumu pārņemšanu un nodošanu

ir līdz šim notikusi sekošā veidā:

Pilsēta nodevusi valsts zemes fondam

1928 g. 3 rentes mājas ar platību 209,32 ha

1929 g. 64
„ „ „ „

3931,73 ha

1930 g. 28
„ „ ~ „ 1098,47 ha

Kopā 95rentes mājas arplatību 5239,52 ha

Pilsēta saņēmusi no valsts zemes fonda

1928g. 8 vienības ar 15,86ha

1929g. 13
„ „ 1408,63ha

1930g. 2
„ „ 449,12ha

Kopā 23.vienības ar 1873,61ha

No pilsētas puses ir nodotas apmaiņā

galvenām kārtām Limbažu un Sprēsti-

ņu rajonā atrodošās rentes mājas ar

30—80 kilometru attālumu no Rīgas.
Pretī saņemtie īpašumi atrodas pilsē-
tas administrātīvās robežās un sastāv

galvenām kārtām no smilšu kāpām, pļa-
vām un purviem. Tagadējā stāvoklī

viņi nevar dot pilsētai lielus ienākumus.

Tikai nākotnē ar pilsētas attīstīšanos

ir cerības pacelt šo īpašumu vērtību un

atgūt apmaiņā nodoto objektu iene-

sību.

No otras puses pilsēta ir stipri pa-

plašinājusi savu īpašumu sastāvu pilsē-
tas administrātīvās robežās pirkšanas

ceļā.

Tā, pilsēta ir ieguvusi savā īpašumā:

1920. gadā 1 īpašumu ar platību 8,82 ha

1921.
„

2
„ „ „

0,22 ha

1922.
„

3 ~ „ „
0,37 ha

1923.
„

26
„ „ „

505,54 ha

1924.
„

29
„ „ „ 315,71 ha

1925.
„

21
„ „ „

201,90 ha

1926.
„

12
„ „ „

7,38 ha

1927.
„

9
„ „ „

2,68 ha

1928.
„

24
„ „ „

139,02 ha

1929.
„ 15 „ „ „ 24,12 ha

1930. 9 17,50 ha

Kopā 151 īpašums ar platību 1223,26 ha

Bez augšā aprādītās zemju iegūšanas un

likvidēšanas Rīgas pilsēta pēdējos ga-

dos deezgan plašos apmēros izdevusi

savas zemes apbūvei. Apbūves gabalus
izdeva ne tikai pašā pilsētā, bet arī

ārpus tās.

Rīgas pilsēta jau pirms kara nodibi-

nājusi vairākas vasarnīcu kolonijas, kā:

Ogrē, Ikšķilē, Priedainē, kuras gan kara

laikā tika mazākā vai lielākā mērā iz-

postītas, tomēr pēc kara tās no jauna

atdzīvojās.

Sevišķi strauji pēc kara atjaunojās

Ogre, izvēršoties pat par patstāvīgu

pašvaldību. Pieprasījumi pēc apbūves

gabaliem sakarā ar to pieauga, un pil-

sētai bija izdevīgi ierādīt apbūvei jau-

nus gruntsgabalus.

Tādā kārtā pilsēta pēdējos 10 gados ir

no jauna radījusi ārpus administrātīvām

robežām:

Ogrē 152 apbūves gabalus ar 72,80 ha

platību, Priedainē 30 apbūves gabalus

ar 14,77 ha platību, Ikšķilē 2 apbūves

gabalus ar 4,50 ha platību, Olainē 14

apbūves gabalus ar 13,27 ha platību,

Maz-Jumpravā un Babītē 13 apbūves

gabalus ar 19,57 ha platību, Katrīnē,

Vilķēnos 2 apbūves gabalus ar 3,08 ha

platību. Kopā 221 apbūves gabalus ar

129,20 ha platību.

Visi šie īpašumi tika izdoti dzimtsno-

mā, paturot pilsētai virsīpašumā tiesī-

bas» Atkarībā no apbūves rajona lī-

gumos ieved ierobežojumus, kas dzimts-

nomniekam jāievēro pie zemes gabala
apbūves.

Sevišķu vērību piegriež tam, lai neva-

jadzīgi neiznīcinātu uz gruntsgabaliem
augošos kokus, un tādā kārtā uzturētu

apbūves rajonā veselīgos apstākļus.

Pēc kara pārdodamu gruntsgabalu ce-

nas nav bijušas augstas un tās regulē-

jušas lielā mērā privāto gruntsgabalu

cenas. Pie ērtas satiksmes šie rajoni

var uzņemt dalu Rīgas iedzīvotāju arī

ziemas laikā. Jau tagad novērojams, ka

viena daļa Ogres un Priedaines vasar-

nīcu īpašnieku, kuri saistīti ar darba
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vietām Rīgā, paliek dzīvot savas vasar-

nīcās arī pa ziemu. Arī pilsētas ad-

ministrātīvās robežās pilsētā iestājusies

dzīvokļu krize pamudināja pilsētu celt

savus dzīvokļus un ierādīt privātām

personām ģimeņu māju celšanai apbū-

ves gabalus. Protams, lai attīstītu būv-

niecību, bija jārod piemērotas zemes

territorijas. Sakarā ar to pilsēta sa-

parcēlēja atsevišķus, šīm vajadzībām

piemērotus rajonus un izdeva tos gan

kooperātīviem, gan privātām personām

dzimts- un mūža nomā. Lai veicinātu

būvniecību, pilsēta pārdeva lēti savas

zemes, dažos gadījumos pat līdz 50%

no tirgus cenas, uzstādot galveno no-

teikumu, ka gruntsgabalam jātiek ap-

būvētam noteiktā termiņā; pretējā ga-

dījumā gruntsgabals pāriet atpakaļ pil-
sētas rīcībā un tiek izdots citai per-

sonai. Šis pēdējais noteikums ir ļoti

svarīgs, lai izvairītos no spekulācijas ar

gruntsgabaliem. Novērots, ka apmēram

25°/o no personām, kas pieprasa un sa-

ņem gruntsgabalus apbūvei, nav spējīgas

izpildīt uzņemtos pienākumus, kā arī

mēģina nereti saņemtos gruntsgabalus
izmantot spekulācijas nolūkos. Kā no-

pietnākie un plašākie parcelācijas rajoni

pilsētas administrātīvās robežās minā-

mi — Meža parks, Vidzemes šoseja,

Ropažu ielas, Anniņmuižas, Māras sud-

malu dīķa un Klijānu ielas rajoni.

Sākot ar 1925. gadu administrātīvās ro-

bežās ir izdotas 292 parceles ar 83,5

ha platību. Pa atsevišķiem gadiem sa-

dalās sekosi:

1925. gadā 3 parceles ar 1,4 ha platību,
1926. gadā 4 parceles ar 23,6 ha platī-
bu, 1927. gadā 50 parceles ar 17,3 ha

platību, 1928. gadā 54 parceles ar 11,2
ha platību, 1929. gadā 93 parceles ar

15,5 ha platību, 1930. gadā 88 parceles
ar 14,5 ha platību. Kopā 292 parceles
ar 83,5 ha platību.

Šinī platībā nav ieskaitītas ielas un za-

ļumu vietas, kā arī sabiedriski laukumi,
kas tika radīti sakarā ar šo rajonu sa-

parcelēšanu.

Galvenais zemes izdošanas veids ir

dzimtsnoma, pie kam zemes ieguvējam

jāmaksā vienreizīga maksa par grunts-

gabalu un ik gadus noteiktu dzimtsno-

mu, resp. obroka maksu, kura sākās ar

1% no pirkšanas maksas, pieaugot pēc

katriem 10 gadiem par V2°/o» līdz tas

sasniedz 6% normu. Bez tam līgumos
ieved atsevišķiem rajoniem apbūves vei-

da noteikumus, kas cenšas piešķirt ka-

tram rajonam noteiktu apbūves rak-

sturu. Meža parka kolonijā ievesti arī

stingri ierobežojumi par koku nocirša-

nu, kas aug uz izdodamiem gruntsgaba-
liem, lai paturētu šinī rajonā parka rak-

sturu.

Ņemot vērā iepriekš minētus pilsētas

zemju likvidēšanas un iegūšanas skait-

ļus 1930. gada beigās, pilsētas zemju
stāvoklis ir sekošs:

Ārpus pilsētas administratīvām robežām:

Rīgas pilsētas pilnā īpašumā
palicis 74.989 ha jeb 85,32%

Rīgas pilsētas virsīpašumā

palicis 2.498 ha jeb 2.83%

Pilsētas administratīvās robežās:

Rīgas pilsētas pilnā īpašumā

palicis 6683,5 ha jeb 7,59%

Rīgas pilsētas virsīpašumā

palicis 3713,5 ha jeb 4,26%

Bez tam pilsētas robežās ietilpst 4290

ha ūdeņu, ielu un laukumu, kas ie-

priekšējos skaitļos nav ietilpināti.

Tādā kārtā pilsētas tiešā īpašumā atro-

došos zemju platība administrātīvās

robežās pieaugusi no 3670 ha 1919. gadā

uz 6683,5 ha 1930. gadā.

Turpretim ārpus administrātīvām ro-

bežām tā samazinājusies no 82768 ha

uz 74989 ha.

Tā tad pilsētas pilnā īpašumā esošo

zemju platība administrātīvās robežās

sastāda 32,25 ū/o no visas pilsētas territo-

rijas, bet viņas virsīpašumā atrodošās

territorijas platība — 17,95%, jeb kopā
50,20/o.

Tā kā ūdens platība un ielas laukumi

aizņem 4290 ha jeb 20,7% no admini-

strātīvā novada, tad pilnā privāt- un

sturu.



URBUMSN°VII

Sniedzes mājas pļava, Ikšķiles virz.

1. Augsne.
2. Smilšains māls.

3. Raibs māls (iedzelteni pelēks un iezaļgans)
ar sadēdējuša dolomita drumslām.

4. Mālu saturošs dolomīts.

5. Izskalojums.

6. Mālu saturošs dolomīts.

7. Ģipsi saturošs dolomīts ar špata ģipša
kārtiņām.

8. Šķiedru ģipss, ietvērts no 2 zaļg.-zila mā-

la kārtiņām.
9. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.

10. Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
11. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
12. Kārtainais ģipss ar 2 biezām dolomīta

starpkārtām.
13. Ģipsi saturošs dolomīts.

14. Vidēji dolomītu saturošs kārtainais ģipss.

15. Maz dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
16. Ģipsi saturošs dolomīts.

17. Maz dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
18. Ģipsi saturošs dolomits ar stipri izliektām

špata ģipša kārtiņām.

19. Zaļgani zils māls.

20. Ģipsi saturošs dolomīts.

21. Šķiedru ģipss.

22. Sīkkārtains, ģipsi saturošs, dolomīts(plātņu
merģelis).

23. Maz dolomītu saturošs kārtainais ģipss ar

2 šķiedru ģipša kārtiņām.

24. Ģipsi saturošs dolomīts ar izliektām špata

ģipša kārtiņām un sīkkārtains šķiedru ģipsi
saturošs dolomīts (plātņu merģelis).

25. Mēreni dolomītu saturošs kārtainais ģipss.
26. Ģipsi saturošs dolomīts.

27. Kārtainais ģipss.
28. Ģipsi saturošs dolomīts.

29. Zaļgani zils māls.

30. Daudz dolomītu saturošs ģipss.
31. Kārtainais ģipss.
32. Daudz dolomītu saturošs ģipss.
33. Kārtainais ģipss.
34. Ģipsi saturošs dolomīts.

35. Kārtainais gipss.
36. Ģipsi saturošs dolomīts.

37. Daudz dolomītu saturošs ģipss.
38. Kārtainais ģipss.
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valsts īpašuma pilsēta paliek 6033 jeb

29,1%.

Daudzkārt Rīgas pilsētai pārmet, ka vi-

ņa uzpērkot brīvās zemes un spekulē-

jot ar tām. Jāaizrāda, ka tas tā nav,

un šī politika ir radīta, izejot no pil-

sētas nākotnes attīstības prasībām. Šā-

da zemju politika nav nekas jauns, spe-

cifisks Rīgas pilsētai. Tā jo plaši
tiek piekopta Vakareiropas pilsētās, se-

višķi Vācijā, lai gan tur pilsētas attie-

cībā uz pilsētu izplānošanu un apbūvi

ir aizsargātas ar veselu rindu viņām lab-

vēlīgu likumu, kas dod iespēju arī uz

privātām zemēm panākt pilsētai piemē-

rotu ielu izbūvi. Vācu pilsētas, sevišķi

pēc kara ir izveidojušas plašu zemju

iegūšanas politiku. Šeit minēšu datus

par pilsētu zemju stāvokli Vācijā 1907.

un 1924. gadā, apzīmējot atsevišķu pil-

sētu zemju platību ha.

1907. g. 1924. g.

Berlinei 17.942 ha 55.577 ha

Ķelnei 4.876 ha 9.989 ha

Štetīnei 6.054 ha 8.972 ha

Breslavai 7.244 ha 8 812 ha

Frankfurtei uz M 6.749 ha 8.515 ha

Duisburgai 1.236 ha 7.501 ha

Dortmundai 2.239 ha 5.753 ha

Hanoverai 2.550 ha 5.008 ha

Magdeburgai 3 187 ha 4.064 ha

Kēnigsbergai 1.134 ha 3.035 ha

Hallei 1.394 ha 2.891 ha

Ķīlei 1.135 ha 2.139 ha

Lai gan par pēdējiem gadiem oficiālu

datu nav, tad tomēr ir noteikti zināms,

ka iegūto zemju platības ir vēl stipri

pieaugušas. Sevišķi svarīgs ir tas fakts,

ka Vācijas pilsētām viss vairums viņām

piederošo zemju atrodas pilsētas admi-

nistrātīvās robežās, ko nevar teikt par

Rīgu. Vācijā ir 55 lielas un vidējas pil-

sētas, kuru zemes platība pilsētas ro-

bežās pārsniedz 20% no pilsētas ter-

ritorijas. Bet ir vesela rinda tādu pil-

sētu, kuru īpašumu platība pārsniedz
40—50% no pilsētas territorijas. Šeit

minēšu tādu pilsētu sarakstu:

Hallē 41,1%; Karlsruhē ....44,2%;
Ofenbachā .

. 41,1%; Frankfurtē
...

48 %;

Duisburgā .. . 41,3%; Hildesheimā.. . 49,2%;

Vīsbādenē
.. . 42,2%; Koblencē

....54,3%;

Forcheimā . . 42,4°/0; Libekā 57,1%;
Bentenā

....42,5%; Brandenburgā . . 59,4%;

Krēfeldē . . . 42,7%; Štetīnē 64,1%;

Altonā
....43,1%; Freiburgā ....68,8%;

Leipcigā . . . 43,5%; Rostokā 84 %;

Šie skaitļi pierāda, ka Rīga vēl ir tālu

iepakaļ daudzām vācu pilsētām, kas pē-

dējos gados paspējušas dažos gadīju-
mos palielināt savas zemes platības par

vairāk kā 100%. Rīgas pilsēta ar savu

rentes māju apmaiņu vēl nedaudz pa-

plašinās savas zemes platības admini-

strātīvās robežās. Tomēr, ņemot vērā

to, ka pilsētai piederošās zemes, sevišķi

tās, kas iemainītas no valsts zemes fon-

da, nav tūlīt izmantojamas pilsētas da-

žādām vajadzībām, bez lielāku kapitālu

ieguldīšanas, pilsētai jārēķinājas, ka vi-

ņa nespēs ar savām zemēm vien apmie-

rināt visas pieaugošās prasības.

Pieprasījumi pēc jauniem apbūves ga-

baliem pilsētas robežās stipri pieaug,

bet pilsētai pagaidām ir ļoti grūti vi-

sas šīs prasības apmierināt, jo nepietiek

ar attiecīgu zemes gabalu ierādīšanu

vien, bet arī jārūpējas par ceļu, ie-

lu un citu labierīcību ierīkošanu. Viss

tas prasa no pilsētas ļoti lielus līdze-

kļus, kurus pilsētai diezgan grūti rast.

Sakarā ar to pagaidām parcelāciju jā-

izved tādos rajonos, kuri pieguļ pie ga-

tavām ielām vai atrodas tuvu ērtai sa-

tiksmei. Tā kā tādu gruntsgabalu ir

diezgan maz, tad var sagaidīt, ka pil-

sētai visā drīzumā būs jāuzslēdz jauni

rajoni ar piemērotu satiksmi. Pie nor-

māliem apstākļiem pilsētai katru gadu

vajadzētu rast vismaz apmēram 500 ap-

būves gabalus ģimeņu ēku celšanai, un,

izejot no 2000 kv. metru uz katru pār-

cēli, ieskaitot šinī platībā ielas un lau-

kumus, pilsētai vajadzētu katru ga-

du saparcelēt un nodot apbūvei apm.

100 ha. Šī platība, pati par sevi, rādās,

neatstātu lielu iespaidu uz pilsētas ze-

mes fondu, bet tomēr, ja ņem vērā ci-

tas pilsētas prasības un vajadzības pēc

zemes, tad apbūvei pilsētas robežās pa-

liek ļoti niecīga platība. Šeit minēšu

sarakstu par tām pilsētai piederošām



zemes platībām, kas pēc pilsētas izbū-

ves plāna nozīmētas jau zināmām va-

jadzībām jeb arī nav piemērotas apbū-
vei ar dzīvokļiem:

1) meža parki un rezervāti apm. 1180 ha,

2) pastāvošie pils. parki, dārzi un dārz-

niecības un ja viņu ierīkošanai rezer-

vētu territorijas apm. 130 ha; 3) kapsē-
tas apm. 80 ha; 4) rūpniecības un tirdz-

niecības rajoni, apm. 720 ha; 5) purvu

rajoni, kas paredzēti dārzniecību un ģi-

meņu dārziņu ierīkošanai, apm. 1060 ha;

6) pastāvošie ģimeņu dārziņi, apm. 180

ha;, 7) sporta laukumi, apm. 50 ha; 8)

apūdeņošanas laukumi, apm. 500 ha; 9)
aerodroms, apm. 100 ha; 10) dažādām

citām labierīcībām, apm. 100 ha. Kopā
4100 ha.

Tā tad no visas pilsētas robežās at-

rodošās pilsētas zemes apbūvei un dzī-

vokļu namiem paliek 2583 ha.

Citiem vārdiem, pilsētai piederošais ap-
būves gruntsgabalu zemesfonds admini-

strātīvās robežās ilgam laikam nepie-

tiks, un arī nav tik liels, lai pilsēta
ar viņu varētu atstāt lielu iespaidu uz

zemes cenām pilsētas tuvākos rajonos.
Tas pierāda, ka pilsētai būs jāmeklē nā-

kotnē jauni apbūves rajoni uz savām

zemēm ārpus administrātīvām robežām,

saistot šos rajonus un pilsētu ar ērtu

satiksmi.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS ZEMJU NOMNIEKI

G. ĶEMPELIS

Tai apgabalā, kur celta Rīga, vācu ie-

nākšanas laikā dzīvojuši lībieši —

somu

tautas nozarojums, kuru valodai liela

līdzība ar igauņu valodu. Vārds „līw'"

igauņu valodā nozīmē „smilts", tā tad

lībietis būtu tik pat daudz kā smiltnieks.

Šis zīmīgais lībiešu tautas nosaukums

patiesi arī raksturo tās zemes, uz ku-

rām mituši lībieši. Rīgas apkārtne un

jūrmala ir smilšaina, ierobežota no pur-

viem un tīreļiem. Cik gan sviedru nav

lējis senais lībietis, pārvērzdams tās par

auglīgām druvām un laukiem.

Daži pētnieki (piem. Dr. A. Bulmerings
savā „Die Siedelung der Mark der Stadt

Riga") izsaka domas, ka viss plašais

apgabals, kas vēlāk piešķirts Rīgai, sā-

kot no Daugavgrīvas līdz Rumbai, un

no Lielupes līdz Ropažu ezeram, ne-

esot bijis apdzīvots, bet bijusi zeme bez

īpašnieka un bez kautkādas kultūras

(war herrenloses und von jeder Kultur

unberūhrtes Land). Šīm domām nevar

piekrist. Tās apgāž vecie lībiešu vietu

vārdi, kas doti pirms Rīgas dibināšanas

un kurus vēlāk pieņēma lietošanā arī

vācieši. Piemēram: Daugavas Vējzaķu
un Zaķu salas, lībieši sauca par Osme-

saar (Miglas sala) un Lokesaar (Dubļu

sala), apkārtējas upītes Titurga (Līdu-

ma strauts), Pičurga (Garais strauts),
Olek jeb Olekte (Svētupe).

Tagadējo Juglas ezeru toreiz sauca par

Rodenpoisa ezeru (Dzelzpuiša ezers),
tā tad pie šī ezera dzīvoja vai nu ka-

lējs, vai purva dzelzrūdas kausētājs. Ka

patiesi Ropažu novadā gūta dzelzs rūda,

to pierāda vietējais nosaukums „Dzelzs-

āmurs", kuru ap 1600. g. sauca par „Jēl-

cepli"*) (kvēlojošais ceplis), kā tas at-

zīmēts Jēkaba baznīcas grāmatā.

*) Jelab]— lībiski — kvēlojošs.

Arī vēsture liecina, ka lībieši ierādījuši
vāciešiem vietu, kur celt pilsētu: „li-

vones episcopo locum civitis demons-

trant" (sk. Indriķa kroniku IV. 5.). Vē-

lāk, 1211. gadā, bīskaps Alberts atpērk
no lībiešiem zemi Māras baznīcas cel-

šanai. Šai vietā lībiešiem jau atradies

ciems. Tā tad nevar teikt, ka te bi-

jusi zeme bez saimnieka; bet jāsaka

otrādi, ka te bijis zemes kungs — lī-

bietis, kas labi zinājis zemes vērtību.

Interesanti atzīmēt, ka dēļ šīs zemes jau

sen pirms vācu ienākšanas bijušas asas

ķildas starp kuršiem un vendiem. Pē-

dējie dzīvojuši pie Kābas kalna, no ku-

rienes tie bijuši spiesti aiziet uz Cēsu

apgabalu. Kā zināms, tad Katrīna 11.

lika norakt šo kalnu 1782. g. un tā

vietā tagad atrodas Rīgas esplanādes
laukums.

Rīgas apgabalā bijusi pat ļoti veca kul-

tūra, kas redzams no izrakumiem Pļav-

nīekkalnā, kā sauc kādu vietu ceļā no

Rīgas uz Ķekavu. Uzraktās lietas gulē-

jušas zemē jau vairāk gadu simteņus

pirms vācu ienākšanas Latvijā. Izraktie

priekšmeti sastāv no dažādām lietām:

kapļiem, cirvjiem, sirpjiem, kramu šķil-

tavām, māla traukiem, bronzas apro-

cēm, sudraba kakla riņķiem, sudraba un

bronzas krūšu saktām, bronzas spirāl-

gredzeniem un ieročiem, piem.: na-

žiem, šķēpiem un cirvjiem. Tā tad šai

apgabalā ir mituši ļaudis, kas jau pirms

vācu ienākšanas ir līduši līdumus un

pļāvuši ar sirpjiem viļņojošas druvas.

Pa Lielupi toreiz notikusi dzīva kuģ-

niecība, par ko var spriest no tam, ka

Lielupes grīvā, pēc Latv. Indriķa kro-

nikas nostāstiem, atradusies zemgaliešu

osta (portus semigaliae) un, domājams,
arī tirgotāju nometne. Šo ostu jau sen
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pirms vācu apmešanās Vidzemē ap-

meklēja normaņi. To liecina kāds Me-

larezera salas rūnu akmeņa uzraksts,

ko atraitne Sirida veltījusi savam vīram

Vikingam Svenam, kurš bieži ar vērtīgu

kuģu lādiņu zēģelējis uz Zemgali ap-

kārt Kolkas ragam (Tumisnis). Šo zem-

galiešu ostu, pēc Rīgas nodibināšanas,

pāvests aizliedza kuģiem apmeklēt, lai

tā nekonkurētu ar jaunatvērto Rīgas
ostu.

Arī pa plato Daugavu kuģots un uztu-

rēti sakari ar Krieviju, par to ir vēstu-

riski pierādīts. Pa Daugavu un Dņepru

normaņi brauca uz Grieķiju. Šo ceļu

dēvēja par austruma ceļu (austurweg).
Pie tik dzīviem tirdznieciskiem saka-

riem pilnīgi nepareizi runāt par vācu

jūrnieku kādu nejaušu Vidzemes uzzē-

ģelēšanu. Tāpat nepareizi apgalvot, ka

Vidzemes viens otrs apgabals ir bijis
bez saimnieka un kultūras.

Kā Jau aizrādīts, tad Rīgas apkaimē par

saimniekiem bija lībieši. Tālāb arī da-

bīgi, ka no pāvesta legāta Modenas Vi-

juma 1225. g. Rīgas pilsētai ierādītās

zemes iedzīvotāji bija lībieši, kas arī

vēlāk palika par Rīgas pilsētas zemju
rentniekiem. Rīgas zemju vienā apvidū
tomēr dzīvojuši jau tanī laikā sēji, kas

maksājuši renti Rīgas pilsētai par jaun-
ietaisītiem līdumiem. Tas redzams no

Modenas bīskapa otrā paskaidrojuma,
ka sēļiem jāmaksā tikai par jaunietai-
sītiem laukiem, bet ne par veciem, ko

tie pirkuši no lībiešiem, vai kas tiem

jau agrāk piederējuši. Tā tad arī sēļi
ir bijuši vieni no Rīgas pilsētas pir-

majiem nomniekiem.

Sēļi dzīvojuši gar Daugavas krastiem un

nodarbojušies ar lauksaimniecību, zvej-
niecību un plostošanu. Viņus skaita par
latviešu atsevišķu cilti, pie kam mēģi-
nāts atvasināt sēļu vārdu no dažādām

vārdu saknēm. Patiesībā sēlis ir lat-

viešu vārds, kuru parasti izrunā „sei-

lis", kas nozīmē laivu — plostu. Arī

leišu valodā „siēlis" nozīmē to pašu.
Tā tad sēlietis būtu tik pat daudz kā

plostnieks.

Vecos dokumentos atzīmēts, ka arī

viens no Daugavas lašu tačlem saukts

par sēļu taci. Acīm redzot šo veco

sēju nometne bijusi augšpus Rīgas pie

Daugavas, un varbūt pat kā Titurgas

apgabals, par kuru sūdzējās Rīgas pil-

sēta ar Rīgas domes kapitulu veselus

divi simti gadus nodevu dēļ, ir taisni

tas ciems, ko apdzīvoja sēlieši.

Par Titurgas pagasta nodevām zemes

fogts vedis atsevišķus ierakstījumus

grāmatās. Sākumā titurdzieši maksā-

juši nodevas naudā un graudā, bet vē-

lāk tikai graudā. No 1385. g. līdz

1394. g. Titurga nomaksājusi naudā 14

markas, 2 fimberus un 2 ortavas, caur-

mērā maksāts IV2 markas gadā.

No 1385. g. līdz 1399. g. tie nodevuši

949 pūrus rudzu, 465 pūrus miežu, 461

pūru auzu un 7 pūrus griķu, vai caur-

mērā gadā 68 pūrus rudzu, 33 pū-

rus miežu, 33 pūrus auzu un V 2pū-

rus griķu.

Ja salīdzinām XIV. g. s. pēdējo gadu
nomas ar rentēm par 52 gadiem XV.

g. s. pirmajā pusē, tad redzam, ka

XIV. g. s. noma bijusi Titurgas paga-

stam daudz augstāka.

Vislabāki šī starpība redzama sekošā

tābelē:

Titurgas pagasta nodevas

Tā tad katru gadu XV. g. s. nodots:

31 p. rudzu, 7 p. mieži un 11 p. auzu

mazāk, nekā XIV. gadu simtenī. Tikai

griķi sēti vairāk, caur ko arī izskaidro-

jams, ka tie nodoti gadā par IV2 p.

vairāk.

Tā kā titurdziešiem bija jānodod ce-

turtais grauds no ražas, tad, acīm re-

dzams, ka XIV. g. s. beigās bija ap-

sētas lielākas zemes platības, nekā XV.

gadsimtenī. Tas laikam izskaidrojams
ar to, ka XV. g. s. dažas mājas pali-
kušas tukšas caur karu, un ka bijusi

Viena gada caurmēra

labības nodots

Puru

rudzu

Puru Puru

miežu ļ auzu

Puru

griķu

No 1386.—1399. g.

„
1400.—1451. g.

68

37

33

26

33

21

x /3

2
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neraža. (1436. g., 1438. un 1453. g. bi-

jusi liela neraža, par to liecina tā laika

ordeņmestrs).

Pa ordeņa un Rīgas pilsētas kara laiku

cieta arī rātes zemnieki, kuru mājas

ordeņa kara vīri izpostīja un pat no-

dedzināja.

1518. g. 2. aprīlī Rīgas domkapituls un

Rīgas rāte noslēdz līgumu, pēc kura

izbeidz visas ķildas par Titurgas jeb

Grapenduveļa apgabalu, kurš pāriet Rī-

gas pilsētas pilnīgā īpašumā līdz ar

ūdens dzirnavām — visām tiesībām un

piederumiem. Tanī laikā Titurgā biju-
šas kādas 9 mājas.

Sīkāku ziņu no ordeņa laikiem par Rī-

gas zemju nomniekiem nav. No poļu
laikiem uzglabājušies daži dati, kas ap-

gaismo tā laika rātes zemnieka dzīvi

un saimniecisko stāvokli.

Ka Rīgas pilsētas zemnieki poļu laikā

dzīvojuši pārtikuši, redzams no zaudē-

jumu saraksta, ko poļu kareivji tiem

nodarījuši 1587.—1589. g. Zaudējumi at-

zīmēti tikai Spriņģu, Ķilķenu un Kampu

pagastos. No zaudējumu sarakstā at-

zīmētiem priekšmetiem var spriest, ka

daži pilsētas zemnieki dzīvojuši nevien

turīgi, bet pat ar zināmām ērtībām, par

kurām pārējie latviešu zemnieki Vid-

zemē un Kurzemē pat nevarēja iedo-

māties.

Spriņģu pagastā cietuši pavisam kādi

16 zemnieki. Paitiņam atņemta siena

kaudze 24 m. vērtībā, bez tam gaļa,
zivis un maize par 20 m.

Zemniekam Muceniekam atņemtas 19

siena kaudzes, vērtībā 15,5 m., 7000

strimalas — 42 m., 2 birk. sviesta —

14 m., zosis un pīles — 30 m., par dēla

izpirkšanu no gūsta bijis jāmaksā 250

m., kopā zaudējums — 537 markas.

Spriņģu pagastā tanīs laikos zemnieki

dzīvojuši mājās ar stikla logiem. Tā

saimniekam Kļaviņām Fossam, nolau-

pīti stikla logi, eņģes un krampji par

30 m., 8 lielas cūkas un citas mantas

par 105 markām.

Saimniekam Gotlinkam 100 olektes linu

audekla — 75 m. un citas mantas par

47 markām.

Saimniekam Pampavam noplēstas 2 mā-

jas, 2 mazas ēkas (kambari), 1 rija,

pirts ar priekšiņu, kuru vērtība ma-

zākais 200 m. Vēl nolaupīts viens vācu

sugas teļš — 12 mark. Zaudējuma kop-

summa
— 296 markas. Spriņģu saimnie-

kam Naderam starp citu noņemti sar-

kani angļu svārki — 40 m. Kopā ar ci-

tām mantām zaudējumi — 161 m.

Prides saimniekam nolaupītas drēbes

un zābaki par 12 m., zivis (laši), zosis,

pīles un citas mantas, vērtībā par 106

m. Spriņģu Lemkas saimniekam nolau-

pīti 9 bišu koki ar medu, vērtībā 54 m.

Kopā ar citām mantām zaudējumi —

202 markas.

Stingu saimniekam noņemts tikai viens

zirgs, kuru tas atpircis atpakaļ par 10

markām, — ar citām mantām zaudējumi
47 m. Saimniekam Mauriņam noņemta

govs, 3 katli, krēsls, deķis, kurpes,
krekļi, siens v. 1.1. par 97 markām.

Saimniekam Melnim noņemta viena

govs un trīs teļi, kuri atpirkti atpakaļ

par 5 markām.

1587. g. ziemā, poļu kareivji noķēruši
Melnā sievu uz Ķīšezera ledus, to izģēr-
buši galīgi kailu un nolaupījuši tai vi-

sas drēbes, vērtībā 20 markas. Redzams,

ka tai laikā saimnieces visa „štāte" iz-

maksājusi 20 marku, t. i. tik, cik toreiz

maksāja viena govs.

Krodzniekam Ķeņģim, starp citu, pa-

ņemta viena jauna soma ar naudas zu-

teni, vērtībā 2,5 markas, vēl nolaupīti
2 pāri kurpju, palags, lakats, 2 svārki

v. t. t., kopā par 105,5 markām. Saim-

niekam Vilciņam noņemts liels katls,

40 m. vērtībā, viena sudraba sakta —

20 m., 3 cūkas, siens v. t. t, kopsummā

zaudējums nodarīts par 196 markām.

Šie Spriņģu saimnieki dīzvojuši ap Ķīšu
ezeru un, domājams, ka aplaupīti no

Ādažu pils garnizona poļu zaldātiem.

Ādažu pils atradās otrpus Ķīšezera,

tur, kur tagad Bukultu muiža.

Kampu pagasts atradās pie Juglas ezera

un tā apkārtnē.
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Mārtiņam Kampem noņemta viena po-

diņa krāsns — 30 m., 2 aitas — 6 m„

pavisam par 36 markām.

Visvairāk cietis Pelēdas saimnieks, kam

nolaupīti: 14 vērši un govis — 280 m.,

2 zirgi — 48 m., 1 teļš — 4 m., dažā-

das citas mantas — 133 m.; kopā —

465 m. vērtībā.

Kampu pagastā bijusi labi attīstīta biš-

kopība. Vairāk saimniekiem izlaupīti

bišu koki, tā saimniekam Mežazirgam
— 2 koki, Jasperam Kampem — 5 koki,

Sostem — 19 koki, Purgailim (Purgai-

galim) — 20 koki, Kuprim sadedzināti

6 koki; kopā 52 koki.

Purgailim izcelti vēl glāžu logi par

13 markām. Karusem noņemtas 3 po-

diņu krāsnis, pa 20 m. katra, kopzau-

dējums 60 markas.

Saimniekam Zābakam katls un citas man-

tas, zaudējums — 269 markas. Meža-

zirgam 9 cūkas v. c, kopzaudējumi par

143 markām. Kuprim vēl nolaupītas 8

zosis, 40 pīles un vistas, 4 cūkas —

par 30 markām, pavisam kopā ar ci-

tām mantām zaudējumi par 164 markām.

Šiem 3 pagastiem nodarīti zaudējumi

par 6818 markām.

No Ķiļķenu pagasta zaudējumus uzde-

vis saimnieks Lutke Hintels. Tam at-

ņemti 4 zirgi, pie kam zirgu vērtība -

130 m., 100 m., 80 m. un 70 markas. Var

redzēt, ka šie zirgi bijuši labāki par

citiem, parastiem. Vienkārša zirga cena

tai laikā bija 50 markas.

Vēl Hintelim nolaupītas 8 vācu sugas

govis, pa 60 m. katra — 480 m., 10 aitas

un kazas — 50 m., 7 cūkas — 21 m., 1

stundenis (Stundenglas) *) — 6 dal. Pa-

visam Hintelim nodarīti zaudējumi par

919 markām.

Tāds inventārs, kāds bijis Lutkem Hin-

telim, nav bijis pat tā laika muižniekiem.

Cik redzams, tad šis saimnieks turējis
sugas govis, ko viņš sauc par vācu go-
vīm. Kamēr citi zemnieki ceļas pēc

gaiļa, viņš jau iegādājies dārgu stun-

*) Stundenglas — smilšu glāzes pulkstenis.

cieni, kas tam izmaksājis 6 dālderus,

t. i. 36 markas resp. 18 zelta latus.

Lai gan zemnieki dzīvojuši diezgan pār-

tikuši un nesamērojami labākos apstāk-

ļos, kā citur Latvijā, tomēr arī viņiem

bija cieši jāievēro rātes rīkojumi. Aug-

stā rāte izdeva likumus, noteica rentes

apmērus, bet zemniekam pienācās pildīt

likumus, maksāt renti un paklausīt rā-

tes, kā arī viņu ierēdņu pavēlēm.
Zemnieks parasti skaitījās par vien-

kāršu rentnieku, nevis mūža rentnieku,

izņemot gadījumus, kur zemniekam

rente bija izdota līdz viņa paša un

bērnu mūža galam.

Svarīgos gadījumos, ja pilsētai vaja-

dzēja zemi pašu vajadzībām, tad tā vien-

kārši uzteica un nomniekus izlika no sen-

ču būvētiem pakšiem. Tādi gadījumi
nāca priekšā, kad Rīgas rāte nolēma

dibināt muižas XVII. g. s. sākumā.

Tā, gādājot zemi jaundibināmai Piņķu

muižai, lika atstāt 1607. gadā pieciem

saimniekiem (Piņķim, Krūmiņam, Dru-

kām, Skujenām un Rapam) savas mājas.
Šai zemei pievienoja vēl tukšās Garkāja

mājas zemi, un Piņķu muižas areāls bija

gatavs. Saimniekiem lika priekšā apska-
tīties pēc citām zemēm un pāriet tur

uz dzīvi.

Ar šādu rātes rīcību, saprotams, nav

bijuši apmierināti minētie saimnieki un

arī uztraucies pats pagasta vecākais

Piņķis (Pinke — līb. vārds — sunītis,

kucēns). Kad tam rātes pilnvarotie —

Jochims Rīgemans, Gideons Ritters-

bergs un Melchiors Spenkhausens 20.

jūlijā, 1607. g. paziņojuši šādu rātes lē-

mumu, — visa Piņķu ģimene sākusi

briesmīgi lamāties un lādēt (lai viņi pa-

liktu traki, akli v. d.), draudēdami ar

dūri, pie kam viens no ģimenes locek-

ļiem turējis rokā bisi ar pulvera ragu.

Par to Piņķi nodoti tiesai, kur viņi lūdz

piedošanu, jo uzbudinājušies aiz sirds-

sāpēm, ka jāatstāj tēva tēvu mājas. Zem-

nieku tiesneši tomēr piespriež tiem

nāves sodu (haben Ihnen die Hālse ab-

gesprochen), liek tūliņ tos apcietināt

un spriedumu nodod augstās rātes ap-



331

stiprināšanai. Bet pagasta vecākais iz-

galvo Piņķus no apcietinājuma.

Piņķu muižas dibināšana ir raksturīgs

gadījums, kas apgaismo vispārīgi mui-

žu celšanas jautājumu. Samērā ar ci-

tiem Vidzemes un Kurzemes novadu

zemniekiem — dzimtļaudīm, Rīgas pil-
sētas zemnieki kā brīvi cilvēki dzīvoja
daudz labākos apstākļos, un tiem bija
noteikts tiesisks stāvoklis. Bet muižu di-

bināšanai arī te paņemtas lauku mā-

jas, kuras viņi vairākās paaudzēs ieko-

puši un saviem sviedriem slacinājuši.

Par šādu muižu dibināšanas veidu Kur-

zemē un Vidzemē mūsu archīvos uzgla-

bājušies dažādi dokumenti un zemnie-

ku sūdzības.

Vēl reiz jāpašvītro, ka tāds zemnieku

pārcelšanas gadījums vecos laikos Rīgas

pilsētas novadā nāca reti priekšā, un ka

te zemnieki baudīja brīva zemnieka tie-

sības jo plašos apmēros. Ja te zemnieki

nomaksāja savu renti un kārtīgi izpil-

dīja klaušas, — tiem neviens nevarēja

pāri darīt; jo Rīgas pilsētas lauku so-

ģis tos aizstāvēja pret varmācībām un

citām pārestībām.
Bieži viens otrs varens kaimiņš gan cen-

ties paplašināt savas robežas uz Rī-

gas pilsētas zemnieku māju rēķina, bet

paši māju rentnieki vienmēr pratuši sa-

vas robežas aizsargāt. Tā 1547. g. ro-

bežu ķildā starp saimnieku Mārtiņu

Dzeguzi, kas dzīvojis Pārdaugavā pie

Dzegužkalna, un Rīgas pilsoni Ģedertu

Durkopu, — kā tas redzams no soģa

protokola, — liecinieki saimnieki; An-

drējs Strupēns, Ansis Rasa, Hermans

Tiltiņš, Macis Rads, Mucenieks un Lo-

rencis Desiņš zem zvēresta apliecina,
ka bedre (Kule), kura atrodas pie sv.

Jirgena muižiņas un kuru Ģederts Dur-

kops uzdod par savu robežu bedri, ir

vienkārša vilku bedre, kurā ķerti vil-

ki, un nekad nav noderējusi robežu ap-

zīmēšanai. Šīs zemnieku liecības ļoti

raksturīgas un rāda, pie kādiem pa-

ņēmieniem ķērušies pilsoņi, lai paplaši-
nātu savas robežas.

Interesanta lieta izspriesta Rīgas rātē

1567. g. 6. decembrī robežu ķildas lietā

starp Matisu Vellingu un rātes zemnie-

kiem. Vellings bija nocirtis dažus ko-

kus robežas sloksnē, starp Vellinga un

rātes zemnieka pļavām. Uz rātes zem-

nieka sūdzības pamata zemes soģis —

Rīgas pilsētas birģermeisters Jirgens
Padēls, — izklaušinājis lieciniekus, no-

velk jaunu robežu. Vellings ar to nav

mierā un lūdz augsto rāti iecelt kom-

misiju pareizas robežas nospraušanai.
Rāte piekrīt Vellingam un iecel kom-

misiju no 4 rātes kungiem un 2 elter-

maņiem (no abām ģildēm pa vienam),

kuriem izdodas samierināt abas naidī-

gās puses. Lai neviena puse nevarētu

pārmest otrai, nolemj ķildu radītājus
kokus novest uz zemes tiesas kanceleju

un tos tur sadedzināt, tāpat arī iznī-

cināt zemes tiesā visus protokolus šai

lietā un novilkt jaunu robežu.

No rātes protokoliem nav tomēr re-

dzams, kā novilkta jaunā robeža, bet

tas gan noskārstams, ka tā nav vilkta

pa Padēla nosprausto taku, kura bijusi
zemniekiem labvēlīga, bet, laikam, citā

virzienā, ar kuru Vellings palika apmie-

rināts, bet ko zemnieks vairs nedrīk-

stēja apstrīdēt, ja negribēja mantot rā-

tes dusmas. Šai lietā interesants tas

fakts, ka pats birģermeisters Padēls,

kas pazīstams ar savu dienas grāmatu,

kurā aprakstījis Rīgas aplenkšanu, iz-

turējies labvēlīgi pret zemniekiem, bet

tomēr, caur rātes radīto kommisiju, da-

būjis lielas nepatikšanas un savas auto-

ritātes mazināšanu zemnieku un pilso-

ņu acīs.

Rīgas patrimonālapgabals jāuzskata par

latviešu brīvās zemniecības šūpuli. Uz

šejieni traucās Vidzemes un Kurzemes

dzimtcilvēks, kad to muiža vārdzināja

un rīkstēm kapāja. Bēguļošana uz Rīgu

bija parasta lieta, te bija darbs, maize

un brīvība.

Latviešiem Rīgā pastāvēja arī savas ne-

vācu ģildes, kurās bija apvienojušies

alus nesēji, linu vēveri, mūrnieki, pārcē-

lāji, zvejnieki, liģeri v. t. t, pie kuriem
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bēgļi dabūja nodarbošanos. Lielākā :
bēgļu daļa tomēr apmetās Rīgas pilsē-

tas lauku mājās, kur kopa zemi.

Kad bēglis bija nodzīvojis Rīgas pilsē-

tas territērijā vienu gadu un vienu die-

nu, un pa to laiku nebija no dzimts- i

kunga pieprasīts atpakaļ, tas palika par i
brīvcilvēku pēc principa: „Stadtluft

macht frei" (pilsētas gaiss dara brīvu). <
Uz Rīgu bēga nevis gļēvākie un tumšā- «
kie elementi, bet taisni dzīvākie, uzņē-

mīgākie, kam bija iedzimts cilvēka paš-

lepnums un tieksme pēc brīvības. :
Šis enerģiskais elements arī prata Rī-

gas darba biržā atrast un iegūt stā-

vokli.

Rīgas pilsētas archīvā uzglabājušies do-

kumenti par Rīgas rātes labvēlīgām at-

tiecībām pret bēgļiem. (Sk. A. v. Bul-

meringa „Die Besiedelung" 64. 1. p.).
Tā Švitēnes dzimtskungs Jirgens Grotu-

zis pieprasījis no Rīgas rātes, izdot

tam aizbēgušo dzimtcilvēku Jirgenu

Raņķi, Rīgas pilsētas zemes rentnieku.

1578. g. 28. jūnijā Rīgas zemes tiesa,
atsaukdamās uz veco Rīgas pilsētas pa-

radumu, ka viena gada un vienas dienas

laikā nepieprasītais bēglis skaitās par

brīvcilvēku, nolemj Grotuža lūgumu no-

raidīt, jo Ranks nepārtraukti Rīgā no-

dzīvojis vairāk kā 3 gadus. Uz tāda

paša pamata 1580. g. noraida arī Jāņa
Žurneva izdošanu.

Kā Rīgas pilsētas paspārnē atbēgušais
dzimtcilvēks nevien pratis sevi aizstā-

vēt, bet devis padomus pat saviem ap-

spiestiem pagasta ļaudīm, sadursmē ar

muižu, — uzglabājušies dokumenti zvie-

dru laika ģenerālgubernātora archīvā.

Tā kāds Siguldas pagasta dzimtcilvēks

J. Brūnis, muižas arendātora A. von

Koskuļa spaidīts, atbēdzis uz Rīgu 1685.

gadā un te saņēmis uz pusgraudu pri-
vāto Šopmaņa muižiņu. Vēlāk viņš sāk

tiesāties ar saviem kungiem, kas viņu
izķīlājuši un izlikuši no muižiņas. Pa-

zaudējis savu prāvu Rīgas tiesās, viņš
brauc 1692. gadā uz Stokholmu žēlo-

ties pie karaļa Kārļa XI., ņemdams līdz

arī savu agrāko likteņa biedru, Siguldas

pagasta zemnieku sūdzību karalim, par

viņu nelikumīgu verdzināšanu un izsūk-

šanu no muižas arendātora leitenanta A.

fon Koskula.

Siguldas zemnieku sūdzību karalis uz-

deva izmeklēt gubernātoram. Šī karāja

pavēle radīja uztraukumu nevien Sigul-
das muižā, bet arī citos novados, kur

apgājās netaisnīgi ar zemniekiem.

Ka J. Brūnis bijis enerģisks cilvēks, —

spriežams no tam, ka viņš savās un zem-

nieku darīšanās bijis vairākās reizes

Stokholmā. Tikai iedomāsimies, ka tas

noticis 250 gadus atpakaļ, t. i. tumšos

vergu laikos, un ka latviešu cilvēks

braucis bez valodas un līdzekļiem (sk.

manu rakstu, Siguldas zemnieku sūdzī-

bas „Jaunā Balsī" 1923. g. IX.), lai sprie-

stu par šāda ceļojuma grūtībām.

Brūņa uzstāšanās radīja kustību arī ci-

tos pagastos, kuri arī sāka sūtīt savus

priekšstāvjus pie karaļa, lai atvieglinātu
zemnieku sūro likteni.

Šis piemērs ir pilnīgi pietiekošs, lai

illūstrētu Rīgas lomu latviešu zemnie-

ku stāvokļa uzlabošanā zviedru lai-

kos.

Pēc landfogta ziņojumiem no 1577.—

1578. g. Rīgas patrimonāliecirknī bijuši
12 pagasti: 4 uz labā Daugavas krasta

(Spriņģa, Mārtena Bulles, Jespera Kam-

pes un Franča Kilķa), 8 uz kreisā Dau-

gavas krasta (Niklasa — agrākais Pun-

ka-Titurgas — Anša Sīksteņa, Mārtena

Šmita, Strupes pie Daugavgrīvas robe-

žām, un pie Babītes ezera Matis Piņķis,

Jurgens Dušelis, Jākops Plecis un Mār-

tens Varkalis). Kā redzams, tai laikā

pagasti saukti pagasta vecākā vārdā.

Šie pagasti atrodas uz tās territorijas,
ko pāvesta sūtnis Modenas Viļums 1225.

gadā ierādījis Rīgas pilsētai.

Rīgas pilsētas zemju nomnieki dzīvo-

juši uz daudz vieglākiem noteikumiem,

kā nomnieki uz privātām zemēm. Viņu
tiesiskais un ekonomiskais stāvoklis

līdzinājies kroņu saimnieku stāvoklim,

kuru rentes un citas nodevas bija daudz

zemākas kā privātās muižās.
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Tomēr nevar teikt, ka kroņa ļaudis,

dzīvodami sevišķi labos apstākļos, būtu

nostādījuši savas saimniecības priekš-

zīmīgāki un ka tie būtu izglītības ziņā

aizsteigušies tālu priekšā dzimtļaužu pa-

gastiem, kuri parasti bija vairāk no-

mākti tiesiskā un ekonomiskā ziņā, bet

toties apstākļu spiesti uzņēmīgāki.
To pašu var teikt arī par Rīgas pilsē-

tas zemniekiem. Dzīvodami Rīgas pil-
sētas tuvumā, tie ātri varēja pārvērst

savus lauku un lapkopības produktus
skanošā naudā. Bet, redzēdami Rīgas

pilsoņu un amatnieku dzīvi, tie piesa-

vinājās nevis pilsētnieku pozitīvās īpa-

šības, kā cenšanos pēc izglītības un tu-

rības; bet taisni otrādi, tie pārņēma

vairāk negatīvās īpašības, kā: dziņu pēc

izdzīves, krogus priekiem, pilsētnieku

apģērbiem un manierēm.

Vēl gadus 30—40 atpakaļ katru treš-

dienu un sestdienu Rīgā iebrauca ap-

kārtējās lauku saimnieces ar svaigu pie-

nu, balti noberstās koka muciņās, no

kurām pārdeva to uz ielām saviem pa-

tērētājiem un viesnīcām (vīnužiem).
Tās ieņēma 3—lo zelta rubļus, ko iz-

pirka pilsētas mantās, starp kurām

obligātoriski bija arī degvīna pudele vī-

ram un kriņģeļi bērniem.

Nevar teikt, ka šī Rīgā braukšana, kas

gan ilgusi vairākus gadsimteņus, būtu

visur pacēlusi Rīgas apkārtnes saimnie-

ku labklājības un izglītības līmeni.

Ar koppienotavu ierīkošanu tagad šis

piena piegādāšanas veids gandrīz iz-

beidzies.

XIX. un arī XX. gadsimtenī, līdz

pat pasaules karam, Rīgas pilsētas
nomnieku stāvoklis, salīdzinot ar pā-

rējiem, nomniekiem, joprojām palicis

labvēlīgāks nekā pārējo zemju nomnie-

ku stāvoklis. Vienīgi pasaules karš lielā

mērā skāra Rīgas pilsētas nomniekus,

nopostot veselus rajonus. Tamdēļ pēc
kara vajadzēja dažus rajonus atdzīvi-

nāt pilnīgi no jauna. Protams, ka tas ne-

nāca viegli. Bez tam izvedamā agrārā

reforma arī atstāja savu iespaidu uz

Rīgas nomniekiem, kuri pēdējā laikā ar-

vien vairāk kļuva par politisku par-

tiju balsu zvejošanas objektiem.

Sakarā ar to pēdējos gados paceļas bal-

sis no Rīgas pilsētas zemnieku vidus,
ka viņu stāvoklis ļoti grūts un ka Rī-

gas pilsētas muižu nodaļa apkrauj tos

pārāk lielu nomu, kura nav tiem pa

spēkam, un ka pirms kara tie dzīvojuši
labākos apstākļos. Tālab, nebūs lieki,

kad pametam acis uz rentēm, kādas bi-

jušas īsi pirms kara 1913. gadā. Ap-

rēķināju cara laiku renti latos, lai va-

rētu to salīdzināt ar Latvijas laika ren-

tēm. To rāda sekošā tabele:

Kā redzams, tad nomas pa lielākai da-

ļai zemākas, nekā pirms kara, izņemot

nelielos Turkalna, Sprēstiņu un Lādes

apgabalus, kur tā paaugstināta Turkalnē

par 0,17 lat, Sprēstiņos par 1,90 lat.

un Lādē par 1,41 lat. pūrvietā. Šī pa-

rādība ir izskaidrojama ar to, ka šie

apgabali vismazāk cietuši no kara. Pā-

rējos muižu rajonos lētās pirmskara no-

mas ir Latvijas laikā vēl vairāk no-

slīdējušas uz leju. Tas arī pilnīgi sa-

protams. Ap Rīgu norisinājās kara

vētras. Divus gadus tās apkārtnē at-

radās karaspēks, kas karoja un postī-

ja. Daudz rentnieki atstāja savas mājas,

aizbēga svešumā un, atgriezušies at-

pakaļ, atrada ēku gruvešus, tranšejas

un drāšu aizžogojumus laukos un pļa-

vās. Labākā gadījumā tie atrada ēkas ar

cauriem jumtiem, bez krāsnīm, logiem

un durvīm, ciņiem un nezālēm apaugu-

šus laukus. Tālab arī pilnīgi dabīgi, ka

Vidējas nomas par pūrvietu T 1913. g.

Ls

1923. g.

Ls

Dreiliņos
....

Kurtes Stopiņos .
Salaspilī

Ikšķilē
Turkalna

....

Sprestiņos ....

Berkava .
.
.

M. Jumpravmuiža
Olaine

Piņķos ......
Beberbeķa

....

. . .

Lādes muiža . . .

Viļķenē
Limbažos

....

24,00

6,66
4,66

4,74
4,22

4,00
5,33
9,33

6,13
4,00

6,90
6,13

3,12
5,33

3,73

10,23

3,34
4,17

4,43
4,39

5,90
4,60

5,46
5,46
2,00

2,18
5,21

4,59
3,97
2,32
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Rīgas pilsēta raudzīja sadziedēt kara

sistās ekonomiskās brūces ar lētām

rentēm.

Tomēr labā saskaņā, kas allaž pastāvē-

jusi starp Rīgas pilsētu un viņas nom-

niekiem, ieradās disonanoe. Daļa nom-

nieku sāka žēloties par augstām ren-

tēm un par savu grūto saimniecisko stā-

vokli. Pēc vairākām sapulcēm un mīti-

ņiem, caur pilsētu un miestu zemju
nomnieku savienības valdi, tie Rīgas

pilsētas domei 1927. g. vasarā iesniedza

7 lūgumrakstus, kuros lūdza ievēlēt bez-

partejisku kommisiju viņu stāvokļa no-

skaidrošanai.

Lūgumi ienākuši no sekošiem rajoniem:

Pie sūdzēšanas nav ņēmuši dalību Drei-

liņu, Olaines, Salas un Lādes pagasti,
kur nomnieku skaits ir 387. Tā tad no

visiem Rīgas nomniekiem sūdzas tikai

309 jeb apmēram 16°/o.

Visvairāk ienākušas sūdzības no Babī-

tes apgabala — Beberbekas un Piņķu

rajoniem. No 289 šā apgabala nomnie-

kiem lūgumrakstu parakstījuši 114 nom-

nieki, t. i. 39% no visu nomnieku skai-

ta. Šie sūdzētāji ir no dažādiem Babī-

tes pagasta rajoniem un pieder pie da-

žādām zemes lietotāju katēgorijām. Te

ir sīksaimnieki, iebūvieši, jaunsaimnieki

un pēdīgi vecie saimnieki, kuri tagad jā-
dēvē par lielsaimniekiem, lielās zemes

platības dēļ, ko tie lieto, salīdzinot ar

sīk saimniecībām.

Sūdzību rakstos minēts, ka 1927. g. 27.

aprīlī tie noturējuši Beberbekas muižā

sapulci un konstatējuši, ka Rīgas pil-
sētas zemju nomnieki nonākuši vēl līdz
šim nepiedzīvotā kritiskā stāvoklī, ko

radījušas pārmērīgi augstās nomas un

nedzirdēti smagie nomas noteikumi. Sa-

līdzinot ar priekškara nomām, tās pie-

augušas vairāk kā trīskārtīgi, turpretim

ražošanas spējas mazinājušās vairāk kā

uz pusi.

Caurmērā noma par zemēm 20 un vai-

rāk kilometru no Rīgas tiekot ņemta

20—40 latu no pūrvietas, kas stāvot sa-

karā ar 3 ēku būvi, ko pilsēta uzvēlusi

nomniekiem, kuriem pēc iztecējušiem 6

nomas gadiem ēkas jānodod pilsētai par

tās īpašumu. Caur to karā nopostītās

saimniecības iestigušas lielos parādos.

Nomniekos jau sen esot modusies vēlē-

šanās, iegūt savus nomātos stūrīšus

dzimts īpašumā par taisnīgu samaksu.

Bet nomnieku smagie nomas noteikumi,

īsie nomas gadi, noveduši nomniekus

neziņā, kas notiks ar viņu saimniecībām

turpmākā nākotnē. Pateicoties tam, tie

neizdarot zemes meliorācijas un neie-

guldot ēkās lielākus kapitālus, arī ne-

rīkojot lielākus augļu dārzus.

Pamatojoties uz agrārreformas likuma

I. d. 3. p. d. p., tie iesnieguši centrā-

lai zemes ierīcības komitejai zemes pie-

prasījuma listes, piešķirt tiem lietoja-
mās zemes dzimtsīpašumā, ieskaitot tās

valsts zemju fondā. Bet nenogaidot cen-

trālās zemes ierīcības komitejas lēmu-

mu šo pieprasījumu lietā, Rīgas pil-
sētas valde vairākus no nomniekiem ie-

sūdzējusi tiesā, lai izliktu tos no mā-

jām. Tiesāšanās prasot lielus līdzekļus
un nomnieku postu padarot kliedzo-

šāku. Šie apstākli domei slēpti un pa-

likuši nezināmi, tāpēc tie griežas pie
domes ar lūgumu:

1) noteikt, ka līdz zemju agrārrefor-
mas likuma izvešanai dzīvē nomas mak-

sas normējamas pēc 1922. gada likuma

(Lik. krāj. Nr. 91), t. i. priekškara gadu
nomas 1 rubļa vietā ņemams 1 lats un

no jaunsaimniekiem arī no I—21—2 lat. par

pūrvietu, skatoties pēc vietējiem apstāk-

ļiem, zemes labuma un attāluma;

2) dot rīkojumu izņemt Latvijas ban-

kā deponēto nomnieku naudu un norē-

ķināt par attiecīgu summu un laiku no-

mas parādu;

No kādiem rajoniem
Cik Cik Cik svešu

parakstu rentnieku personu

Ikšķiles

Stopiņu-Salaspils . .

Ogresgala-Sprestiņu
Katlakalna

Beberbekas-Piņķu .
Viļķenes
Limbažu

46

21

23

71

114

5

29

188

217

109

382

289

55

226

9

1

10

8

24

10

Kopa . I 309 1466 62
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3) iecelt bezpartejisku kommisiju, lai tā

iepazītos uz vietas ar viņu apstākļiem

un maksāšanas spējām;

4) apturēt nomnieku izlikšanu no mā-

jām.

Ja apskatām sūdzētāju grupas atsevišķi,

tad sūdzībā attēlotie „kliedzošie" ap-

stākļi stipri mainās un uzmestās tum-

šās krāsas nobāl. Tā Švarcenieku sīk-

saimnieki nav nemaz apspiesti un no-

mākti ar pārlieku nomu,kura pārsniedz
3 reizes priekškara nomas apmērus. 36

švarceniekiem-lūdzējiem par 824,61 pūr-

vietām jāmaksā 2810,70 latu, t. i. caur-

mērā 3,4 latu par pūrvietu. Pirmā švar-

cenieku grupa pirms kara maksājusi
caurmērā 3,14 rub. jeb 8,37 latus par

pūrvietu. Otrā grupa turpretim — 2,27

rub. jeb 6,05 latu. Tā tad noma nav vis

paaugstināta, bet uz pusi pazemināta.

Pat pirms kara 1910. gadā švarcenieki

nomu maksājuši kārtīgi, palikdami pa-

rādā tikai apmēram 33% no maksāja-
mām summām. Nelūkojoties uz plūdiem

un neražu, pat sūdzības iesniegšanas lai-

kā, švarcenieki bija parādā tikai I—21—2

termiņus. No tā spriežams, ka pilsēta
nākusi švarceniekiem pretim, dodama

tiem iespēju izlabot karā sabojātās ēkas,

kuras tiem, ar maz izņēmumiem, pie-

derēja pašiem. Ja vaicājam, kālab tie sū-

dzējušies, tad, domājams, lai pabalstītu
lielsaimnieku grupu iegūt savus „stūrī-

šus" dzimtsīpašumā.
Otra liela sūdzētāja grupa ir Babītes

pagasta lielsaimnieki, kuriem zemes pla-

tība grozās ap 100 pūrvietām. Te jāiz-

šķir tomēr Beberbekas un Piņķu muižas

lielsaimnieki. Beberbeķieši atrodas Rī-

gai tuvāki un tos vairāk arī Rīga ie-

spaido. To var spriest arī no viņu

pirmskara nomas kārtošanas pilsētai.
1900. gadā Rīgai no 37 Beberbekas zem-

nieku mājām 12 mājas bija parādā 411

rub.; Piņķos no 92 saimniekiem 21 bija

parādā 774 rub. Tā tad iznāk, ka nekār-

tīgo maksātāju Beberbekos bija 32%,

bet Piņķos 23%, pie kam uz katra pa-

rādnieka Beberbekā iznāca caurmērā

34,25 rub., kamēr Piņķos — 36,85 rub.

1905. g. revolūcija arī uz beberbekie-

šiem un piņķeniekiem atstāja savn ie-

spaidu. Minētā gadā no 37 Beberbekas

lielsaimniekiem 18, t. i. apmēram 50%,

palika Rīgai parādā 799 rub., kas 1906.

gadā pieauga pat uz 1098,86 rub., caur

ko 1906. g. uz katra Beberbekas parād-
nieka iznāk 61,10 rub. No piņķenieku
92 zemnieku saimniecībām tai pašā lai-

kā bija parādā tikai 20, t. i. 18% no

visa skaita, pavisam 754 rub., kuru sum-

ma 1906. gadā pieauga uz 1330 rub.,

caurmērā uz katra Piņķu muižas saim-

nieka-parādnieka iznāca 66,50 rub. no-

kavētu maksājumu Rīgas pilsētai.

Šīs attiecības arī daudz negrozījās 1910.

gadā. No Beberbekas 30 zemnieku mā-

jām minētā gadā bija parādā pilsētai 13

mājas, jeb 43% no visiem saimniekiem,

turpretim no piņķenieku 92 saimniekiem

bija parādā tikai 12 jeb 13% no visu

skaita, pie kam uz katra Beberbekas pa-

rādnieka iznāca 88,46 rub., bet Piņķu —

52,83 rub.

Beberbekas un Piņķu vecsaimnieki dzī-

vo vienādos apstākļos. Var teikt, ka

beberbeķiešiem pat lielākas priekšrocī-

bas, jo Rīga tiem vieglāki sasniedzama.

Zeme viņiem arī vienāda. Arī pirms

kara viņi maksāja pilsētai apmēram

1 rub. jeb 2,66 lat. no pūrvietas. Kā

augšējā statistika rāda, tomēr starp be-

berbeķiešiem bija 43% nemaksātāju,

bet starp Piņķu saimniekiem tikai 13%.

Arī tagadējā Rīgas pilsētas sturmēša-

nā no nomnieku puses — beberbeķieši

ieņem redzamu vietu.

Ja tagad pārbaudām, cik pamatotas ir

Babītes pagasta lielsaimnieku vaimanas

par viņu putināšanu, tad redzam, ka

šī žēlošanās nemaz nesaskan ar īste-

nību. Kaut gan zeme Babītes pagastā

nav visai teicama, tomēr pie labas kultū-

ras tā var dot labas ražas un lopu ba-

rību. Aramā zeme pieder pie VIL—

VIII. šķiras, bet pļavas pie VI., VIL,

VIII. (Bukultos, Skreijās, Mārtiņos,

Skreijas Jāņos, Kapeniekos, Gožās, Brū-

veļos, Bruņās v. t. t.).
Lai jautājumu pareizi illūstrētu, apska-
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tīsim Bruņu mājas stāvokli, kura atra-

dās pie Babītes stacijas un kurai ir 15

pūrvietas VIL šķiras un 5 pūrvietas

VIII. šķiras aramzemes, 9 pūrvietas

VLb šķiras, 23 pūrvietas VII. šķiras

un 10 pūrvietas VIL šķiras pļavas un

24 pūrvietas ganības un cita nederīga

zeme. Pavisam zemes 92,18 pūrvietas,

par kurām pilsēta prasa nomas 390 latu,

bet rentnieks J. Biernis noteikti tam

pretojās. Vai šādai rīcībai ir kāds pa-

mats, to tūliņ redzēsim.

Ja pieņemam, ka par aramu zemi 20

pūrvietām jāmaksā 10 latus, kas, staci-

jas un pilsētas tuvumā, nav dārgi rēķi-

nāts, jo pirms kara par tādu zemi mak-

sāja privātiem īpašniekiem 5 rub. no

pūrvietas, t. i. 13,33 latu, tad iznāk jau

200 latu. Ja 42 pūrvietas pļavas rēķinām

tikai ā 5 lati, tad jau iznāk 210 latu,

kas, kopā ar 200 latiem par aramām

zemēm, sasniedz 420 latu, kura summa

pilnīgi sedz 390 latu nomas, ko pie-

prasa pilsēta. Šai rēķinā 24 pūrvietas

ganību nemaz neietilpst, bet tām pa-

šām ir mazākais sava 50 latu vērtība.

Arī pirms kara Bruņas maksājušas 130

rubļus, kas atbilst 347 latiem, bet tad

piena cenas bija zemākas par tagadē-

jām un Bruņu mājas apgabalu vēl ne-

apmeklēja zaļumnieki.
Piena ražošana, ne graudkopība, ir gal-
venais labklājības pamats Babītes vec-

saimniekiem. Pie daudz maz labi no-

stādītas lopkopības viena pati govs dod

390 latu skaidru atlikumu gadā. Ja rē-

ķinām no govs tikai 3000 litru piena

gadā, tad, rēķinot litru piena zaļum-
niekiem par 20 sant, iznāk 600 latu.

Tas pats sakāms arī par citām Babītes

pagasta zemnieku lielsaimniecībām. Nav

nevienas lielsaimniecības Babītē, kura

nevarētu nomaksāt Rīgas pilsētas pra-

sītās nomas ar ieņēmumu par pienu no

vienas vienīgas, kārtīgi koptas, pienī-

gas govs.

Ka ir iespējams maksāt pilsētas pie-

prasīto nomu bez sevišķas grūtības,—
tas redzams no citiem nomniekiem, kuri

savas prāvas ar pilsētu jau pazaudējuši.

Piem., „Pāles" nomnieks Jānis Balodis,

pēc iztiesāšanās ar pilsētu, tagad lab-

prātīgi maksā par 53 pūrvietām zemes

347 latus, bet Bruņu nomnieks Biernis

par 92 pūrvietām tādas pašas zemes at-

teicas maksāt 390 latus. Par „Pālēm"

iznāk maksāt caurmērā 6,55 latu un par

Bruņām — 4,29 lati pūrvietā.
Ka rente nav pārspīlēta Babītes pa-

gasta lielsaimniekiem, tas redzams no

sekošā aprēķina: 34 sūdzētājiem, liel-

saimniekiem, par viņu lietošanā esošām

3427 pūrvietām jāmaksā pēc jaunajiem

kontraktiem 10,872 latu, t. i. caurmērā

3 lati 17 sant. par vienu pūrvietu. Šī

noma ir lētāka par sīksaimnieku nomu,

pat par švarcenieku nomu,kuriem caur-

mērā tagad jāmaksā par pūrvietu 3,40

latu, un kas pirms kara maksāja 6,05 lat.

un pat 8,37 latu par pūrvietu. Te ceļas

jautājums: vai pilsētas interesēs ir pa-

turēt uz priekšu lielsaimniecības, kas

nerentējās, un vai nav izdevīgāki pār-

iet uz sīksaimniecībām, caur ko apgā-

dātu vairākas ģimenes ar nodarbošanos,

mazinātu bezdarbu un caur lielākām

sīksaimnieku nomām pavairo pilsētas

ieņēmumus? Šis jautājums ir ļoti sva-

rīgs, un pie viņa atrisināšanas pilsētai

ar laiku būs jāķeras.

Jau tagad, pateicoties laukstrādnieku

trūkumam un to samērā lielajām algām,

vecajiem lielsaimniekiem nav iespējams

tos turēt pilnā skaitā un visus lauku

darbus kārtīgi izdarīt. Lauki paliek at-

matās, grāvji — nerakti un pat pļavas

nepļautas, kamēr sīksaimnieki, kas sa-

vus laukus apstrādā paši, bez algota

spēka piepalīdzības, visus darbus veic

vieglāki un savus maksājumus kārto la-

bāki. Cik grūti iet lielsaimniekiem, var

spriest no tā, ka tie palikuši pilsētai

parādā B—9 termiņus.
Ka Babītes lielsaimnieki maksā nesa-

mērojami mazāk par sīksaimniekiem un

pat jaunsaimniekiem, var spriest no citu

sīksaimnieku grupu sadalīšanas. Tā 25

Babītes pagasta, Skultes apgabala, sīk-

saimnieki, kas arī sūdzas par augstu no-

mu, apsaimnieko 323,44 pūrvietas ze-



Broce

RĪGAS

RĀTSNAMS
1793.
g.





337

Zemnieku mājas Zasulaukā XVIII gadsimteņa beigās.

mes, par kurām tiem jāmaksā 2087,37

latu. Caurmērā uz pūrvietu tiem iznāk

maksāt 6,40 latus, t. i. taisni divreiz

vairāk kā sūdzētājiem, Babītes lielsaim-

niekiem. Un tomēr arī šī noma nav

augsta, jo pirms kara šinī apgabalā par

vienu pūrvietu caurmērā maksāja 2,96

rub. jeb 7,89 latus. Šī caurmēra noma

bija Skultes gruntsgabaliem pie šosejas,

ap 8 km no Rīgas. Turpretim, mež-

sarga Zariņa un Strēļu apgaitās par

gruntsgabaliem maksāja 1,84 rub. jeb

4,90 latus pūrvietā.

Arī 9 Mazcenas apgabala nomnieki-sū-

dzētāji nav sliktāki nostādīti par skul-

tiešiem. Tie lieto 606,46 pūrvietas ze-

mes, par kurām tiem jāmaksā 815,50 latu

jeb caurmērā 1,34 latu par pūrvietu.

Pirms kara tie maksāja caurmērā 1,36

rub. jeb 3,62 latu par pūrvietu. Zemā

noma izskaidrojama ar Mazcenas atra-

šanos pie sliktiem satiksmes ceļiem un

pilsētas pretimnākšanu kā karā izpostī-

tiem.

Vēl no Rimeļu apgabala (pie Kalnciema

šosejas) iesnieguši sūdzības 3 sīksaim-

nieki (Vaļenieks, Jansons un Šķēr-

stens). Tie apsaimnieko 65,07 pūrvie-
tas zemes, par kurām jāmaksā 537 latus,

t. i. apmēram 8 latu nomas par pūr-

vietu. Tā kā sūdzētājiem ir intensīva

saimniecība ar labi nostādītu lopkopību,
tad noma nav augsta. Turpat kaimiņos,

uz pilsētas pusi, Kalniņš maksā pat 10

latus no pūrvietas un ir tomēr pārticis

vīrs, kas bērnus skolo augstskolā.
Arī sūdzētājam Rimeļu nomniekam Va-

ļeniekam nemaz nenāktos grūti nomak-

sāt savus 8 latus no pūrvietas, jo tam

ir laba dārzniecība ar ogu plantācijām.

Viņam jāatgādina, ka Šocha dārzniecība

Stopiņos maksāja pilsētai pirms kara 24

rub. jeb 64 zelta latus nomu par pūr-

vietu; tā tad astoņas reizes vairāk kā

viņš. Un arī Dreiliņos vienā gadījumā

pilsēta saņem 50 latu pūrvietā par ze-

mi, ko izmanto sakņķopībai. Kas attie-

cas uz pārējiem Babītes sūdzētājiem-

jaunsaimniekiem J. Amoru (pie Babītes

kroga), kas lieto 46,62 pūrvietas zemes

par 120 latu, J. Riekstiņu (Šiliņu ganī-

bās), kas lieto 19,92 pūrv. par 52 latu,

tad jāsaka, ka noma pirmām 2,6 lati un

otram 2,7 lati par pūrvietu nav dārga.
Var redzēt, ka pilsēta ņēmusi vērā to,

ka jaunsaimniekiem jāceļ ēkas un jālīž
līdumi.

Arī Vilīšu sīksaimnieks J. Pakalns, kam

9,97 pūrv. zemes, par kurām tas maksā

70 latus, t. i. apmēram 7 latu pūrvietā,
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un Beberbekas sīksaimnieks J. Visma-

nis, kas par 38,07 pūrvietām maksā 113

latus jeb apmēram 3 latu pūrvietā, ne-

drīkstētu žēloties, jo pirmais pirms kara

maksājis 7,7 latus pūrvietā un otrais tik-

pat lielu nomu kā lielsaimnieki.

Arī Beberbebekas muižas nomnieks V.

Leitans, kas par 207 pūrvietām maksā ti-

kai 1000 latu, t. i. apmēram 5 latu pūr-

vietā, kur pirms kara par tādu pašu

zemi maksāja 2,7 rub. jeb 7,2 latu pūr-

vietā, — nevar žēloties. Tas pats sakāms

arī par Beberbekas dzirnavnieku Ed.

Vītolu, kurš pirms kara maksāja 200 r.

jeb 533 latu nomas, bet tagad tikai 500

latus.

Kā muižas rentniekam, tā dzirnavnie-

kam noma ir zemāka kā pirms kara; tā-

pēc Babītes rajona rentniekiem nav ie-

mesla žēloties par augstām rentēm.

Savu sūdzības rakstu Babītes pagasta

rentnieki papildina mutiski domes kom-

misijai, izbraukumā uz Babīti 1927. g.

8. novembrī Vella-Bitēs. Skultes grun-

tēs sīksaimnieks Jānis Kalniņš, kuram

galvenais ienākums lopkopība (7 govis

un zirgs), neceļ iebildumus pret no-

mas maksu 10 latus pūrvietā. Tam lieto-

šanā 23,76 pūrvietas zemes, kuru labi

kultivējis, un lūdz turpmāk nomas mak-

su tikai nepaaugstināt.

Babītes Vella-Bites saimnieks Mārtiņš
Dzilna saka, ka produktu cenas, salīdzi-

not ar pirmskara normām, zemas, darba

spēka trūkst un tamdēļ nomu nevar sa-

maksāt. Pilsēta prasa no tā par 123

pūrvietām 515 latus gadā, t. i. apmēram
4 lati par pūrvietu, bet viņš atsakās to

maksāt un veco lēto nomu deponē tie-

su depozītā. Vēlas pāriet zemes fondā.

Babītes sīksaimnieks Jēkabs Ķiena lieto

30,80 pūrvietas zemes, maksā apmēram
3 latu pūrvietā. Zeme tam slikta, kura

vasarā izkalst, bet pavasarī un rudenī

ārkārtīgi slapja. Dzīvais inventārs 4 go-
vis un viens zirgs. Lūdz pazemināt no-

mu un zemi ieskaitīt valsts fondā.

Svārcenieku sīksaimnieks Jānis Jansons
par 20 pūrvietām maksā 52 latus gadā.
Zeme ļoti slikta un sastāv no 3 streij-

gabaliem. Tēvs 1881. gadā saņēmis zemi

kā purvu. Grāvjus agrāki tīrījusi pil-

sēta, bet tagad to nedara, un zeme cieš

no slapjuma. Lūdz pazemināt nomu un

zemi ieskaitīt valsts fondā.

Skultes sīksaimnieks Jānis Pētersons

lieto 24 pūrvietas un maksā apmēram

4 lati pūrvietā. Pa kara laiku saimnie-

cība paputējusi un pēdējā laikā tam no-

nīcis zirgs. Ģimenes apstākļu dēļ ie-

kļuvis sliktā stāvoklī un tamdēļ zemi

nevarot pienācīgi apstrādāt. Lūdz pa-

zemināt nomu.

Skultes sīksaimnieks Jānis Kaņeps par

30,80 pūrvietām maksā 219 latus gadā.
Zemes kultivēšanā ielicis ārkārtīgi

daudz pūļu, bet nomu tas uzskata par

augstu, ko nekādā ziņā nevar aizmaksāt.

Tura 8 govis. Lūdz samazināt nomu un

zemi ieskaitīt valsts fondā.

Tādā pašā kārtā izsaka savu žēlošanos

arī citi sūdzētāji. Bieži nomnieki atkār-

to vienu un to pašu.

Arī Katlakalna rajona rentnieki iesnie-

guši sūdzību ar 79 parakstiem, starp

kuriem atrodas kādi astoņi personu pa-

raksti, kuras ar pilsētu neatrodas ne-

kādās rentes attiecībās. Sūdzība parak-
stīta no 4 Katlakalna rajoniem: no

Getliņpurva (41 paraksts), Rajumsila (3

paraksti), Rubeņkalna (17 paraksti),
Kalneniekiem (14 paraksti) un 3 no da-

žādām vietām. Tie sūdzas, ka rente pie-

augusi 3-kārtīgi kā pirms kara; bet ka

ražošanas spējas kritušas arī 3-kārtīgi.
6 gados jāuzoeļot 3 ēkas, vērtībā par

300.000 rubļiem. Pie tādiem apstākļiem

tiem jāizputot. Sūdzība gandrīz vārdu

pa vārdam atgādina Babītes rajona sū-

dzību. Var redzēt, ka tai bijis viens un

tas pats autors.

Arī šī sūdzība tāpat pārspīlēta, kā Ba-

bītes rentnieku žēlošanās. Tas redzams

pēc iepazīšanās ar sūdzētāju zemju ap-

stākļiem, kurus apskatīsim pēc rajo-

niem.

Getliņpurva tagad vairs nav. Tas pār-
vērsts viss auglīgās druvās. Par to vilk-

ta Daugavpils dzelzceļa stiga un te cel-

ta lielā Šķirotavas stacija, ar lielajām
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dzelzceļa darbnīcām, kurās strādā vai-

rāk simtu strādnieku Getliņa apgabalam

tagad miesta nokrāsa un tas arī atrodas

Rīgas pievārtē, stiepdamies gar dzelz-

ceļa stigu uz Rīgas pusi. Ražotiem piena

un sakņu produktiem noņēmēju ne-

trūkst.

Getliņpurva 41 sūdzētāja rente pavisam

par 560,91 pūrv. zemes — 4973 latu.

Caurmērā tie maksā 8,68 latu par pūr-

vietu, bet 1913. gadā (pirms kara) Get-

liņpurva caurmēra noma par pūrvietu

bijusi 4 rub. zeltā jeb 10,66 zelta latu.

Tā tad caurmērā noma tagad nav dār-

gāka, bet gan lētāka kā pirms kara. Kas

attiecas uz atsevišķiem gabaliem, tad ti-

kai reti, kam ir sevišķi labi apstākļi,
maksā dārgāku nomu kā pirms kara.

Piem.: M. Zunde par zemes gabalu
Nr. 37 - 8,60 pūrv. lielu, maksā 120

latu, t. i. 13,95 latu pūrvietā (zemes ga-

bals atrodas ap puskilometru no Šķi-
rotavas stacijas); bet lielākā daļa maksā

stipri lētāki par caurmēra normu.

Piem. K. Ozoliņš (zemes gabals Nr. 61)

par 6,59 pūrvietām maksā 36 latu, t. i.

5,46 latu pūrvietā (pirms kara 5,25 latu).

E. Dumpe (zemes gabals Nr. 56) par

5,90 pūrvietām maksā 33 latu, t. i. 5,59

latu pūrvietā. Abi pēdējie minētie ze-

mes gabali atrodas 4,5 km. no Šķirota-

vas stacijas. Ēkas šai apgabalā pieder
rentniekiem pašiem.

Rubeņkalna sūdzētāji lieto 271,28 pūr-

vietas zemes un maksā 507,42 latu, t. i.

1,87 latu par pūrvietu. Sūdzētāji, pa lie-

lākai daļai jaunsaimnieki, kam pirmajos

6 gados jāuzbūvē 3 ēkas, kuras paliek

viņiem pašiem. Lielākai daļai nomas ir

zem šīs vidus normas. Tā A. Soldners

(zemes gab. 141, 142) par 20,18 pūrv.

maksā 19 latu, t. i. 94 sant. par pūrvietu.

Šī jaunsaimniecība, kas dibināta 1922.

gadā uz nekultivētas zemes, atrodas

tikai 2 km no Šķirotavas.
Pirms kara rubeņkalnieši (Straujais,
Lamberts un Kalniņš) maksājuši caur-

mērā 6,66 latu par pūrvietu.
No Kalnenieku rajona piedalījušies sū-

dzībā 14 nomnieku ar 123,87 pūrv. ze-

mes, par ko maksājuši 1093 latu. Caur-

mērā noma par pūrvietu 8,80 latu. Pirms

kara kalneinieki maksājuši caurmērāpar

pūrvietu 4 zelta rub. jeb 10,66 zelta

latus. Tā tad Kalnenieku noma vēl nav

aizsniegusi pirmskara laika normu.

Piem.: E. Kalsone (zemes gabals Nr.

32) par 10,21 pūrv. maksā 20 latu, t. i.

apm. 2 latu par pūrvietu. Tai gan ir

apmēram tikai 2 pūrvietas derīgas ze-

mes; bet tā jau pirms kara maksājusi
10 zelta rbl., t. i. 26,66 latu jeb caur-

mērā 2,66 latu par pūrvietu. Atrodas

tikai 1,5 km no Šķirotavas.

Ņemsim citu piemēru: J. Nīgulis (zemes

gabals Nr. 19) par 6,08 pūrv. maksā

72 latus, t. i. caurmērā 12 latus par

pūrvietu, turpretim pirms kara, 1913. g.

par to pašu zemi viņš maksājis 30 zelta

rbļ. jeb 5 rbļ. par pūrvietu (13,33 lat.).

Saimniecība atrodas apm. 0,90 km no

Šķirotavas stacijas.
Atliek apskatīt vēl 4 sūdzētāju grupu

no Rajumsila. 3 sūdzētājiem ir kopā

28,77 pūrv. zemes un tie maksā 227 lat.,

t. i. caurmērā 7,55 lat. par pūrvietu.

Pirms kara Rajumsila rentnieki caur-

mērā maksāja par pūrvietu 3,85 zelta

rbļ. jeb 10,33 zelta latus. Tā tad arī

Rajumsilā caurmēra noma nav vēl sa-

sniegusi pirmskara apmērus.

Lai gan saimnieciskie apstākļi ir grūti,

tomēr katlakalnieši pratuši savas saim-

niecības nostādīt labi. Tālab jau pirms

kara tie bijuši labi nomas maksātāji, un

tādi palikuši arī pēc kara.

Apskatījuši nomas apmērus Babītes

un Katlakalna rajonos, atrodam, ka tās

nav pārspīlētas. Piegriezīsimies tagad

Dreiliņu pagastam, no kura sūdzības ne-

maz nav ienākušas.

Dreilinieši atrodas starp Rīgu un Juglas

ezeru — tā tad dzīvo Rīgas pievārtē.

Šis novads jau sen nodarbojas ar pien-

saimniecību un sakņkopību. Šie pro-

dukti Rīgā labi atmaksājās, un tie ir

dreiliniešu turības pamats. Arī dreili-

nieši maksā augstākas nomas kā citur.

Dreiliņu muiža un pusmuiža 1913. g.

maksāja caurmērā 19 lat. no pūrvietas
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(izņemot Vibertsalas muižas zemi, par

kuru maksāja 52,8 lat. pūrvietā), bet

zemnieku mājas maksāja tikai 8 lat. par

pūrvietu. Par pļavām maksā caurmērā

27 lat. rentes, 1923. g. turpretim caur-

mēra rente muižas un zemnieku zemei

tanī pašā laikā bija 10 lat. 23 sant. pūr-

vietā. Tā kā zemnieku zemes daudz ma-

zāk kā muižu zemju, tad caurmēra no-

mas tagad uz pusi lētākas kā cara laikā

— 1913. g., kad tās bija 24 lat. pūrvietā.

Atzīmējami pat gadījumi, kur par 8

pūrvietām zemes tie maksā 50 lat. pūr-

vietā. Dreilinieši par šī laika nomām ne-

maz nesūdzas un ir pilnīgi apmierināti,

kaut gan tie maksā augstākas nomas

kā citur.

Rīgas pilsētas zemju nomnieku mate-

riālais stāvoklis pēc kara ne visur ir

spīdošs, bet tā nav pilsētas vaina. Aug-

stās produktu cenas, kas pastāvēja pēc

okupācijas un lielnieku varas, drīz sāka

krist. Nodibinoties normāliem sakariem

ar ārzemēm, kad no pasaules tirgiem

pienāca dažādi produkti par pasaules

tirgus cenām, arī vietējās augstās ba-

da laiku produktu cenas nevarēja pa-

stāvēt. Tām bija jākrīt un līdz ar to

arī jāmazinās nomnieku ieņēmumiem.

Bet tad sāka nākt neizdevīgas ražas.

1923- gadā bija jau vāja raža. Slapjā va-

sara un rudens neļāva nobriest labībai

un kavēja lauku nokopšanu. Zināms, ka

vēl grūtāki klājās jaunsaimniecībām un

karā cietušām vecsaimniecībām un kam

bija jāceļ ēkas.

Nelūkojoties uz grūtiem apstākļiem, no-

mas maksājumi 1923. gadā ienākuši

diezgan kārtīgi. Tikai retos gadījumos
nomas parāds pārsniedza viena gada

maksājumus, kas cēlās vai nu no kā-

das sevišķas klizmas, vai saimnieka no-

laidības dēļ.
1923. gadā, nomas parādu dēļ, iesū-

dzēti 13 nomnieki, pie kam izlikts

viens.

1923. gadā saņemtas nomas 192.914,37
latu. Līdz gada galam bija jau apstrā-
dāti 75% no visiem atmatā atstātiem

laukiem. Rīgas pilsētas I. rajona zemju

rentnieki (Daugavas labā krastā) līdz

1923. gada beigām bija uzcēluši 115 dzī-

vojamās ēkas, 100 saimniecības ēkas,

3 pagrabus, 9 ratnīcas, 16 klētis, 1 šķū-

ni un 1 dzirnavas, kopvērtībā par —

327.000 latiem.

Otrā pilsētas zemju rajonā (Daugavas

kreisajā krastā) tanī pašā laikā bija

uzceltas jau 55 dzīvojamās ēkas, 56

saimniecības ēkas, 1 klēts, 14 šķūni, —

kopvērtībā par 147.000 latiem. Uzcel-

tās ēkas pāriet pilsētas īpašumā.

Vāja raža bija arī 1924. gadā, tāpēc

iekrājušies lielāki nomas parādi, no ku-

riem liela daļa krīt uz atsevišķiem ne-

kārtīgiem maksātājiem. Saņemtā noma

latos 259.687,54.

Pirmā rajonā 1924. gadā uzceltas 17

dzīvojamās ēkas, 24 saimnieciskās ēkas,

2 ratnīcas, kopvērtībā par 80.000 latiem.

Otrā rajonā tai pašā laikā uzceltas 6

dzīvojamās ēkas, 19 saimniecības ēkas,

1 klēts, 6 šķūņi, kopvērtībā par 25.500

latiem. 1925. gads arī nebija, ražas zi-

ņā, izdevīgs lauksaimniekiem, caur ko

pilsētas zemju nomnieki sāka just sma-

gu saimniecības krīzi, kas atsaucās arī

uz pilsētas ienākumiem un nomām. Te

vēl pievienojās aģitācija nomnieku star-

pā no dažādām politiskām grupām un

savienībām, kas meklēja sevim piekri-

tējus, apsolīdamas nomniekiem izkau-

lēt no pilsētas lētākas rentes un māju

ieskaitīšanu valsts zemes fondā. Dau-

dzi no rentniekiem vairs neslēdza jau-

nus līgumus ar pilsētu, caur ko radās

tiesāšanās.

leņemts 1925. g. par nomām 284.411,72

latu. Šai gadā pirmā rajona nomnieki

uzcēluši Rīgas pilsētai 8 dzīvojamās

ēkas, 11 saimniecības ēkas, 4 ratnīcas,

kopā par 40.000 latiem. Otrs rajons —

4 dzīvojamās ēkas, 3 šķūņus, kopvērtībā

par 32.000 latiem.

1926. gadā caur jaunu neražu nomnie-

ku apstākļi vēl pasliktinājušies. No-

mas parāds pieaudzis. Izdotais agrārā

likuma papildinājums ienesa jaunas ne-

saskaņas starp pilsētu un nomniekiem,

jo likums noliedza paaugstināt rentes
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pie līguma atjaunošanas. Šo apstākli

grib izmantot arī tie bijušie nomnieki,

kas nav laikā atjaunojuši līgumus un

tagad dzīvo bez sevišķiem līgumiem.
Daži nomnieki atkal vilcinājās ar nomas

maksāšanu, cerēdami, ka ar zemes pār-

ņemšanu valsts fondā parāds vairs ne-

būs jāmaksā.

leņemtas nomas 1926. gadā 341.446,45

latu — par kādiem 60.000 latiem ma-

zāk, nekā paredzēts pēc budžeta. Šai

gadā pirmā zemju rajonā no nomnie-

kiem pilsētai uzceltas 4 dzīv. ēkas, 7

saimniec ēkas, 4 ratnīcas, kopvērtībā

par 30.000 latiem; otrā rajonā — 3

dzīv. ēkas, 1 saimn. ēka, 1 šķūnis, kop-

vērtībā par 12.000 latiem.

1927. saimnieciskais gads ražas ziņā arī

bija stipri vājš. Saimnieciskā krize kļu-

va vēl asāka. Arī aģitācija pret pilsētu

nemitējās, bet gan taisni šai gadā, tu-

vojoties pilsētas domes un Saeimas vē-

lēšanām, sasniedza savu kulminācijas

punktu. Pēc viena parauga lika izgata-

vot sūdzības pilsētas domei par viņu

apspiešanu no muižu valdes puses. Šai

gadā ieņemts 403.672,65 latu nomas un

pirmā rajonā, Ikšķiles muižā, uzceltas

pilsētai dzīvojamās ēkas 30.000 latu vēr-

tībā, un otrā muižu rajonā — dzīvoja-

mās ēkas par 16.000 latiem.

1927. gada 20. oktobrī Rīgas pilsētas

dome ievēlēja kommisiju, kurai, saziņā

ārpilsētas valdi, bij jāpārbauda pilsētas

zemju nomnieku sūdzībās izteiktie jau-

tājumi un pēc tam par šo lietu jāziņo

domei. Šī kommisija noturēja 9 sēdes,

kurās bieži ņēma dalību arī nekustamu

īpašumu nodaļas vadītājs, pilsētas gal-

vas biedrs — Teodors Līventāls, no-

daļas techniskais vadītājs Otto Magā-
zi ns, I. rajona inspektors Jānis Bar-

viks un 11. raj. inspektors Voldemārs

Ranne.

Pirmo sēdi noturēja 1927. g. 1. novem-

brī, kur nekustamu īpašumu nodaļas

vadītājs Līventāls referēja par pil-
sētas zemju nomnieku attiecībām ar

pilsētu. Par iemeslu strīdam nomnieki,

starp citu, uzskata nomas maksas ap-

mērus, kā arī to apstākli, ka ēkas pēc

līguma pāriet pilsētas īpašumā. Pie no-
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mas maksas apmēru noteikšanas pil-

sēta rēķinājās ar iznomājamās zemes

kvantumu, labumu un atrašanās vietu.

Ja nomas līgumos minēts, ka uzceltās

ēkas pāriet pilsētas īpašumā, tad arī

nomas maksas apmērus attiecīgi sa-

mazina.

Līguma projektus, pirms apstiprināša-

nas pilsētas valdē, caurskata nodaļas

kommisijā un pilsētas domes revīzijas

kommisijā. Nomas maksa nav augsta,

bet bieži nomniekiem trūkst vajadzīgais

inventārs, darba spēks un rīcības kapi-

tāls. Nereti zemes platība ir liela un

to pienācīgi neizmanto, atstājot at-

matā.

Uz agrārās reformas likuma papildinā-

juma pamata nomnieki iesnieguši pil-
sētai „zaļās listes" pieprasījumus, lai

viņu nomas objektus apmainītu pret

valsts zemes fondu. Šie pieprasījumi

nodoti centrālās zemes ierīcības kom-

misijai izspriešanai.
Priekšlaikus grūti spriest par apmai-

ņas jautājumu iznākumu, jo valsts fon-

da zemes izbūves robežās ir aprobe-

žotā vairumā. Vēl arī vērtēšanas kom-

misija nav izstrādājusi apmaināmo zem-

ju tarifus.

lepazīstoties ar iesniegtām sūdzībām,

kommisija nolemj izbraukt 8. un 9. no-

vembrī 1927. g. uz rajoniem, no ku-

riem sūdzības ienākušas lielākā skaitā,
lai pārliecinātos par apstākļiem uz vie-

tas un uzklausītu nomnieku vēlēšanās

mutiski.

Lai rādītu, cik neapzinīgi iesniegta da-

ža sūdzība — pievedīšu šādu rakstu-

rīgu gadījumu: 9. novembrī kommisija,

starp citu, apskata arī zemes gabalu

Ķengeragā, grupa 78 Nr. 40 zemes. Nom-

niekam Mārtiņam Gulbim par 50,27 pūr-
vietas zemes jāmaksā 162 latus gadā.
Nomas objektu izmanto dārzniecībai un

uz zemes ierīkotas pat siltumnīcas.

Nomnieks Gulbis paskaidro, ka par
rentes augstumu viņš nežēlojas, bet ze-

me pavasaros un rudeņos ciešot no

slapjuma. Tā kā zemes gabals atrodas

uz paša Daugavas krasta, tad lieka mi-

truma novadīšanai nomniekam būtu jā-

izrok tikai grāvis, bet arī tas viņam

par grūtu.

1927. g. 18. novembrī kommisija izklau-

šināja nomnieku priekšstāvju vēlēšanās.

Sevišķi spilgti un vaļsirdīgi izsakās Ba-

bītes rajona pārstāvis Vājinieks, kura

domas še atzīmēju. Viņš uztur visus

sūdzības punktus, piezīmēdams, ka sū-

dzībām nekādu politisku motīvu ne-

esot, bet visa nelaime ceļoties, sakarā

ar vispārēju trūkumu. Tagad lielākā da-

la nomnieku esot tādā stāvoklī, ka, ja

pilsēta atlaistu pavisam nomas maksu,

— arī tad būtu grūti eksistēt. Galvenā

nomnieku vēlēšanās tomēr esot iegūt

zemes par dzimtu, ja vien būtu iespē-

jams par to samaksāt.

Pēdējā kommisijas sēdē 1928. gada 11.

janvārī nolēma iesniegt domei šāda sa-

tura ziņojumu:

«Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes

1927. g. 15. septembra un 20. oktobra

sēdes lēmumiem, pilsētas zemju nomnie-

ku sūdzību pārbaudīšanas kommisija,
sastāvoša no priekšsēdētāja Gustava

Ķempeļa un locekļiem: Voldemāra

Pusuļa, Hugo Bettichera, Slau -

gotņa-Cukura, Jūlija Prūša un

Kārļa Valdmaņa, — pārbaudīja, resp.

noskaidroja visus pilsētas zemju nom-

nieku sūdzībās ierosinātos jautājumus.

Attiecīgi nomnieki bija lūguši izvest

dzīvē sekošas prasības:

1) līdz pilsētu un miestu zemju agrār-

reformas likuma dzīvē izvešanai nomas

maksas normējamas pēc 1922. gada li-

kuma (lik. kr. 91.) resp. 1914./15. g.

maksātā krievu rubļa vietā tagad būtu

maksājams 1 lats. Kur pirms kara no-

mas normas nebūtu konstatējamas, kā

piemēram, jaunajiem nomniekiem, tur

nomas maksa būtu nosakāma no I—21—2

latiem no pūrvietas, skatoties pēc vie-

tējiem apstākļiem, zemes labuma un

attālumu no Rīgas;

2) dot rīkojumu pilsētas valdei uz Rī-

gas pilsētas rēķinu deponēto nomas

naudu, izņemot no bankas, par attiecīgo
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summu un laiku dzēšot nomnieka no-

mas parādu;

3) iecelt bezpartejisku kommisiju, lai

tā iepazītos uz vietas ar apstākļiem,

resp. pārbaudītu nomnieku maksāšanas

spējas;

4) apturēt nomnieku izlikšanu no mā-

jām tiesas ceļā, nomniekiem nepieņe-

mamu nomas līgumu neatjaunošanas un

nomas parādu dēļ;

5) pielaist ieceļama kommisijā nomnie-

ku pārstāvjus;

6) nelikt šķēršļus, bet veicināt papildi-

nājumu pārgrozījumu pie agrārās re-

formas I. d. 3. p. d pkta izvešanu

dzīvē".

lepazīstoties ar visiem nomnieku sū-

dzību materiāliem, pārliecinoties attie-

cīgajos rajonos par apstākļiem uz vie-

tas, kā arī ievērojot nomnieku pārstāvju

izteiktās domas un pilsētas nekustamu

īpašumu nodaļas motivētos paskaidro-

jumus par katru sūdzētāju atsevišķi,

kommisija konstatēja, ka —

1) lai gan dažu pilsētas zemju
nomnieku materiālais stāvok-

lis ir grūts, tomēr vaina nav me-

klējama pilsētas valdes vai at-

tiecīgās nodaļas rīcībā; bet vis-

pārējā saimnieciskā krizē vai

arī kādos citos, no pilsētas ne-

atkarīgos, apstākļos;

2) atsevišķos gadījumos, ja ir

bijuši dibināti iemesli (piem.

krusa, ugunsgrēks, lopu krišana

v. t. t.), pilsēta ir nākusi nomnie-

kiem pretī, samazinot nomas un

citādi atbalstot viņu prasības;

3) sūdzībās aprādītie jautājumi

(par augstām nomām, ēku un

zemju apmaiņas jautājumu) ne-

saskan ar patiesiem apstāk-

ļiem, jo nomas uz pilsētas ze-

mēm ir lētākas, nekā citur (iz-

ņemot valsts fonda pagaidu no-

mas uz vēl nekorroborētām ze-

mēm), un nomas noteikumi nav

grūtāki kā līgumos ar privātām

personām, kādēļ Rīgas pilsē-

tas zemju nomnieki ir nostādīti

labvēlīgākā stāvoklī, nekā pri-

vāto zemju nomnieki. Pašas sū-

dzības radītas pa daļai mākslī-

gi, lai varētu izkaulēt no pilsē-

tas labvēlīgākus noteikumus

nomas un pirkšanas ziņā. No sa-

runām ar nomniekiem un to

priekšstāvjiem redzams, ka

nomnieki uzstāda par ideālu

tādas rentes, kādas pastāv uz

fonda zemēm, vai arī tādas ren-

tes, kādas normētas ar 1922. gada

likumu, pielīdzinot 1 cara rubli

1 latam, t. i. nomas, kādas pastā-

vēja līdz 1922. gada 23. aprīlim."

Šo pēdējo vēlēšanos pilsēta nevar

ievērot, jo tad tai rastos ārkārtīgi zau-

dējumi.

Rezumējot savus lēmumus, kommisija
nāca pie slēdziena, ka

1) pastāvošās rentes normas uz

pilsētas zemēm visumā nav uz-

skatāmas par augstām;

2) nomnieku deponētās sum-

mas nav saņemamas, iekams

nomnieki paši likumīgi neno-

kārto savas juridiskās attie-

cības ar pilsētu;

3) jautājums par nomnieku ie-

sūdzēšanu tiesā, resp. viņu iz-

likšana no nomas objektiem, iz-

šķirams katrā konkrētā gadīju-

mā no pilsētas valdes vai pilsē-
tas valdes attiecīgās nodaļas,

kuras kompetencē tas ietilpst;

4) jautājumā par agrārreformas
likuma I. d. 3. p. d punkta izve-

šanu dzīvē lūgt pilsētas valdi,

lai tā attiecīgās iestādēs vei-

cinātu apmaiņas paātrināšanu.

Bez tam vēl kommisija izteic vēlēšanos,

lai turpmāk tos gadījumos, kur iespē-

jams, pilsēta izsniegtu nomas līgumus

uz ilgāku termiņu, piem. 12 gadiem, tā-

pat lai pilsēta dotu dzimtsīpašumā tos

nomas objektus, kuri paredzēti apmai-

ņai vai kurus vispār atrodams par ie-

spējamu pārdot un ja tos pieprasa pār-
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pilsētas valde uzaicinātu agrākos nom-

niekus, kuri pēdējos gados dzīvo bez lī-

gumiem, noslēgt vēlākais līdz 1928. g. 1.

aprīlim nomas līgumus labprātīgi, atlai-

žot tādā gadījumā kavēšanās procentu

par laikā nenomaksātu nomu.

1928. g. 19- janvārī dome vienbalsīgi

pieņēma zināšanai kommisijas virsmi-

nēto ziņojumu un slēdzienus pilsētas

zemju nomnieku sūdzības lietā.

Šī pēdējā „revīzija", kā arī sākumā pie-

vestie materiāli liecina par to, ka Rīgas

pilsētas zemju nomnieki allaž ir at-

radušies daudz labvēlīgākos apstākļos
nekā privāto zemju nomnieki. Un tam-

dēļ žēlošanos par Rīgas pilsētas izsūk-

šanas kāri un apspiešanas tieksmēm nav

pamatotas.

Literatūra:

Latviešu Indriķa kronika.

L. E. L. Urkundenbuch.

Joh. Sjogrens. Livisch-Deutsches W6r-

terbuch.

Dr. F. Wiedemann. Estnisch-Deutsches

Worterbuch.

Dr. A. Bulmerincq. Vier Bucher der

Landvogtei der Stadt Riga.

Dr. A. Bulmerincq. Die Siedelung der

Mark der Stadt Riga.

Rīgas pilsētas muižu valdes drukātie

pārskati.

Nomnieku sūdzības un speciālās kom-

misijas protokoli un inspektoru iz-

ziņas.

Tipomontāžs
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PILSĒTAS MEŽI
A. VALBE

Rīgas pilsētas meži savā pašreizējā sa-

stāvā skaitās pilsētas īpašumā līdz ar

apkārtējām muižām un lauku mājām pa

daļai no pašas pilsētas dibināšanas, pa

daļai tie iegūti, vēlāk, galvenām kārtām,

pirkšanas ceļā. Par visvecāko īpašumu

uzskatāma Daugavas kreisā krasta ter-

ritorijā, tagadējo Olaines, Piņķu un Sa-

las pagastu robežās (pēc Modenas bīs-

kapa Vilhelma nospraustām robežām

1225./26. g.). Pie tā" paša t. s. agrākā

«patrimoniālapgabala" pieder arī iepre-

tējais Daugavas labā krasta apvidus līdz

Ķīšu un Juglas ezeriem; tikai pārējoši

pilsētas īpašuma robežas sniegušās uz

ziemeļiem arī pāri Gaujas upei un dien-

vidos līdz Lielupei.

Pēc ordeņa un bīskapa varas sabrukša-

nas, Rīgas pilsētai nonākot pārmaiņus

zem Polijas, Zviedrijas un Krievijas
valsts varas, neskatoties uz grūtiem ne-

mieru pilniem laikiem, pilsēta nav iz-

laidusi iz acīm netikvien zaudēto īpa-
šumu atgūšanu pirkšanas ceļā, bet arī

centusies arvien paplašināt savu territo-

riju. Piemēram: aizdodama pēdējam

virsbīskapam Vilhelmam 10.000 marku,

pilsēta bij ķīlā pretim saņēmusi Rudzu

muižu (Akmeņsalu).

Vairākkārt Rīgas pilsētai arī nācās sa-

maksāt par Ikšķiles un Salaspils mui-

žām, kuras, ordeņa valstij sabrūkot, bija
pārgājušas poļu valdības rokās. Rīgas

pilsēta bija nodrošinājusi sev īpašnieka
tiesības uz šīm muižām ar attiecīgu nau-

das aizdevumu karalim Stefānam Ba-

torijam, bet pēc karaļa nāves poļu val-

dība šādas saistības neatzīdama, atdā-

vināja „muižas stārastam" Matīsam Len-

nikam. Pēdējais un viņa atraitne pret

naudas aizņēmumiem ieķīlāja muižas pa

daļai sindikam Hilcbenam, pa daļai „sta-

rastam" Šenkinam. Par 10.000 guldeņu
no pēdējiem atpirktās muižas zviedru

karalis Gustavs Ādolfs apstiprināja Rī-

gas pilsētas īpašumā ar t. s. donācijas

grāmatu no 1630. g. 23. aprīļa.

Mazjumpravas muižu Rīgas pilsēta at-

pirka 1636. gadā par 7000 guldeņiem
no Zviedrijas naudas kaltuves pārziņa

Mārtiņa Vulfa, kurš muižu bija saņē-
mis kā dāvinājumu no karaļa Gustava

Ādolfa.

Zviedru laikā pirkšanas ceļā iegūtas

starp citu Kaparāmura, tagadējās Be-

berbeka dzirnavas un Poeles muiža (ta-

gadējā Piņķu mežniecība pie Babītes

stacijas).

No vēlākiem zemes ieguvumiem ar me-

žiem būtu minami: Rīgas apriņķī Ber-

kavas muiža, 1769. gadā nopirkta par

12.500 dālderiem; Turkalnes muiža, —

1886. g. par 130.000 rbļ., un Kurtes-Sto-

piņu muiža — 1880. g. par 120.000 rbļ.

Valmieras apriņķī Rīgas pilsēta saņēma

no Zviedrijas karaļa kā kompensāciju

par lieliem kara zaudējumiem —

me-

žiem bagātus Limbažu, Lādes un Viļ-

ķēnes muižas, kuras vēlāk vēl paplašinā-

jās ar dažiem piepirkumiem.

Neatkarīgi no mainošām politiskām
varām, Rīgas pilsētas mežkopība pa

gadu simteņiem ir noritējusi diezgan

vienmuļīgi: meži ir skaitījušies par vie-

tējās lauksaimniecības neatšķiramu da-

ļu un tamdēļ par mežu uzdevumu

uzskatīja: apgādāt pēc vajadzības
lauksaimniecības ar būv-, lietkokiem

un kurināmo materiālu, bet vasaras

laikā meži atvērti neierobežotām me-

žu ganībām. Pēc tēvu tēvu para-

šām kokus cirta, kur tas bija paro-

cīgāki un izdevīgāki, un tos piegādāja

mājās galvenām kārtām ziemas laikā,
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Kara nopostītā Olaines mežziņa māja.

kad ūdenī mirkstošie meži bija sasaluši

un krustām šķērsām iebrauktie ziemas

ceļi atļāva pārvest pa īsāko ceļu svarī-

go vedamo, par kādu starp citu skaitī-

jās arī siens, kuru ieguva iestrādātās

mežu pļavās.
Šīm vecām patriarchāliskām attiecībām

starp mežu un lauksaimniecību, kas zi-

nāja vienīgi no meža prasīt, bet ne do-

māt nedomājot arī par izcirsto mežu

atjaunošanu — mežos pat ieraugot sma-

gu kavēkli lauksaimniecības izplatīša-
nai — pienāca gals ap pagājušā gad-

simteņa vidu, kad radās jau bažas par

mežu pārciršanu, un, otrām kārtām, iz-

virzījās prasība, lai no plašiem pilsētas
mežu īpašumiem rastos arī kādi ienāku-

mi skaidrā naudā 1).

Jaunais laikmets pilsētas mežiem tomēr

neiestājās straujā lūzumā. Vērā ņemot

Vakareiropas piedzīvojumus mežkopībā

un lauksaimniecībā, meži bija vispirms

jāatsvabina no līdzšinējām saistībām ar

lauksaimniecību, kas vilkās ap divi gadu
desmitiem. Nesamērīgi lielais toreizē-

jās lauksaimniecības tekošais mežu pa-

tēriņš starp citu noskārstams no tā, ka

l) Pag. gadsimteņa 60. gados pilsētas saimnie-

cība bija nonākusi visai spaidīgos apstākļos, kā

tas redzams no 1867. g. toreizējās pilsētas „Kasa

kollēģfjas" sastādīta pārskata, kur pēc 6 no vie-

tas ar deficitunoslēgtiem saimniecības gadiem īpa-
ši ieceltā „finansu kommisija" atradusi pilsētas
saimniecisko stāvokli par„„draudoša.ua. Par iemeslu

tam — iepretim gadu no gada augošiem izdevu-

miem, piem.: procentu un deldēšanas maksāju-
miem par dažādiem prāviem aizņēmumiem (šo-
seju būvei, cietokšņa vaļņu novākšanai, ielu bru-

ģēšanai v. c) bija lieli iztrūkumi līdzšinējos ie-

ņēmumos, īpaši akcīzes un dažādos tirgotāju
nodokļos, uz kuriem valdība negaidīti bij uzli-
kusi savu roku.

Piņķu mežziņa dzīvoj. ēka pie Babītes stac.

ap pagājušā gadsimteņa vidu zemnieki

savas mājas labprāt vēl cēluši bez ak-

meņa pamatiem, un tamdēļ apakšējiem,

ātrai pūšanai padotiem pamatbaļķiem
izmeklēti rupjāki un sēržaināki koki.

Jumtus klāja salmiem, bet nereti arī ar

lubām; pēdējās, caurlaižot sniegu un

lietu, pūdēja griestus un sijas; daudz

kāršu un mietu prasīja gatves un ap-

loki. Un pilsētai bija jāapgādā ar būv-

kokiem un kurināmo, bez prāva skai-

ta (15) savu muižu un pusmuižu, baz-

nīcu, skolu un mācītāja muižu, arī ap-

mēram 700 zemnieku nomas mājas, kas

prasīja gadā apm. 1,5 milj. kub. pēdu

koku, t. i. gandrīz visu meža tekošā

gada pieaugumu.

Šis lielais koku patēriņš bija samazi-

nāms tikai pakāpeniski pēc veco nomas

līgumu notecēšanas, tos atjaunojot uz

jauniem nosacījumiem, un vēlāk arī

zemnieku mājas pārdodot par dzimtu 2 ).

Pārejot no iemīļotas koku ciršanas iz-

lases veida pēc patērētāju izvēles —uz

kailcirtēm, tās bez kavēšanās mākslīgi

2) 1867. g. saņemdama iekšlietu ministrijas pie-

krišanu saviem priekšā liktiem noteikumiem zem-

nieku mā;'u pārdošanai, Rīgas pilsētas valde par

to nekavējoši paziņojusi visām pagastu tiesām,

izplatīdama noteikumus 800 eksemplāros. Tomēr

tikai 1870. g. radās - pirmie māju iepircēja, no

kuriem viens nomaksāja visu pirkšanas summu

uz reizi (Dreiliņu pagasta Kupriču m. saimnieks

— 2400 rbļ. par 107 pūrvietām), pārējiem iemak-

sājot 10—25 proc. no pirkšanas summas (20

kārtīga nomas nauda, bij jāsamaksā apm. 37

gadu laikā).
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apmežojot (skuju kokus), tika radīti

„liegumi", kas ierobežoja līdzšinējās

plašās mežu ganības (ganāmos pulkos

bij daudz kazu). Vēlāk mežu ganības

pavisam izbeidza, piešķirot par to zem-

niekiem kā arī muižām, prāvus meža

gabalus. Pilsētas mežu platība samazi-

nājās no 1847. g. līdz 1867. gadam par

apm. 20.000 pūrvietām.

Pie visai zemām koku cenām, bet dzī-

viem pieprasījumiem pēc zemkopības

objektiem pilsētai likās izdevīgi, lai pa-

celtu savu lielo zemes īpašumu ienesību,

lauksaimniecībai piešķirt prāvu daļu tai

derīgas zemes no savas mežu pla-
tības.

Kā šā pirmā posma Rīgas pilsētas mež-

saimniecības vadītājs un ierosinātājs

darbojās virsmežzinis H. Friče (1847.
—1882. g.), kā pirmais zinātniski un

techniski izglītotais mežkopis pilsētas

dienestā, kurš ar lielu enerģiju un ne-

atlaidību, cīnoties ar visādiem tā laika

aizspriedumiem, prata technisko lietde-

rību apvienot ar dibinātām tā laika eko-

nomiskām prasībām. Ar mežsaimnieci-

skiem uzdevumiem visupirms izrādījās

nesavienojama patriarchāliskā meža

pārvaldes iekārta, īpaši attiecībā uz ze-

māko meža personālu, mežsargiem, kuri

gandrīz visi bija klaušu māju saimnieki,

un kuriem nomas naudu ierēķināja atlī-

dzībā par meža apsargāšanu (zināmas

klaušas tiem bija jāpilda arī mežziņu,

resp. „mežkungu" muižā). Kā visur, tā

arī šeit tāda kalpošana diviem kungiem
— savai lauksaimniecībai un mežam —

Ikšķiles mežn. Sila mežsarga māja.

izrādījās visai neproduktīva. Vēlāk pār-

gāja uz algotiem mežsargiem, kuriem

maksāja algu skaidrā naudā un bez tam

mērenā platībā piešķīra dienesta zemi,

kā arī pakāpeniski uzcēla jaunās mež-

sargu mājas ar vajadzīgām saimniecības

ēkām (kūti, stalli, ratnīcu, klēti, pagrabu,

riju — tai vietā vēlāk šķūni —un pirti).
Šīs iekārtas sistēmatiska izkopšana vil-

kās gadu desmitiem. Šis posms noslē-

dzās 1887. g., kad dome apstiprināja pil-
sētas valdes pieņemto lēmumu: 10 ga-

du laikā uzbūvēt vēl vajadzīgās jaunās

un paplašināt pastāvošās mežsargu mā-

jas ar nepieciešamām ēkām un dienestja

zemi, paredzot budžetā tam nolūkam

4000 rbļ. gadā. Pa visām 5 pilsētas mež-

niecībām nodibinātas 45 mežsargu vie-

tas 3).

Reorganizācija ar šo pēdējo kreditu to-

mēr vēl neizbeidzās, bet turpinājās,

3) Mežsargu jauktā atalgojuma veida (naudā un

dienesta zemē) motivējums: lai šķirti no sa-

tiksmes ceļiem un tirdzniecības centriem dzīvo-

jošie mežsargi uztura ziņā nebūtu atkarīgi no

kaimiņiem, tiem nepieciešama dienesta zeme. Lai

pēdējās apstrādāšanā mežkalpotājs personīgi ne-

tiktu atrauts no tieša amata izpildīšanas, zemei

paredzama tāda platība, ka mežsargam atmaksā-

jas turēt kalpu — gājēju, tas būtu līdz 13—17

pūrv. lauku (pa lielākai daļai viegla smilts zeme)

un ap 30—40 pūrv. meža pļavu, ar kūti un

stalli apm. 8 govim un 2 zirgiem. Tā kā pil-
sētas mežsargu saimniecības balstās galvenām kār-

tām uz lopkopību un piena ražošanu, tad pie-

dzīvojumi pierādījuši, ka mežsargu materiālais

stāvoklis lielā mērā atkarājās no mežsargu sievu

saimnieciskām spējām. —
Pēckara apstākļi sti-

pri grozījušies: dārgais darba spēks, zemas pro-

duktu cenas un kur satiksmes ceļi uzlabojušies,
ka Rīgas pils. tuvākā apkārtnē, tur uztura paš-

ražošana mežkalpotājiem vairs nav nepieciešama,

kamdēļ paredzēts, piem.: Dreiliņu mežsargu die-

nesta zemi turpmāk stipri samazināt.
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kaut arī mazākos apmēros, līdz pat pa-

saules karam, līdz ar pamatīgiem pār-

grozījumiem mežziņu vietās un amatos,

un sakarā ar augošo darbības intensitāti

mežu izmantošanā, kopšanā, norēķinā-

šanā, lielākās mežniecībās (Piņķu, Olai-

nes, Ikšķiles), mežziņiem piedoti pa-

līgi. Virsmežzinim kā palīgs bija meža

inženiers, īpaši taksācijas darbiem. —

Saimniecības sekmības nodrošināšanai

dzīvākās apgaitās reizē ar to uzcēla

dzīvokļus «pastāvīgiem meža strādnie-

kiem", pa lielākai daļai divām ģimenēm

zem viena jumta (bez tam katram kūti-

ņu vienai govij un pagrabiņu) ar apm.

1 pūrv. dārza un kartupeļu zemes un

6—B pūrv. pļavas, bet par pastrādāto
darbu saņēma algu naudā. Pa visām

mežniecībām, karam sākoties, bija uz-

celti 55 dzīvokļi meža strādniekiem.

Ne mazuma pretestību arī nācās pār-
varēt vēl gluži svešā mežu nosusinā-

šanas jautājumā. Meža grāvjos iegul-
dāmā kapitālā lietderība tika stipri ap-

šaubīta. Tikai tad, kad daži izmēģinā-
šanai izraktie grāvji pēc dažiem gadiem

jau uzrādīja visai teicamas sekas koku

pieaugumā un vispārīgi zemes uzlabo-

šanā, sākās 1866. gadā sistēmatiska me-

žu no grāvošana un, lai sasniegtu ātrāk

rentabilitāti — vispirms grāvošanu izda-

rīja tādos meža gabalos, kurus pēc izda-

rītās nosusināšanas paredzēja pie-

šķirt lauksaimniecībām. Kādos apmēros
tas izdarīts, lasāms 1879. g. pilsētas dar-

bības pārskatā (izbeidzoties vecu vecai

pilsētas pārvaldes iekārtai ar „rāti" un

«pils. kasa kollējjiju" priekšgalā): pēc
1867. g. nobeigtas pilsētas zemes īpa-
šumu uzmērīšanas — Rīgas pilsētas me-

žu kopplatība aptvēra 139.268 pūrv. 4 ),

4) 1847. g. pilsētas mežu un purvju kopplatība
bijusi 159.583 pūrv.

no kurām līdz 1877. g. lauksaimniecības

izmantošanai tikušas piedalītas 14.670

pūrv., gan gada nomā, gan dzimts no-

mā 5); bez tam atstāja tur grāvju tīklu

87 vērst, kopgarumā ar 17 vērst, jaunu

ceļu. Tai pašā laikā bez tam vēl me-

žiem par labu izrakti ap 70 verstu

grāvju.

5) Daži piemēri tādam meža piešķiršanām lauk-

saimniecībai:

1) 1867. g. Limbažu mežniecībā izdotas 3 par-

celes kopā ar 808 pūrv. vairāksolīšanā uz vie-

tas 17 nomniekiem uz 40 gadiem par 1,80 rbļ.

pūrv. gada nomas;

2) Lādes muižas rentniekam piešķirtas 106 pūrv.

lauksaimniecības kultūrai uz mēreniem nosacīju-

miem;

3) Pēc virsmežziņa kopīgi ar ģeologiem un ķī-

miķiem izdarītiem pētījumiem, 3 akmeņlauztuves

atšķirtas iznomāšanai (Salas pilī pie Rages mā-

jām, iepretim Ikšķiles muižai, un pie Berkavas

Lipstiņu mājām);

4) 1868. gadā uz 24 gadiem iznomātas 3

agrākās mežu muižas (Piņķos, Salas pilī un

Berkavā) kopā ar 700 pūrv.;

5) Bez tam no Ikšķiles meža 22 pūrv., Salas

pils mežā — 470 pūrv. (18 nomniekiem), Sprie-

stiņu mežā 243 pūrv. (14 nomniekiem);

6) 1860. g. Olainē 1080 pūrv. uz 40 gadiem

(Ezerpļava un Brīvā Spilve — tagadējā Grēna

muižā, tā sauktā pēc tā pirmā rentnieka), Piņķu
Lieknu m. 343 pūrv.; Lādes muižā 643 pūrv.

(140 pūrv. muižai, 503 pūrv- citiem nomnie-

kiem;

7) 1875.—77. g. Olaines m. 3032 pūrv.; Piņķu
m. 39 pūrv.; Beberbeku m. 107 pūrv.; Dreiliņu

m. 94 pūrv.; Ikšķiles m. 186 pūrv.; Spriestiņu m.

34 pūrv.; Limbāžu m- (pils.) 122 pūrv.; Viļ-

ķenes m. 22 pūrv.

Skats uz gŗāvju rakšanas darbiem rūsainā un pār-

purvotā mežā Olaines mežn. Dzelzskalna apgaitā.
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Bet toreiz izteiktas domas, ka, turpinot

nogrāvošanas darbus līdzšinējos apmē-

ros, it kā pēc 30 gadiem būšot jau no-

susinātas pēdējās mitrās audzes, gan

nav piepildījušās, kaut gan meliorācijas

tikušas turpinātas bez pārtraukumiem

un pat vēl plašākos apmēros, līdz pat

pasaules karam un arī pēc kara, kaut

gan sīkākos apmēros: paredzētais

grāvju tīkls pēc vēlākiem piedzīvoju-
miem izrādījās par nepietiekošu, kādēļ

nācās pavairot un paplašināt kā galve-

nos novadu grāvjus, tā arī nozaroju-

mus.

Augšā minētā pilsētas valdes 1879. g.

pārskatā starp citu lasāms, ka līdz tam

laikam tikušas izvestas kultūras (prie-

žu) uz 10.788 pūrv., neieskaitot 2700

pūrv. no uguns un citādi bojātas kul-

tūras. Nākamā saimniecības posmā me-

ža kultūras platības uz kādu laiku sa-

mazinājušās, pirmkārt aiz tā iemesla,

ka no pirmatnējiem mežu ekspluatācijas
laikiem pārņemtās lielās retaines un ne-

apmežotas platības bija jau apmežotas;

un otrkārt — kamēr neradās atjauno-

jamo cirsmu uz prāviem meža gaba-

liem, kuri bija piešķirti lauksaimnie-

cībai pēc šo mežu notīrīšanas, kas ilga
dažus gadus.

Starp 1879. un 1901. g. no meža platī-
bas atkal piegrieztas lauksaimniecībai —

10.272 pūrv., tai pašā laikā meža pla-

tību palielinot ar 1587 pūrv., nopērkot
Turkalnes muižu. Bez tam pa vairāk kā

Ostvalda kanāls Olaines mežniecībā.

Koku pludināšana pa Ostvalda kanālu.

10 gadiem, ap 19. gadsimteņa maiņu,

tekošais meža patēriņš iegūts gandrīz

vienīgi skraijcirtēm, izlasot arī pa ve-

cākām audzēm sistēmatiski vispirms

mazvērtīgos slimos kokus.

Sēklas (priežu) meža atjaunošanai sā-

kumā izrakstīja no ārzemēm (Vācijas),
bet novērojot, ka tās allaž izdod daudz

mazvērtīgākas jaunaudzes nekā vietē-

jās dabīgās ataugās, ap pag. gadsimteņa

beigām jau pārgāja uz vietējām sēklām,

kas bij kaltētas Rīgas Vāgnera lieltirdz-

niecības dārzniecībā. Piņķu, Dreiļiņu un

Ikšķiles mežniecībās vietu vietām ta-

gad vēl sastopamas ap 70 g. vecas prie-
žu audzes no pirmā meža kultūras laik-

meta ar raksturīgiem līkumainiem stum-

briem, t. s. Darmštata priedes, kas iz-

dod vienīgi kurināmo 6 ).

Ar laiku vispārīgi nāca pie atziņas par

koku iedzimtības lielo lomu. Lai izvai-

rītos no gadījuma sēklām, tad pag. gad-

simteņa beigās ierīkoja čiekuru kaltē-

tavu Vidzemes bruņniecības skaistos

a) Vēlāk noskaidrojās, ka tā sauktās „Darm-

stata priežu sēklas", kaut gan kaltētas vācu liel-

tirdzniecības kaltētavās, pa daļai iegūtas — par

lētu cenu, no Dienvid-Francijas kroplām vecu

vecām ganību priedēm, (ko mēs saucam par

cūku priedēm), vispārīgi liekas, ka koku opti-

mālo īpašību izveidošanā spēlē arī lomu kli-

mats un augsne. Sakarā ar to izskaidrojas, ka

slavenā t. s. „Rlgas priede" izdod Francijā zinā-

mos apstākļos arī tikai mazvērtīgus kokus un

tādēļ visdrošāki pieturēties pie labākām vie-

tējām koku sugām.
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Darmstates priedes, Piņķu mežn. Strēļa apgaitā.

Vījciema mežos un arī Baldones valsts

mežniecībā; pēc tam sarīkotas mazākas

kaltētavas pilsētas meža vajadzībām —

Ikšķilē un Piņķos, kas kara laikā aizgā-

jušas bojā.

Pirmos ienākumus no mežu pārdošanas
skaidrā naudā atrodam atzīmētus 1867.

gada pārskatā ar 4380 rbļ. Visai zemo

meža cenu dēļ šie ienākumi pa nāka-

miem gadiem ļoti gausi cēlās, un arī vēl

10 gadu vēlāk, 1877. gadā, kad šie ie-

nākumi sasnieguši 17.000 rbļ.; turpat la-

sām aizrādījumus, ka vispārīgi zemo ce-

nu dēļ iespējams mežu pārdot tikai Rī-

gas pilsētas tuvākā apkaimē.

Paplašinoties dzelzceļa tīklam, saka ie-

vērojami celties koku cenas, un nākamā

gadu desmitā, 1879./88. g., meža pārdo-
šana dod netto jau 53.000 rbļ. gadā,
1889./98. g. - - 73.000 rbļ. un gadsimte-
ņa beigās, 1899./1900. g. — 122.000 rbļ.

par izdotām 6900 kub. asīm, 7800

kub. as. un 9400 kub. as. rupjās kok-

snes, no kuras masas lietkoki sastādīja
vidēji 20%, tikai par minētiem diviem

pēdējiem gadiem 21, resp. 26%, šo masu

izcērtot no 63.000, resp. 50.000 pūrv. ar

28 kub. pēd., resp. 33 kub. pēd., resp.

40 kub. pēd. no vienas pūrvietas, ie-

pretim novērtētam pieaugumam 21 kb.

pēd., resp. 24 kub. pēd., resp. 25 kub.

pēd. no 1 pūrv.

Tanī paša laikmetā izdots par mežu

pārvaldi un apsargāšanu 1879./88. g. —

caurmērā 15.900 rbļ. gadā, 1889./98. g.

- 20.600 rbļ. un 1899./1900. g. - 23.000

rbļ. gadā, — par mežkalpotāju ēku re-

montiem — 3400, resp. 5700, resp. 5800

rbļ. gadā, par mežkalpotāju jaunu ēku

celšanu ar dienesta zemi — 6400, resp.

5800, resp. 8000 rbļ. gadā, par jauniem

grāvjiem, ceļiem caurmērā 2900, resp.

3150, resp. 7800 rbļ. gadā., Tādā kārtā

sasniegta pirmā gadu desmitā—1879./88.

g. — 0,44 rbļ., otrā gadu desmitā

1889./99. g. — 0,67 rbļ. un 1899./1900. g.
— 2,10 rbļ. no pūrvietas tīras „meža

rentes" (resp. 1,18 rbļ., resp. 1,8 rbļ.,

resp. 2,7 rbļ. no 1 ha) 7 ).

Šai mežu ienesībā spēlē kvantitātīvā

ziņā samērā diezgan nenozīmīgu lomu

t. s. mežsaimniecības „blakus ieņēmu-

mi", cik nepieciešami to priekšmeti vie-

tējā saimnieciskā dzīvē arī nebūtu, tā

par mežu pļavām ß ) un ganībām 2000

līdz 3000 rbļ. gadā, kūdru 125 līdz 300

rbļ., par medībām ap 3300 rbļ. gadā,

par dažādiem (zaļumiem, sūnu, slotām,

smilti v. c.) ap 1000 rbļ. gadā.

Še vēl būtu uzsverams, ka minētā

„tīrā meža rente" it nebūt nav

analoga kādam „tīram meža ienāku-

mam" pēc atvilktiem izdevumiem, bet

tā pamatojas uz realizētās meža teko-

šā pieauguma vērtības (21 kb. pēd.

resp. 25 kb. pēd. no pūrv.) — atsvabi-

nātas no attiecīgiem izdevumiem, repre-

zentējot mežsaimniecības „kārt ē j os"

7) Lai pec iespējas paralizētu malkas tirgotāju
spekulatīvās tendences, 1884. g. pils. valde ie-

rīkoja malkas laukumu, kuru apgādāja ar pil-

sētas mežu malku tādos gadījumos, kad par sa-

gatavotu malku mežā netika sasolītas attiecīgas

tirgus cenas. Malkas laukums pastāvēja ap 20

gadiem un no tā laikā Rīgā arī praktizēta mal-

kas pārdošana dzelzs riņķos.
8) Izdevumi par medību kopšanu v. c kopā

1300-2300 rbļ. gadā.
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ienākumus, kas šķirami no „ārkārtē-

jiem", iegūtiem no pārcirtumiem (pār-

stāvējušās, atjaunojamās audzēs), pār-

sniedzošiem gada pieaugumu. Uz pils.

virsmežziņa Ostvalda priekšlikumu šā-

dus ārkārtējos meža ieņēmumus Rīgas
pils. dome 1886. g. 10. janvārī atzina

par īpašu fondu, t. s. pilsētas muižu

un mežu «meliorācijas kapitālu",
kura uzdevums bija meža vērtības pa-

celšana, sedzot visus «ārkārtīgus"
izdevumus kā nosusināšanā, ceļu būvē,

pļavu uzlabošanā.tā arī īpašumu paplašinā-

šana pirkšanas ceļā v. c. Līdz 1900. ga-

dam meliorācijas kapitāls bija pieaudzis

uz 114.000 rbļ. skaidrā naudā un bez

tam savā pastāvēšanas laikā sedzis izde-

vumus par jauniem grāvjiem, tiltiem,

ceļiem 52.800 rbļ. un kalpotāju un mež-

strādnieku dzīvokļu un dienesta zemes

iekārtošanai 104.300 rbļ.

Cik dabīga un racionāla arī neizliekas

šāda mežu ienākuma sadalīšana «kārtē-

jos un
~
ārkārtējos", neatkarīgi no

svārstīgas saimniecības konjunktūras,

Rīgas pilsēta bijusi pati pirmā, kas

atzinusi šo principu, izrietošu no virs-

mežziņa (vēlāk mūsu augstskolas pro-

fesora) Ostvalda īpatnējas «meža ren-

tes teorijas". Tikai daudz vēlāk arī da-

žās Vācijas mežniecībās tikuši dibināti

t. s. «meža rezerves fondi", bet uz ci-

tiem pamatiem, piem. neparasti augstu
meža cenu konjunktūras gadījumos.
Nākamā saimniecības posmā, sākot

ar 20. gadsimteni, Rīgas pils. mežsaim-

niecība turpināja plaukt, piedzīvodama

IV2 gadu desmita laikā savus ziedu lai-

kus. Kaut virsmežzinis («forstmeisters")
Ostvalds izstājās no pilsētas dienesta

jau 1806. gadā, tomēr viņa organizācijā,

mežkopībā, mežu izmantošanā, meliorā-

cijā un norēķināšanā ievestie principi

turpināja zināmā mērā automātiski dar-

boties uzsāktā virzienā —

zem nenolie-

dzami visai izdevīgiem ārējiem apstāk-

ļiem. Pateicoties tam, izdevās racionā-

lāk izstrādāt mežu, veicināt intensīvāku

mežukopšanu un mežu ceļu izbūvijbruģējot

galvenos mežu ceļus apaļiem, drusku

Vietējās priedes Piņķu mežn. Strēļa apgaitā.

pietēstiem kokiem, kas deva iespēju ra-

tiem izvest materiālu, īpaši malku, ne-

atkarīgi no nedrošā ziemas ceļa. Tādā

kārtā varēja izdevīgāk izmantot ce-

nu konjunktūru, piemērām rudens lai-

kā. Saimnieciskā kārtā malku pār-

deva izgatavotu uz vietas, vairāksolī-

šanā, bez tam vietējiem lauku iedzīvotā-

jiem atlaida arī pašciršanā kaltušos ko-

kus un malkas audzes — arī skraij-

cirtēs; lietkokus pārdeva vairumā tikai

vairāksolīšanā uz kājas iepriekš izzī-

mētus un novērtētus.

Tai pašā laikā 9) Rīgai izaugot par lie-

'■>) Nemierīgais 1905. g. pils. mežniecībā izsauca

tikai pārejošus traucējumus, kaut ari vietām ar

paliekošām sekām, piem.: par upuri krita da-

žas priežu meža atliekas Torņakalnā, kur var-

mācīgas koku zādzības notika tik plašos ap-

mēros, kā poh'cija bija bezspēcīga, šis zādzības

ierobežot. Pils. valde, lai glābtu vēl pārpalikušo,
pārdeva, piem.: priežu meža gabalu Rlgas-Jel-

gavas dzelzceļa ziemeļa pusē iepretim Armit-

steta bērnu slimnīcai; t. s. „Torņakalna priedes"

starp Bauskas ielu, Jelgavas šoseju, Ebelmuižas

ielu un Ziepnieku kalnu kapiem; pēdējais ap-

vidus vēlāk pārvērtās par smilšu tuksnesi, kura

nostiprināšana prasīja lielus izdevumus. — Ļaun-

dari nodedzināja arī Olaines Skultes mežsarga

mājas aiz Torņakalna, pēc vairākkārtīgas ap-

šaudīšanās.
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lās Krievijas ievērojamu rūpniecības

centru, koku tirdzniecībā Rīga nostājās

ar apm. 100 milj. kb. pēd. eksportkoku

gadā pašā pirmā vietā pasaules tirgū.

Līdz ar-to cēlās cenas lietkokiem un

malkai arī vietējā tirgū. Šā laikmeta Rī-

gas pils. mežsaimniecību vispārējos vil-

cienos raksturo sekošie skaitļi pēc iz-

vilkumiem no attiecīgiem tekošo gadu

norēķiniem, pieturoties pie toreizējiem
mēriem un valūtas zelta rubļos.
Pie apm. 20.000 des. apmežotas platī-
bas ar 76, resp. 84, resp. 93 kb. pēd.

gada pieauguma no desetīnas, 2 milj.
kb. pēd. rupjā materiāla gadā izman-

tošana deva iespēju budžetam reālizē-

ties pa divām 5-gadēm un pēdējos 4

gados seko šā kārtā:

Gada caurmēra izdevumi rubļos.

Blakus ieņēmumus (zelta rbļ.) deva se-

kosi posteņi:
Gads Medības Meža Meža Kūdra Soda Dažādi

pļavas ganības nauda

1901/05 4.800- 2.450 - 630,- 660,- 200- 840,-

-1906/10 5.000- 2.800- 540,- 900,- 300,- 800,-

-1911/14 6.100,-11)3.100- 400 - 800,- 260,-2.900,-

-„Tīrā meža rente" tai pašā laikā

no 1 desetijnas bij sekoša:

a) 1901/05. g. - 3,60 rb]. (2,9-4,7 rbļ.);
b) 1906/10. g. - 4,80

„
(3,4-6,5

„ )un

c) 1911/14. g. - 7,60
„ (5,15-10 „ ).

w) 1914. g. jūlija mēnesī, karam sākoties pils.
mežsaimniecības budžets pa lielākai daļai jau bija
realizēts un tā kā vietējā tirgū mazinājās gan

pieprasījumi, bet ne cenas, un īpaši turējās malkas

cenas, tad mežsaimniec. gads pie mazāka materiāla

apgrozījuma visumā noslēdzās diezgan labvēlīgi.
Izmantota rupj. Brutto ieņēmumi Ciršanas izdev.

koksn. kb. pēd. rubļos rubļos

1911. g. 3.074.199 272.570,— 29.839—

1912. g. 2.589.301 231.288- 26.239-

-1913. g. 2.213.921 253.446- 31.730—

1914. g. 2.149.516 234.179- 35.612—

n) 1914. g. medības ieņēmumi sakarā ar karu
bija tikai rbļ. 3260.- (medības aizlieguma ie-

spaids).

«Meliorācijas kapitāls" tai pa-

šā laikmetā pēc izdevumu segšanas no-

grāvošanām, jauniem ceļiem, arī pļavu
kultūrai (153.450 rbļ.) un mežkalpotā-

ju, resp. mežstrādnieku dzīvokļu jaun-
būvēm (80.100.— rbļ.), bij pieaudzis uz

apm. 500.000 rbļ.

Par blakus ieņēmumu posteņiem skaitās

sekošie:

Medību ieņēmumi sastāv galvenām
kārtām no maksājumiem par medību

atļaujām 6 pils. medību biedrībām pēc

dalībnieku skaita — piem. 1913. gadā

izsniegtas 62 biļetes par 32 rubļiem me-

dībām ar dzinējiem (3 biedrībām); 39

biļetes par 25 rubļiem medībām ar su-

ņiem, nenoliedzot medīt arī ar dzinē-

jiem — bez suņiem (3 biedrībām); to

pašu biedrību locekļiem izsniegtas 24

biļetes uz spārnu putniem (ar putnu

suņiem) par 17 rubļiem, un uz slokām

pavasarī 29 biļetes par 25 rubļiem. le-

vērojamu lomu spēlē pīļu medības Ba-

bītes ezerā, kurām izsniegtas tai pašā

gadā 125 biļetes par 15 rubļiem, ne-

Gads
Izmantota rupja

koksne kb. p.

r

:b.

rupjā

uz 1 des.

Lietkoku %
Ciršanas
izdevumi

brutto

rbļ.

Ieņem

kārtējie
rbļ.

u m i

ārkārtējie
rbļ.kopa rbļ.

901/05
906/10

911/1410)

2.430.000— ļ
2.450.000—

2.505.000—

(

121

122

127

(115-153'

21(17—25)
32(18—40)

42(37-47)

30.520,—
26.400 —

30.855 —

164.200 —

193.200 —

247.870 -

104.200—

139.200—

188.370,—

60.000 —

54.000 —

59.500,—

Gads T Algas un

braukšanas

naudas

Eku

remonti
Meža

atjaunošana

Grāvju, tiltu

un ceļu
labošana

Nodokļi

M e 1 i o r a c i j a s

Medības ; 7, ; 77~.
jauni grāvji, mežkalpotāju
ceļi un tilti ēku jaunbūves

Meliorācijas

1901/05

1906/10

1911/14

24.000 —

29.800 —

33.570 -

5.160— 6.600 —

7.550- 7.460 —

8.200- 9.575 —

1.960-

2.560 —

3.200-

400 —

700 —

870-

1.480—

2.350 —

2.500,-

9.750 —

11.845 —

11.370-

740 —

6 240 —

11.300—
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prasot mednieku piederību pie kādas

pilsētas medības biedrības. Par nošau-

tiem stirnu bukiem maksāja īpaši 5 rbļ.

gabalā, par briežiem 15 rbļ., par ka-

zām, kurām pēc likuma pastāvīgs tau-

pāmais laiks, 5—15 rbļ. (jaunām jeb

vecām). 13 gadu laikā, 1901.—1913.

g., medībās nošauti ap 750 stirnu (apm.

10% kazu), t. i. ap 50 gab. gadā. Stir-

nas pa lielākai daļai (70—85%) ir medī-

tas Olaines mežniecībā. Briežu pa visu

šo laiku nošauts 7 gab. (Olainē un Ik-

šķilē); zaķu ap 550 gab. gadā.

Bargās ziemās aiz dabīgās barības trū-

kuma (maz apšu) stirnām bija jāgādā

āboliņš; lai tas nebūtu vairs jāpērk, pār-

gāja uz mazvērtīgo meža un purvju

pļavu kopšanu (Olainē un Ikšķilē). Vi-

sai teicamie panākumi skubināja pakā-

peniski paplašināt sistēmatisku mežu

pļavu kultūru. Izdevumi atmaksā-

jās ar 10—15%, saņemot par kultivē-

tām pļavām tā laika augstākās cenas

(Olaines Damba apgaitā 25—30 rbļ. pūr-

vietā). Bet pasaules karš šos darbus

pārtrauca.

Stirnu sastāvs vispārīgi attīstījies re-

dzamā sakarībā ar pilsētas mežkopības

gaitu un
— pēc vilku izzušanas. 1869.

gada pārskatā lasāms, ka vilki stipri

ievainojušies, un tādēļ stirnu palicis ma-

zāk. 1877. gadā vilki bijuši tikai vēl

retumis, stirnu skaits atkal ievērojami

palielinājies. Līdz ar meža un purvju
nosusināšanu brieži gājuši mazumā. At-

kārtojās jau bieži aizrādījumi uz kai-

tīgo malu medniecību, ar kuru, patei-

coties lielpilsētas tuvumam, mežsardzei

nācies nepārtraukti cīnīties līdz pašam

pēdējam laikam, nereti ar smagiem upu-

riem.

Meža ganības atļautas par mērenu

maksu tikai tuvās apkaimes sīkgrunt-
niekiem šim mērķim nozīmētos apgaba-

los, bet mežkalpotājiem par brīvu.

Kūdras izmantošanā nav atzīmē-

jami sevišķi panākumi, neskatoties uz

visām pieliktām pūlēm šā kurināmā po-

pularizēšanā. Vietējo iedzīvotāju vaja-

Dabiskā meža atjaunošanas Piņķu mežn. Egles
apgaitā.

dzībām jau ap pagājušā gadsimteņa 60.

gadu beigām ierīkotas vairāk kūdru be-

dres ar novadu grāvjiem Piņķu, Drei-

liņu un Olaines mežniecībās (roku grie-
žamai kūdrai). Malkas cenas bija to-

reiz ļoti zemas, bet tikko tās sāk cel-

ties, mēs jau lasām 1871. g. norēķinā,
ka «pārspīlētās" augstās malkas cenas

noteikti aizrāda uz nepieciešamību iz-

mantot Rīgas pils. plašos kūdras pur-

vus. Ka tas tomēr nav izdevies, tad

tam par galveno kavēkli ir mūsu kli-

mats ar īsām, allaž slapjām vasarām,

tamdēļ arī pārāk īss izstrādāšanas

(maija mēn. līdz augusta mēn. sāku-

mam) un žāvēšanas laiks. Vienīgais uz-

ņēmums, kas no 1900. g. līdz 1914. g.,

līdz pašam karam, kārtīgi izstrādājis

mašīnu kūdru, ir bijušā Viereckes un

Sonneckena firmas kopīgā «kūdras pres-

se" Olaines mežniecībā pie Jelgavas šo-

sejas (6/7 kilomtr.), kas darbojās ne

tikdaudz veikalnieciskos nolūkos, cik-

daudz, lai nodrošinātu savām fabrikām

kurināmo un nebūtu atkarīgas no angļu

oglēm (1 puds kūdras ar piegādi fa-

brikām iznācis 9 kap.; 2 pudu kūdras

= 1 pud. akmeņoglēm ā 16—18 kap.
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Nostiprinātās un apmežotās kapās Piņķu mežn.

Kaupes apgaitā pie Lielupes.

levērību pelna virsmežziņa Ostvalda ši-

nī gadījumā pielietotais norēķināšanas

princips. Vērā ņemot, ka kūdra repre-

zentē zināmā mērā pa ilgiem laikiem uz-

krātu mantu, pēc kuras izmantošanas

īpašums daļu no savas agrākās vērtības

zaudējis (līdzīgā kārtā, piem.: grants,
mālu bedres v. t. t.), tad par izmanto-

jamo kūdru saņemama maksa uzskatā-

ma tikai pa daļai par tekošu kārtē-

jo renti, bet pārējā daļa par naudas

kapitālā pārvērstu grunts īpašu-

ma vērtību.

Kalkulācijas piemērs, (skat.

„CMtTa ynpaßJi. Phskck. rop. HM'kHiH Ha

1903 r." un Ostvalda „Fortbildungskur-
se" lpp. 70/71): pieņemam apmēram 10

pūrv. lielu kūdras gabalu ar apm. 10.000

kb. as. kūdras, 10.000 z. rbļ. vērtībā, iz-

mantojamu 20 gadu laikā ar 500 rbļ.

z. gada maksu. 20-gadīgās 500 rbļ. lie-

lās gada rentes sākuma vērtība pie

piem.: 4% ir 6795 rbļ. z., kas atbilstu

pašreizējai kūdras krājas īstai vēr-

tībai. Šis kapitāls 6795 rbļ. izdod

pie 40/o — 271,80 rbļ. gada rentes;
to atvelkot no 500 rbļ. gada maksāju-
miem, mēs dabūjam 228,20 rbļ. kā rea-

lizētā grun t skapi tāla daļu. Pie-

ņemot zemāku procentu, piem.: 3°/o, pa-
lielinātos reālizētā kapitāla vērtība, bet

pazeminātos tekošā rente. Konkrētā

augšējā gadījumā (Olainē) rentes samē-

ram pret kapitālu ir pieņemts 1:3, lai

Meža degšana Olaines mežn. Dzelzskalna ap-

gaitā, 1910. g.

pec iespējas novērstu kapitāla iztere

šanu rentes veidā.

S oda naudas par mežu pārkāpumiem
krīt uz meža zādzībām un patvarīgām

ciršanām, patvarīgām ganībām, patvarī-

gām medībām un dažādiem citiem kār-

tības pārkāpumiem, piem. par ogošanu

bez biļetēm, kuras tika izsniegtas bez

maksas, un taml. Pirmā grupā apm. 125

—180 gadījumu gadā, bet to priekšmeti

pa vislielākai daļai ir sīki; lielākas zā-

dzības un patvarīgas ciršanas visumā

notikušas diezgan reti; patvarīgu ga-

nību ieņemšana konstatēta 70 gadīju-
mu gadā, patvarīgas medības ap 40 ga-

dījumu gadā.

Mežu atjaunošanā ieskaitīti, bez

tiešiem izdevumiem mākslīgām mežu

kultūrām, arī sagatavošanas darbi da-

bīgai atjaunošanai, arī jaunaudžu kop-
šanas izdevumi, kultūrgrāvji, uguns

stigas, koku skolas v. tml. Mākslīgas
kultūras, galvenām kārtām priežu, no

1901. g. līdz 1914. g. izvestas pavisam
2035 des., t. i. gadā 145 des. (iepriekšējā

periodā 1879./1900. g. — 85 des. gada

caurmērā). Piņķu Kaupas apgaitā uz

Lielupes krastā nostiprinātas un prie-
dēm apstādītas mežn. klejojošā smilts

ap 93 hektāra.

Mežu nosusināšanai izraktais

grāvju tīkls sasniedzis apm. ap 640 km

kopgarumā (Olainē 290, Piņķos 120,

Dreiliņos 15, Ikšķilē 95, Limbažos
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Dzēšanas darbi Olaines mežn. Dzelzskalna ap-
gaitā 1910. g.

120 klm.), ar braucamiem ceļiem gar

galveniem grāvjiem. Kā lielākais rakša-

nas darbs minams Olaines, Skujenieka-

Daugavas kanāls, t. s. „Ostvalda ka-

nāls", 6 km garš, ar 41/2 km garu no-

zarojumu pa Dzelzkalna apgaitu, pla-

tumā 6—15 mtr., dziļumā 2 1/* līdz 4

mtr., izrakts tikai ar vietējiem darba

spēkiem, par apm. kopā 31.000 rbļ.
zeltā 12). Šī grāvja uzdevums ar saviem

nozarojumiem nosusināt apm. 70 kvadr.

km purvāja un pārpurvota meža. Dar-

bu vietām ļoti apgrūtināja plūstošās
smilts, vietām klints (dolomits), kurā

kanāls bij jāiekaļ. Kanāls pirms kara

izlietots arī jau koku plūdināšanai. Lai

kanāli novadītu uz Daugavu pa izdevī-

gāku vietu, Rīgas pilsēta jau 1893. gadā

bija nopirkusi t. s. Titurga ūdens dzir-

navas pie Bauskas lielceļa.

Meža degšanas briesmām Rīgas

pilsētas meži sausā laikā vienmēr bi-

juši lielā mērā padoti, pirmkārt jau pēc

savu audžu sastāva; pārsvarā sila tipa

priežu meži ar viršaja un baltās sūnas

(ķērpju — cladonia) zemsedzes. Uguns

tikpat bīstama arī vasarā izžuvušiem

sūnas tīreļiem, kur, nosvilinot izkaltu-

šo virsmu, uguns viegli iegruzdās sausās

12) Kanāli rokot 37. kvartāli purvainā vietā ap

8 pēdu dzijumā izcēla ziemeļa brieža (kādas
izmirušas sugas) galvas kausu ar vienu ragu, —

kas tagad atrodas Domas muzejā.

Izlikto koku pīļu grupa Babītes ezerā.

kūdras slāņos, īpaši zem kroplo tīreļa
priežu saknēm, kur vējam paceļoties

uguns no jauna iedegas un izplatās.
Otram kārtām mežu aizdegšanos pavai-

ro daudzie satiksmes ceļi, dzelzceļu lo-

komotīvju dzirksteles un tuvējās lielpil-
sētas apkārtstaigājošā publika (piem.:

neuzmanīgi smēķējot), kā arī ogotāju

un sēņotāju bari. Sevišķi lielus apmē-

rus mežu degšanas pieņēmušas agrākos

laikos. 1834. g. izdegušas 16.000 pūrv.

priežu meža; 1847. g. — 20.000 pūrv.,

1859. un 1869. g. g. vairāk kā 4000 pūrv.
1868. g. ārkārtīgi sausā vasarā, kad visā

valstī meži deguši, Rīgas pils. mežus

piemeklējušas vēl nepiedzīvotas degša-

nas. No jūnija mēn. līdz septembra mēn.

sākumam dedzis 42 reizes, pavisam iz-

degot 39.350 pūrv. (14.550 ha), 40°/o ap-

mežotas platības, 60°/o purvāja. Visvai-

rāk cietuši Piņķu (ar apm. 20.600 pūrv.)
un Olaines (ar apm. 9600 pūrv.) meži:

uguns pārnākusi no valsts Klīves meža

un nosvilinot Piņķu mežn. Lielās Ce-

nas mežu, kilometru plašā frontē tā pār-

gājusi uz Olaines mežu.

Reizē ar nogrāvošanu sistēmatiska —

meža ceļu un uguns stigu izbūve gadu
no gada vairāk atvieglināja mežu deg-
šanas ierobežošanu. Šī gadsimteņa sā-

kumā, uzceļot novērošanas bākas lie-

lākās mežniecībās. (Olainē, Piņķos, Ikš-

ķilē) ar telefona savienojumiem ar cen-

tru un mežsargiem bija radīta iespēja
ātrumā pamanītu meža uguni jau sā-

kumā apturēt, — tā kā meža degšanas

gadījumiem vairojoties, sakarā ar au-

gošo ļaužu kustību mežā (līdz 80 un

pāri par 100 gadījumiem vienā vasarā)
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Pīļu medības Babītes ezera gātēs.

mežu degšana tomēr nav pieņēmusi lie-

lākus apmērus; vairāk kā 70% no

ugunsgrēka taču vairāk tiek apdzēsti,

nesasniedzot pūrvietas lielumu, ap 20%

līdz 6 pūrv. lielu; visvairāk dedzis ne-

produktīvās meža daļās. Pēdējā laikā

vislielākā meža degšana izcēlās pie sti-

pra vēja neparasti sausā vasarā 1910.

g. Olaines Dzelzskalna mežsarga apgai-

tā, kur izdega ap 6 kv. km pusno-

susināta, pa lielākai daļai neapmežota

purvāja.

Pasaules karš ar savu postu sevišķi

smagi ķēris Rīgas pilsētas lauku un

mežu īpašumus patrimoniālapgabalā un

Rīgas apriņķa robežās — visas frontes

garumā no jūrmalas, resp. Babītes eze-

ra pa Kurzemes un Piņķu-Olaines ro-

bežām — gar Misas upi un Daugavu
līdz Ogrei-Sprēstiņiem, to pārvēršot

par pirmo kaujas joslu un tās tuvāko

aizmuguri. Divi gadu ilgā pozicijas ka-

rā postījumus neizdarīja tik daudz ie-

naidnieku granātas un indīgās gāzes,
ka paša krievu kara spēka darbība, me-

žu cērtot kara vajadzībām, nometnēm

un apcietinājumiem, tranšējām un bē-

gamiem grāvjiem, un bezgalīgiem kara-

ceļiem, kam par upuri krita dažāda ve-

cuma meža audzes Vēl nelietojamas smal-

kās jaunaudzes iznīcināja biežas me-

žu degšanas. Izpostīts izrādījās arī lie-

lais grāvju tīkls, kas aizsērējies un aiz-

audzis gan aiz inošķilotiem koku za-

riem, gan tīšam aizsprostots, radīja ilg-
stošus pārpludinājumus un pārpurvo-

jumus. Mežu un sevišķi ēku bojājumi
turpinājās lielinieku un arī Bermonta

laikā.

Saskaņā ar Rīgas pils. nekustamo īpa-

Šumu nodaļas „kara zaudējumu aktu"

1920. g. pilsētas meži cietuši šādus

zaudējumus:

Mežu sastāvā Mežkalpotāju saimniecībās

Dreiliņu m. 487.492 zelt.rbļ. 9.235 zelt. rbļ.

Olaines
„

2.289.391
„

217.897
„

Piņķu
„

1.852.733
„

172.237
„

Ikšķiles „
1.133.466

„
96.297

„

Limbažu
„

—

„
18.558

„

Kopā 5.763.062zelt.rbļ. 514.224 zelt.rbļ.

Visvairāk cietusi Olaines mežniecība,

kur no 13 mežkalpotāju saimniecībām

palikušas nepostītas, kaut arī bojātas,
tikai trīs, un derīga meža pārpalicis

ap vienu astoto daļu.

Līdzekļu trūkuma dēļ visi saimniecības

atjaunošanas darbi stipri ieilgst, kara

izcirtumu (ap 3600 ha) apmežošana pa

daļai arī tamdēļ, ka darbi koncentrējas
īsā pavasara laikā, pie aprobežotiem
darba spēkiem. Un kaut arī kailcirtes

un retaines ap 20% apmežojas dabīgā

ceļā, visumā kara spēka bojātie izcir-

tumi jo ilgāki, jo vairāk zaudē dabīgas
meža zemes īpašības, noaugdamas vi-

sādām nezālēm, apgrūtinot lielā mērā

meža atjaunošanu.

No 1921. g. līdz 1930. g. izvesti šādi

darbi:

Ls

Meža kultūras (sēšanaun dēstīs.) 2430ha 111.340

Vecu grāvju tīrīšana 550 km 123.634

Jaunu grāvju rakšana
....

100
„

51.225

Stigu tīrīšana 380
„

19.500

Jaunu stigu rakšana 20
„

2.325

Ēku jaunbūves (55 ēkas) . . . 105.067

Ēku remonti 82.856

Kopā 495.947-

Pieturoties pie bojāto mežu saimniecī-

bas plāniem pirmām gadudesmitam, me-

ža izmantošana visumā nav pārsniegusi

paredzēto gada normu
— 1,7 m 3 no

1 ha, — kopā ap 43.100 m 3. (pirms kara

— 3,5-4 m 3 no 1 ha ar 60.000-90,000

m 3). Lietkoku % ir bijis 40—50%, —

brutto ieņēmumi Ls 350,000—550.000 ga-

dā (10—15% blakus ieņēmumi). Algas
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Mednieku paslēptuve pie Babītes ezera

un braukšanas nauda 120.000—130.000

Ls gadā. Līdz 1930. g. meži ir devuši,

atrēķinot visus izdevumus, pāri par 1

milj. ls lielu atlikumu. Tā kā ar taga-

dējo saimniecības plānu būs izmanto-

tas kara bojātas, izretinātas, pārstāvē-

jušas vecās audzes, turpmāki pa-

redzami pamazināsies normālais cirša-

nas kvantums, — kaut apmežota meža

platība tagad ap 17% lielāka nekā

pirms kara: pirmkārt mežs saņē-

mis no lauksaimniecības prāvus zemes

gabalus atpakaļ, kas tai izrādījušies par

nepiemērotiem, — tā kara iznīcinātā

„Zālaines" sīkgruintnieku kolonija —

Olainē, — pie Kurzemes robežām, visai

purvainā, tikai ar nesamērīgi lieliem iz-

duvumiem nosusināmā apgabalā, kur

iedzīvotāji jau pirms kara tikko spēja

savu dzīvību vilkt. — Tad tai pašā joslā

pie Kurzemes rob. Piņķu mežn. Lielā

Cena, kur uz 1868. g. lielā izdeguma, pēc

tam nogrāvota, nometinātie sīkgruntnie-
ki — neizdevīgu satiksmes apstākļu un

nepietiekoša ūdens krituma dēļ neva-

rēja pastāvēt, un pirms kara jau iznīka.

Apmaiņas ceļā ar valsts zemes fondu

pilsēta saņēma Kleistes muižas novadu.

Bez tam pie pēdējās taksācijas izrā-

dījies, ka sakarā ar līdzšinējiem nosu-

sināšanas darbiem produktīva meža pla-

tība palielinājusies par vairāk kā 2000

ha, — īpaši Olaines novadā.

Pašreiz mežniecībās iedalītas zemes sa-

dalās:

Brieži Ikšķiles mežn. Kranciema apgaitā pirms

kaŗa.

Apmež. lauksaimniec. purvāji un

ha (m. pļavas un nederīga
dienesta zeme) ha ha

Piņķos 6.808,4 1.024 6.813

Olainē 6.176,7 1.181 6.901

Dreiliņos 1.696,7 61 105

Mežaparkā 566,3 — —

Ikšķilē 7.222,3 753 342

Limbažos 2.978,7 314 826

Kopā 25.449 3333 14.987

43.769 ha

Uz apmežotas platības atrodas ap 80%

skuju koku, 20% lapu koku.

Līdz ar mežiem no kara ļoti cietuši

meža kustoņi; briežu vairs nav; bet stir-

nas atkal pamazām ievainojas. Medī-

bas izdotas pa atsevišķām mežniecībām

medības biedrībām uz 6 g. Medību ie-

ņēmumi, ieskaitot maksu par nošautām

stirnām sasniedz gadā Ls 9000—12.000.

Pēc kara un nemiera laikiem gadu no

gada vairāk nodibinoties normālai dzī-

vei, mazinājušās meža zādzības, patva-

rīgas ciršanas, līdz ar to arī iekasēta

soda nauda, — piem.: 1925. g. bijuši vēl

153 gadījumi un iekasēti Ls 1553 soda

naudas. 1930. g. — jau tikai 103 gadī-

jumi un iekasēti Ls 699.

Turpretim medību pārkāpumi ir vai-

rojušies, sakarā ar pieaugošo stirnu

skaitu: (1925. g. 14 gadījumi, 1930. g.

46 gadījumi).
No lielākām degšanām pils. meži pēc

kara visumā bijuši pasargāti; pa 75%

līdz 85% uguns ir tikusi apdzēsta, tai

neizplešoties pāri par 1 ha.

Kara izpostītie pilsētas meži, kas nor-
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mālā apsaimniekošanā pirmskara iene-

sībā pārspēja lauksaimniecību, ļoti sa-

mazinātas veco koku krājas dēļ, pa-

redzamā nākotnē liekas nevarēs kādu

laiku nekādus atlikumus atmest. Nav

arī iespējams pēc agrāka parauga me-

žu ienesību mākslīgi pacelt, nododot

daļu no mežiem ienesīgākiem apsaim-

niekošanas veidiem,, piem.: lauksaim-

niecībai, jo pēdējā pati, nonākusi pie

augstām darba algām un zemām pro-

duktu cenām, ļoti kritiskā stāvoklī.

Apsaimniekošanas izdevumi tādēļ uz-

skatāmi kā noguldījums „zaļā bankā"

uz drošiem %°/o iemaksātām rentēm,

kas ar augļiem atgriezīsies, kad koki

būs sasnieguši derīgas dimensijas. Nav

arī solidākas drošības kā meži kādam

ilggadīgam aizņēmumam. Kā redzams

iļo citu pilsētu piedzīvojumiem, lielpil-
sētām ir ieteicams turēt savā rīcībā

prāvus zemes īpašumus visādām pašreiz
vēl neparedzamām labierīcēm.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS PAMATUZŅĒMUMI
B. BURCHARDS un A. DUMBERGS

Uzņēmumu nodaļā ietilpst: 1) elektrī-

bas iestāde, 2) gāzes iestāde, 3) ūdens-

vads*), 4) tvaikoņu satiksme un 5) ielu

dzelzceļš (kas uzņēmumu nodaļai pie-

vienots 1931. g. beigās).
Savā laikā katra no minētām iestādēm

darbojās pilnīgi patstāvīgi un norēķi-

nājās tieši ar pilsētas valdi.

Doma par pilsētas uzņēmumu apvieno-

šanu vienā atsevišķā nodaļā, padodot

šos uzņēmumus vienai vispārējai vadī-

bai, radusies 1903. gadā. Tamdēļ arī mi-

nētā gada 10. novembrī pilsētas dome

pieņēmusi lēmumu par šādas atsevi-

šķas nodaļas dibināšanu un ar 1904. g.

1. jūliju jaunā pilsētas uzņēmumu no-

daļa uzsāka savu darbību.

Elektrības iestāde.

Par pilsētas centrālo elektrības staci-

jas ierīkošanu sāka nopietni domāt ti-

kai 1890. gadā, sakarā ar kādas fir-

mas lūgumu atļaut viņai būvēt cen-

trālo elektrības staciju. Pilsētas valde

nozīmēja speciālu kommisiju, kurai bija

jāinteresē jās un jāvirza pilsētas cen-

trālās elektrības stacijas būves jautā-

jums uz priekšu.

Viens no svarīgākiem jautājumiem ta-

nī laikā bija noskaidrot, vai, izbūvējot
centrālo elektrības staciju, radīsies arī

pietiekoši liels skaits strāvas noņēmēju?

Šis jautājums tika izšķirts pozitīvi. Un

patiešam šāda slēdziena pareizību ap-

stiprināja turpmākā lietas gaita.

1887. g. Rīgas pilsēta izbūvēja pagaidu
elektrības staciju pie I pilsētas teātra

(tagadējā, nacionālā opera), no kuras

stacijas 1891. gadā sāka dot strāvu arī

*) Apcerējums par ūdensvadu pārnests uz nodalu
~Labierīcības". Red.

privātiem patērētājiem. Drīz vien pa-

tērētāju skaits tā pieauga, ka stacija ne-

varēja apkalpot pat tuvākos rajonus.

Sakarā ar to pilsēta 1901. gada 10. de-

cembrī atļāva privātiem uzņēmējiem ra-

žot elektrības strāvu pārdošanai līdz

tam laikam, kāmēr pilsēta izbūvēs sa-

vu centrālo elektrības staciju.

1903. gadā skaitījās jau 16 privātas sta-

cijas, kuras apgādāja Rīgas iedzīvotā-

jus ar elektrības strāvu.

1903. g. 3. martā pilsētas dome pieņēma

centrālās elektrības spēka stacijas iz-

būves projektu un budžetu. Izbūves

izdevumus nolēma segt iekšējā aizņē-

muma veidā, izlaižot pilsētas obligāci-

jas par 1.500.000,— kr. rbļ. nomināli.

Spēka stacija sāka darboties 1905. g.

marta mēneša vidū; oficiālā stacijas at-

klāšana notika 1905. gada 1. maijā.

1904. g. 26. jūlijā pilsētas valde izdeva

pagaidu noteikumus par elektriskās

strāvas piegādāšanu. Starp citu tanī

pašā laikā izdots arī pirmais elektrības

tarifs, kas sadalīts divās pamatdaļās:

1) nomas nauda par elektrības skaitī-

tāju, no 3 rubļiem (5 hekt.) līdz 24 rbļ.

(virs 100 hekt.), skatoties pēc skaitī-

tāju lieluma; 2) maksa par nodoto

strāvu. Maksa par nodoto strāvu sa-

dalīta divās pamatgrupās:

a) apgaismošanas tarifs: līdz 60 klv.

st. 33 kap. par st., no 61—90 klv.sf. 30

kap. par st., no 91—120 klv. st. 27 kap.

par st, no 121—150 klv. st. 24 kap. par

st, no 151 klv. st. un tāļāk 15 kap. par

st.; b) tarifs motoriem, apkurināšanas

ierīcēm un t. 1. (zināmā mērā spēka

tarifs): līdz 150 klv. st. 15 kap. par st.,

no 151—300 klv. st. 12 kap. par st., no

301 klv. st. un tāļāk 9 kap. par st.

Zemāk pievesta tabele rāda centrālas
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Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļas kases telpas

elektrības stacijas darbības attīstību

pirmos trīs gados, t. i. no 1905. gada
1. maija līdz 1907. g. 31. decembrim.

Tarifi pēc tam vairākkārtīgi grozīti,
sīkāki sadalot cenas par attiecīga pa-

tēriņa daudzumu.

Radikāli tarifi grozīti 1924. un 1928.

gados, liekot tarifa pamatos jaunus

principus.

lepriekšējie tarifi pamatojās vienīgi uz

patērētām klv. stundām, kam sekoja at-

tiecīgi cenu pazeminājumi.

Ar 1923. g. 15. nov. pilsētas domes lē-

mumu 1924. gadā ievestos tarifos pa-
redzēts jauns princips, ka katra patē-
rētāja maksa par elektrības strāvas lie-

tošanu pamatojas pēc iespējas uz tie-

šiem elektrības iestādes izdevumiem,
kas zināmā mērā stabili un rodas, sa-

karā ar pieslēgto vatu un kilovatu skai-

tu, neatkarīgi no tam, vai patērētājs

strāvu patērē, vai ne.

Tādā kārtā attiecīgie tarifi tika sada-

līti divās daļās: a) pamatmaksā, kas ap-

tver pastāvīgus mēneša maksājumus,

neatkarīgi no patērētām klv. stundām,

pie kam pamatmaksas lielumu noteic

pie patērētāja pieslēgtie vati, vai kilo-

vati un b) tiešā maksā par patērēto

strāvas daudzumu a 24 sant. par klv.

stundu.

Jaunais tarifs sadalās: 1)apgaismošanas

Gads
Ienākumi

Rbļ.

Izdevumi Tīra pejņa
RbJ. Rbļ.

Nodotas
kW-st.

Tanī skaita

p a fē r ē t ā j i e m Ielu apgai. stacijas Zudumi tīklā

apgaism. ļ spēkam smošanai vajadzībām untransī.

1905

1906

1907

73.340,69 63.677,52 9.663,17 349.802

180.194,75175.671,84 4.522,91 939.651

259.992,56201.393,97 58.598,59 1.391.720j

207.669

520.850

727.796

37.533

159.027

247.958

26.740

45 212 ;
70.446

16.150

28.482

48.556

61.710

176.080

296.964
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Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļas mechanizētās grāmatvedības nozare

tarifā „A", 2) dubulttarifā „D", 3) luk-

sus tarifā „L" restorāniem un kinema-

togrāfiem un 4) spēka tarifos „S", „Sn",

„Sa", „San", un „Sp'\

Ar 1927. g. 3. novembra domes lēmumu

1928. gadā galvenām kārtām grozīti ap-

gaismošanas tarifi.

Pastāvošais apgaismošanas tarifs ~A"

sadalīts divās daļās: a) mājturības ta-

rifā ~M", b) apgaismošanas tarifā „A".

Jaunais mājturības tarifs „M" ievests

dzīvokļiem, lai veicinātu elektr. patē-

riņu mājturībā. Tarifa aprēķināšana di-

binās uz dzīvokļa platību, resp. kvad-

ratūru un strāvas patērēšanas laiku, pa-

redzot divējādas cenas: 40 sant. un 20

sant. par klv. stundu.

Apgaismošanas tarifs „A" atstāts tikai

tiešai apgaismošanai: veikaliem, biro-

jiem v. t. t. Cena paredzēta bez pamat-

maksām par 1 klv. stundu: līdz 10 klv.

ā 38 sant, no 101—300 klv. ā 30 sant.,

no 301 —1000 klv. a 26 sant. un pārejam

klv. ā 25 sant.

Tāpat specificēti vairāk dubulttarifi, ie-

vedot tos, kā mājturībai, tā arī apgai-
smošanai.

Speķu tarifos pec būtības lielas pār-

maiņas nav izvestas.

Nācis klāt jauns tarifs „Sr" tiem patē-

rētājiem, kuriem savas elektriskās sta-

cijas, bet kas vēlas saņemt pilsētas strā-

vu, ka rezerves spēku, un „Sp" tarifs

rūpniecības lielpatērētājiem.

Elektrības iestādes attīstības gaitu, sā-

kot ar 1920. gadu raksturo zemāk pie-

vestā tabele.

Pievestā tabelē nav uzrādīti elektr. ie-

stādes ekspluātācijas rezultāti par pe-

riodu 1916.—1920. gadu, jo pieejamie

dati, sakarā ar kara un pēckara laik-

metu, ir visai nepilnīgi un nevar dot

pareizo ainu elektrības iestādes attī-

stības gaitā.
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Sākot ar 1921. g. ražotais strāvas dau-

dzums, kā arī ieņēmumi strauji pieaug.

1924. gadā tika pārņemta Rīgas ielu

dzelzceļu a/s. spēka centrāle Miķeļa

ielā, kas pārbūvēta un viņā ierīkotas

uzņēmumu nodaļas centrālās darbnīcas

un noliktavas. Strāvu pēc tam ielu

dzelzceļiem piegādā pilsētas centrāle.

Lai veicinātu tāļāku strāvas patēriņa

pieaugumu mājturībā, 1927. gadā pro-

pagandas nolūkos ierīkots pie uzņēmu-

mu nodaļas elektr. aparātu veikals, ku-

rā pārdod uz nomaksu strāvas patē-

rētājiem dažādus aparātus mājturības

vajadzībām. Daudz iedzīvotāju līdz šim

bija spiesti atturēties no elektr. strā-

vas lietošanas aiz tā iemesla, ka viņiem

nebija pa spēkam, līdzekļu trūkuma

dēļ, ierīkot elektriskās apgaismošanas
ietaises savos namos un dzīvokļos. Lai

atvieglotu šādu ietaišu ierīkošanu, sā-

kot ar 1928. gadu, uzņēmumu nodaļas
budžetā paredzēti krediti aizdevumiem.

Augšminētie jaunievedumi stipri veici-

nājuši elektr. strāvas patērētāju skaitu,
kā arī patērējamās strāvas pieaugumu.

Gāzes iestāde.

Pirmā gāzes fabrika dibināta 1813. g.
Londonā.

Līdz XIX gadsimteņa vidum gāzes ra-

žošana un lietošana bija ļoti maz iz-

platīta un 60. gados šī nozare tik tālu

attīstījās, ka sāka ieņemt redzamu vie-

tu pasaules rūpniecībā un ar panāku-
miem sāka konkurēt petroleju.
Gāzes fabriku attīstīšanos sevišķi vei-

cināja lieli uzlabojumi gāzes ražošanas

un apgaismošanas technikā.

Apspriedes par gāzes fabrikas dibinā-

šanu Rīgā sākās jau XIX gadsimteņa 30.

gados, bet 40. gados maģistrāts sāka

nopietnāki šim jautājumam pieiet.
Rezultātā 1846. gadā uzdots dzīvokļu

pārvaldei slēgt līgumu ar kādu Parī-

zes firmu par gāzes iestādes izbūvi

pilsētas apgaismošanai Firma noban-

krotēja un sarunas izjuka. Tad nozī-

mēta kommisija no ģildēm, kas ve-

da sarunas ar Berlīnes gāzes fabrikas

direktoru Kīnelli. Arī šīs sarunas ne-

deva rezultātu. 1852. gadā ģenerāl-gu-
burnātors Suvorovs deva rīkojumu no-

zīmēt jaunu kommisiju, kura tāpat ne

pie kādiem rezultātiem netika.

Tā pagāja 1854. un 1855. g. un tikai

1857. gadā sarunas šinī jautājumā deva

rezultātus un direktora Kīnella izstrā-

dātais projekts no ministrijas tika ap-

stiprināts.

1861. gadā stājās pie gāzes fabrikas iz-

būves un 1862. g. Rīgas ielas sāka ap-

gaismot ar gāzi.

Fabrikas izbūve izmaksāja 297.000,— kr.

rubļus. lestādes ražošanas spējas bija

Gads
Ienākumi Izdevumi Tīra peļņa

Kr. rbļ. vai Ls Kr. rbļ. vai Ls Kr. rbļ. vai Ls

Nodotas

kW-st. patērē

apgaism.

patērētajiemēti

_

i a ii

ā j i em

spēkam

Ielu ,i- Itacijas ;īk

smošanai vajadzīb. un transf.

1910

1911

1912

1913

1914

1915

479.252,62 244.359,18

662.946,91 264.139,99

877.651,95 373.379,89

1.179.334,88 477.271,15

1.318.098,41 609.048,01

1.003.747,99 690.187,54

Latv. rubļ. Latv. rub}.

110.883.826,51|45.347.441,24
154.233.729,8753.641.693,44

234.893,44
398.806,92

504.272,06
702.063,73
709.050,40

313.560,45

2.712.150

3.699.910

5.951.870

8.199.640

10.201.920

6.646.110

1.354.249

1.761.346

2.366.631

2 844.450

3.215.565

1.969.079

774.087

1.247.818

2.071.849

3.114.540

4.677.437

3.142,713

74.814

74.828

79.820

106.280

86.383

22.802

62.634

76.300

87.918

99.754

135.2511
57.516

446.366

539.618

1.345.652

2.034.616

2.077.124

1.454.000

1921

1922

Latv. rubļ.
65.536.385,27

100.592.036,43
11.090.620

12.486.000

7.636.989

5.652.666
apg. unsp.

3.424.064

4.532

23.126

55.044

25.000

3.394.055

3.361.144

1923

1924

1925

1926

1927

1928
1929

1930

4.902.739,09 1.283.750,10

4.479,745,63 2.170 987,63

5.494.002,23 2.208.449,90
5.951.085,55 2.730.184,86

7.114.839,99 3.046.961,37

72.670.035,52 29.222.231,12

9.552.407,91 3.594.376,60
10.115.224,28! 4.114.854,65

Ls

3.618.988,99
2.308.758—

3.285.552,33

3.220.900,69
4.067.878,62

4.344.804,40
5.958.031,31

6.000.369,63

18.201.800

25.526.100

32.219.200

37.229.550

44.504.500

57.054.340

67.307.250

76.742.050

7.166.012

6.960.662

9.873.135

9.972.811

11.789.485

12.462.182

16.537.492

18.600.838

6.261.416

11.510.035

15.551.139

19.123.024

24.656.963

30.679.907

43.968.010

48.350.325

103.342

200.000

316.169

500.000

500.000

835.000

1.010.950

1.340.000

65.500

122.000

137.732

592.835

660.057

689.109

542.526

642.869

4.605.530

6.733.403

6.341.025

7.040.880

6.897.995

12.388.142

5.258.272

7.798918
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aprēķinātas uz 2000 kub. mtr. dienā ar

iespēju paplašināt līdz 5700 kub. mtr.

dienā.

Sakarā ar Rīgas ātro attīstības gaitu arī

gāzes iestādes darbība strauji papla-

šinājās un 1871. gadā patēriņš pār-
sniedza iepriekš aprēķināto ražotspē-

ju par 60%.

Gāzes iestādes paplašināšana sākās ar

gāzometra stacijas izbūvi Mūksalas ielā

1872. 1873. g., tālāk 1874/1875. g. iz-

būvēta otra gāzes fabrika Bruņinieku
ielā.

Otrā gāzes fabrika aprēķināta uz 10.000

kub. mtr. ražotspējas dienā, bet 1880.

g. arī tā sasniedza savu maksimumu.

1882. g. otrā gāzes fabrika tika atkal

paplašināta ar aprēķinu sasniegt pakā-
peniski 35.000 kub. mtr. ražotspēju

dienā.

Pakāpeniski visa gāzes ražošana pār-

nesta uz otro gāzes fabriku, resp.

iestādi un 1907. gadā pirmā gāzes fa-

Rīgas pilsētas elektriskā spēka stacija

brika tagadējā Zigfr. Meierovica bulv.

galīgi beidza strādāt.

Bez sava tiešā uzdevuma, — gāzes ra-

žošanas, iestāde izstrādā arī blakus pro-

duktus, kā: koksu, darvu un amoniaku.

1902. gadā 4. novembrī pilsētas dome

nolēma par gāzi, piegādātu patērētā-

jiem caur gāzes mērītājiem, ņemt se-

košu maksu: par 1000 kub. pēd. ap-

gaismošanai piegādāto gāzi 2 rbļ. 50

kap., par 1000 kub. pēd. vārīšanai un

spēkam piegādāto gāzi 2 rbļ.
Bez tam tika ņemta vēl nomas nauda

par gāzes mērītājiem no 2 rbļ. līdz 24

rbļ. gadā, skatoties pēc mērītāja lie-

luma.

Tagadējais gāzes tarifs grozīts tādā vei-

dā, ka
par patērētājiem piegādāto gāzi

ņem vienu cenu, proti: 20 sant. par

kub. mtr.

Izņēmums pielaists vienīgi lielpatērētā-

jiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz
3000 kub. mtr., šādos gadījumos aprē-

ķina 19 sant. par kub. mtr.
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Atstāta spēkā gāzes mērītāju nomas

nauda no Ls 3.— līdz Ls 60.— gadā,

skatoties pēc mērītāja lieluma.

Tagadējam vienkāršotam gāzes tarifam

ir arī savs pamats, jo gāze gandrīz

vairs netiek lietota apgaismošanai, bet

tikai vārīšanai, apsildīšanai un rūpnie-

cības vajadzībām. Izņēmums vienīgi

ielu apgaismošanā, kur pa daļai tiek

pielietota arī gāze.

Zemāk pievesta tabele rada gāzes ie-

stādes attīstības gaitu pirmajos gados.

Tāļako gāzes iestādes attīstības gaitu rada sekoša tabele

Kā redzams no augšminētās tabeles, tad

gāzes iestādes ieņēmumi, tāpat ražotais

gāzes daudzums beidzamos gados, sevišķi

sākot ar 1925. g., stipri pieauguši.

Gāzes patēriņa pieaugumu stipri vei-

cinājusi izvesta gāzes pielietošanas pro-

paganda, ierīkojot pie gāzes iestādes

gāzes aparātu izstādi un pārdodot apa-

rātus uz nomaksu gāzes patērētājiem.
Beidzot, lai veicinātu gāzes patērē-

*) Rubrika „atlikums" iekavās ievestās summas

apzīmē attiecīga gada zaudējumus.

tāju pievienošanos gāzes vadu tīklam,

izvestas bezmaksas gāzes vadu insta-

lācijas atsevišķos namos, kādām nolū-

kam budžetā pēdējos gados paredzēti

speciāli krediti.

Tvaikoņu satiksme.

Kopš seniem laikiem satiksmi starp

abiem Daugavas krastiem uzturēja tā

saucamā «pārcelšanās pārvalde" (Ūber-

•**) Par 1917. g. uzradīti tikai kases (kameralie)

ieņēmumi — izdevumi.

Gads
Ieņēmumi

Kr. rbļ.

Izdevumi

Kr. rbļ.

likums

Kr. rbļ.
ažots gāzes

Kub. pēd.

1863/64.

1868/69.

1873/74.
1778/79.

1883/84.
1888/89.

1893/94.
1899/900.

126.771,52

148.078,22
198.968,60

312.648,72
336.083,75

271.568,59
331.564,76

486.650,19

116.049,40

126.024,62
186.210,97

272.809,58
275.521,32

248.842,81
275.470,07

400.532,27

10.722,12
22.053,60

12.757,63
39.839,14

60.562,43
22.725,78

56.094,69
86.117,92

30.986.000

43.709.000

64.263.000

92.997.000

121.323.000

104.547.000

121.552.000

175.347.000

Gads
Ieņēmumi

Kr. rbļ.

Izdevumi

Kr. rbļ. I
Atlikums

Kr. rbļ.
Ražots gāzes

kub. pēd.
Gāzes zudums

tiklā

1910

1911

1912

1913

1914
1915

1916

1917**)
1918

1919

1920

1921

1922

550.924,42
545.294,01

"

559.064,74 !
571.123,75
528.214,90

459.868,72
342.876,84 ļ

Vācu markās

830.944,84

2.034.897,44
Latv. rubļ.

1.225.615,63 ļ
9.041.472,47 !

21.290.541,35
30.348.670,97

Latos

618.476,42

521 652,51

632.534,35
716.723,16

842.780,72
895.470,16

1.081.041,50
1.210.172,42

440.482,51

432.537,88
452.004,97
513.204,05

548.630,60

469.941,70
541.903,97

Vācu markās

1.403.184,19

1.658.699,52
Latv. rubļ.

2.170.597,84
7.519.786,26

28.229.819,54
23.040.259,07

Latos

529.063,25

587.507,05

589.015,93
664.124,27

729.723,40
729.850,68

795.516,52

893.264,66

110.441,91
112.756,13

107.059,77
57.919,70

(20.415,70)*)
10.072,98

(199.027,13)
Vācu markās

(572.239,35)

376.197,92
Latv. rubļ.

(944.982,21)
1.521.686,21

(6.939.278,19)
7.308.441,90

Latos

89.413,17

(65.854,54) |
43.518,42
52.598,89

113.057,32

165.619,48
285.524,98

316.907,76

221.675.000

224.906.000

232.301.000

231.163.000

209.434.000

145.870.000

98.672.000

93.244.700

99.120.000

93.327.000

64.894.000

62.026.000

63.600.000

63.001.000

Kub. metros

2.657.985

2.631.117

3.153.616

3.381.401

4.020.564

4.486.526,2
4.821.245

22.050.500

19.668.700

27.979.700

29.246.600

26.327.800

30.350.300

32.946.609

28.452.400

21.672.100

11.104.500

13.011.140

16.817.468

17.178.079

18.608.571

Kub. metros

566.643

229.353

362.468

223.626

226.171

206.244,2
213.484

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930
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setzeramt). Vienīgi šai pārvaldei bija
dota tiesība uzturēt laivu satiksmi, starp

Daugavas krastiem pilsētas robežās. Sa-

ņemot šo privilēģiju, pārcelšanas pār-

valdei no savas puses bija jāuzņemas

bez atlīdzības palīdzēt pilsētai pie plo-

stu tilta uzstādīšanas un izņemšanas,

atbildēt par preču nogādāšanu no vie-

na krasta uz otru, pārvadāt pastu un

~kroņa" mantas bez atlīdzības v. 1.1.

1851. gadā toreizējais ģenerālgubernā-
tors atņēma pārcelšanas pārvaldei vi-

ņas līdzšinējās monopoltiesības.

Turpmāk satiksmes uzturēšanu starp

abiem krastiem pilsēta izdeva izsoles

ceļā tirgotājam B. Vajenām. Saskaņā
ar noslēgto līgumu ar pilsētu Vajens

apņēmās izpildīt tos pašus pienāku-

mus, ko izpildīja līdz šim pārcelša-
nas pārvalde", un bez tam uzņēmās vēl

piemaksāt pilsētai katrujsadu Rbļ. 700,

Pārcelšanas tarifu noteica jvilsētas ka-

ses kollēģija un to apstiprināja ģenerāl-

Elektriskās spēka stacijas mašīnu telpa

gubernātors. 1871. gadā pilsēta līgumu

ar B. Vajena pēcnācējiem atjaunoja līdz

1883. g., pie kam nomnieki apņēmās
maksāt pilsētai Rbļ. 3000.— gadā. Kaut

gan nomnieki gandrīz 30 gadus baudīja

tiesības, uzturēt satiksmi starp Dauga-
vas krastiem un ar laiku laivu vietā

bija ieguvuši tvaikoņus, viņi, sakarā ar

Pārdaugavas iedzīvotāju skaita pieau-

gumu, līgumam izbeidzoties, tomēr vairs

nevarēja sekmīgi pildīt pilsētas prasī-
bu pēc ērtas un ātras satiksmes. Pilsē-

tai ienāca sūdzības no Pārdaugavas ie-

dzīvotājiem un 1882. g. pilsētas dome

nolēma uz sava rēķina būvēt 6 piemē-

rotus tvaikoņus, atstājot jautājumu at-

klātu, vai pilsēta pate ekspluatēs šos

tvaikoņus, vai iznomās tos uzņēmējam.

Pārrunājot šos jautājumus, līgums ar

uzņēmēju — Vajena pēcnācējiem tika

pagarināts vēl uz vienu gadu t. i. līdz

1884. gadam. Attiecībā uz tvaikoņu ie-

gādāšanu pilsēta, ņemot vērā Daugavas
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Rīgas pilsētas gāzes fabrika

seklumu, nolēma pasūtīt pie firmas Lan-

ge un Skuje 5 ar lāpstu riteņiem dzītus

tvaikoņus par Rbļ. 90.000,—. Izmēģi-

nājuma veidā pilsēta nolēma šos tvai-

koņus pate ekspluatēt un 1884. g. 1. jū-

lijā uzsāka tvaikoņu satiksmi starp Dau-

gavas krastiem.

Pirmos tvaikoņus nosauca A., 8., C,

D., un E. Pamazām tvaikoņu satiksme

attīstījās. 1895. gadā pilsēta nopirka no

tās pašas firmas Lange un dēls 3 mazus

skrūvju tvaikoņus par Rbļ. 20.000,—,

kuriem deva nosaukumu F., G. un H.

Bet 1896. g. pilsēta pasūtīja atkal pie
minētās firmas vienu lielāku skrūvju
tvaikoni par Rbļ. 9200,—, ar nosaukumu

J. 1899. gadā pilsēta pārbūvēja tvai-

koņus F., G. un H., pagarinot katru par

7 pēdām. Pārbūve izmaksāja pilsētai
Rbļ. 4275,— par katru tvaikoni, un dar-

bu izveda tā pate firma. Tanī pašā
1899. g. pilsētas dome nolēma pasūtīt
vēl divus lielākus skrūvju tvaikoņus K.

un L. Pasūtījumu saņēma firma Lange
un dēls par Rbļ. 54.500,— un piegādāja
tvaikoņus aprīlī 1900. gadā. Tā tad

1900. gadā pilsētas īpašumā atradās 11

tvaikoņi.

Turpmākos gados, pārvadājamo pasa-

žieru skaitam pieaugot, vajadzēja iegā-

dāt jaunus tvaikoņus, jo ar esošiem tvai-

koņiem satiksme nevarēja pienācīgi ap-

kalpot atsevišķas līnijas.
Laikā 1906.—1914. gadam iegādāti se-

koši tvaikoņi: 1906. g. tvaikonis „M",

1911. g. tvaikoņi „N" un „0" un 1913.

g. tvaikoņi „P" un „R"; uz 1914. g.

1. janvāri tvaikoņu satiksmes rīcībā at-

radās 5 ratu un 11 skrūvju tvaikoņi.
Šinī laikā tvaikoņu kustība un pārva-

dājamo pasažieru skaits sasniedza savu

augstāko pakāpi. Turpmākos kara un

pēckara gados tvaikoņu satiksmes attī-

stība strauji apstājās.

1915. gadā uz kara iestāžu pavēli gan-

drīz visus kuģus izņēma no apgrozī-

bas; vienu daļu no tiem rekvizēja kara

vajadzībām, bet atlikušos novietoja Jug-
las ezerā. Pilsētas rīcībā atstāja tvai-

Tvaikoņu nosaukums

Ga- ļ Pla- Sild- I
purns I tums grimē virsma Zirgu

SD

pēdas □ pēdas

5 tvaikoņiar lāpstu rite-

ņiem A.B.C.D. un E.

3 skrūvju tvaikoņiFGH.

1
„

tvaikonis J.

2
„ tvaikoņi K.L.

80 14 4 | 315 64
52 12>/« 4V2 240 52

58 12% 4 311 70

80 |15 4l/2
693 150
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Pilsētas tvaikonis ceļā uz Mīlmani.

koņus „N" un „0" satiksmes uzturē-

šanai ar Āgenskalnu.

Normālu satiksmi pa Daugavu varēja

atjaunot, sākot ar 1920. gadu. Uz 1921.

g. 1. janvāri tvaikoņu satiksmes rīcī-

bā atradās 5 ratu, 3 lielie un 3 mazie

skrūvju kuģi, kuri, sakarā ar neizve-

stiem kara laika kapitālremontiem, bija

galīgi nolietoti. Tvaikoņu satiksmes tu-

vākais uzdevums bija savest šos ku-

ģus braukšanas kārtībā. Arī no kara

iestādēm atpakaļ saņemtie tvaikoņi „R"

un „P" nebija lietojami bez kapitālre-
monta izvešanas.

Fot. Klio.

Turpmākos gados vajadzēja pakāpeniski
izvest kapitālremontu pie visiem tvai-

koņiem.

1924. un 1925. gados izveda tvaikoņu

„P" un „R" pārbūvi, pagarinot viņus

par 7,5 metriem; caur šādu pārbūvi 150

pasažieru vietā varēja uzņemt 400 pa-

sažierus.

1925. un 1928. gados iegādāja divus ma-

zāka tipa skrūvju tvaikoņus „vjc un

„N", kurus iznomāja Kundziņsalas lab-

ierīcības biedrībai satiksmes uzturēša-

nai starp Sarkandaugavu un Kundziņ-
salu.

Zemāk pievesta tabele redzam satiksmes attīstības gaitu 1884.—1900. gados

I

Gads

Āgenskalna līnija Iļģeciema līnija Klīversalas līnija Zundas līnija Pārdoto Brutto Izdevumi,
Netto

i

brauc, pārdot,
skaits biļetes

biļešu ieņēmums ieskaitot
peļņabrauc. pārdot,

skaits biļetes

brauc. ; pārdot,
skaits biļetes

brauc, pārdot,
skaits biļetes

kopskaits rubļos amortiz.

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

21.514 761.472

35.905 1.217.299

37.025 1.343.304

39.281 1.411.980

37.449 1.413.933

35.669 1.433.199

37.001 1.495.287

37.775; 1.473.379

37.959| 1.347.729

41.139 1.564.188

48.075 2.095.115

42.675 1.830.736

43.750 1.945.405

46.575 2.299.139

82.460 3.232.887

86.700 3.824.137

81.960 3.069.854

3.458| 94.195

6.058 179.231

6.526 205.630

6.552 214.100

6.5521218.365

6.318 204.353

6.370 210.290

6.448 205.373

6.478 202.598

7.267 216.889

9.000 265.171

7.900 233.031

8.520 185.298

15.660 345.588

19.800 579.554

20.400 704.336

14.950 580.160

7.392 238.153

7.400 214.664

5.208 146.308

10.856 347.374

9.072 279.515

3.696 106.385

2.184 57.843

10.000 319.110

7.8461 211.657

11.650 302.601

16.2961 582.755

10.600 439.263

4.224 260.454

3.840 70.867

3.230 96.423

14.820 465.914

5.890 139.886

1.093.820

1.611.176

1.695.242

1.973.454

1911.813

1.743.937

1.763.420

1.997.862

1.761.984

2.083.678

2.943.041

2.566.740

2.727.005

3.227.366

4.560.326

5.699.767

4.634.151

41.135,71

62.063,48
66.817,81

76.586,71
72.065,69

67.448,79
68.526,95

74.236,34
66.922,79
76.294,25

99.363,76
88.287,69
96.536.69

117.992,70
140.242,11
163.234,08
134.490,35

31.269,37

45.974,33
47.283,55

50.527,18
48.177,49
50.552,55

46.670,98
52.269,15
51.774 —

51.733,13

59.291,80
49.755,21

72.603,37
80.861,85

96.421,94

91.040,86
99.959,04

9.866,34

16.089,15
19.534,26
26.059,53

23.888,20
16.896,24

21.855,97
21.967,19

15.148,79
24.561,12

40,071,96
38.532,48

23.933,32
37.130,85
43.820,17

72.184,52
34.531,31

1.480 63.710

14.800 335.848

22.680 511.772

25.200 651.462

19.320 705.380

23.520 844.251
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Lielas grūtības ziemas laikā radīja sa-

tiksme uz Mīlmani caur Ķīšezeru, jo

tvaikoņu satiksmes rīcībā esošie kuģi

nespēja izlauzties caur ledu, lai nokļūtu

gala piestātnē. Lai novērstu šīs grū-

tības un uzlabotu satiksmi, 1929. gada

Rīgas biržas komiteja kuģu būvētavai

pasūtīja 250 P.S. stipro tvaikoni — led-

lauzi „S", kurš iesāka savus braucienus

1930. g. decembra mēnesī.

Tvaikoņu satiksmes pārvadājamo pasa-

žieru skaitu, kā arī ieņēmumus un iz-

devumus par periodu 1910.—1930. ga-

dam raksturo sekoša tabele.

Uz 1931. g. 1. janvāri tvaikoņu satik-

smes rīcībā atradās sekoši tvaikoņi:

Kā no augšējās tabeles redzams, tad

pēckara gados tvaikoņu satiksme savā

darbībā nevarēja sasniegt priekškara
stāvokli. Līdz 1925. gadam gan vēro-

jams zināms pasažieru skaita pakāpe-
nisks pieaugums, bet sākot ar 1926. g.,

pārvadājamo pasažieru skaits strauji
krīt, neskatoties uz to, ka 1928. gadā
tika pārņemta Mīlgrāvja pārceltuve un

ierīkota jauna līnija Mīlgrāvis-Loders.
Līdz ar ieņēmumu samazināšanos un

*) Tabele uzradīti kases (kamerālie) ieņēmumi —

izdevumi.

ļaunu līniju ierīkošanu pakāpeniski pie-

auga iztrūkums; pilsēta beidzamos sešos

gados piemaksājusi katru gadu ap Ls

200.000,— un vairāk. Augšminētā pa-

sažieru skaita samazināšanās izskaidro-

jama ar ielu dzelzceļu un autobusu at-

tīstības gaitu; it sevišķi šis apstāklis

attiecas uz Āgenskalna līniju, kur pa-

sažieru skaits samazinājies vairāk kā

uz pusi.

**) lekavas ievestas summas apzīmē attiecīga ga-
da iztrūkumu.

Nr.Nr.
Tvaikoņu

nosaukums

00

a
3

33
o

mtr.

a
3

mtr.

a

mtr.

03

š , a

mtr.

č» I

N 5"

Piezīmes

1—4 A.B.D.E. 24,40 4,27 1,21 30,4 64 Ratu

tvaikoņi
5—6

7

8

9

10—11

12

13-14

15

16

F.H.

J.

G.

N.

K.L.

M.

R.B.

S.

0.

21,28
17,94

12,4
14,6

24,40
24,40

26,20
31,35

15,5

2,87
3,95

2,7
3,4

4,56
5,17
5,50

6,4

6,7

1,67
1,67

1,2
1,1

1,97
1,97

1,82
2,45

1,5

22,43
28,92

11,3
25,9

64,7
44,96

39,22
75,5

13,5

52

70

32

48

140

150

113

250

50

I Skrūvju

(tvaikoņi

Tvaika

prāmis

Pārdot biļešu skaits Pārdoto

biļešu
kopskaits

Ieņēmumi — izdevumi*)

iads Zundas

līnija
ļKlīver- [Mīlmaņaļ Citas

ļsalaslīn.l līnija ļ līnijas
IeņemtsAgenskal- Iļģeciema

na līnija līnija
Izdots Atlikums

910

911

912

913

914

915

916

4.218.902 1.328.990

3.942.8141.364.475

4.207.4641.438.570

4.575.2721.608.074

4.426.3221.496.197

3.768.009 529.175

4.093.680 326.672

1.160.225

1.245.774

1.211.685

1.237.553

1.372.454

574.942

474.736

452.258

606.384

459.871

587.927

436.334

7.182.953

7.005.321

7.464.003

7.880.770

7.882.900

5.308.460

4.420.352

Kr. rubļ.
209.364,85

208.235,35

211.110,52
236.268,28!
231.984,28
149.957,10

158.905,75
Vāc. mark.

486.316,43
585.225,92
Latv. rubļ.
350.964,91

1.992.164,93i
11.461.062,10!

13.434.197,75

Kr. rubļ.
125.270,23

135.051,82
155.391,44

162.465,49

174.354,57
175.372,26
121.994,83

Vāc. mark.

410.962,33

569.017,50;
Latv. rnbl.

465.975,26
3.101.429,70

12.567.227,74

15.099.382,12

Kr. rubļ.
84.094,62

73.183,53
55.719,08

73.802,79
57.629,71

(25.415,16)**)
36.910,92

Vāc. mark.

75.354,10

16.208,42
Latv. rubļ.

(115.010,35)
(1.109.264,77)
(1.106.165,44)
(1.665.184,37)

917

.918

3.746.820 470.938

3.756.653 506.099 8.036 69.492

4.217.758

4.340.280

919

920

921

.922

1.392.385 228.679

2.776.555 672.702

3.453.027 789.048

3.300.848 819.964

21.526

20.497

204.088

198.078

28.038

48 607

146.470 -

182.951 —

241.936 —

255.036 5.302

345.6681 18.065
372.373' —

381.529! 776

427.367(134.437

324.9371391.772
309.2161726.891

1.670.628

3.518.361

4.592.633

4.501.841

923
.924

.925

.926

927

.928

.929

.930

3.186.633 840.100

3.988.702 799.703

4.527.153 817.731

3.813.789 853.458

3.140.194 862.372
2.803.673! 805.860
2.309.193' 661.352
2.744.9831 735.225

378.340

394.225

702.585

450.153

493.193

385.383

248.971

256.991

742.794

91.707

354.254

154.539

66.414

32.563

115.547

4.647.009

6.185.762

6.502.909

5.844.027

5.032.603

4.623.134

3.968.788

4.888.853

Ls

324.597,49'
447.353,83
500.169,85
45.370,27

400.869,43

374.880,31
323.729,41

377.494,73

Ls

296.968,72
469.752,06
524.912,35!
568.448,60
577.799,61'
605.310,42

610.141,42

594.224,14;

Ls

27.628,77
(22.398,23)
(24.742,50)

(115.077,63)
(176.930,19)
(230.430,11)
(286.412,01)

(216.729,41)

I



371

RĪGAS PILSĒTAS LOPKAUTUVE

L. KUPITCS

Lopkautuves direktors

Rīgas pilsētas lopkautuve atrodas uz

154.500 kv. m lielas zemes platības

starp Bukultu un Lopkautuves ielām

un Ganību dambi. Stājoties pie būv-

projekta realizēšanas, vajadzēja šo, no

senākās Beļļu muižas iegūto, zemes ga-

balu paaugstināt ar uzbērumu, kādam

nolūkam izlietoti 410.000 kb. m smilšu

un zemju no Mīlgrāvja un gruntsgabala
tuvumā izraktiem kanāliem. 1894. gadā
iesāktos būves un citus darbus pabei-
dza 1. augustā 1897. g., kad arī lop-
kautuvi atvēra un nodeva publikas lie-

tošanā. Lopkautuve tagad spēj uzņemt
kaušanai dienā līdz 500 liellopu, 1000

teļu vai aitu un 300 cūku. Staļļos var

ievietot līdz 500 liellopu un līdz 1500

aitu, cūku vai teļu.

Lopkautuves tiešā pārraudzībā atrodas

arī abas pilsētas gaļas izmeklēšanas ie-

stādes — Ulbroka ielā un Vidzemes

tirgū, no kurām pirmā atvērta 1. no-

vembrī 1897. g., otrā — 1. augustā

1905. g.

Šo, zem veterinārsanitāras uzraudzības

stāvošo, triju iestāžu galvenais uzde-

vums ir: 1) izmeklēt kaušanai pa ze-

mes ceļiem un dzelzceļiem pienākušos

lopus, kā arī kauto lopu orgānu apska-
tīšana un pārbaudīšana no lietpratēju

puses, attiecībā uz noderīgumu uztu-

ram un lai nekaitētu veselībai, bet no-

vērstu briesmas, kādas varētu celties

baudot slimu gaļu; 2) aizsargāt konsu-

mentu pret ļaunprātīgu veikala piekop-

šanu, pārdodot tirgū mazvērtīgu gaļu

par pilnvērtīgu; 3) apkarot lopu sērgas,

izmeklējot dzīvus lopus, uzšķēržot lī-

ķus un atklājot lipīgas sērgas, kā arī

pabalstīt veterinārpoliciju un veterinār-

higiēnu.

Par lopkautuves lietošanu un pievestās

gaļas izmeklēšanu ņem sekošās, pilsē-

tas domes sēdē 13. decembrī 1923. g.

apstiprinātās nodevas:

A. Kaušanas nodevas:

Ls

par katru liellopu 3,—

„
zirgu 2,30

par katru teļu 1,20
aitu vai kazu 0,90

cūkulīdz24kgsmagu (līdz 60 mrc.) 0,40

„
no25-40kgsmagu(no 61-100,, ) 0,80

„ „
41-80

„ ~ (101-200 „) 1,50

„ „ 81-160,, „ (201-400 ~ ) 2,50

„ ~161 un vairāk kg smagām 3,—

B. Pievestās gaļas izmeklēša-

nas nodevas:

Ls

par katru liellopu 2,40

„
zirgu 1,80

„ teļu 0,90

aitu vai kazu 0,70

„ cūkulīdz24kgsmagu(līdz6omārc.) 0,30

„
no 25-40 kg (no 61-100 mārc.) 0,60

„
no 41-80kg (no 101-200 mārc.) 1,20

par katru cūku noßl-160kg (no 201-400 mrc.) 2 —

„ „
cūku ~161 kg un vairāk kg smagu 2,50

gab. cūkgaļas līdz 24 kg svarā

(līdz 60 mrc.) 0,30

par katru gabalu cūkgaļas no 25—40 kg

(no 61-100mrc.) 0,60

no 41—80 kg

(no 101—200 mrc.) 1,20

„ „ „ „
no 81 un vairāk kg svarā 2,—

C. Lopu tirgus nodevas:

Ls

par liellopiem gab 0,40

„
sīklopiem

„
. 0,20

„

cūkām
„ • 0,20

D. Staļļu nodevas:

Ls

par liellopiem gab 0,20

„ zirgiem . 0,20

„
sīklopiem un cūkām 0,06

E. Svaru nodevas:

Ls

par katriem 10 kg —01

„

katru svērumu ne mazāk, kā —,05
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Staļļos ievietotos lopus ēdina 2 reizes

24 stundu laikā, pie kam vienas rācijas

lielums ir: liellopiem 3 kg un aitām

1 kg siena, teļiem un cūkām Va kg ba-

rības miltu ar ūdeni. Barības nodevas

atkarīgas no ikreizējām tirgus cenām.

Kā lopkautuvē, tā arī gaļas izmeklēša-

nas iestādēs par slimo vai mazvērtīgu

atzīta gaļa padota konfiskācijai. Šādu

gaļu, saskaņā ar likuma noteikumiem,

atdod vai nu atpakaļ īpašniekiem ar

zināmiem ierobežojumiem (sālītā vai

vārītā veidā, vai ar A zīmogu mazvēr-

tīga"), vai arī nodod utilizācijas iestādē

iznīcināšanai, resp. pārstrādāšanai ga-

ļas miltos un techniskos taukos.

Utilizācijas iestāde.

No sākuma lopkautuves sanitārnodaļā

darbojās ietaise, kura izmantoja tikai

pašā iestādē par uzturam nederīgu at-

zīto gaļu un kritušos lopus, ražojot no

šāda materiāla gaļas miltus un techni-

skos taukus. Piemērojoties laika prasī-

bām, uzbūvēta 1915. gadā un atvērta

1919. gadā moderni nostādīta ūtilizā-

cijas iestāde, kurai jāapkalpo visa pil-
sēta. Šī iestādē uzstādīti 2 vārāmie

aparāti (1 Zenkveina, 1 Hartmaņa si-

stēmas), no kuriem katrs spēj uzņemt

un pārstrādāt (zem 6 atm. spied.) līdz

1700 kg jēlvielu. Ar ūtilizācijas iestā-

des atvēršanu, likvidēta izmantošanas

Pārskats par lopkautuves un gaļas izmeklēšanas iestāžu

darbību laikmetā no 1900.—1930. g.

a) Kauti lopkautuvē:

To skaita centrāla sav. „Konsums" 54.259.
2) Tas pats 62.759.

3) Tas pats 12.253.

4 Tas pats 4.000.

Gads Liellopi Teļi Aitas Kazas Cūkas T Zirgi Kopa

I I II
1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929
1930

47.153

45.101

40.774

49.995

68.668

46.205

43.139

45.048

52.228

47.123

48.405

50.003

53.448

97.480

54.006

60.924

10.094

1.010
6.794

10.779

17.577

29.703

37.684

37.284

38.845

36.110

39.623

48.432

39.072

32.014
I

15.676

16.247

14.552

16.266

13.840

15.533

17.318

15.831

11.556

13.862

16.262

16.226

15.827

15.052

8.273

1.938

5.285

354

1.460

3.750

4.149

6.095

7.032

7.985

10.012

9.944

10.388

11.643

11.013

11.604

i 69.010

66.775

57.833

54.101

43.466

59.318

50.713

61.390

63.291

52.311

55.605

50.496

65.230

54.983

41.133

20.293

10.835

563

21.151

27.404

13.240

16.374

23.535

40.306

91.001

23.414

18.301

45.421

13.492

10.592

110

125

113

98

107

138

186

170

133

120

148

173

145

117

131

95

91

10

21

51

148

149

169

239

202

74

67

79

62

46

25.127

32.184

37.031

50.546

29.536

25.207

27.980

29.737

29.102

22.879

31.053

44.418

66.757

52.260

35.722

5.169

7.050

186

456

1.733

2.604

10.021

13.161

20.764

29.503

63.1381
)

70.3982)
36.7163)
11.3964)
10.861

49

54

77

57

31

27

77

89

116

91

102

270

546

368

359

1.645

3.169

2.842

1.816

61

82

65

97

253

252
241

160

146

499

696

157.125

160.486

150.380

171.063

155.648

146.428

139.413

152.265

156.426

136.386

151.575

161.586

201.953

220.260

139.624

90.064

36.524

4.965

31.698

43.778

37.800

62.407

81.678

106.831

169.815

132.921

144.937

132.437

75.534

65.813

Kopa: I 1.234.721 324.972 1.221.577 3.517 818.695 14.337 3.617.82
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b) Pievests gaļas izmeklēšanas iestādēm kauta veidā:

No lopu setā ielaistiem uz-

dzīti tirgū:

ietaise sanitārnodaļā. Utilizācijas ie-

stādē izdara arī visas attiecīgās sek-

cijas.

Utilizācijas iestādes darbības

pārskats:

Utilizācijas iestāde ražotos gaļas miltus

pieprasa pa lielākai daļai putnkopji, no-

*), To skaitā 20 zirgi.

**) Sākot ar 1024. g. buljons, tā saukto negata-

vo līmi, kā mazvērtīgu izlaiž kanalizācijas

šachtā.

Gads Liellopi Teļi Aitas, kazas Cūkas Cūkgaļa gab. ļ Zirgi Kopa

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912
1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926
1927

1928

1929

1930

21404

22.6147*
20.55574
23.894

26.502

21.12874
22.89974
22.816

16.891

16.560

23.538

27.88774
26.04174
26.37874

92974
1.6507*
1.15374
2.68674 ļ

902

12.70274
23.63174

28.4257*
26.45774

25.79874
21.36274
20.547

22.2287*
24.2027i
23.66074
21.11974

93.00474
91.43274
90.03474

96.67374
95.648

92.79374
91.75174
99.198

81.4977i
67.681

92.30974
90704

90.47874
98.9507*

2.37374
3.3567i

10.69274
61574

1.030

25.66774

52.15374
66.948%

90.716%
99.541

113.751

127.97974
116.23474
109.024

131.4687i

136.62074

1 54.9477i
52.693

46.2127i
60.483

45.76074
45.497

60.154

64.283

41.74074
37.505%

88.08774
86.950

93.5697i

119.67774
4.4137i

8.2017i
1.2027i
7.597

3.267

41.848

70.47PA

68.0847i

93.54974
87.413

73.5097i
85.954

77.19874
87.9877i
75.2067i
73.39674

136.802

125.283

109.003

111.664

104.499

123.488

138.909

141.183

116.666

126.271

186.317

182.917

135.879

186.853

4.460

15.091

14.862

2.851

1.0477a
32.576

48.666

55.880

62.905

75.732

76.177

77.683

88.201

75.952

51.987

69.889

10.733

10.745

5.786

5.053

3.864

6.305

10.962

2.534

1.095

997

3.445

2.050

1.128

2.613

674

2.660

496

930

12.964

8.415

3.807

24.066

44.417

3.726

8.077

3.827

14.829

1.702

2.830

2 lāči

34

343

16774

61%
15»/*
13
6

2

5

10
21 !

316.891

302.768

271.5917i
297.7673/4
276.273%

289.2127*
324.676

330.014

257.890

249.0147,
393.696

3/i

390.50874
347.096

434.4727i

12.8527.i
30.9597i
28.406

14.680

6.2807i
126.101

203.505

223.20674
297.7097i
332.91474
288.532

320.24274
307.6947i

311.99474

284.03474
303.876

Kopa: 576.567— 236.0321
i ļ 1.756.861- 2.679.69374 200.730 680 |7.574.8587i

Gads Liellopi Teļi Aitas Kazas Cūkas Kopa

1901.|
1902.i

1903.

1904.

1905.

1906.

1907.

1908.

1909.

1910.

1911.

1912.

1913.

1914.

1915.

1916.

1917.

1918.

1919.

49.559

44.999

39.447

42.684

54.197

39.814

33.629

27.745

24.325
21.825

19.907

21.401

17.561

14.064

2.838

5.252

2.479

2.365

1.867

1.435

826
1.123

1.037

693

370

170

360
172

94

259

112

570

37.965

33.650

23.346

17.628

14.719

25.125

15.481

17.920

16.406

16.808

14.144

8.763

4.269

3.205

997

10.039

37

45

51

47

39

73

70

74

43

33

54

14

8

20

3

25

3.685,
3.565

3.116

2.064

1.223

1.984

2.393

2.109

203

86

140

51
45

65

20

216

93.725

81.624

70.827

63.858

71.004

68.119

52.610

48.541

41.347

38922

34.505

30.401

21.977

17.613

3.950

16.102

—
!

-

1920.

1921.

1922.

1923.

4.769

15.387

32.679

38.667

7,

8

19

22

124

,923

,316

,754

1.292

160

3.940

6.202

13.185

24.470

55.935

67.623

1924.

1925.

1926.

1927.

1928.

1929.

1930.

40 236

36.879

33.048
34.687

38.327

32.145

26.839*)

7.218

9.247

8.795

8.991

9.949

9.182

10.357

31.929

84.063

11.655

10.581

31.674

7.107

6.090

3.639

2.460

534

1.840

1.088

173

74

83.022

132.649

54.032

56.099

81.038

48.607

43.39838

Gads

r

Izmantoto jēlvielu

apzīmējums

Iegūts

Svars Qajas ļ Techn. Negat.

kg miltu ! tauku limes

kg ļ kg kg

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

! I
Uzturam nede- ļ 49.144

rīgi gaļas pro- 46.029

dūkti, krituši 40.067

lopi u. c. 96.481

129.990

166.233

217.877

1297.596

335.992

327.597
1261.292
231.428

I

11.2761 263 6.559

7.502 i 792 4.505
4.962 694 4.046

8.704 1.775 8.888

12.852 2.822 10.693

21.988 5.123 —**)
29.765 4.872 —

30.534 6.637 —

33.631] 5.616 —

33.641 4.727 ļ —

26.8951 4.731 —

25.256 6.430 —
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ņēmējos sastopami arī lopkopji un zem-

turi.

Pēc Latvijas universitātes analizēs, ga-

ļas milti satur: mitrumu — 4,9 ū/o, pel-

nus — 23,22%, kopproteīnu — 50,08%,

koptaukus — 15,83%. Maksā 1 kg: ga-

ļas miltu — 20 sant., techn. tauku —

80 sant.

Vēsinātava atvērta 1909. gadā.Attie-

cīgās mašīnas un vēsinātavas iekārtu

uzstādījusi Humbolta mašīnbūvēfava

Ķelnē pieKalkas. Vēsinātava piemērota

amoniaka kompresijas sistēmai ar tem-

peratūru +1 — +4°. No 1922. g. tā iz-

nomāta Centr. sav. ~
Konsums", atstājot

pilsētas, resp. lopkautuves rīcībā 10

kambarus.

Veterinarsanitarās darbības

pārskats laikā no 1901.—1930. g.

Zemāk stāvošā tabelē uzrādīti visi iz-

meklēšanā konfiscētie lopi, kuri vai nu

iznīcināti, jeb atdoti atpakaļ īpašnie-

kam ar zināmiem ierobežojumiem (vā-
rītā vai sālītā veidā, ar A zīmogu, pēc

izveseļošanās).

Augšā pievestie liellopi un sīklopi kon-

fiscēti dažādu slimību dēļ, kā: plaušu,
mutes un nagu sērgas, tuberkulozes

v. t. t.

Par lopkautuves ieņēmumiem un izde-

vumiem iespējams sniegt datus tikai par

pēdējiem gadiem, jo par iepriekšējiem

gadiem attiecīgi materiāli pazuduši vai

grūti pieejami.

Gads leņemts: Izdots:

1926 Ls 661184,14 Ls 361838,36

1927
„

695824,53 „ 360743,70

1928
„ 714714,04 „ 376407,17

1929
„

588421,65
„

339293,15

1930
„ 596942,72 „ 319879,75

Konfiscēti K o n f i s c e t i

Gads
Lopkautuve Gaļas izmeklēšanas iestādēs

Liellopi ļ Teļi ļ Aitas Cūkas Zirgi Liellopi Teļi Aitas Cūkas ļ SpeķisTeļi Aitas

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915
1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

121

73

124

136

2607*
1137*
837*
7074

103

10774
1197*

1027*
13674

3557*
9727*

3.598

14

13

3
2

10

6

5

8

6

4

6

41

61

17
4

22

31

2

3

5

21

9

10

4
1

3

4

25

23

ļ

ļ

10

8

5

6

3

6

6

2

7

75

92

65

118

88

343
5

7

18

10

12

15

25

55

57

23

337*
97

19

20

591

904

1.558

3.259

998

531

5507*
512

689

233

346

642

2.033

1.282

1.077

21

210

17

4

6

61

89

109

124

231

197

72

28

17
I

1

1

4

6

2

1

2

1

1

2

1

8

31

45

7*
i

7*

50

51

78

6874
13174
72

987*
1867*
29174
267

494

387*
30274
502

5197*
35574
4007*

19974
30674
33674

5087*
1.0957*

557 I '

259sA 37*
1257* i 10

2187* ļ 507*

13274 1 217*
244 37

14374 6

9574 30

19074 ; 3174
245 79

1.2347* 197

2.2767* ļ 3017*
~

ļ
~

Dati nav atrodami

33 33

576 1587*
614 1477*
262 159
1977* 1917*
3017* 1497*
4117* 29974
3617* 1087a
411 228

5867* 413

1.267 6007*

2.2827* 855 l

463

326

277

299

412

516

533

4437*
329

6797*
7337*

21

165

209

175

202

1607*
154

131

2437a
2657*

2297*
212

109

29

748

37

8

4

142

135

104

17

5

190

86

45

31

37

38

8

2

366

4

31

16

4

137*
26

62V*
11774
54

63

1517*
133

46

opa . . 7.2077* 349 1.2301/* ! 16.3917*[ 1077* 6.910 12.4707* ( 4.1107* 7.1787* 2.145
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RĪGAS IELU DZELZCEĻŠ UN AUTOBUSI

Inž. JĀNIS JAGARS

Satiksmes problēmu pareizs atrisinā-

jums pieder pie svarīgākiem šolaiku

pilsētu būvniecības uzdevumiem. Sa-

tiksmes technikas straujā attīstība, ar-

vienu ātrāk pieaugošais automobiļu
skaits rada visur daudz jaunu, agrāk

neparedzētu, grūtību pilsētu satiksmes

plānveidīgā nokārtošanā. Labi izvei-

dots, visām iedzīvotāju aprindām pie-

ejams, satiksmes tīkls jo vairāk nepie-

ciešams, ja gribam pilsētās radīt ve-

selīgākus dzīves apstākļus — pāriet uz

klajākiem pilsētu apbūves veidiem. Rī-

gā sevišķu vērību prasa arī samērā tā-

ļu no centra guļošo priekšpilsētu, kā:

Mīlgrāvja, Bolderājas, Jaunciema v. c.

saistīšana ar pilsētas centrālo daļu.

Apskatot satiksmes jautājuma nokārto-

šanu Rīgā, pilnīgi izslēgsim no šī ap-

skata preču satiksmi, kā arī pasažieru

tālsatiksmi, sīkāk pakavējoties vienīgi

pie iekšējās regulārās pasažieru satik-

smes veidiem, kuri arī apkalpo iedzīvo-

tāju lielākās daļas vajadzības.

No regulārās pasažieru satiksmes vei-

diem Rīgā sastopami trīs: a) ielu dzelz-

ceļš, b) autobusi, c) tvaikoņu satiksme*).

Viņu pašreizējā nozīme pasažieru kustī-

bas apmierināšanā redzama no seko-

šiem skaitļiem par 1931. g. pārvadāto

pasažieru skaitu:

Satiksmes veids pārvadāto pasaž. °/„ no pasaž.
skaits kop. skaita

lelu dzelzceļš .... 40.917.218 58,5

Autobusi 25.065.592 35,8

Tvaikoņi 4.001.205 5,7

Kopsummā tā tad 1931. g. Rīgā ar šiem

regulārās satiksmes veidiem pārvadāti
69.984.015 pasažieru, kas pie Rīgas ie-

dzīvotāju skaita 1931. g. — 380.000, sa-

stāda 184 braucieni ik uz 1 iedzīvotāja

gadā.
Šīs attiecības starp dažāda veida sa-

tiksmes līdzekļiem pārvadāto pasažie-

ru skaitu nav pastāvīgas. Autobusu no-

zīme regulārā satiksmē arvienu pieaug.
Kā redzams no zemāk pievestās tabe-

les, 1927. g. autobusi pārvadāja tikai

10,45% no kopējā pasažieru skaita, ka-

mēr 1931. g. jau 35,8%. Tanī pat laikā

ielu dzelzceļu pasažieru skaits sama-

zinājies no 80,7% uz 58,5%.

Dažādo satiksmes veidu attīstības gai-

tu pēdējos gados raksturo sekoši skaitļi:

No tagad Rīgā pastāvošiem regulārās
satiksmes veidiem kā vecākā uzskatāma

pilsētas tvaikoņu satiksme, kas

savu darbību uzsākusi ar 1884. g. 1. jū-

liju.

*) Par tvaikoņu satiksmi sk. Burcharda un Dum-

berga apcerējumā. Red.

Nepilnus 3 gadus pēc pilsētas tvaikoņu
satiksmes atklāšanas — 1887. gada 1.

aprīlī savu darbību iesāka zirgu ielu

dzelzceļš. Šis satiksmes veids at-

radās privātās „Rīgas zirgu dzelzceļu
akc. sab." rokās, kura satiksmi atklāja
1887. gadā uz trim līnijām.

Ielu dzelzceļš

Pasažieru skaitsKo ū°Pas-| Brauc. sk.

|kop, sk. ļuz 1 īedziv.

A u t o b u si

Pasažieru skaits °/o no
P,as-| Brauc sk.

kop. sk. ļuz 1 īedziv.

Tvaikoņi
a d s

Pasažieru skaits °/ono
P,as.

Brauc. sk.

kop. sk. uz 1 īedziv.

1927

1928

1929

1930

1931

45.250.346

48.219.388

49.421.386

48.616.288

40.917.218

80,7

80,0
76,0

66,3
58,5

127,5
132,0
132,5

128,7

107,3

5.871.234

7.612.415

11.813.725

19.994.650

25.065.592

10,45
12,6

18,2
27,3

35,8

16,5
20,85
31,6

53,0

65,8

4.963.581

4.432.144

3.773.164

4.686.185

4.001.205

8,85

7,4
5,8
6,4

6,7

14,0
12,15
10,1

12,4

10,5
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1. Aleksandra (tagad. Brīvības) ielas

— 942 asis garumā ar 8 divzirgu vā-

ģiem.

2. Maskavas ielas — 1016,3 asis garu-

mā ar 9 vienzirgu vāģiem.
3. Marijas ielas — 1039 asis garumā

ar 9 vienzirgu vāģiem.

Satiksmei pakāpeniski attīstoties, zirgu

dzelzceļu akc. sab. līdz 1900. gadam bija

savu tīklu paplašinājusi vēl ar Suvo-

rova (tagad. Kr. Barona) ielas līniju —

702 asis garumā — ar 5 vienzirga vā-

ģiem. Pārvadātais pasažieru skaits bija

pieaudzis no 2.701.446 1887. g. uz 6 milj.
788.446 — 1900 gadā.
1900. gadā „Rīgas zirgu dzelzceļu akc.

sab." pārveidojās par ~Rīgas ielu dzelz-

ceļu akc. sab." un 1900 g. 28. aprīlī
noslēdza ar Rīgas pilsētu koncesijas lī-

gumu par elektrisko ielu dzelzceļu bū-

vi un izmantošanu. Līgumu slēdza uz

30 gadiem, pie kam par viņa sākuma

dienu bija noteikta tā, līdz kurai būs

pagājuši 1,5 gadi skaitot no būves at-

ļaujas izsniegšanas dienas. Šādā kārtā

līgums izbeidzās 1931. g. 10. novembrī,

kad ielu dzelzceļa uzņēmumu pilsēta

pārņēma savā īpašumā un ekspluātācijā.
Elektriskā ielu dzelzceļa līniju būves

jaunā akciju sabiedrība uzsāka 1900. g.

un kustību uz pirmās — Aleksandra

(tag. Brīvības) ielas līnijas atklāja 1901.

g. 11. jūlijā (v. st.). Līdz koncesijas
līguma sākumam 1901. g. 28. okto-

brim (v. st.) bija jau izbūvētas elektriskā

ielu dzelzceļa līnijas 19.758.50 metru

garumā. Pakāpeniski ielu dzelzceļu
tīklu paplašinot, tas pirms pasaules ka-

ra 1914. g. bija sasniedzis 48.849.33 mtr.

lielu gammu. Pasažieru skaits minētā

laikā bija pieaudzis sekošā kārtā:

Gads Pārvadāto pasažieru skaits

1902 18.050.965

1904 21.721.967

1906 20.235.297

1908 29.404.058

1910 34.960.175

1912 46.658.784

1913 52.132.138

1915. g. kara darbības dēļ tika evakuēts

no Rīgas pontonu tilts, pa kuru uztu-

rēja ielu dzelzceļu satiksmi ar Pārdau-

gavu. Tāpat šinī gadā rekvizēja lielu

daļu no līniju iekārtas, spēka stacijas

un darbnīcas mašīnām, kā arī 72 mo-

tora un 42 piekaramos vagonus. Tādā

kārtā nācās pārtraukt satiksmi uz 8 lī-

nijām 29.048 metri garumā. Kara dar-

bībai izbeidzoties ar 1921. g. sabiedrība

stājās atkal pie līniju paplašināšanas.

Izbūvējot ielu dzelzceļu ceļu pa veco

dzelzs tiltu šinī gadā atjaunoja satik-

smi ar Pārdaugavu. Plašāki līniju pa-

plašinājumu darbi izvesti pēc 1925. g.

29. oktobrī noslēgtā papildu līguma.
Laikā no 1921. jg. līdz 1931. g. līniju

garums pieaudzis no 23.865.53 metru

līdz 51.224.20 metriem un pārvadāto pa-

sažieru skaits no 18.099.376 pasažieriem

1921. g. līdz 49.421.386 pasažieriem 1929.

gadā, pēc kam tas atkal samazinājies

līdz 40.917.218 pasažieriem 1931. gadā.
Attiecības svarīgākos jautājumos starp

pilsētu un ielu dzelzceļu akciju sabie-

drību noslēgtos līgumos bija regulētas

sekošā kārtā:

a) Līniju būve.

Ar ielu dzelzceļu akciju sabiedrību 1900.

gadā noslēgtā līgumā bija paredzētas
noteiktas līnijas 25 verstes kopgarumā,
kuras akcija sabiedrība bija apņēmusies
uzbūvēt pusotra gada laikā. Tāļāk lī-

gumā akciju sabiedrība bija apņēmusies

uz pilsētas pieprasījumu paplašināt ielu

dzelzceļu līniju tīklu koncesijas līguma

pirmā, otrā un trešā desmitgadu pe-

riodā ik pa 8 verstīm. Ja pilsēta gri-
bētu izbūvēt vēl kādas līnijas ārpus

šeit minētām normām un ja akciju sa-

biedrība atteiktos tādas būvēt un eks-

pluātēt uz līgumā paredzētiem vispā-

rējiem noteikumiem, tad pilsētai bija

paredzēta tiesība prasīt, lai šādas līni-

jas akciju sabiedrība izbūvētu un eks-

pluātētu uz pilsētas rēķina, pie kam pil-
sēta maksā sabiedrībai 5% par iegul-
dīto kapitālu un 1,815°/o kapitāla amor-

tizācijai. Ja šādu līniju ekspluātācijā
neatmaksātos, tad pilsēta bija apņēmu-

sies segt iztrūkumu. Peļņas gadījumā
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Aspazijas bulvārs.

no šādām līnijām 3A naktu pilsētas un

V 4akciju sabiedrības labā. Ja pilsēta

uz šādiem noteikumiem negribētu tā-

lāko līniju būvi un ekspluātāciju no-

dot akciju sabiedrībai, tad pilsētai tie-

sība arī būvēt un uzturēt šādas līnijas

pašai uz sava rēķina vai arī nodot viņu

būvi un ekspluātāciju citām personām.

Praksē, pēc pirmo līgumā tieši jpare-

dzēto līniju izbūves, pilsēta slēgusi ar

akciju sabiedrību veselu rindu papild-

līgumu, kuros tad arvienu noteikts kā-

das līnijas akciju sabiedrībai tuvākā

nākotnē jāizbūvē.

b) Uzņēmuma pārņemšanas un izpirk-
šanas noteikumi.

Uzbūvētās līnijas līdz ar visiem piede-
rumiem un ripojošo sastāvu akciju sa-

biedrība apņēmās uzturēt un koncesi-

jai izbeidzoties nodot pilsētai vislabā-

kā kārtībā. Līnijas 25 kilometru garu-

mā, kas uzbūvētas koncesijas sākumā,

pāriet pilsētas pilnā īpašumā bez atlī-

For. Klio.

dzības. Pārējās, vēlāk būvētās līnijas,

ikgadus amortizētas ar 1,815%, pie-

skaitot amortizācijas kapitālam 4% pēc

banku noteikumiem. Līgums paredzēja,
ka koncesijai izbeidzoties par šīm lī-

nijām pilsētai jāatmaksā sabiedrībai vēl

neamortizētā daļa. 1925. gadā noslēg-
tais papildu līgums ienesa pārmaiņu ta-

nī ziņā, ka noteica amortizācijas procen-

tu par līnijām, kas būvētas pēc ši līgu-

ma noslēgšanas, uz 3% agrāko 1,815 vie-

tā. Pārmaiņa nāca arī tanī ziņā, ka pa-

matlīgums paredzēja, ka pie norēķinā-
šanās par kādu līniju vai ietaisi par vi-

ņas pirmvērtību pieņem faktiskās bū-

ves vai iegādes izmaksu, kamēr 1925.

gada līgums noteica, ka to ietaises da-

ļu, kādu būvē vai iegādā pēc šī līguma

noslēgšanas, aprēķina vai nu pēc fak-

tiskiem būves, resp. iegādes izdevumiem

vai arī pēc pilsētas pirms būves sāk-

šanas apstiprinātiem būves projektu un

cenu aprēķiniem, skatoties pēc tā, ku-

ra summa ir zemāka.
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1900. gadā noslēgtais pamatlīgums pa-

redzēja pilsētai tiesību noteikt līgumu,

vēl līdz koncesijas notecēšanai, uz 1915.

g. 1. janv., 1920. g. 1. janv. un 1925. g.

1. janv., paziņojot par to akciju sa-

biedrībai 1 gadu pirms izpirkšanas ter-

miņa. Izpērkot uzņēmumu līdz koncesi-

jas beigām, pilsētai jāsamaksā akciju

sabiedrībai izpirkšanas summa, kuru ap-

rēķina eksperti kā vidējo no pilsētas

un akciju sabiedrības uzņēmumu būvju

un ietaišu nocenojuma un uzņēmuma

ienesīguma vērtības.

Lai noteiktu uzņēmuma nocenojuma

vērtību uz pārņemšanas laiku, vi-

sas būves un ietaises vērtējamas kā viens

kopējs uzņēmums. Uzņēmuma ienesī-

guma vērtību aprēķina pēc pēdējo pie-

cu gadu vidējās peļņas, pie kam atmet

gadu ar vislielāko un gadu ar vismazā-

ko peļņu. Vidējo peļņu no atlikušiem

3 gadiem kapitālizē, pareizinot to: 1915.

g. 1. janvārī ar 25; 1920. g. 1. janvārī
ar 20 un 1925. gada 1. janvārī ar 15.

Tā kā agrākos gados ielu dzelzceļš de-

va stipri augstu peļņu, tad izpirkšana uz

šādiem noteikumiem bija neizdevīga, jo

izpirkšanas summu ļoti stipri sadār-

dzināja puse no šādi aprēķinātas uzņē-
muma ienesīguma vērtības. Apstākļi

grozījās uz pēdējo izpirkšanas termiņu
— 1925. g. 1. janv. Tā kā kara gados
uzņēmums bija stipri nopostīts un no-

laists un to tikai, sākot ar 1921. g. sā-

ka pamazam savest kārtībā, tad arī tas

pirmos gados nekādu peļņu nedeva, un

pilsēta varēja uzņēmumu pārņemt par

pusi no viņa faktiskās vērtības. Tāpēc
arī ierosināja jautājumu par uzņēmuma
izpirkšanu, kam arī dome 1923. g. de-

cembra beidzamās dienās piekrita un

1923. g. 29. decembrī pilsētas valde caur

notāru paziņoja, ka viņa uzņēmumu uz

1925. g. 1. janv. izpirks. lelu dzelzceļu
akciju sabiedrība uzteikumu pārsūdzē-

ja, motivējot ar to, ka domes lēmumi

nākot spēkā tikai tad, ja iekšlietu mi-

nistrija 14 dienu laikā neesot cēlusi

iebildumus, un tāpēc domes lēmums uz-

teikšanas dienā vēl nebijis nācis spēkā.

Tā kā akciju sabiedrība brīvprātīgi no-

dot uzņēmumu atteicās un tiesāšanās

būtu saistīta ar ļoti lieliem izdevumiem

un varētu arī ieilgt vairākus gadus,
un koncesijas gala termiņš arī bij
tuvu, tad arī pilsēta iegāja uz kom-

promisa priekšlikumu — atstāt uzņē-

mumu akciju sabiedrības rīcībā līdz

koncesijas beigām, par ko ielu dzelzceļu

akciju sabiedrība piekrita dažu jaunu

līniju izbūvei, kā arī ieveda grozījumus

dažos citos noteikumos.

c) Atjaunošanas fonds.

Lai garantētu uzņēmumam iespēju no-

lietotās un novecojušās ietaises daļas
vienmēr laikā atjaunot, 1900. g. no-

slēgtā līgumā bija noteikts, ka akciju
sabiedrībai jādibina īpašs atjaunošanas

fonds, kura līdzekļi sastādās no ikga-

dējiem atskaitījumiem no uzņēmuma

peļņas, kamēr fonds nav sasniedzis 10

proc. no ierīkojuma kapitāla. Ja ka-

pitāls samazināts, tas atkal ar noteik-

tiem atskaitījumiem papildināms līdz

jau minētam lielumam. Fonda summas

drošos vērtspapīros bija jāiemaksā pil-
sētas kases depozitā. Uzņēmumam pār-

ejot pilsētas īpašumā, puse no šī kapi-
tāla pārietu pilsētas īpašumā, kamēr

otra puse būtu izmaksājama akciju sa-

biedrībai. Ar vēlāko, 1925. gadā slēgto

līgumu, atjaunošanas fondu likvidēja,

pie kam viņa vietā ielu dzelzceļu ak-

ciju sabiedrība apņēmās nodot pilsē-
tai pie koncesijas izbeigšanās 5% no

visa koncesijas pastāvēšanas laikā uz-

ņēmumā ieguldītā kapitāla.

d) Speciālais fonds.

1921. gadā, kad kara laikā stipri nopo-

stīto uzņēmumu vajadzēja atkal sa-

vest kārtībā, līdz ar citiem līguma pa-

pildinājumiem un pārgrozījumiem ie-

veda noteikumu, ka vagonu, transformā-

toru un kabeļu jauniegādāšanai nodi-

bināms īpašs, tā sauktais speciālais
fonds, kas sastādās no īpašiem pieskai-
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tījumiem pie biļešu cenas. No šī spe-

ciālā fonda līdzekļiem izdarītie jaun-

iegādājumi nebija uzskatāmi par ietai-

ses daļām 1900. g. 28. aprīļa līguma
nozīmē un viņu vērtība nebija pieskai-
tāma ierīces kapitālam. Pēc koncesi-

jas notecēšanas šiem jauniegādājumiem

bija jāpāriet bez atlīdzības pilsētas īpa-

šumā. Ar vēlākiem līguma giozījumiem

noteikumos par speciālā fonda izlieto-

šanu ieveda papildinājumu, ka no fon-

da līdzekļiem var arī segt jaunu ielu

dzelzceļu līniju būves izdevumus, vie-

nojoties ar pilsētu par katru atsevišķu

gadījumu. Slēdzot līgumu par ielu

dzelzceļa spēka stacijas pārņemšanu pil-

sētas īpašumā, vienojās speciālā fonda

atlikumu uz 1922. g. 31. dcc, kā arī

speciālā fonda ienākumus no 1923. g.

1. janv. līdz 1926. g. 31. dcc. atdot ielu

dzelzceļu īpašumā. Speciālā fonda ie-

nākumi par laiku no 1927. g. 1. janv.
līdz koncesijas notecēšanai glabājās pie

ielu dzelzceļu akciju sabiedrības un bija

izmaksājami pilsētai pie uzņēmuma pār-

ņemšanas. Šiem speciālā fonda ienā-

kumiem vajadzēja atvieglot uzņēmuma

pārņemšanu koncesijai izbeidzoties.

Plosta tilts pār Daugavu.

c) Tarifa jautājums.

lelu dzelzceļu tarifa principi koncesi-

jas pastāvēšanas laikā vairākkārtīgi gro-

zīti. 1900. gadā noslēgtā līgumā bija

paredzēts, ka jaunbūvētās ielu dzelz-

ceļa līnijas sadala tarifa iecirkņos, pie

kam biļetes cena viena tarifa iecirkņa
robežās nevarēja pārsniegt biļešu cenas,

kādas pastāvēja uz zirgu ielu dzelz-

ceļiem 1898. gadā. Turpmāk biļešu

cenu grozījumi pielaižami vienīgi ar

pilsētas pārvaldes piekrišanu. Šis lī-

gums paredz arī, ka akciju sabiedrībai

jāieved āgrie rīta vagoni strādniekiem

uz tām līnijām, kur pilsētas valde to

atzīst par vajadzīgu. Tāpat jāieved pa-

zemināta braukšanas maksa strādnie-

kiem rīta un vakara stundās. Paredzē-

tas arī skolnieku biļetes par stipri pa-

lētinātu cenu (2 kapeikas, kamēr pa-

rastā biļete maksāja 5 kapeikas un uz

priekšējās platformas 3 kap.). Tāpat

paredzēta dažādu abonementu biļešu
ievešana. Praktiski tarifa iecirknis sa-

krita ar ikvienu atsevišķu ielu dzelz-

ceļu līniju. Šādi tarifa noteikumi pa-

stāvēja līdz 1908. g., kad tā paša gada
28. nov. parakstīja jaunu papildlīgumu
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ar ielu dzelzceļu akc. sabiedrību. Šinī

papildlīgumā, kur bija paredzēti dažu

pastāvošo līniju pagarinājumi, grozīti

arī tarifa noteikumi. Viena tarifiecirkņa

biļetes cena I klasē paaugstināta no

5 uz 6 kapeikām, atstājot negrozītas

II klases un skolnieku biļešu cenas.

Šinī līgumā pirmo reizi ienests jēdziens

par dubultlīnijām, par kādām skaitās

uz līguma pamata pagarinātās līnijas

līdz: 1. Ķīšezeram (Meža parks); 2. Mīl-

grāvim (līnija palika tomēr savā agrākā

garumā — tikai līdz Sarkandaugavai,

jo palika neuzbūvēts tilts pār Sarkan-

daugavu, ko vajadzēja celt valdībai.

Šo līniju izbūvēja tikai 1929. gadā, kad

tiltu uzcēla pilsēta); 3. Bišu muižai un

4. Iļģeciema tirgum. Tarifi dubultlīni-

jām nolikti I klasē — 10 kap., II klasē

— 5 kap., skolnieku biļetes — 4 kap.,

pie kam vienas līnijas robežās paliek

agrākās cenas tikai ar paaugstinājumu

no 5 kap. uz 6. Šo pēdējo paaugstinā-

jumu ieveda ar 1909. g. 1. janv., kamēr

dubultlīniju tarifu, pakāpeniski ar šo

līniju izbūvi, sākot ar 1910. gadu. Pēc

tam jaunu papildinājumu noslēdza 1914.

g. 13. augustā, kurš, sakarā ar vienoša-

nos par vēl dažu līniju pagarināšanu

paredz dubultlīniju skaita palielināšanu.
Šis līgums ieved pārsēšanās biļetes, pie

kam paredzētas 2 katēgorijās: 1. par

cenām: I klasē — 10 kap., II klasē —

5 kap. un skolniekiem — 4 kap., dod

tiesību īpašās vietās (par kurām vie-

nojās ielu dzelzceļu akc. sab. ar pilsētas

valdi) pārkāpt no vienas līnijas otrā;

2. par cenām I klasē — 13 kap., II

klasē — 8 kap. un skolnieku biļetes —

5 kap., dod tiesību nobraukt 2 tarifie-

cirkņus dubultlīnijā un pēc tam pār-
sēsties un nobraukt vēl vienu tarifa ie-

cirkni otrā līnijā, vai arī nobraukt vienu

tarifa iecirkni un pēc tam pārsēsties uz

dubultlīniju ar tiesību braukt visā viņas
garumā.

Šīs biļetes ievestas ar 1915. gadu. 1914.

gada līgums paredz arī pārgrozījumus
strādnieku biļetēm tanī ziņā, ka nopēr-
kot līdz pīkst. 7 rītā šādu biļeti par

3 kap. iegūst tiesību braukt ar to at-

pakaļ II klasē kurā katrā laikā.

Kad pirmos pēckara gados sākās stip-

rās valūtas svārstības, agrākais prin-

cips, ka katram tarifa grozījumam ne-

pieciešama pilsētas pārvaldes piekriša-

na, kļūst neērts un meklē jaunu at-

risinājumu, kas dotu iespēju tarifus au-

tomātiski paaugstināt, ja grozās akciju
sabiedrības izdevumu posteņi. 1921. g.

20. augustā noslēgtā papildu līgumā, šis

jautājums atrisināts tādējādi, ka, pār-

grozot agrākos noteikumus par brauk-

šanas tarifu, vienojas, ka turpmāk ta-

rifs noteicams atkarībā no ielu dzelz-

ceļu personāla (mašīnistu un konduk-

toru) algām un pie tam tādā veidā, ka

Rīgas ielu dzelzceļu akciju sabiedrī-

bas direkcijai dota tiesība braukšanas

pamatoenu paaugstināt samērā ar ie-

priekš minēto algu paaugstināšanu, pie

kam kā izejas stāvoklis tiek pieņemta

attiecība, kādā stāv 2 rubļu liela brauk-

šanas pamatoena ar 1600 rubļu lielo

mēneša algas normu. Algu normas

augstināšana var notikt vienīgi ar Rīgas

pilsētas valdes piekrišanu. Algu nor-

mas pazemināšanas gadījumā ielu dzelz-

ceļu akciju sabiedrības pienākums ir

attiecīgi pazemināt braukšanas pamat-

oenu. Ar šo līgumu ievests arī jau ag-

rāk minētais procentuālais pielikums

pie augšminētā veidā aprēķinātās bi-

ļešu pamatcenas speciālā fonda radī-

šanai.

levestais princips izrādījās pilsētai par

ļoti neērtu. Konduktoru un mašīnistu

algas sastāda tikai vienu daļu no ielu

dzelzceļu akciju sabiedrības izdevu-

miem un viņu paaugstināšanās var būt

pilnīgi nesaistīta ar pārējās izdevumu

daļas palielināšanos. Šādos apstākļos

ielu dzelzceļu akciju sabiedrībai kon-

duktoru un mašīnistu algu paaugstinā-
šana var kļūt visai izdevīga un pilsē-

tai aizstāvot iedzīvotāju intereses pret

nepamatotu tarifa paaugstinājumu nā-

kas nostāties pret sabiedrības un vi-

ņas kalpotāju vienotu fronti un vest
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Okupācijas varas būvētais Lībekas tilts pār Daugavu.

nepatīkamu cīņu pret akciju sabiedrī-

bas darbinieku algu paaugstinājumiem.

Tāpēc arī 1925. g. 29. oktobrī noslēgtā

papildlīgumā šos noteikumus grozīja se-

košā kārtā: ja ielu dzelzceļa strādnieku

un kalpotāju algas tiek paaugstinātas,

jāpaaugstina arī ielu dzelzceļu tarifi,
bet tikai tādā gadījumā, ja kopš pēdē-

jās algu paaugstināšanas iegūtie ielu

dzelzceļu vairākienākumi, attiecināti uz

1 kilometru uz visu ielu dzelzceļa eks-

pluātācijā esošo līniju kopgaruma sum-

mas, nepietiek, lai segtu šo algu paaug-

stinājumu, attiecinātu uz to pašu vie-

nību. Tarifa paaugstināšanas aprēķinā-

šanai bija izstrādāta un līgumā ievesta

īpaša formula. Šis jaunievestais veids

bez šaubām ir daudz taisnīgāks un arī

vairs sarežģījumus neizsauca.

f) Nedevas pilsētai.

1900. gada līgums paredzēja pilsētas

līdzdalību uzņēmuma tīrā peļņā, kura

dalāma uz pusēm starp akciju sabie-

drību un pilsētu, pie kam akciju sa-

biedrība garantēja pilsētai pirmos ga-

dos vismaz 40.000 rubļu lielu ienākumu,

bet sākot ar 1915. g. 1. janv. 60.000 rbļ.
Pie peļņas aprēķināšanas no ieņēmu-
miem atskaitāmi: 1. ekspluātācijas iz-

devumi, 2. 5% par uzņēmumā ieguldīto

kapitālu, 3. 1,815% kapitāla deldēša-

nai, 4. atskaitījumi atjaunošanas fon-

dam, 5. valsts nodokļi un nodevas un

6. 5% rezerves kapitālam. Atlikums tad

sadalāms starp sabiedrību un pilsētu.

Vēlākos līgumos arī nodevu ziņā ieve-

sti daži pārgrozījumi. Tā 1908. gada

līgums paredz, ka sakarā ar ievesto ta-

rifa paaugstinājumu (no 5 kap. uz 6)

sabiedrības valde apņēmās bez attiecī-

gās peļņas daļas maksāt pilsētai par

viņas ielu un zemju lietošanu vēl īpašu

nomu, kuras lielums noteikts uz 50.000

rubļu gadā, bet sākot ar 1915. gadu 1.

janvāri 70.000 rubļu. Pilsētas peļņas

daļas aprēķināšana grozīta tādējādi, ka

no tās peļņas daļas, kas pēc agrākā lī-

guma būtu sadalāma starp akciju sabie-

drību un pilsētu, papriekšu vēl atvelk

augšminēto nomas naudu un tad no

atlikuma pilsēta saņem pusi. Garantija

par pilsētas peļņas daļas minimālo lie-

lumu paliek spēkā. 1921. gada līgums
ieved jaunu principu: agrākos līgumos

paredzēto maksājumu vietā (noma un

peļņas daļa) Rīgas ielu dzelzceļu ak-

ciju sabiedrība apņemas turpmāk mak-

sāt pilsētai desmit procentus no brauk-

šanas maksas, pie kam maksājumi par

iepriekšējo mēnesi izdarāmi ne vēlāk

kā katra mēneša piecpadsmitā dienā. Šis

princips palika negrozīts līdz konce-

sijas beigām. 1925. g. līgums tikai pa-
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stiprina ka „līdzšinējais noteikums par

ielu dzelzceļa maksājumiem pilsētai 10

proc. apmērā no ielu dzelzceļa brutto

ieņēmumiem par pārdotām biļetēm pa-

liek spēkā". Pilsētas faktiskie ieņēmu-

mi no ielu dzelzceļa pirms pasaules kara

un pēdējos gados redzami no sekošas

tabeles:

g) lelu dzelzceļu uzņēmuma

pārņemšana.

Kā jau minēts ielu dzelzceļu akciju sa-

biedrībai izsniegtā koncesija izbeidzās

1931. g. 10. novembrī. 1925. gada līgums

paredzēja, ka „vienu gadu pirms kon-

cesijas izbeigšanās pilsēta ieceļ kommi-

siju, kura pārbauda ielu dzelzceļa grā-

matas un dokumentus attiecībā uz uz-

ņēmuma vērtību un amortizācijas ap-

rēķiniem un sastāda kopīgi arielu dzelz-

ceļa valdi galīgu norēķinu starp pilsētu
un ielu dzelzceļu ne vēlāk kā 1931. g.

10. septembrī, aprēķinot amortizāciju uz

1931. g. 10. nov. Par ietaises daļām, ku-

ras pienākušas klāt pēc 1931. g. 10. sept.,
noslēdz norēķinu tūliņ pēc uzņēmuma
nodošanas. Ja par kādas ietaises vēr-

tību nevarētu vienoties, tad par aprē-

ķināšanas pamatu tiek pieņemta pilsē-
tas kommisijas noteiktā vērtība, atstājot
ielu dzelzceļam tiesību apstrīdēt šo pie-

ņemto vērtību vispārējā kārtībā. lelu

dzelzceļa uzņēmuma pārņemšana, resp.

nodošana uzsākama 1931. gada 10. okt.

Pilsēta arī laikā iecēla savu norēķinā-
šanās kommisiju, kura, saistot darbā arī

veselu rindu technisku darbinieku, stā-

jās pie uzņēmuma stāvokļa un grāmatu
pārbaudes. Vienošanos ar ielu dzelz-

ceļu akciju sabiedrības valdi neizdevās

panākt. lebildumus nācās celt pret ve-

selu rindu ielu dzelzceļu grāmatvedī-
bas datiem. Vislielākās domstarpības
tomēr izcēlās jautājumā, vai uzņē-

mums atrodas tik labā stāvoklī, kādā

tam pēc līguma noteikumiem pie no-

došanas jābūt. Ar ielu dzelzceļu ak-

ciju sabiedrību noslēgtie līgumi uzlika

akc. sabiedrībai par pienākumu ierīkot,

izbūvēt un uzturēt visas uzņēmumu ie-

rīces un to daļas pēc savlaicīgās tech-

nikas augstākām prasībām, vienmēr uz-

skatot par technisku prasību minimumu

uzņēmuma drošu, nepārtrauktu un liet-

derīgu darbību un pēc koncesijas note-

cēšanas nodot uzņēmumu līdz ar visu

iekārtu un piederumiem pilnā kārtībā

pilsētas īpašumā. Sīki apskatot un pār-

baudot uzņēmumu un tā ierīces dabā

bez parastā kārtā novēršamiem atse-

višķo ierīču sīkākiem defektiem, bija

jākonstatē arī vesela rinda tādu priekš-
metu, kuri ir pilnīgi nolietoti un galīgi

novecojušies un sen jau bija izņemami

no apgrozības. Tas galvenām kārtām at-

tiecas uz koncesijas pirmos gados ie-

gādātiem, vai arī no zirgu dzelzceļu ak-

ciju sabiedrības pārņemtiem vagoniem.

Tāpēc arī pilsētas kommisija nāca pie

slēdziena, ka ne tikai akciju sabiedrībai

nekas nepienākas no pilsētas, bet gan

otrādi — pēdējai jāprasa no akciju sa-

biedrības Ls 4.112.678,94 liela atlīdzība.

Uzņēmuma pārņemšanu vadīja pilsētas

uzņēmumu nodaļas vadītājs un tā no-

ritēja bez sevišķiem sarežģījumiem.

h) Uzņēmuma tāļāka darbība.

Pilsētas īpašumā pārņemtos ielu dzelz-

ceļus domāts turpmāk ekspluatēt kā

tiešu pilsētas uzņēmumu. Šī pasākuma

pareiza izveidošana prasīs diezgan radi-

kālus pārveidojumus. Tagadējais uzņē-

muma stāvoklis atzīstams par neapmie-

rinošu. Daudzas priekšpilsētu līnijas
vēl līdz šim darbojas kā viensliežu lī-

nijas ar atsevišķām pārmijas vietām, kas

stipri ierobežo kustības biezumu un arī

ātrumu. Par techniski neapmierinošu

jāatzīst arī sliežu ceļu būve, it sevišķi

Gads Ieņēmumi kr. rubļos Gads Ieņēmumi latos

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

40.221,04
113.111,16

134.065,59
206.932,66

248.947,86
296.262,44

296.955,17
207.009,19

1924
1925

1926

1927

1928

1929

1930

374.639,51

405.688,12
465.422,42

518.992,56
566.828,39
601.570 —

591.560,46
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apakšbūve. Vagoni nevien veci, bet arī

ar pārāk vājiem motoriem. Viss tas

lielā mērā iespaido kustības ātrumu

un ļoti apgrūtina konkurenci ar

autobusiem. Šeit arī rodams atrisinā-

jums parādībai, ka autobusu satiksme

tik ļoti strauji pieaug, kamēr ielu dzelz-

ceļu pasažieru skaits pēdējos gados krī-

tas. Tā kā viensliežu ielu dzelzceļu lī-

nijas uz vairāk apdzīvotām priekšpil-
sētām nespēja apmierināt iedzīvotāju
prasības pēc ērtas satiksmes, tad pa-

rallēli veselai rindai ielu dzelzceļu līni-

jām radās arī autobusu satiksmes lī-

nijas. Pārņemot tagad ielu dzelzceļu

satiksmi savās rokās, pilsēta stājusies

pie šo parallēlo autobusu līniju likvidā-

cijas, kas, protams, iespējams vienīgi

tad, ja reizē uzlabo uz šīm līnijām ielu

dzelzceļu kustību.

Autobusu satiksme Rīgā sāk attī-

stīties ar 1922. g., kad arī 26. apr. sēdē

pilsētas valde izdod pirmo atļauju au-

tobusu satiksmes uzturēšanai ar vienu

mašīnu starp Rīgas centru un Āgens-

kalnu. 1923. gadā autobusu satiksmi

Jaunais pontontilts pār Daugavuno aeroplana.

uztur uz 3 līnijām. 1924. gadā izdod

saistošos noteikumus par autobusu sa-

tiksmes uzturēšanu un tanī gadā pastā-

vējušas jau 9 autobusu līnijas. Strau-

jāki autobusu satiksme attīstījusies
taisni pēdējos gados, kā tas redzams

no raksta sākumā pievestās tabeles par

pasažieru skaita pieaugumu. 1931. gadā
autobusu satiksme Rīgā apkalpoja 17

pastāvīgas līnijas, ar 151 autobusu, kas

šinī gadā nobraukuši 10.255.876 kilo-

metrus un pārvadājuši 25.065.592 pasa-

žierus.

Pilsēta pati izmanto tikai vienu auto-

busu līniju — Viestura dārzs-Ģertrūdes

ielas pārbrauktuve, ar 7 mašīnām. Sa-

tiksmi uzsāka pilsēta 1929. gadā, un

pirmos gadus līnija deva labus finansiā-

lus rezultātus — pāri par 20% atlikuma

uz ieguldīto kapitālu (rēķinot vāģu

amortizāciju ar 20%). 1931. gadā dar-

bības rezultāti bija sliktāki, jo pilsēta

izdeva koncesiju kādai privātai līnijai,
kas apkalpoja pa daļai tos pašus ra-

jonus. lespaidu atstājusi arī strauja ku-

rināmā cenu sadārdzināšanās. Tagad
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Skats satiksmes regulēšanā uz Aspazijas bulv.

pēc vispārējas līniju pārkārtošanas ap-

stākļi atkal uzlabojušies.
Visas pārējās līnijas izdotas privātiem

koncesionāriem, no kuriem katrs ap-

kalpo vienu vai nedaudzas līnijas. Kon-

cesiju termiņš bija pieskaņots ielu

dzelzceļu koncesijas termiņam, jo pa-

stāvēja nodoms, pārņemot ielu dzelz-

ceļu satiksmi pilsētas rokās, stāties arī

pie autobusu satiksmes pārņemšanas.
Aiz saimnieciska un arī polītiska rak-

stura iemesliem pārņemšanu neuzsāka

un koncesijas izdeva tāļāk sacensībā,

šoreiz tikai uz vienu gadu, jo pašreizējie
saimnieciskie apstākļi nebija labvēlīgi

garāku līgumu slēgšanai.
Atlīdzība pilsētai agrākos līgumos bija
noteikta īpašu paušalnodevu veidā. At-

līdzības apmēri visumā bija zemāki kā

pie ielu dzelzceļiem — 1929. gadā tas

sastādīja caurmērā 0,8 sant. no katras

pārdotās biļetes. Pēdējā laikā noslēgtie

līgumi paredz procentuālu nodevu no

pārdotās biļetes cenas. Nodevas aug-

stums ir dažāds un svārstās pie atseviš-

ķām līnijām no 5—13% no biļetes

cenas.

Autobusu tarifi visumā bija pieskaņoti
ielu dzelzceļa tarifiem, tikai pie auto-

busiem pastāv vairāk tarifa joslu, un

tāpēc pie vidējiem atstatumiem auto-

busam bija lētāks tarifs. Caurmērā au-

tobusu biļešu cenas 1929. gadā, atka-

rībā no atstatuma, bija sekošas: 1) par

4 km. lielu atstatumu — 14 sant., 2) par

6 km. — 20 sant. un 3) par 8 km. —

27 sant. Pārkārtojot, pēc ielu dzelzceļu

pārņemšanas pilsētas īpašumā, autobusu

līniju tīklu, pa daļai grozīja arī auto-

busu tarifu, raugoties, lai tas uz rajo-

niem, kur iet abi šie satiksmes veidi,

nekur nebūtu lētāks par ielu dzelzceļu

tarifu. Asā saimnieciskā krize pēdējā

laikā sāk atstāt arī iespaidu uz auto-

busu pasažieru skaitu, ja arī autobusu

pasažieru skaits 1931. gadā pieaudzis,

salīdzinot ar 1930. gadu, no 19.994.650

uz 25.065.592, tad tomēr aina kļūst sa-

vādāka, ja salīdzinām pasažieru skaitu

šos abos gados pēc mēnešiem (sk. ta-

beli):

Kā redzams, ja 1931. gada pirmā pus-

gadā pasažieru skaits pārsniedz par

vairāk kā 50% pasažieru skaitu attie-

cīgos 1930. g. mēnešos, tad trešā gada
ceturksnī starpība jau kļūst niecīga un

pēdējā ceturksnī pasažieru skaits jau

par vairāk kā 500.000 mazāks kā 1930.

gada pēdējā ceturksnī. Reizē ar pasa-

žieru skaita krišanos autobusu satiks-

mes ienesīgumu nelabvēlīgi iespaido arī

strauji pieaugušās kurināmā cenas, kā-

pēc arī vairāki autobusu uzņēmumi no-

nākuši stiprās finansiālās grūtības.
Abiem šiem satiksmes veidiem — ielu

dzelzceļiem un autobusiem — piekrīt

Autobusu pasažieru skaits

Gads
1. janv.— ļ 1. aprīlis—

31. martam | 30. jūnijam
1. jūlijs— ļ l.oktobr. —

30. sept. | 31. dec.

1930 4.328.131 4.457.626 4.768.259 6.440.634

1931 6.539.619 7.090.529 5.527.284 5.908.160
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Rīgas

pilsētas
ielu

dzelzceļuunautobusu līniju tīkls 1932.gadam.
tagadējos apstākļos gandrīz vienlīdz

svarīga nozīme. Viņi arī viens otru ne-

izslēdz, bet gan papildina. Ir apstākļi,
kur izdevīgāk ir ielu dzelzceļu satiks-

me — it sevišķi, kur darīšana ar lielu

pasažieru masu pārvietojumiem, bet

daudzos gadījumos, piem. satiksmē ar

mazāk apdzīvotām priekšpilsētām, —

priekšrocības būs autobusu pusē. Tāpēc
arī jāuzskata jau par pilnīgi izšķirtu uz-

skats, ka vislabākais atrisinājums, ja

abi šie satiksmes veidi atrodas vienās

rokās. Ja Rīgas pilsētas pašvaldība ta-

gad pārņēmusi savās rokās plašāko no

šiem uzņēmumiem — ielu dzelzceļus,

tad jācer, ka drīzā laikā tam sekos arī

autobusu satiksmes pārņemšana, kas

kustības saskaņošanai un lietderīgākai
izveidošanai nāktu jo lielā mērā par

labu.
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Zināmu lomu pasažieru pārvadāšanā

spēlē, bez jau apskatītiem regulārās

satiksmes veidiem, arī taksometri

un vieglie ormaņi.

Saistoši noteikumi par pasažieru pārva-

dāšanu ar automobiļiem peļņas nolūkā

Rīgas pilsētas administratīvās robežās.

Šie noteikumi neparedz kādus ierobežo-

jumus, taksometru skaita ziņā, kā tas

ir dažās ārzemju pilsētās. Jāizņem īpa-

ša braukšanas atļauja, pie kam auto-

mobiļiem jābūt apgādātiem ar skaitī-

tājiem — taksometriem, kurn veidus

apstiprina pilsētas valde. Skaitītāja pa-

reizu darbošanos pārbauda pilsētas val-

des techniķi, kuri arī skaitītāja un viņa

pievienojuma daļas pēc pārbaudes no-

plombē. Automobiļu takse Rīgas pilsē-
tas robežās sadalās vispirms pēc auto-

mobiļu lieluma, atkarībā no kura pare-

dzēti 2 tipi: 1 —3-veidīgs taksometrs

un II—4- un vairākvietīgs taksometrs.

Tāļāk katram mašīnas tipam dažādas

takses, atkarībā no pasažieru skaita un

no tā, vai brauciens notiek dienā vai

naktī. Minimālā maksa nolikta uz 30

santimiem, par kuriem var nobraukt,

atkarībā no auto tipa un taksu šķiras,
no 480—240 metriem, tāļāk braukšanas

maksa pieaug ik pa 10 santimiem, ik par

katriem 110 —200 metriem, atkarīgi
no tiem pašiem augšminētiem apstāk-

ļiem. Automobiļu - taksometru skaits

pirmos gados diezgan strauji pieauga,

pie kam tanī pat laikā samazinājās

vieglo ormaņu skaits. Pie patreizējā ie-

dzīvotāju skaita taksometru daudzums

jau sasniedzis savu maksimumu un vairs

nevien nepieaug, bet uzrāda jau no-

teiktu samazināšanās tendenci. Takso-

metru un vieglo ormaņu skaits pēdējos

gados grozījies sekoši:

Viegliem ormaņiem takse noteikta pēc
XIII rajoniem, kādas ormaņu takses

ziņā pilsēta iedalīta. Pasažiers var arī

pieprasīt braucienu pēc laika takses,

kādā gadījumā minimālā takse noteikta

par pusstundas ilgu braucienu. Jāsaka

tomēr, ka pie ormaņiem taksi, kaut gan

tā noteikta, pielieto samērā maz. Šeit

brauciena maksu parasti aprēķina uz

brīvas vienošanās pamata.

Plašāko iedzīvotāju aprindu satiksmes

vajadzību apmierināšanai taksometriem

Un ormaņiem piekrīt samērā maza no-

zīme, galvenām kārtām šeit krīt svarā

ielu dzelzceļš un autobusi, kuru satik-

smes veidu pareizai nostādīšanai paš-

valdībai jāpiegriež visnopietnākā vē-

rība.

Tipomontāžs

1925 | 1926ļ 1927ļ 1928 ļ 1929 ļ 1930 ļ 1931

aksometri

i i i [

238 488 |546 618 649 680 ļ506

ieglie ormaņi 706ļ 631 640 ļ567 524 531 525
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CENTRĀLTIRGUS BŪVE

Inž. JĀNIS JAGARS

Dažādi nelabvēlīgi apstākļi, starp ku-

riem pirmā vietā minams piemērota kre-

dīta trūkums, ir Rīgā, tāpat kā pārējās

Latvijas pilsētās, traucējuši pēckara ga-

dos plašākas komunālās būvniecības at-

tīstību. Arī nelabvēlīgos apstākļos to-

mēr tā nav pilnīgi apstājusies un starp
veiktiem darbiem, jau sava lieluma dēļ

vien, izcilus vietu ieņem jaunais centrāl-

tirgus.

Jautājums par plašākā Rīgas «Daugav-
malas" tirgus pārvietošanu slēgtās tel-

pās nav jauns, tas apspriests jau pirms

kara. Un kad 1909.—1910. gados Rīgas-
Orlas dzelzceļa valdes uzdevumā inž.

Verchovskojs izstrādāja Rīgas dzelzceļa

mezgla izbūves projektu, tad, saziņā ar

pilsētas valdi, paredzēja arī speciālu

dzelzceļa atzarojumu jaunā tirgus va-

jadzībām, kuru bija jau tad nodomāts

pārcelt uz laukumu starp sarkanām no-

liktavām un pilsētas kanālu.

Kara izcelšanās un sekojošie grūtie

saimnieciskie apstākļi aizkavēja šī pro-

jekta izpildīšanu; bet tikko saimnieciskā

dzīve ievirzījās daudzmaz normālākās

sliedēs, jautājums pacēlās par jaunu.
Tas arī saprotami. Daugavmalas tirgū

preču apgrozība bija lielāka kā visos

pārējos Rīgas tirgos kopā, betpati tirdz-

niecība te noritēja ārkārtīgi nelabvēlī-

gos apstākļos. Pārtikas preces bija no-

vietotas vaļējās tirgus būdās un padotas
visiem kaitīgiem atmosfēras, tempera-

tūras, saules un putekļu iespaidiem un

ātri bojājās. Protams, šādā primitīvi

iekārtotā tirgū nebija iespējams uzturēt

arī nepieciešamo tīrību. Ja atzīstam par

pareiziem ārzemju speciālistu aprēķinus

par zaudējumiem, kādi, precēm ātri bo-

jājoties, ceļas pie tirdzniecības atklātos

tirgus laukumos, tad jāpieņem, ka Dau-

gavmalas tirgū ikgadus gāja bojā preces

I—2 milj. latu vērtībā. Šeit vēl jāpie-

skaita preču sadārdzināšanās, aiz ne-

ērtiem transporta apstākļiem, jo Dau-

gavmalas tirgus bija gan ērti sasnie-

dzams ūdens ceļā, bet novietots pārāk
tālu no dzelzceļa stacijas.

Ja Daugavmalas tirgus pārvietošanu tā-

dējādi prasīja pašvaldībām uzliktais

pienākums rūpēties par veselīgu un lētu

pārtikas produktu piegādi iedzīvotāju

vajadzībām un izvestie aprēķini
"

rā-

dīja, ka slēgta tirgus būvē ieguldītais

kapitāls labi rentēsies, tad jautājuma

sekmīgu atrisināšanu arī ievērojami

sekmēja vēlēšanās glītāki izveidot Dau-

gavas piekrasti — neseno brīvības cīņu

vietu un Rīgas, kā ostas pilsētas, no-

zīmīgāko daļu.

Centrāltirgus ēku uzcelšanu stipri at-

viegloja izdevīgais Vaiņodes cepelīnu

angaru pirkums. No viņiem ieguva vi-

sas nepieciešamās dzelzs konstrukcijas.
levadot sarunas par šo angaru iegūšanu

no sākuma pastāvēja nodoms tos pār-

vest uz Rīgu un šeit uzstādīt viņu

agrākā veidā. Šo nodomu vēlāk atmeta,

jo atzina, ka angari, viņu agrākā vei-

dā, maz atbilstu modernu tirgus ēku

prasībām: ēkas būtu pārāk augstas,

iekšējās temperātūras svārstības ļoti

lielas, trūktu pagrabu v. c. nepiecieša-

māko labierīcību. Tāpēc arī nolēma, iz-

lietojot no angariem iegūto materiālu,

celt masīvas, ar visām nepieciešamām

labierīcībām apgādātas tirgus ēkas.

Nepieciešamība izlietot no angariem ie-

gūto materiālu un līdz ar to — piemē-

roties esošām konstrukcijām lielā mērā

komplicēja projekta izstrādāšanu. Tā-

pēc 1923. gada vasarā izsludināja metu

iegūšanai starptautisku sacensību. Pēc
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IIIsīktirdzniecības ēkas dzelzs konstrukcijas montāžs.

tam, izlietojot godalgotos projektos iz-

teiktās idejas, stājās pie galīga pro-

jekta sastādīšanas, ko izveda a./s. „Bū-

ve" un jaunā tirgus būvbirojs inž. V.

Isajeva vadībā. Visus svarīgākos pro-

jektēšanas un vēlāk arī būves jautāju-

mus izlēma īpaša tirgus būves kommi-

sija ar būvvaldes vadītāju inž. J. Ja-

garu kā priekšsēdētāju un tirdzniec.

nodaļas vadīt. inž. G. Ullmani un revi-

zijas kommisijas loc. arch. P. Ladiginu
kā locekļiem. Ar padomdevēja balsīm

kommisijā līdzdarbojās pilsētas virsar-

chitekts P. Dreimanis, būvbiroja va-

dītājs inž. V. Isajevs un tirgus inspek-
tors—sākumā Kalkbrenners, vēlāk P.

Skulte.

Būves darbus uzsāka 1924. g. jūnijā un

tos bija paredzēts veikt 5 gados. Tā

kā darba apmēri, sakarā ar dažādiem

jau būves laikā pieņemtiem pārgrozī-

jumiem un papildinājumiem, pieauga un

arī pilsētas budžetā nevienu gadu ne-

bija iespējams pilnos apmēros uzņemt

sākumā paredzētās summas, tad būve

ieilga un jauno tirgu varēja nodot pub-

likas lietošanai tikai 1930. g. novembra

sākumā.

Jaunā Centrāltirgus territorija, skaitot

līdz sarkano noliktavu sienām, aizņem

57-000 m 2 lielu laukumu, kamēr agrā-
kais Daugavmalas tirgus, neskaitot vi-

ņu šķērsojošās galvenās satiksmes ie-

las, aizņēma tikai 22.000 m 2 lielu lau-

kumu. No jaunā Centrāltirgus lauku-

ma piecas tirgus ēkas aizņem 16.000

m 3,
atklātie tirgus laukumi, uz kuriem

novietoti uzbraucēji pašražotāji un pa

daļai arī tirdzinieku būdas — 15.000

m 2; pārējais nāk uz ielām, ietnēm un

piekrastēm.
Pie tirgus izbūves galvenām kārtām

ievērota satiksmes jautājuma pareiza

atrisināšana. Preču piegāde iespējama

pa ūdeni un dzelzceļu.

Tirgus ēkas guļ tieši gar pilsētas kā-
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Daugavmalas tirgus. Sakņu nodaļa.

nālu, kas savienots ar Daugavu. Preču

izlādēšanai izbūvētas kanāla piekrastes,
kas īpašiem 3 tuneļiem savienotas tieši

ar ēku pagrabiem, kuri savukārt sa-

vienoti apakšzemes ejām.

Pa dzelzceļu pienākošo preču piegādei
vairumā tirdzniecības ēkai pieslēdzas

dzelzceļa atzarojums, kas gar ēku iz-

veidots dzelzbetona estakādes veidā

ar 125 m garu dubultsliežu ceļu. Pie-

nākošo preču pieņemšanai un izdalīša-

nai izbūvētas arī vajadzīgās platformas,

noliktavas un dienesta telpas, tā kā fak-

tiski tirgū izbūvēta stacija ar lielo ātru-

mu pienākošām, ātri bojājamām precēm,

un tā var apkalpot tiklab tirgu, kā pa

daļai arī pārtikas veikalus pilsētā. Pat-

laban vēl to nevar izlietot, jo dzelz-

ceļu virsvalde nav vēl izvedusi jaunā

atzarojuma pieslēgumu saviem preču

ceļiem.

Lai panāktu ērtu braucēju satiksmi ar

tirgu, no būves summām uzbūvēti 2

jauni tilti pār kanālu un tirgus rajonā

izvesti lielāki ielu jaunbūvju darbi.

Fot. Klio

Kautgan Centrāltirgus atrodas tuvu no

pilsētas centra un agrākās ielu dzelz-

ceļu riņķa līnijas, tomēr satiksmes uz-

labošanai ielu dzelzceļu riņķa līnija

ar nelielu pagarinājumu novadītā tieši

gar pašām tirgus ēkām, tā kā tagad

tirgus darbības laikā it visas Rīgas ielu

dzelzceļu līnijas iet gar pašu tirgu.

Centrāltirgū uzceltas pavisam 5 ēkas,

no kurām lielākā ar 5.000 m 2lielu ap-

būvēto laukumu domāta vairuma tirdz-

niecībai un gaļas apskatei. Kā jau mi-

nēts, tai pieslēdzas dzelzceļa telpas,
kā arī trichinu izmeklēšanas laborāto-

rija un ārsta un feldšeru telpas. Šinī

ēkā ierīkota arī kafejnīca tirgotāju un

tirgus apmeklētāju vajadzībām.

Vairuma tirdzniecības ēkas pagrabā ie-

rīkota saldētava ar 1258 m 2 lielu pla-
tību, kurā var novietot ap 320 tonnas

dažādu produktu pāri par 1 milj. latu

lielā vērtībā. Pārējo pagraba stāva daļu

aizņem mašīnu un aparātu telpas, darb-

nīcas, transformātoru telpas un pro-

duktu noliktavas.
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Daugavmalas tirgus. Sviesta nodaļa.

Sīktirdzniecības telpas novietotas čet-

rās ēkās ar kopplatību 10.388 m 2, vai

2.592 m 2 katrā ēkā. Viņās iekārtotas

pavisam 947 tirdzniecības vietas, kas

aizņem 4.361 m 2 lielu laukumu. Ēkas

ik pa divām apvienotas ar slēgtiem sa-

vienojumiem (koridoriem), kuru abās

malās iekārtotas arī tirdzniecības vie-

tas. Starp abām vidējām ēkām atstāta

brīva starpa, lai atvieglotu publikai sa-

tiksmi no ielu dzelzceļu līnijas uz at-

klātiem laukumiem, kas atrodas ēku

otrā pusē.

Pirmā sīktirdzniecības ēka iekārtota ti-

kai gaļas tirdzniecībai, otrā gaļas un

piena produktiem, trešā tirdzniecībai

ar augļiem, miltiem, maizi, dažādiem

pārtikas produktiem un kautiem put-

niem, kamēr ceturtā ēka paredzēta tikai

tirdzniecībai ar zivīm, pie kam dzīvu

zivju uzglabāšanai ierīkoti betona ba-

seini ar stiklu priekšējā sienā.

Pirmās sīktirdzniecības ēkas pagraba
stāvā ierīkotas centrālapkures katlu tel-

Fot. Klio

pa un ogļu noliktava. Viņa pārējo daļu

aizņem produktu un iesaiņošanas mate-

riālu noliktavas, kuras ierīkotas arī vi-

su pārējo sīktirdzniecības ēku pagra-

bos.

Visās ēkās tirdzniecības telpas iekār-

totas tikai vienā stāvā, kautgan ēku

augstums pilnīgi pielaida arī galeriju
ierīkošanu. Ārzemju un arī Rīgas

Āgenskalna tirgus prakse tomēr rāda,

ka publika izvairās no galeriju apmek-
lēšanas. Tāpēc viņas pagaidām neizbū-

vēja, bet visas konstrukcijas tomēr tā

izveidotas, lai viņu vēlākā izbūve, ja

rastos nepieciešamība paplašināt tirgus

vietu skaitu, neradītu nekādas grūtī-

bas.

Partera stāvs ikkatrā sīktirdzniecības

ēkā bez trepēm savienots ar pagrabiem

ar 2 celtņiem. Visās ēkās centrālapkuri-

nāšana, vēdināšana, elektriska apgais-

mošana. lerīkotas arī mazgāšanās un

atejas vietas.

Ēkas celtas uz betona pamatiem, stieg-

rotiem ar dzelzi; pagrabu telpām
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Daugavmalas tirgus. Dieninieku nodaļa.

dzelzsbetona pārsegumi; ēku sienas —

ķieģeļu; ēku pārsēgums no pārveido-

tām Vaiņodes cepelinu angara pārsē-

juma kāpnēm. Ēku jumti silti —

ar du-

bultu dēļu apšuvumu un torfoleuma

izolāciju vairuma tirdzniecības ēkai un

korķu izolāciju sīktirdzniecības ēkām.

Jumta segums vairuma tirdzniecības

ēkai šīfera, pārējām ēkām — ruberoida.

Jumtu logi iestikloti ar stiepuļu stiklu.

Tā kā visas ēkas apsildāmas, tad tiklab

sienās, kā jumtos ierīkoti dubultlogi.

Saldētavai sienas — ķieģeļu; grīda —

betona; griesti — dzelzsbetona; izolā-

cija no korķa plāksnēm.

Saldēšanas sistēma paredzēta jaukta
— ar aukstu gaisu un cirkulējošu šķī-

dumu.

Lai sasniegtu saimnieciski izdevīgāku

saldētavas izmantošanu, tā iedalīta

atsevišķās, izolētās telpās, pie kam,

lai izbēgtu no gaisa sajaukšanās, tad

katrai telpu grupai, kas paredzēta vienā-

diem produktiem, ir atsevišķs gaisa at-

vēsinātājs.

lerīkotā tāltermometru ietaise atļauj

Fot. Kli'o

kurā katrā brīdī, nemaz neizejot no

mašīnu telpas, pārbaudīt temperatūru

ikvienā no saldētavas nodaļām.
Saldētavas ietaise darbojas pēc kompre-

sijas sistēmas un sastāv no diviem, vie-

nāda lieluma, horizontāliem dubultdar-

bojošiem kompresoriem. Saldētavā vis-

cauri izraudzīta netiešā telpu atvēsinā-

šana ar chlorkalcija palīdzību, aukstuma

medijs — amonjaks.

Vajadzīgais kaloriju daudzums vasarā

pie 18 stundu darba laika aprēķināts
uz 143.000 kal./stundā. letaise izbūvēta

ar rezervi un pilna lietderīgā spēja,

mērīta sāls atšķaidījumā, ir 158.000

kal./stundā.

Kompresoru piedzīšanai uzstādīti divi

elektromotori, katrs ar 75 HP lielu

jaudu. Kopējais ietaises spēka patēriņš

apm. 125 HP.

Mašīnas un aparātu telpas paredzētas

pietiekoši lielas, lai saldētavas paplaši-
nāšanas gadījumā varētu uzstādīt vēl

divus kompresorus.

Centrālapkurināšanas sistēmas aprēķins

un izbūve izvesta tā, lai telpās pie ār-

temperatūras —25° C varētu uzturēt se-
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Vairuma tirdzniecības paviljons. Fot. M. Sams

košas temperatūras: visās tirdzniecības

telpās un noliktavās -|-50 C, bet laborā-

torījas, dzelzceļa kantora, kafejnīcas un

mašīnu un darbnīcu telpās +20° C.

Pie apkurināšanas sistēmas izvēles

ņemti vērā 2 galvenie faktori: 1) ātra

telpu sasildīšana nn 2) samērā lielie

siltuma transportēšanas attālumi (līdz

350 m). Izejot no šiem 2 viedokļiem,
izraudzīta zemspiediena tvaika apkuri-
nāšana ar tvaika pārkarsēšanu līdz apm,

+250° C.

Izejot no nepieciešamā ražojamā siltu-

ma daudzuma, kāds pie ārtemperatūras
-25° C aprēķināts uz 2.911.998 sv/stun-
dā, izraudzīti 9 gabali čuguna «Strebel"

sistēmas zemspiediena tvaika katli,
katrs ar 46,0 m 2sildvirsmas, kuri spēj
ražot 7000 sv/st. uz katru m 2 sildvirs-

mas. Kopējā sildvirsma sastāda 414m 2
un spēj ražot apm. 5400 kg tvaika

stundā.

Katli sastādīti katlu telpā vienā rindā

viens blakus otram. Virs katliem no-

vietots tilts ar sliežu ceļu, pa kuru ar

vagonetēm pieved koksu katlu kurinā-

šanai. Katlu kurināšanu izved no aug-

šas caur aizbīdāmām lūkām. Katlu ba-

rošanas aparāti automātiski padod kat-

los ūdeni, tiklīdz tā līmenis katlos no-

kritis zem normas.

Kurināmā patēriņš pie maksimālā katlu

slogojuma aprēķināts uz 14,6 tonnas

dienā.

Atsevišķo ēku apkurināšanu izved ar

kaloriferiem, kuri novietoti 4 m aug-

stumā pie ārsienām, un ar radiatoriem

durvju vējtveros.

Kaloriferi, ar tanīs iebūvēto ventilāto-

ru, dod iespēju piesūkt telpas gaisu, to

sasildīt un novirzīt grīdas virzienā, caur

ko sasniedz vienmērīgu telpas tempe-
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Kopskats uz Centrāltirgu no kanāla.

ratūru. Katrā sīktirdzn. ēkā atrodas 9

kalorifēri, no kuriem katrs spēj atdot

43.000 sv/st. Durvju vējturos novietotie

radiātori novērš auksta gaisa ieplūšanu
tieši tirgus telpās.

Vairuma un sīktirdzniecības ēkās iebū-

vēta trejāda vēdināšana:

1. Vēdināšana ar svaigu gaisu, to pie-
sūcot no ēkas ārpuses caur kalorifēri

un iepūšot telpā sasildītā veidā.

2. Samaitātā gaisa nosūkšana ar ven-

tilātoriem, kas spēj nosūkt gaisu ēkas

tilpumā apm. 6 stundās.

3. Dabīgās vēdināšanas žalūzijas, caur

kurām izvedama vēdināšana ziemā pie

zemas temperatūras.

Pagrabu vēdināšana izveidota pēc tiem

pašiem principiem kā I stāvā, bet te

gaisa apmaiņa notiek 1 reizi stundā.

lerīkojot tirdzniecības telpu apgaismo-
šanas ietaises, nopietni ievērots, lai tās

dotu pietiekoši intensīvu un vienmērīgu

gaisu. Pielietotas speciālas spoguļu re-

flektoru armatūras.

Saldētavas, celtņu, kā arī apsildīšanas

un vēdināšanas ietaišu apkalpošanai

vairuma tirdzniecības ēkā uzstādīti 37

motori ar kopēju jaudu apm. 200 kw

un sīktirdzniecības ēkās 70 motori ar

kopēju jaudu apm. 145 kw. Bez tam

gaļas tirdzniecības vietām piegādāta
elektriskā enerģija gaļas malšanas ietai-

sēm.

Preču transportam tirgū ierīkoti 15

gab. preču celtņi, kas ierīkoti ar vi-

sām nepieciešamām drošības ierīcēm.

Celtņu apkalpošana notiek ar pavadoni,

pie kam celtņa iedarbināšanas ierīce

izveidota tā, ka celtņi var strādāt arī

bez pavadoņa. Visas celtņu šachtu dur-

vis ierīkotas vertikāli bīdāmas, lai tās

pie atvēršanas neaizsprostotu apkārtē-

jās ejas.

Visai Centrāltirgus territorijai izbūvēta

sava ārējā kanālizācija 2350 m kopgaru-

mā. Ārējā ūdensvada tīkla kopgarums

ir apm. 1000 m.

Centrāltirgus celtne sava lieluma, un arī

labierīcību ziņā, ieņem izcilus vietu pēc-
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kara celtniecībā Latvijā. Izvesto darbu

apmēru raksturo sekosi pāris skaitļi:

1. Segto ēku koplaukums ieņem 1,6 hek-

tāru.

2. Tirgus ēku pagrabu savienojošā

apakšzemes tuneļa un eju garums vir-

zienā no Gogoļa ielas uz Maskavas ielu

— 337 metri.

3. Būvei izlietots — 6.000.000 ķieģeļu;
60.000 mucu cementa un 2460 tonnu

dzelzs.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS TIRGI UN TIRDZNIECĪBAS

IERĪCES

E. SOKOLOVSKIS

Tirdzniecības nodaļas sekretārs

Tirgi Rīgas pilsētā nav privāti uzņēmu-

mi, kā nereti to sastopam Vakareiropas

pilsētās, bet tie visi bez izņēmuma kā

agrāk, tā arī tagad pārvaldīti un uz-

turēti no pašas pilsētas.
Šī gadsimteņa sākumā, 1903. gadā, dar-

bojās sekošie tirgi:

I Pārtikas preču tirgi.

A. Labā Daugavas krastā: 1) Daugav-
malas tirgus; 2) Aleksandra (tagad Vid-

zemes) tirgus; 3) Sarkankalna (tagad

Latgales) tirgus; 4) Sarkandaugavas

tirgus; 5) Gaļas tirgus Ulbrokas ielā.

B. Kreisā Daugavas krastā: 6) Āgens-

kalna tirgus; 7) Iļģeciema tirgus. Bez

tam 2 tirgi, kuri bija ierīkoti speciāli
lauciniekiem — pašražotājiem viņu pro-

duktu pārdošanai: 8) Rumpmuižas ielā

(Daugavas labā krastā); 9) Ventspils
ielā (Daugavas kreisā krastā).

II Pārējie tirgi.

10) Sīkumu tirgus Turgeņeva ielā (tir-

gošanās ar dažādām lietotām un jau-
nām precēm, izņemot pārtikas preces,

par lētām cenām); 11) Kārļa malkas

tirgus; 12) Kārļa siena tirgus; 13) tir-

gus Ravelina laukumā (Elizabetes un

Brīvības ielu stūrī), tirgošanai ar au-

gļiem sesonā; 14) Kristapa tirgus, Dau-

gavas krastā pie Kārļa slūžām; 15) Zirgu

tirgus (mēneša un gada tirgus); 16)

Ziemassvētku tirgus. Pēc tam at-

klāti vēl sekošie tirgi: 17) 1906. g. pār-

tikas preču tirgus Bišu muižā (kreisā

Daugavas krastā); 18) 1908. g. malkas

tirgus Andreja ostā (labā Daugavas kra-

stā); 19) 1910. g. malkas tirgus A. B.

dambī (kreisā Daugavas krastā); 20)
1910. g. malkas tirgus Hanzas ielā, pre-

ču stacijas tuvumā; 21) 1914. g. pārtikas

preču tirgus, Torņakalnā, (kreisā Dau-

gavas krastā); 22) 1923. g. Matīsa tir-

gus (Matīsa ielā) tirgošanai ar malku

un augļiem; 23) 1929. g. pārtikas pre-

ču tirgus Bolderājā.

No minētiem 23 tirgiem ar laiku izbei-

dzās apmeklētāju trūkuma dēļ lauci-

nieku — pašražotāju tirgi: Rumpmui-
žas un Ventspils ielā (Nr. 8 un 9) un

pārtikas preču tirgus Bišu muižā (Nr.

17). Tāpat likvidēti 1925. g. malkas tir-

gus Hanzas ielā (Nr. 20) un 1926. g.

malkas tirgus Andrēja ostā (Nr. 18),
nododot tos pilsētas malkas nozares rī-

cībā. 1925. gadā slēgts arī malkas

tirgus dambī A. B. (Nr. 19), pēc kura

vairs nebija vajadzības, un laukums no-

dots būvvaldei materiālu novietošanai.

Augļu tirgus Ravelina laukumā (Nr.l3)
izbeidzās ar 1923. gadu, sakarā ar pils.
valdes lēmumu, pārvēršot laukumu par

laukumu ar apstādījumiem.

Kristapa augļu tirgus (Nr. 14) izbeidzās

līdz ar to, ka augļu tirdzniecība kon-

centrējās citos tirgos, sevišķi Daugav-
malas un Matīsa tirgū.

Daugavmalas tirgus (Nr. 1) 1930. gadā

pārvietots uz laukumu pie sarka-

nām noliktavām un pārdēvēts par Cen-

trāltirgu. Tanī pašā gadā gaļas tirgus

pārcelts no Ulbrokas ielas uz Centrāl-

tirgu.

Ta tad tagad pastāv vairs tikai 15

tirgi.

Tirgi, sevišķi pārtikas preču tirgi, Rī-

gā ir cēlušies tāpat, kā arī citur pa-

saulē. Pilsētas laukumos jeb ielās ar

dzīvu satiksmi apmetās dažādi tirgo-

tāji, tanī starpā laucinieki ar saviem

produktiem, un piedāvāja savas preces

zem klajas debess. Šo tirgu nozīme, at-

šķirot tos no pilsētas pastāvīgiem vei-
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Kristapa tēls. Fot. J. Rieksts.

kaliem, bija tāda, ka pilsētas iedzīvotāji
tur varēja apgādāties ar lētām un pie

tam labām, svaigām precēm, iepērko-
ties vai nu no pašiem ražotājiem vai

arī no starpniekiem, kas arodnieciskā

veidā nodarbojās ar preču uzpirkšanu

atkalpārdošanai tirgos un tamdēļ bija

spējīgi apmierināt iedzīvotāju prasības

preču lētuma un labuma ziņā.
Bet lai tirgi izturētu citu veikalniecisku

uzņēmumu konkurenci, ar laiku bija jā-

stājas pie to un it īpaši pārtikas preču

tirgu reorganizācijas. Agrāk varēja ap-

mierināties ar tirgiem zem klajas de-

bess. Uz priekšu tas vairs nebija ie-

spējams kā aiz higiēniskiem, tā arī aiz

tautsaimnieciskiem iemesliem. Atklātos

laukumos un ielās preces bija padotas
dažādiem kaitīgiem iespaidiem — vasarā

karstumam, saules stariem, putekļiem,
mušām, bet ziemā atkal aukstumam. Pa-

teicoties tam, preces ātri bojājās. Bet

samērā ar preču bojāšanos tām vaja-
dzēja sadārdzināties. Jo tirdziniekiem

zaudējumi, kurus viņi cieš no preču

bojāšanās, gribot negribot jāizlīdzina,

paaugstinot pārdodamo preču cenas.

Tā tad tirgus laukumos sāka celt būdas,

kurās preces varēja novietot zem pa-

jumtes un tādā veidā tās izdevās izsar-

gāt no kaitīgiem antisanitāriem iespai-

diem. Tie bija pirmie pastāvīgie tā sau-

camie nedēļas tirgi.

Bet ar minētām būdām bija līdzēts tikai

pa daļai un nepilnīgā veidā. Jo būdas,

kaut gan segtas ar jumtu, vienā pusē

bija atklātas un tamdēļ izliktās preces

zināmā mērā tomēr bija padotas atmos-

fēras un netīrības iespaidiem. Tāpēc

Rīgas pašvaldība, sekodama Vakareiro-

pas pilsētu paraugam, jaunākā laikā

sāka celt pilsētas tirgos tirdzinieku no-

vietošanai cietos paviljonus.
Tādi paviljoni līdz šim ir ierīkoti 3 tir-

gos: divi paviljoni 1902. g. Vidzemes

tirgū, viens paviljons 1925. g. Āgens-
kalna tirgū un 5 paviljoni 1930. g. Cen-

trāltirgū. Zināmu interesi var radīt Rī-

gas lielāko tirgu izcelšanās vēsture.

Tamdēļ īsumā vispārējos vilcienos to

turpmāk atzīmējam.

Daugavmalas tirgus.

Šis tirgus vēsturiskos dokumentos pir-

mo reiz minēts 1571. gadā. Jāpieņem,
ka vecais tirgus laukums pilsētas centrā

pie rātūža, pieaugot tirdzniecības kustī-

bai, bija izrādījies par nepietiekošu un

tamdēļ vajadzēja ierīkot, sevišķi tirgo-

šanai ar pārtikas precēm, plašāku tirgu

uz Daugavas krasta. Pēc Rīgas cietokš-

ņa vaļņu noārdīšanas, kas sākās 1857.

gadā un līdz ar ko tirgus territorija

Daugavas krastā pievienota pie pilsētas
centra, pilsētas pašvaldība apm. 1860.

g. stājās pie tirgus izveidošanas, nolī-

dzinot un izbruģējot laukumu un uz-

ceļot atklātas halles, būdas un akas.

Minētā iekārta, kas bija uzturējusies

līdz mūsu laikiem, vairs neatbilda mūs-

laika prasībām, kaut gan tanī. laikā tā

skaitījās par priekšzīmīgu jauninājumu

tirgu iekārtošanā, tā ka pat augstākās

vietējās valdības iestādes izteica pils.
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Daugavmalas tirgus visp. skats

pašvaldībai savu atzinību par viņas sa-

sniegumiem.

Saskaņā ar agrāko laiku prasībām pār-

tikas preču tirgus Daugavmalā bija sa-

vienots ar sīkumu preču tirgu, lai pu-

blika, iepērkoties pārtikas preces, reizā

ar to varētu apmierināt arī citas dzī-

ves vajadzības.

Bet jo ilgāki tirgus pastāvēja un jo vai-

rāk tas paplašinājās (beidzot līdz 22.000

kv. mtr. lielumam), jo vairāk parādījās

tirgus nelabvēlīgie sanitārie un saimnie-

ciskie apstākļi. Viss, kas augšā bija
teikts par kaitīgo iespaidu uz atklātos

tirgos izliktām precēm, zīmējas sevišķi

uz Daugavmalas tirgu. Bez tam tirdzi-

nieki aiz noliktavu telpu trūkuma bija

spiesti, tirgum izbeidzoties, savas pre-

ces vai nu atstāt tirgū tanīs pašos sa-

nitārā ziņā nelabvēlīgos apstākļos, vai

pārvest preces mājās, glabājot tās sa-

nitāri pavisam nepielaižamā veidā. Bez

tam krita svarā, ka lielākā pilsētas tir-

gū, sakarā ar tā antisanitāro stāvokli,

Fot. Klio.

4 vasaras mēnešos bija jāaizliedz tir-

gošanās ar svaigu gaļu.
Minētie trūkumi bija par iemeslu, kam-

dēļ pilsētas pašvaldība jau pirms kara

ne vienreiz vien apsprieda jautājumu

par Daugavmalas tirgus jaunbūvi, pie

kam bija paredzēts to pārcelt uz ci-

tu vietu. Bet visi attiecīgie projekti da-

žādu šķēršļu dēļ pagaidām bija jāliek

pie malas. Piemērojoties apstākļiem

pils. pašvaldība rūpējās papriekšu par

citu tirgu izveidošanu, izlietojot jaun-

laika sasniegumus tirgu ierīkošanā un

ar to novēršot līdz šim Rīgas tirgos no-

vērotos trūkumus.

Sīkumu tirgus.

No paša sākuma šis tirgus bija savie-

nots ar Daugavmalas tirgu. Bet jo il-

gāki, jo vairāk palika sajūtamas šīs sa-

vienošanas nelabvēlīgās sekas. Pārtikas

preču tirdzniecībai bija jānotiek vislie-

lākā kārtībā un tīrībā. Turpretim sī-

kumu tirgum, kur pārdeva daudzkārt

vecas, lietotas preces, kā: drēbes, grā-
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Aina no Daugavmalas tirgus "Zāļu dienā".

mātas, vecus dzelzs priekšmetus, ar sa-

vu netīrību vajadzēja būt par kaitēkli

pārtikas preču tirgum. To atzīstot, 1871.

gadā sīkumu tirgu atšķīra no Daugav-
malas pārtikas preču tirgus, ierīkojot
tam būdas laukumā starp Marstaļu un

Kārļa ielām, bet 1882. g. to pārvietoja

vēl tāļāk prom uz Turgeņeva ielu, kur

viņš vēl tagad atrodas. — Bet zem vecu

parašu iespaida un sakarā ar to, ka sī-

kumu tirgus Turgeņeva ielā bija pār-

pildīts, ar laiku sīkumu tirdzniecība to-

mēr atkal sāka izplatīties pārtikas pre-

ču tirgos, it sevišķi Daugavmalas un

Aleksandra (Vidzemes) tirgos. Lai no-

vērstu šo nevēlamu stāvokli, pils. domē

1910. g. nolēma ierīkot netāļu no vecā

sīkumu tirgus Turgeņeva ielā vienu jau-

nu tirgu Maskavas un Ulbrokas ielu

stūrī. Uz šo tirgu tika pārvietoti sīku-

mu tirdzinieki no Daugavmalas un Alek-

sandra (Vidzemes) tirgiem, starp tiem

galvenām kārtām tādi, kas tirgojās ar

manu£aktūras precēm, ar veļu, drēbēm

un bildēm.

Fot. Klio.

Kā jau minēts sīkumu tirgū līdz 1909-

-gadam (iesk.) tirgus nodevu iekasēšana

bija iznomāta uzņēmējam. Tikai 1910.

gadā tirdzniecības nodaļa pārņēma tir-

gu savā pilnā rīcībā. — Brutto ienā-

kumi no tirgus nodevām bija sekoši:

1903. gadā — Ls 39.460

1909.
„ „

43.243

(pēdējais nomnieka gads)
1910. gadā — Ls 94.529

1914. „
~125.032

1920. „ „
5.002

1923.
„ „

48.211

1926.
„ „

90.584

1931. „ „
142.098

Tirdzinieku skaits 1931. g. 1468.

Aleksandra, resp. Vidzemes tirgus.

Šis tirgus bija pirmais, kur reāli-

zētas jaunlaiku labierīcības. Tas, pēc

Daugavmalas tirgus lielākais pārtikas

preču tirgus, atklāts 1876. gadā pie

tā sauc. „Lielā pumpja", tagadējā jau-

nās Ģertrūdes baznīcas vietā, ievēro-
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Fot. Klio.

jot agr. Pēterburgas, tagad Vidzemes

priekšpilsētas iedzīvotāju lūgumu, ku-

riem ceļš līdz Daugavmalas tirgum bija

par tāļu. Vēlāk, pastāvīgi pieaugot

priekšpilsētas iedzīvotāju skaitam, pa-

plašinājās arī tirgus līdz tādiem ap-

mēriem, ka tam paredzētais laukums

izrādījās par mazu. Tamdēļ tirgus 1897.

gadā tika pārcelts uz Brīvības un Ma-

tīsa ielu stūri. Un šinī vietā tad 1901.

un 1902. gadā ierīkoti 2 slēgti pa-

viljoni pēc tā laika modernām prasī-

bām: viens tirgošanai ar gaļu ar 157

vietām, otrs — tirgošanai ar pērējām pār-

tikas precēm ar 187 vietām. Paviljoni,
kuru izbūve izmaksāja 235.000 rbļ. (Ls

635.135), atklāti 1902. g. 1. oktobrī. Ši-

nīs paviljonos vēl trūkst dažu labie-

rīcību, kuras jaunākā laikā uzskata par

vajadzīgām. Vēl nav pagrabu un nolik-

tavu telpu, nav arī apsildīšanas ierīces.

Tomēr tirgus ierīces jautājumā bija

sperts liels solis uz priekšu. Tirgus lab-

ierīcība 1929. g. vēl tika papildināta,

uzbūvējot par Ls 15.000 sevišķu pavil-

jonu tirgošanai ar siļķēm.

1931. gada tirdzinieku skaits: paviljo-

Āgenskalna tirgus ēka.

nos 345, nedēļas tirgus būdās 232, die-

nas tirdzinieki 81. Kopā 658.

Āgenskalna tirgus.

Pēc Aleksandra (Vidzemes) tirgus ti-

ka apgādāts ar cietu modernu pavil-

jonu arī Āgenskalna tirgus. Šis tir-

gus pastāv Pārdaugavā 1. Nometņu ielā

no 1898. g. īsi pirms pasaules kara ie-

sākta jaunā paviljona būve un 1914. g.

pabeigta pusbūvē. Karš pārtrauca dar-

bu turpināšanu. Tikai 1923. gadā izde-

vās piestāties pie paviljona iekšējas iz-

veidošanas. Salīdzinot ar Vidzemes tir-

gus paviljoniem, šis paviljons nozīmē-

ja atkal soli uz priekšu ar savu centrāl-

apkurināšanu un saviem, kaut gan ma-

zos apmēros ierīkotiem, pagrabiem. Pat

saldētavas telpas bija paredzētas, lai

gan pate saldētava līdzekļu trūkuma dēļ

netika ierīkota. Atšķiroties no Vidze-

mes tirgus paviljoniem tika iebūvētas

arī galerijas tirgus vietu ierīkošanai. —

Jaunu vietu skaits visā paviljonā 103.

Tik pat liels bija arī tirdznieku skaits

1931. g.
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Fot- M. SamsPutnu pārdevējs.

Centrāltirgus.

Kā jau minēts, Daugavmalas tirgus pār-

būve pagaidām bija jāatliek. Tomēr

arī šī jautājuma atrisinājumam pie-

nāca laiks. 1922. g. 18. decembrī pils.

dome nolēma, pārcelt Daugavmalas tir-

gu uz laukumu starp Maskavas ielu un

sarkanām noliktavām, starp Gogoļa ielu

un pils. kanālu, izveidojot to pēc iespē-

jas saskaņā ar jaunlaika higiēniskām un

saimnieciskām prasībām, un 1924. gadā
sākās tirgus būve minētā laukumā.

Šī laukuma priekšrocība pret citiem,

kuri varēja krist svarā, pastāv iekš tam,

ka tas atrodas pilsētas centrā, bez tam

viegli sasniedzams kā pa ūdens ceļiem,
tā arī pa dzelzceļu un ielas dzelzceļu. Jo
vairāk satiksmes līdzekļu, jo vairāk at-

vieglina un paātrina preču piegādāšanu,

—jo lielākas arī ir izredzes, ka preces

palētinājas un nonāk tirgū labā, svaigā
stāvoklī. Bez tam pie laukuma izvēles

krita svarā, ka vajadzības gadījumā to

viegli varēs paplašināt, pievienojot
tam laukumu starp Maskavas ielu un

Daugavu, vai arī pārbūvējot jeb noplē-
šot blakus esošās sarkanās noliktavas.

Apspriežot tirgus izbūves projektu, at-

zina, ka bez sīktirdzniecības tirgū jā-

ierāda vieta arī lieltirdzniecībai. Pie-

dzīvojumi pierādījuši, ka mazas pilsētas

gan iztiek ar sīktirdzniecību vien, bet

lielās pilsētas, ar attiecīgi pastiprinātu

patēriņu, nevar apmierināties vienīgi ar

sīktirdzniecību. Lai nodrošinātu iedzī-

votājiem vajadzīgu uzturu, pārtikas pro-

dukti jāpiegādā ne tikai no tuvākās

apkārtnes, bet arī no tāļākiem apvi-

diem jeb pat no ārzemēm. Bet lai pie-

gādāšana no tālienes atmaksātos, pre-

ces jāpieved lielākā daudzumā uz reizi.

Tā tad jāattīstās arī tirdzniecībai vai-

rumā, kas saistās ar tirgiem tādā vei-

dā, ka tirdzinieki kā starpnieki uzpērk

vairumā pievestas preces tāļāk pārdo-
šanai patērētājiem sīktirdzniecībā.

Bet šis tirdzniecības veids, kurā sīk-

tirdzniecībā saistās ar lieltirdzniecību,

nav tikai vajadzīgs, lai nodrošinātu pil-
sētas iedzīvotājus ar nepieciešamām

pārtikas vielām, tam vēl ir liela nozīme

arī tirgus darbības labvēlīgai norisinā-

šanai tādā ziņā, ka tas nodrošina tirgus

vienmērīgu un bagātīgu apgādāšanu ar

precēm un ar to novērš saimnieciski

kaitīgu cenu svārstīšanos. Tā tad liel-

tirdzniecība izrādās par vienu no gal-
veniem līdzekļiem, lai tirgi varētu pil-

nos apmēros izpildīt savu uzdevumu:

apgādāt pilsētas iedzīvotājus ar svai-

gām un lētām precēm.
Līdz šim no pilsētas pašvaldības pu-

ses uz lieltirdzniecību kā uz tirgus

sastāvdaļu maz griesta vērība. Gan

Daugavmalas tirgū bija iekārtota vieta

lieltirdzniecībai, bet tikai ar gaļu un

ļoti mazos apmēros. Tagad, projektējot
tirgus jaunbūvi, bija izdevība aizpildīt

līdzšinējo robu.

Vadoties no augšminētiem ieskatiem,

jaunā tirgū cēla speciālu lieltirdznie-

cības paviljonu piegādājamo preču sa-

ņemšanai, uzglabāšanai un pārdošanai

vairumā, tiklab blakus esošā tirgus, kā

pilsētas tirgotāju vajadzībām. Reizē ar

to šinī paviljonā ierīkota arī gaļas ap-

skatīšanas un zīmogošanas stacija.
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Par pašu tirgus būvi un iekārtu rakstīts

jau speciālā apcerējumā, tamdēļ še tu-

vāk neuzkavēšos.

1931. gadā tirdzinieku skaits Centrāl-

tirgū: lieltirdzniecības paviljonā — 23,

4 sīktirdzniecības paviljonos — 799, ne-

dēļas tirgus būdās — 236, dienas tirdzi-

nieki — 111. Kopā 1169.

Mazos nomaļu tirgos paviljonus pa-

gaidām vēl nevarēja celt. Sakarā ar to,

ka attiecīgie rajoni apdzīvoti pa lielākai

daļai no mazturīgām aprindām, tirdzi-

nieki, tāpat kā pircēji ir maz maksāt-

spējīgi un tirgus nodevas jātur samērā

zemā līmenī. Minētos apstākļos mo-

dernu tirgus paviljonu celšana pagai-

dām nevar atmaksāties.

Bet arī tanīs tirgos, kuros ierīkoti pa-

viljoni, pa daļai vēl turpinājās agrāko
laiku tirdzniecības veids nedēļas tir-

gus būdās un pat atklātos laukumos,

kur laucinieki — pašražotāji uzbrauc

ar saviem produktiem un kur sīktirdzi-

nieki — dieninieki pārdod savas pre-

ces no kastēm jeb groziem tiem ierādī-

tās vietās.

Nedēļas tirgi (koka būdās) pagai-
dām uzturas kā palīga tirgi tiem tirdzi-

niekiem, kuriem paviljonos aiz telpu trū-

kuma vairs vietas nevar ierādīt. Tomēr

pilsētas pašvaldības uzdevums šos ne-

dēļas tirgus pamazām likvidēt, kā tas

notiek Vakareiropas pilsētās.
Lauciniekiem — pašražotājiem

tirgos aizvien vēl rezervēti zināmi lau-

kumi, kur viņi savus produktus var pār-

dot patērētājiem bez starpniekiem. Vi-

ņiem īpaši ierīkotus tirgus laukumus

Rumpmuižas un Ventspils ielās viņi vāji
ir izlietojuši, bet, cerēdami labāku peļņu
atrast vispārējos pārtikas preču tirgos,

apmeklēja tikai pēdējos, neskatoties uz

to, ka šeit viņiem bija jāmaksā tirgus

nauda, kamēr minētās vietās viņi va-

rēja uzbraukt un tirgoties bez maksas.

Laucinieki — pašražotāji pielaisti, lai, at-

krītot starpniecības peļņai, varētu svai-

gus produktus pārdot par samērā ze-

mām cenām, ar to piepalīdzēdami iz-

vest dzīvē tirgus uzdevumu: apgādāt

Olu pārdevējas. Fot- M. Sams.

pilsētas iedzīvotājus ar svaigam un le-

tām precēm.

Bet šai tirdzniecībai ir arī savas ēnas

puses. Piemēram: 1) laucinieki, pieve-
dot un pārdodot savus produktus,
daudzreiz neievēro nepieciešamas sani-

tārās prasības, sevišķi tirdzniecībā ar

svaigu gaļu, kad to turpat tirgus lau-

kumā izcērt un pārdod mazumā; 2) zem

laucinieku — pašražotāju maskas daudz-

reiz tirgojas pilsētas jeb lauku tirgo-

tāji — uzpircēji. Ar to ne vien publi-
ku maldina, kas grib iepirkties no īste-

na pašražotāja, bet šie uzpircēji, izlieto-

dami laucinieku privilēģiju, ka viņiem,

izņemot tirgus naudu, nav jāmaksā

tirdzniecības nodokļi, ceļ nepielaižamo
konkurenci pastāvīgiem tirgus tirdzinie-

kiem, kas aplikti ar dažādiem nodo-

kļiem.

Neskatoties uz to, ka lauciniekiem, kas

uzbrauc tirgos, jāuzrāda sava pagasta

valdes apliecība par to, cik viņiem ir

zemes un cik lopu, tirgu inspekcijai jā-

ved grūta cīņa pret viltus pašražotā-

jiem. Jo viņi dažādiem aplinkus ce-

ļiem un pateicoties tam, ka pagasta val-

des savas apliecības izdod nereti pa-

virši un nepārliecinādamās parlietas fak-

tiskiem apstākļiem, izdod šādas aplie-
cības tiem, kuriem patiesībā nedrīk-

stētu tādas nemaz izdot. Tur vēl nāk

klāt apstāklis, ka tirgu inspekcija savā

cīņā ar viltus ražotājiem daudzreiz arī

neatrod vajadzīgo atbalstu tiesu ie-

stādēs.
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Visp. skats Centrāltirgus sīktirdzniecības paviljonā.

Ja pilsēta arī turpmāk domā pielaist

tirgos lauciniekus — pašražotājus, tad

viņai būs jāatrod ceļi minēto nebūša-

nu novēršanai.

Tirdzinieki — dieni nieki šur un

tur uz tirgiem vēl pielaisti, tomēr pa-

mazām tiek likvidēti. Jo viņu piekoptā

tirgošanās, kurā pārdod pārt. preces no

otrās vai trešās rokas par cenām, kas

neatbilst preces labumam, runā pretim

tirgus pamatprincipam: piegādāt patē-

rētājiem labas preces par lētu cenu.

Publika, sevišķi mazturīgie, kas domā

pie dieniniekiem lēti iepirkties patie-

sībā cieš zaudējumus, iepērkot mazvēr-

tīgas preces par samērā augstām ce-

nām.

Tirgu vietu izdošanas kārtība

noteikta ar saist. noteik. par tirgiem.
Kādai vietai atbrīvojoties, priekšroka
tās iegūšanai tiek piešķirta vecākiem

tirdziniekiem, kuri grib savu vietu mai-

nīt. Ja tādi neatrodas, vietu var dabūt

blakus tirdzinieks savas vietas paplaši-
nāšanai. Bez tam tirdzinieka miršanas

gadījumā priekšrocības uz vietu paliek
viņa pārdzīvojušam laulātam draugam

Fot. Klio.

un bērniem, ja viņi to pieprasa 14 dienu

laikā. Ja brīvo vietu pieprasītāju skaits

lielāks par vietu skaitu un nevienam no

tiem nav sevišķu priekšrocību, tad vie-

tu izlozē.

Kas attiecas uz tirgošanās laiku

Rīgas tirgos, tad tas atšķiras no tirgo-
šanās laika, kas pieņemts Vakareiropas

pilsētās. Vācijas lielākos tirgos, vismaz

pirmskara laikā, bija ievests apm. 3 st.

pusdienas pārtraukums, ko tirdzinieki

izlietoja vai nu atpūtai vai arī savu

preču krājumu papildināšanai, tirgus

galdu tīrīšanai v. t. t. Turpretim Rī-

gas tirgos tāpat agrāk, kā arī tagad

tirgošanās notiek bez pārtraukuma. Ta-

gadējais tirgošanās laiks Centrāltirgū un

Vidzemes tirgū no pīkst. 7 līdz 15, bet

sestdienās līdz p. 18; Centrāltirgus liel-

tirdzniecības paviljonā laikā no 1. mai-

ja līdz 30. sept. no pīkst. 4—12, bet pā-

rējā gada laikā no pīkst. 6—12, visos

pārējos pārtikas preču tirgos katru die-

nu no pīkst. 7—lB, malkas tirgos no

pīkst. B—l6, siena tirgū no pīkst. 6—14,

zirgu tirgū no p. B—l6, sīkumu tirgū

darbdienās no p. 9—17. — Svētdienās
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Sviesta un siera nodaļa Centrāltirgus sīktirdzniecības paviljonā.

un svinamās dienās tirgi ir slēgti, iz-

ņemot sīkumu tirgu, kurš svētdienās un

svinamās dienās atvērts no pīkst. 9—13.

Tirgu nedevas un tirgu darbības apjoms.

Agrākos laikos pils. tirgos, izņemot

1902. gadā atklāto Aleksandra tagad

Vidzemes tirgu, nodevu iekasēšana iz-

dota nomniekiem par zināmu nomas

maksu, uzliekot viņiem par pienākumu,
uzturēt tirgos vajadzīgo kārtību. Tikai

nemiera un revolūcijas 1905. gads šinī

ziņā atnesa pārgrozību. Kaut gan pils.
valde, rēķinoties ar nenormāliem lai-

kiem, tirgu nodevas bija samazinājusi

uz pusi, tirdzinieki pamudināti no re-

volucionāriem — aģitatoriem, liedzās

maksāt pat to. Sakarā ar to, nodevu

nomnieki rudenī 1905. g. atteicās no

līguma izpildīšanas Daugavmalas, Sar-

kankalna un Sarkandaugavas tirgos, un

tirdzniecības nodaļai vajadzēja šos tir-

gus pilnīgi pārņemt savā rīcībā. Vē-

lāk, tirdzniecības nodaļa pakāpeniski

Fot. Klio.

pārņēma savās rokās arī pārējos tirgus

un kā pēdējo 1910. gadā pārņēma arī

sīkumu tirgu, kad izbeidzās ilggadīgais

līgums ar nomnieku.

Tagad tirgu vietas izdotas paviljonos
uz gadu jeb mēnesi, pēc tirdzinieku

vēlēšanās, nedēļas tirgos uz nedēļu, die-

nas vietas uz vienu dienu, pie kam no-

devas jāmaksā uz priekšu: par gada
vietām par 3 mēnešiem, par mēneša

vietām par 1 mēnesi v. t. t. Nodevu

apmērs nolikts pils. domes izdotā taksē.

Par gada un mēneša vietām Vidzemes

un Āgenskalna tirgos maksā par kv.

mtr. gadā, skatoties pēc vietas labuma,

Ls 20—80, Latgales un sīkumu tirgos

Ls 20—50, Centrāltirgū, ievērojot tirgus

labierīcības, Ls 55—171.

Izņemot Centrāltirgu, par katru kv. mtr.

dienā jāmaksā Ls 0,10, nedēļā Ls 50,

par rokas ratiņiem dienā — Ls 0,50,

par katru Vienjūga vezumu dienā —

Ls 1,—, par katru divjūgu vezumu die-

nā — 1,50, par katru automobili die-

nā — Ls 3,—.
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Maizes nodaļa Centrāltirgus sīktirdzniecības paviljonā.

Minētā maksa skaitās tikai par vietas

lietošanu dienā; par nakti jāmaksā otr-

reiz.

Centrāltirgū minētā takse dienas un ne-

dēļas vietām paaugstināta par 50°/o.

Centrāltirgus lieltirdzniecības paviljonā

maksā par pastāvīgām vietām Ls 110

par kv. mtr. gadā, par dienas vietām

Ls 0,75 par kv. mtr. dienā. Kārļa un

Matīsa tirgos maksā Ls 4 par kv. mtr.

gadā.

Sekojot tirgu darbībai no šī gadsimteņa
sākuma līdz šai dienai, varam novērot,

ka tā, neieskaitot traucējumus 1905. un

1906. gados, līdz 1914. gadam soli pa

solim ir attīstījusies ļoti sekmīgi, sa-

skaņā ar Rīgas pilsētas kā tirdzniecības

un rūpniecības centra uzplaukšanu.
Sakarā ar pasaules karu, ar tirdzniecī-

bas un rūpniecības sabrukumu un pil-
sētas iedzīvotāju skaita samazināšanos

arī tirgus darbība manāmi sašaurinājās,
bet pēc kara, samērā ar pilsētas iedzī-

votāju skaita jaunu pieaugumu, pama-

zām atkal novērojama atdzīvošanās.

Spilgtu ainu par tirgus darbības apjomu

Fot. Kīio.

dod pārskats par tirgu ienākumiem un

izdevumiem laikmetā no šī gadsimteņa

sākuma līdz mūsu dienām.

Kā izejas momentu izvēlējamies 1903.

gadu, par kuru atrodams sīkāks mate-

riāls, pēc tam 1914. gadu kā pēdējo līdz

pasaules karam, tad 1920. gadu, kurā

konstatējams tirgu darbības viszemā-

kais stāvoklis un beidzot nākamos ga-

dus pēc 1920. g., kuros novērojama pa-

kāpeniska atveseļošanās. Sekošā tabele

sniedz attiecīgus datus. Sevišķi minēti

tikai 2 lielākie pārtikas preču tirgi:

Daugavmalas, resp. Centrāltirgus un

Aleksandra, tagad. Vidzemes tirgus, ka-

mēr pārējie mazākie tirgi apvienoti.

Kopējie

Gads Tirgus nosaukums leņēmumi izdevumi

Ls Ls

1903 Daugavmalas tirgus . . 194.922

Aleksandra(Vidz.) tirgus 71.459

Citi tirgi .... . . . 175.724

Kopā 442.105 22.462

1914 Daugavmalas tirgus . .
637.567

Aleksandra(Vidz.) tirgus 254.054

Citi tirgi ..... . . 101.190

Kopā 992.811 62.325
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Kopējie
Gads Tirgus nosaukums leņēmumi izdevumi

1920 Daugavmalas tirgus . . 22.180

Vidzemes tirgus .... 13.462

Citi tirgi .... . . . 67.155

Kopā 102.797 8.717

1923 Daugavmalas tirgus . . 196.615

Vidzemes tirgus .... 93.872

Citi tirgi ..... . . 126.178

Kopā 416.665 191.315

1926 Daugavmalas tirgus . . 353.978

Vidzemes tirgus .... 160.127

Citi tirgi ..... . . 293.024

Kopā 807.129 379.507

1931 Centrāltirgus 755.959

Vidzemes tirgus .... 161.146

Citi tirgi ..... . . 410.618

Kopā 1.327.723 430.860

Tirgu pārvalde. Visi pils. tirgi ap-

skatītā laikmetā sastāvēja pils. valdes

tirdzniecības nodaļas pārziņā, izņemot

dažas pastāvīgas bodes, kā arī zvejnie-

kiem un krievu sakņu tirgotājiem ie-

rādītas vietas Daugavmalas tirgū, kas

pārvaldītas no tā sauc. pils. ekonomi-

skas kommisijas. Bez tam šī pēdējā

kommisija pārzināja augļu tirgu Rave-

lina laukumā un Kristapa tirgu pie Kār-

ļa slūžām. Bet 1909. gadā visas tirgus

lietas, izņemot tikai minētos augļu tir-

gus, nodotas tirdzniecības nodaļai.

Tirdzn. nodaļas virsuzraudzības tirgus

tieši pārzin tirgus inspektors ar viņam

padotiem komisāriem un uzraugiem —

kasieriem. Bez vecākā tirgus komisāra,

kas skaitās par tirgus inspektora tiešo

palīgu, Vidzemes, Āgenskalna un sīku-

mu tirgiem ir savi atsevišķi komisāri.

Uzraugi — kasieri pieņemti pēc vaja-

dzības, piemērojoties tirgus lielumam.

Pārzinot tirgus, inspekcijai jārīkojas sa-

skaņā ar 1927. g. pils. domes izdotiem

saistošiem noteikumiem par Rīgas pil-

sētas tirgiem.

111 TIRGUS lERĪCES.

Še gribu aizrādīt uz divām ierīcēm, kas

tagad gan vairs nepastāv savā agrākā

veidā, bet Rīgas tirdzniecībā spēlēju-
šas diezgan svarīgu lomu, ka par tām

nevar klusu ciest. Tie ir pilsētas

svari un pilsētas brāķi.

Fot. M. Sams.Maizes pārdevējas.

Pilsētas svari.

Jau no seniem laikiem pilsēta bija uz-

stādījusi svarus, kuri obligātoriski bija

jālieto tirgotājiem, sevišķi tādu preču

svēršanai, kuras bija paredzētas ekspor-

tam. 18. gadsimtenī darbojās sekošie

publiskie svari: kaņepāju svari Maska-

vas ielā, sarkano noliktavu rajonā, linu

svari, papriekšu rāts laukumā, vēlāk no

1862. g. Audēju ielas izejā pie kanāla,

un 2 vispārējo preču svari Kārļa ielas

izejā uz Daugavu un Bīskapa gātē. Ob-

ligātoriskā preču svēršana pastāvēja

līdz jaunākām laikam. Tikai 1873. g. to

atcēla ar nolūku atvieglināt tirdzniecī-

bai nodevu nastu. No minētā laika pa-

kāpeniski mazinājās publisko svaru lie-

tošana un sakarā ar to daži no viņiem

likvidēti. Palika pāri tikai preču svari

Bīskapa gātē un vēlāk ierīkotie Kārļa

siena svari pie Kārļa slūžām; šiem nā-

ca vēl klāt svari Daugavmalas sva-

ri (tā saucamie sviesta svari) un Alek-

sandra (Vidzemes) tirgū. Abi pēdējie

bija domāti tikai tirgus vajadzībām.
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Fot. M. Sams.Kāpostu pārdevēja.

Tirgus svarus apkalpo tikai pilsētas ie-

rēdņi. Kārļa svaros un svaros Bīskapa

gātē svērājiem — pils. ierēdņiem bija

piedoti klāt kā palīgi preču uzlikšanai

uz svariem un to noņemšanai 15. gad-

simtenī dibinātās liģeru cunftes lo-

cekļi, kuri par savu darbu saņēma se-

višķu atalgojumu pēc 1878. g. pils. do-

mes izdotās takses: 5 kap. par birkavu,

ja preču uzlikšanas un noņemšanas
darbi tika izpildīti tikai no viņiem, bet

1 kap. par birkavu, ja minētos darbus

izpildīja paši preču īpašnieki.
Kad, sakarā ar obligātoriskas preču

svēršanas atcelšanu, samazinājās pils.

svaru darbība, liģeru cunfte pakāpe-
niski iznīka, viņas locekļu skaits pa-

stāvīgi palika mazāks un atlikušie ve-

cuma nespēka dēļ nebija vairs spējīgi

izpildīt savus pienākumus. Tamdēļ pils.
dome 1908. gadā nolēma atsvabināt

cunfti no dienesta pie pilsētas svariem

un viņu darbu uzticēja pils. ierēdņiem,

bet, ievērojot cunftes ilggadīgas attiecī-

bas ar pilsētas pārvaldi, pārpalikušiem
cunftes locekļiem nolēma izmaksāt zi-

nāmu atlīdzību.

Svari Daugavmalas tirgū līdz ar visu

tirgu tika pārnesti uz jauno Centrāltir-

gu. Preču svaru darbība Bīskapa gātē

izbeidzās līdz ar Daugavmalas tirgu.

Pilsētas svaru brutto ienākumi bija:

1903. g. — Ls 22.022.—

1909. g. -

„
39.362.-

--1914. g. —

„
67.146.—

1920. g. -

„
3.986.-

--1923. g. „
28.853.-

Sākot ar 1924. g. svaru ienākumi pie-

skaitīti pie attiecīga tirgus ienākumiem

un tāpēc kā tādi vairs nefigurē. Bet

augšējā tabele pierāda pietiekoši skai-

dri, ko jau novērojām pie tirgiem: sva-

ru darbības strauju samazināšanos 1920.

gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem ga-

diem, un tās ātru pacelšanos gados

pēc tam.

Pilsētas brāķi.

Par „brāķf
c

nosauca kontroles iestādi

pār pārdodamo, sevišķi eksportējamo

preču kvalitāti. Brāķis Rīgā nodibināts

15. gadsimteņa beigās, atzīstot to par

vajadzīgu tirdzniecisku attiecību iegū-

šanai un to uzturēšanai. Ar likumu,

kuru pilsēta izdeva 17. gadsimteņa vi-

dū, brāķim piešķirts obligātorisks rak-

sturs un to attiecināja uz darvu, siļķēm,

liniem, kaņepājiem, taukiem, eļļām, ta-

baku, linsēklām, ozolkokiem v. cit. Bet

ar laiku aiz tirdznieciski-polītiskiem ie-

skatiem atrada par vajadzīgu atsvabināt

tirdzniecību no ierobežojumiem, kuriem

tā bija padota ar obligātorisku preču

brāķi. Tamdēļ pag. gadsimteņa sešdes-

mitos un septiņdesmitos gados obligāto-
risko brāķi papriekšu atvietoja ar fakul-

tatīvo un pēc tam attiecībā uz preču

lielāko daļu pavisam atcēla. Pa daļai

tas vēl palika spēkā obligītoriski at-

tiecībā uz liniem, linsēklām un siļķēm.

Obligātoriskais linu brāķis 1864. gadā

ar valdības rīkojumu pārvērsts par fa-

kultātīvu, no kura laika linus varēja

eksportēt brāķētus un nebrāķētus pēc

pircēju un pārdevēju vienošanās. Šis
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fakultatīvais brāķis izrādījās par dzīves

nespējīgu un ar laiku izbeidzās. Bet ie-

vērojot to, ka linu tirdzniecība, kurai

bija liela nozīme nevien priekš Rīgas

pilsētas, bet krievu valsts plašiem no-

vadiem, sāka ievirzīties tādās sliedēs,

kas izrādījās par kaitīgām linu pārdoša-

nas operācijām un līdz ar to arī linu

kopšanai, krievu valdība 1899. gadā iz-

deva likumu, kura nolūks bija panākt

rūpīgāku linu sagatavošanu eksportam

un novērst ļaunprātības dažādu šķir-

ņu samaisīšanā. Šis likums noteikti uz-

sver linu tirdzniecības kontroles no-

zīmi.

Kā linu, tā arī linsēklu brāķis nekad no-

teikti netika atcelts, pie kam pēdējais
visu laiku uzturēts kā obligātorisks.
Bet grozoties tirdzniecības attiecībām

ar ārzemēm, pag. gadsimteņa beigās

brāķētu linsēklu eksports gandrīz pavi-

sam apstājās un līdz ar to publiskā

brāķēšanas iestāde no tirgotājiem gan-

drīz nemaz netika izlietota.

Siļķu brāķis funkcionēja Rīgas pil-

sētā no 16. gadsimteņa. Ap 1650. gadu
tas palika obligātorisks un kā tāds pa-

lika līdz 1910. gadam. Pēdējos gadu
desmitos tas darbojās uz noteikumu

pamata, kurus pils. dome bija izdevusi

1887. gadā, agrāko 1854. g. izdoto no-

teikumu vietā. Brāķēšanu izdarīja pil-
sētas pieņemtais brāķeris - speciālists

pret atalgojumu Ls 8108 (rub. 3000) ga-

dā. Kā palīgu spēki nodarbojās «mēro-

tāju" un «mucinieku" cunftu locekļi.
Pirmo pienākums bija mucu pieņemša-

na no kuģiem, to nogādāšana uz krastu

jeb uz noliktavām un sagatavošana brā-

ķim, bez tam vēl sāls ūdeņa piepildī-
šana mucās un pēc izdarīta brāķa —

mucu nogādāšana dzelzceļa vagonos jeb

kuģos. — «Mucinieku" uzdevums bija

atvērt un atkal aizsiet mucas un izdarīt

pie tām vajadzīgos izlabošanas darbus,

līdz to nogādāšanai uz vagoniem vai

kuģiem. Maksa «mērotājiem" bija no-

likta 14 kap. par mucu, bet «mucinie-

kiem" 4 kap. par mucu.

1893. gada siļķu brāķis pārvests no ne-

Tirgošanās no vezuma. Fot- M. Sams.

piemērotām telpām Kliversalā uz An-

dreja ostu labā Daugavas krastā, kur

pilsēta bija uzbūvējusi šim nolūkam jau-

nas telpas 9987 kv. mtr. lielā laukumā.

1907. gadā daži vietējie siļķu tirgotāji

griezās pie Rīgas biržas komitejas ar

lūgumu atcelt obligātorisku siļķu brāķi,

aizrādīdami uz dažādām nevēlamām pa-

rādībām, kuras savienotas ar siļķu brā-

ķi, piem.: kaitīgu iespaidu uz siļķu kva-

litāti, atverot mucas un pielaižot klāt

gaisu, laika patēriņu, preces sadārdzi-

nāšanu sakarā ar pieprasīto nodevu

maksāšanu un citiem izdevumiem. Pēc

vairākkārtējām apspriedēm starp biržas

komiteju, pils. valdi un vietējiem tir-

gotājiem, biržas komiteja 1910. gada
26. maijā iesniedza tirdzn.-rūpniecības

ministrijai lūgumu atcelt obligātorisku

siļķu brāķi un atstāt to tirgotāju brī-

vam ieskatam. Ministrija lūgumu ie-

vēroja.

Bet arī šos jaunradošos apstākļos

pilsēta turpināja uzturēt brāķi An-

dreja ostā ar vajadzīgām noliktavām

un personālu par labu tiem tirgotā-

jiem, kuri vēlētos to izlietot. Tikai

agrākie noteikumi un takse, kā nolik-

tavu telpu īrēšanai, tā darbinieku atal-

gošanai, tika grozīti, piemērojoties jau-

niem apstākļiem.
Sakarā ar obligātoriskā siļķu brāķa at-

celšanu un tā pārvēršanu par fakultātī-

vu, brāķēšana kā tāda stipri mazinā-

jās. No 159.913 siļķu mucām, kuras tika
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Sīkumtirgus.

importētas 1911. gadā, brāķēšanai no-

dotas tikai 3301. Gan tirgotāju piepra-

sījumi pēc noliktavām bija tik dzīvi,

ka pils. dome tanī pašā 1911. gadā no-

lēma telpas paplašināt, atvēlot šim no-

lūkam Ls 20.540 (rub. 7600). Bet, iznīk-

stot siļķu brāķim, līdz tam no brāķa

aizņemtās telpas jo ilgāk, jo vairāk kri-

ta svarā tikai kā noliktavas, kādēļ 1923.

gadā no tlrdzn. nodaļas pārzinās, kurā

līdz šim bija siļķu brāķis atradies, no-

deva to nekust. īpašumu nodaļas pār-

ziņā.
No augšminētā redzams, ka agrākā lai-

ka preču brāķēšanas ierīces viena pēc

otras agru vai vēlu ir izbeigušās. To-

mēr ieskati, no kuriem vadījās agrāk,

nodibinot preču brāķus, nav savu spē-

ku arī tagad zaudējuši. To pierāda tā

kontrole, kuru Latvijas valdība izved

par eksportējamo cūkgaļu (bekonu) un

sviestu.
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RĪGAS PILSĒTAS LOMBARDS

Dr. E. BULMERINKS

Rīgas pilsētas lombards dibināts 1895.

gada 9. decembrī. Lombarda nolūks —

izsniegt trūcīgākiem iedzīvotājiem aiz-

devumus pret mēreniem procentiem, lai

ierobežotu augļošanu.

Līdz pasaules kara sākumam lombards

izpildīja savu uzdevumu arvien pieau-

gošos apmēros, kā jau redzams klāt-

pieliktā tabelē. 1900. gadā ķīlu skaits

bija 64.199, bet 1913. gadā sasniedza

savu augstāko pakāpi ar 298.652 ķīlām;

tāpat 1900. gadā izsniegti aizdevumi par

557.265 rubļiem, bet 1913. gadā par —

2.795.816 rubļiem. Izpirkšana arī arvien

pieauga, nesasniedzot tomēr ieķīlāšanas
skaitu un apmēru. Lombarda peļņa at-

tiecīgā veidā paaugstinājās, un kapitāls,
kas dibināšanas laikā bija 160.249,23

rub., 1913. gadā ievests grāmatās ar —

668.195,59 rub. Šie spīdošie rezultāti

panākti, neskatoties uz to, ka lom-

bards, ieskaitot apdrošināšanu un uz-

glabāšanas maksu, prasīja tikai 18°/o.

1914. gadā, sākoties pasaules karam, ie-

ķīlāšana vēl turpinājās gandrīz tos pa-

šos apmēros, bet 1915. gadā jau stipri

samazinājās, sasniedzot 1916. gadā vairs

tikai 10.684 ķīlas. Izpirkšana tomēr tik

ātri nesekoja; jo 1916. gadā pavisam iz-

pirka tikai 32.913 ķīlas. Minētās parā-

dības izskaidrojamas vispirms ar to, ka

pēc toreiz komandējošā krievu ģenerāļa

1915. g. 11. jūlija pavēles — zelts, su-

drabs un dārgakmeņi bij jāaizved uz

Maskavu. Aizveda pavisam 209 kastes

ar taksēšanas vērtību 984.886 rub. ap-

mērā, uz ko bija izsniegti aizdevumi

705.731 rub. apmērā. Tāpat bij jāaiz-

ved uz Maskavu ieroči, velosipēdi, me-

tāla priekšmeti, optiski instrumenti un

šujmašīnas, pavisam 4455 kastēs ar tak-

sēšanas vērtību 285.917 rub. apmērā un

aizdevumu vērtību 183.362 rub. apmērā.
Šī evakuācija vilkās no 1915. gada 18.

jūlija līdz 1916. gada 15. janvārim. Otrs

iemēsls ieķīlāšanu samazināšanai un,

tanī pašā laikā, relātīvai izpirkšanu pie-

augšanai, salīdzinot ar ieķīlāšanām, —

bija tas, ka Rīgas rūpniecības iestādes

līdz ar visiem viņos nodarbinātiem

strādniekiem šinīs gados evakuējās, pie

kam katrs, kuram tik vien bij iespējams,

pirms aizbraukšanas izpirka savas man-

tas.

1917.—1919. gados Rīga tieši pārcieta

kara briesmas. Vispirms vācu okupāci-

jas vara rekvizēja 1073 ķīlas ar tādām

mantām, kā: kažokiem, deķiem, tepiķiem
un mēbelēm. Lombardam šīs mantas bij

jāiegrāmato kā skaidrs zaudējums. Pēc

tam lielinieki 1919- gadā rekvizēja 1571

Fot. J. Rieksts.Zviedru vārti.
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ķīlas 92.697 pad. kr. rub. vērtībā (1 pad.

kr. rub. == apm. 1 vācu markai), ga-

līgi atņemot lombardam pastāvēšanas

tiesības. Vispārīgi šos 3 gados lombards

cieta lielus zaudējumus, pie kam viņa

kapitāls, sakarā ar vispārējo naudas

vērtības pazemināšanos, galīgi iz-

sīka.

1920. gadā iesākās atjaunošanās darbs,

pie kam apgrozāmā kapitāla trūkuma

dēļ, vienai personai dienā izsniedza ne

vairāk par 10 latu. 1922. un sevišķi
1923. gados lombards, pārdodot savu

nekustamo īpašumu Slokas ielā, ieguva

krietnus līdzekļus, ar kuriem bija ie-

spējams, ilggadīgi pārbaudītā vadībā,

uzsākt arvien plašumā ejošu darbību.
Rīgas pilsētas diskonta banka. Fot. Klio

Pilsētas lombarda skaitliskais pārskats

') Aizdevumu summa ir tik augsta tāpēc, ka

vācu okupācijas laikā drānas bij ļoti dārgas,
un tās sastādīja lielāko daļu no ķīlām.

2 ) Lielā peļņa un kapitāla pieaugums, izskai-

drojams ar nekustamā īpašuma (Slokas ielā)

pārvērtēšanu.
3) Pelņas un kapitāla pieaugums no nekustamā

īpašuma (Slokas ielā) pārdošanas.

Sk. tekstā.

Pieņemtas ķīlas Izpirktas ķīlas i Apgrozījums Tīra peļņa +

Zaudējums —

rubļos

°/o stā-

voklis

gadā
Gads

Ķīlu skaits Ieņemts rbļ. ļ Ķīlas Rubļi
Kapitāls rbļ.

Ķīlu skaits |Aizdotsrbļ.

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

64.199 557.265

83.010 769.394

95.479 I 863 227

104.757 ! 952.015

122.273 1.185.179

147.425 1.403.275

162.818 1.591.661

194.957 ll.754.115
232.783 2.005.302

235.361 11.935.606
235.609 j2.031.138
243.472 2.257.936

284.352 2.684.775

298.652 2.795.816

296.673 2.821.324

178.530 1.796.279

10.684 108.289

57.388 485.039

72.313 652.146

88.291 814.953

99.955 1 897.589

111.833 1.057.820

135.902 1.262.667

155.565 1.526.762

178.202 1.660.545

215.205 1.889.880

236.664 1.979.054

238.613 2.008.593

238.983 2.158.044

264.406 2.468.275

294.244 2.755.797

279.645 2.622.674

210.817 1.970.754

32.913 296.244

121.587 1.042.304

155.323 1.421.540

183.770 1.678.180

204.712 1.849.604

234.t06 2.242.999

283.327 2.665.942

318.383 3.118.423

373.159 3.414.660

447.988 3.895.182

472.025 3.914.660

474.222 4.039.731

482.455 4.415.980

548.758 5.153.050

592.896 5.551.613

576.318 5.443.998

389.347 3.767.033

43.597 404.533

+ 23.087,44
+ 25.251,24

+ 27.594,91
+ 27.520,75

+ 30.172,35

+ 34.624,57
+ 41.993,02

+ 40.455,35

+ 44.048,95

+ 35.862,98
+ 32.555,09

+ 37016,25
+ 51.950,88

+ 49.573,34
+ 48.377,35

+ 36.839,10

+ 658,35

195.889,51

221.140,75

244.373,60
269.942,81

300.115,16
334.739,73

376.732,75
417.188,10

461.237,05
497.100,03

529.655,12

566.671,37
618.622,25

668.195,59
716.572,94

753.412,04
754.070,39

•180/0

1917

1918

1919

Mk.

3.902 102.030

78.180 2.745.538
1)

7.184 385.684

Mk.

499 14.354

45.312 jl.492.396
1)

35.482 11.326.098

Mk.

4.401 116.384

123.492 4.237.934

42.666 1.711.782

Mk.

—216.287,37
—149.998,55

-800.882,19

Mk.

1.291.853,78

1.141.854,86
340.972,67

36o/o

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

Ls

44.897 108.354

47.882 ļ 196.036

32.260 i 137.269

72.156 684.988

90.630 11.306.453
100.247 1.782.991

109.209 12.267.573
159.007 3.175.629

184.102 3.631.142

215.468 4.223.905

202.776 3.988.144

Ls

38.234 68.644

50.621 183.722

33.261 141.805

61.726 492.805

86.788 1.159.448

98.217 1.670.476

104.677 2.082.397

142.734 2.915.682

174.212 3.422.777

208.666 4.127.029

200.805 3.968371

Ls

83.131 176.998

98.503 379.758

65.521 279.074

133.882 1.177.793

177.418 2.465.901

198.464 3.453.467

213.886 4.349.070

301.741 6.091.311

358.314 7.053919

424.134 8.350 934

403.581 7.956.525

Ls

+ 272,50
+ 2.661,46
+ 72.540,88 >

+ 63.612,33
3 )

+ 8.662,71
+ 21.832,11
+ 39.551,40

+ 2.916,39
4

+ 1.754,21
4 J

+ 13.284,68
+ 30.249,70

Ls

4.818,80
7.480,26

80.021,16
2

J

143.633,5i
3)

152.303,22
174.135,33

213.686,73
216.603,12

218.357,33
231.642,01

261.891,71

240/0
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Apstādījumi pie Bastejkalna.

Jau 1929- gada lombards, ka redzams

fābelē, varēja izsniegt aizdevumus

Ls 4223.905,— apmērā pret 215.468 ķī-

lām, pie kam kapitāls bija pieaudzis uz

Ls 231.642,01, kamēr 1920. gadā tas aiz-

sniedza tikai Ls 4.818,80. Vēl jāaizrāda,

ka, saskaņā ar Latvi jas-Padomju Krievi-

jas miera līguma XII. 2. pantu, lombar-

da valdei izdevās saņemt atpakaļ uz

Krieviju aizvestās sudraba lietas:

Datums Svars Vērtēšanaskommisijas Summa

cena Ls par mārc. Ls

Sept. 1921.g. 25 pud. 1mārc.*) 12— 12.012—

Apr. 1922. g. 535
„

13
„

26— 556.738 —

Maij.l923.g. 12
„

9
„

48— 23.472 —

Zelta lietas un dārgakmeņus atpakaļ ne-

deva; bet visas pārējās aizvestās ķīlas
Maskavā bij gājušas zudumā.

Tiesiskā ziņā lombards agrāk bāzējās uz

1895. gadā izdotiem statūtiem, kas ta-

gadējiem apstākļiem vairs nebij piemē-

) 1 puds = 40 mārc; 1 mārc. = 0,4095 kg.

Fot. Rieksts.

rojami. Jaunos grozītos un galvenais,

papildinātos statūtus apstiprināja 1920.

gada 25. novembrī. Viņu svarīgākie no-

teikumi sekošie: priekšmetus saņem ie-

ķīlāšanai I—9 mēnešu laikā pret 1%

interesēm un 1% maksimālo azglabāša-
nas maksu, pie kam aizdevumus iz-

sniedz par ieķīlāto dārgmetālu ne vai-

rāk kā svara vērtības 70% apmērā un

par visiem citiem priekšmetiem ne vai-

rāk kā vērtēšanas cenas trīs ceturt-

daļas. Gadījumā, ja ķīlu neizpērk lai-

kā, lombardam pēc 2 respitmēnešiem

tiesības pārdot ieķīlātos priekšmetus

ūtrupē. Saskaņā ar jauniem statūtiem,

lombards pieņem tiešai izpārdošanai
arī kustamu mantu, aprēķinot sev par

labu 10% no ūtrupes ienākuma, 1%

aukcionāram un 2% Rīgas pilsētai par

labu. Lombards pieņem arī priekšmetus
brīvai izpārdošanai pret kommisijas
maksu 10% apmērā no pārdošanas ie-

nākumiem. Treškārt, lombards pieņem
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priekšmetus uzglabāšanai uz laiku ne

mazāk par 3 mēnešiem pret 1% no

vērtības par mēnesi, 1 sant. īres par

katru kv. pēdu ieņemtās vietas un ap-

drošināšanai 7io°/o par mēnesi no gla-

bāšanā nodoto priekšmetu vērtības.

Lombarda valdi, sastāvošu no I—3 per-

sonām, ievēl pilsētas dome uz 3 gadiem,

pie kam tā atbildīga pilsētas domei.

Lombarda pelņu pieskaita kapitālam,
kamēr tas sasniedz uzņēmuma apmēram

piemērotu augstumu; pēc tam atlikumus

nodod pilsētai kulturālu mērķu veicinā-

šanai. Par varbūtējiem zaudējumiem at-

bild Rīgas pilsēta.

Pateicoties šiem jauniem 1920. gada sta-

tūtiem, lombards sekmīgi atjaunojies.

Sākumā, līdz 1926. gadam, par procen-

tiem un izdevumu segšanai lombards

prasīja 36%, iegūdams tādā kārtā labu

pelņu.

Pret šādu proc. un izdevumu apmēru,

raugoties no tautsaimnieciskā viedokļa,

varēja celt ierunas, jo to taču maksā

vistrūcīgākās aprindas. Pie tagadējās
maksimālās normas 24% apmēros, tur-

pretim, lombardam stingri jāraugās, lai

nedarbotos ar zaudējumiem.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS NODOKĻI
R. SADOVSKIS

Jau vienmērīgā bez sarežģījumiem un

ērti ritošā miera laika gaitā 30 gadu

ilgs laika sprīdis, kā atsevišķas per-

sonas, tā arī sabiedrības dzīvē slēpj
vairāk vai mazāk ievērojamas pārvēr-

tības. Ja tādas rāmi ritošā laika plūsmā

vērojamas pārvērtības attīstības ziņā ir

organiski saistītas ar pagātni, tad tāda,

paša par sevi saprotama, izveidojuma

trūkst laikmetos, kad iestājas ārkārtēji

apstākļi. Parastos pilsoņa dzīves rām-

jos neietilpstoši notikumi, kā: karš, re-

volūcija, valstu sabrukums un valstu

nodibināšanās uzspiež apskatāmam laik-

metam savu zīmogu un dod zināmu pa-

matu Rīgas pilsētas nodokļu lietas sa-

dalīt šādos periodos: I) no gadsimteņa
sākuma līdz 1916. gada beigām, II) no

1917. līdz 1919. gadam un III) Latvijas
valsts laikā no 1920. g. līdz tagadnei.

Pēdējais posms atkal jādala 2 daļās:

a) pirmie pastāvēšanas gadi jaunradī-
šanas darbā 1920.—1922. g., b) tāļakie
attīstības gadi, sākot ar 1923. gadu līdz

1930. gadam.

Pārskatam par Rīgas pilsētas nodok-

ļiem augšminētos periodos jāpievieno

daži paskaidrojumi, attiecībā uz minēto

sadalījumu.
Kā materiāls nodokļu lietu apstrādā-
šanai vispirmā kārtā krīt svarā pilsētas

pārskati, kuriem līdz 1916. gadam ir

vienmērīga daba, kaut arī šinī laikā,

pateicoties 1905. g. revolūcijai un kara

sākumam 1914. gadā, pastāvīgi kāpjošā
ienākošo nodokļu līnija uzrādīja ten-

denci kristies, pirmā gadījumā, kā ātri

pārejošu, bet pēdējā gadījumā atkal kā

ilgstošāku parādību. Tomēr visumā aplū-

kojot šī laika sprīža struktūru, cik tāļu

tā attiecas uz nodokļiem, rodam noslēg-

tu, viengabalinu iespaidu. Otram perio-

dam, no 1917. līdz 1919. gadam šīs pir-

mā posma viengabalainības trūkst.

Krievijas sabrukums, vācu okupācija,

Latvijas dēmokratiskās republikas pro-

klamēšana, lielinieku valdīšanas laiks —

visi šie vēsturiskie notikumi ātri seko

viens otram un katrs no tiem atstāj

paliekošas vai arī iznīcīgas pēdas mūsu

pilsētas nodokļu uzbūvē. Tomēr, nerau-

goties uz šī perioda elementu preteš-

ķībām, šis laikmets izrādās kā pārejas

un topošas uzbūves laikmets. Sekojo-

šais, trešais periods savā pirmā laikā

aptver nodokļu sistēmas konsolidēša-

nos Latvijas valsts mērogā; šo periodu

tad arī esmu norobežojis ar 1920. līdz

1922. gadam ieskaitot, līdz kuram lai-

kam pilsētas budžetu sastādīja Latvijas

rubļos. Ar 1923. gadu sākas pastāvīgā

līdz 1930. gadam ilgstošā attīstība.

NO GADSIMTEŅA MAIŅAS LĪDZ

1916. G.

Pēc šīm piezīmēm varu iesākt pirmā

posma raksturojumu: no gadsimteņa

maiņas līdz 1916. gadam.

Nekustamas mantas nodoklis.

Šinī laikmetā ņemamos nodokļus un

nodevas noteica Krievijas pilsētu no-

likums. Šī nolikuma 127. līdz 130. para-

grāfos paredzētais nekustamas

mantas nodoklis ir viens no sva-

rīgākiem. Šis nodoklis kļūst nevien par

Rīgas pilsētas nodokļu ieņēmumu mu-

gurkaulu, bet vispār par vislielāko ko-

munālo ienākumu avotu. Nodokli ņem

no nekustamas mantas novērtētā tīrā

ienākuma, un proti: sākumā 8%, tad,

ar 1901. g., 90/o, no 1907. līdz 1915. g.
— 10 °/o un 1916. g. — s°/o. Nekustamas

mantas tīro ienākumu noteica vērtētāji,
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kurus ievēlēja no māju īpašniekiem. Jā-

atzīmē, ka novilkumus no aprēķinātā

brutto ienākuma izdarīja pēc 12-klasi-

gas tabeles, kura blakus nama būvei iz-

lietotam materiālam ievēroja arī ienā-

kuma augstumu, un proti: tādā kārtā, kā

mazākam ienākumam atbilda lielāks at-

vilkuma procents par nekustamas man-

tas uzturēšanu. Līdz 1912. gadam no-

dokļa ienākumi uzrādīja samērā vāju

tendenci kāpt: gadsimteņa beigās ienā-

kums bija Rb. 695.900,54, 1904. gadā —

Rb. 1.077.405,11; 1908. g. Rb. 1.387,746,60,

1912. g. Rb. 1.680.468,11, bet pēc tam

sākas atslābums, kas pakāpeniski krīt

līdz 1916. gadam, kad ienākums no šī

nodokļa pazeminājās līdz Rb.851.407,77.

Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis

pastāv negrozītā veidā, kā piemaksa pie

valsts nodokļa pilsētām par labu. No-

dokli ņem uz pilsētu nolikuma 127.

un 132. panta un 1898. gada 8. jūnijā

izdotā rūpniecības nodokļa nolikuma

pamata. Piemaksas sastādīja par lun

II katēgorijās tirdzniecības zīmēm un

I līdz V katēg. rūpniecības zīmēm 15°/o,

bet visām pārējām katēgorijām 10% no

valsts nodokļa summas. leņēmumi no

šī ienākuma avota pieauga, kaut arī

svārstīgi, līdz 1913. gadam, kad ienā-

kuma summa sasniedza 131.297,69 kr.

rubļus; turpmākos gados ienāca: 1904.

-Rbļ. 78.249,77, 1908.-Rbļ. 101.261,95,

1912. - Rbļ. 129.281,07, bet 1916. gadā

ieņēmumi no šī posteņa stipri noslī-

dējuši un sastādīja tikai Rbļ. 56.815,68.

Ar valsts degvīna monopola ievešanu

1900. gadā, atkrita piemaksas pie pa-

tentu nodokļa no alkoholiskus dzērie-

nus ražojošām fabrikām un reibinošo

dzērienu tirgotavām. Šī nodokļa likmi

pamatojoties uz pilsētu nolikuma 131.

p. 4. pkt. un 132. p. pilsētas dome 1898-

--g. septembrī bija noteikusi uz 25% no

valsts nodokļa summas. Nodokļa atvie-

tošanai valsts piemaksāja noteiktu sum-

mu, kas līdzinās nodokļa vidējam gada
ienākumam, laikā no 1895.—1899. ga-
dam un apaļos skaitļos deva Rbļ. 48.200

gadā. Valsts degvīna nodoklis jaunā

gadsimteņa sākumā nelabvēlīgi iespai-

doja arī traktieru nodokli, kuru ieka-

sēja saskaņā ar 1893. g. 8. jūnijā izdo-

tā traktieru nodokļa likuma 25. un 26.

pantu un pilsētu nolikuma 133. paragr.

noteikumiem. Nodokļu summas sama-

zināšanās tomēr ir tikai pārejoša rak-

stura parādība, kas izbeidzās 1906. ga-

dā, kad ienākums no šī nodokļa sasnie-

dza Rbļ. 152.450,05. Turpmāk ienākumi

ar katru gadu pieaug un 1913. g. deva

jau Rbļ. 213.459,19, lai atkal 1916. g.

nokristu uz Rbļ. 42.955,36. Nodokli ņem

no t. s. traktieru uzņēmumiem, t. i. no

ēdienu un dzērienu patēriņa uz vietas.

Sākot ar 1907. g. alus lokālus, ar alus

izsniegšanu patēriņam uz vietas, aplika

ar sevišķu pilsētas alus nodokli, kas jau

pirmā gadā deva Rbļ. 16.467,96 lielu

ienākumu un pēdējā gadā pirms kara

bija pieaudzis uz Rbļ. 29.223,76. Karam

sākoties šāda veida alus lokālus slēdza

un līdz ar to atkrita ienākumi no šī

nodokļa.

Sākot ar 1902. g. pilsētai atņēma kuģa
kravas nodokli un procentuālo nodokli

no ievesto un izvedamo mantu vērtības.

Zirgu, suņu, velosipēdu un automobiļu

nodoklis.

Trešā nodokļu grupa ietver zirgu, suņu,

velosipēdu un automobiļu nodokli. Zir-

gu nodokli ņēma uz pils. nolikuma 127.

paragr. 5. p. pamata. Nodokļa likme

— 8 rubļi. Soda nauda par maksājumu
nokavēšanu 4 rubļi. lenākums bija:
1900. g. Rbļ. 53.368,-, 1904. g. £bļ.

45.435,97, 1908. g. Rbļ. 47.099,47, 1912.

g. Rbļ. 65.712,34, 1913. g. Rbļ. 71.518,63,

1914. g. Rbļ. 72.791,43. Nodokļa sama-

zināšanas novērojama 1915. g. Rbļ.

46.222,66 un 1916. g. Rbļ. 18.166,01- -

Suņu nodokli ņēma uz pilsētas noli-

kuma 127. paragr. 6. p. pamata un sā-

kumā ar to aplika tikai luksusa suņus

ar 2 rubļiem gadā, bet sētas un sargu

suņus ar 50 kap. Ar 1900. g. nodokļa
likmi nosaka uz 3 rubļiem un atsvabina

no nodokļa vienīgi ķēdes suņus; sākot
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ar 1901. g. pastāv divi nodokļu rajoni:

pirmā — centra rajonā — nodokļa lik-

mes lielums ir 3 rbl., otrā — nomaļu

rajonā — 1 rbļ. No nodokļa ienāca:

1900. g. Rbļ. 10.462, 25, 1904. g. Rbļ.

11.838,30, 1908. g. Rbļ. 12.947,99, 1912.

g. Rbļ. 15.801,50, 1913. g. Rbļ. 17.420,71,

1914. g. Rbļ. 21.246,88; tad seko sliktie

gadi: 1915. g. Rbļ. 18.995,41 un 1916. g.

Rbļ. 11.024,53.

Velosipēdu nodokli — 1 rbl. 50 kap.

no velosipēda, pilsētas dome ieveda sā-

kot ar 1904. g. 1. janv. Šis nodoklis

deva: 1904. g. Rbļ. 4.686,10, 1908. g.

Rbļ. 4.448,25, 1912. g. Rbļ. 5.840,40, 1913.

g. Rbļ. 6.237,95, bet sākot ar 1914. g.

ienākums samazinās: 1914. g. Rbļ.

6.079,50, 1915. g. Rbļ. 3.710,25 un 1916.

g. Rbļ. 588,75.

Tanī pat gadā nolēma ievest arī auto-

mobiļu nodokli, apliekot ar Ls 3.—

katru motora zirga spēku. lenākumi

bija: 1904. g. Rbļ. 81,09, 1908. g. Rbļ.

851,58, 1912. g. Rbļ. 5.582,32, 1913. g.

Rbļ. 9.112,27, 1914. g. Rbļ. 10.321,32,

1915. g. Rbļ. 2.680,47 un 1916. g. Rbļ.
224,22.

Diezgan prāvs ir arī šinī periodā ie-

kasēto nodevu skaits. Tuvāki pie šī

jautājuma mēs neapstāsimies, tomēr at-

zīmēsim: aktu nodevas, ūtrupes, tiltu,

tirgus un svaru nodevas. — Kādā attie-

cībā šinī laika posmā stāv nodokļu ie-

ņēmumi pret kopējiem pilsētas ieņēmu-

miem redzam no sekošā pārskata:

(Sk. tab. 418. un 419. lp. p.).

No 1917. LĪDZ 1919. G.

Pilsētas nekustamas mantas nodokļa

lielā nozīme viegli saskatāma arī pie-
vestā tabelē.

Ar 1917. gadu ieejam otrā periodā,

kurš ilgst 3 gadus, aptverot arī visu

1919. gadu. Šī perioda mainīgie vēstu-

riskie notikumi rada ārkārtējas pārgro-
zības visā pilsētas saimniecībā un at-

stāj savu iespaidu arī uz pilsētas no-

dokļu lietām. Vācu okupācija izsauca

arī jaunu orientāciju Rīgas pilsētas no-

dokļu sistēmā. Tomēr nodokļu pārkār-
tošanu neizved tādā veidā, ka visus

līdzšinējos nodokļus atmet, bet atstāj
visus tos nodokļus, kas izrādījušies pie-

mēroti. Tas attiecināms vispirms uz ne-

kustamas mantas un traktieru nodo-

kļiem, tāpat uz rūpniecības, zirgu un

ūtrupes nodokļiem, kā arī uz dažām

nodevām. Blakus pastāvošam traktie-

ru nodoklim ieved vēl traktieru kon-

cesiju nodokli (Schankerlaubnissteuer)
viesnīcu ierīkošanas atļaujām, kā arī

nodokli tirgošanai mazumā ar vīnu,

spirtu un degvīnu. Nodoklim paredzē-

tas katēgorijās: 25 Mk., 50 Mk., 100

Mk., 200 Mk. un 400 Mk. Tādā kārtā

mēs nonākam pie okupācijas varas ie-

vestiem nodokļiem un šeit vispirms at-

zīmēsim ienākuma nodokli, galvas nau-

das, rūpniecības nodokli un izpriecu no-

dokli.

Vispirms piegriezīsim uzmanību ienā-

kuma nodoklim un galvas naudai. Gal-

vas nauda jāmaksā visiem darba spē-

jīgiem vīriešiem no 15 līdz 60 gadu

vecumam, ja tie dzīvo pilsētas robežās,

uzturas pilsētā darba apstākļu dēļ. No-

doklis jāmaksā ikgadus 8 markas. Per-

sonām, kuru gada ienākumi pārsniedz
1200 markas, jāmaksā ienākuma nodo-

klis, sākot ar l°/o, pie kam šī likme pro-

gresīvi pieauga un pie ienākuma pāri

par 100.000 markam sasniedz 10%. Pie

šīm pamata likmēm nāk klāt pilsētas
komandanta (Stadthauptmann) uzliktās

piemaksas, kas attiecībā uz Rīgas pil-
sētu bija noteiktas 50% apmērā no ie-

nākuma, un 100% apmērā no rūpnie-

cības nodokļa. Rīgas pilsēta okupāci-

jas laikā bija izvērtusies par guberņu,

par pilsētu — valsti un tādā kārtā

Rīga saņēma ne tikai pilsētas nodokļus

vien, bet arī valsts nodokļus. Tas pats

atkārtojas ar valsts rūpniecības nodo-

kli (izpērkot tirdzniecības un rūpnie-

cības zīmes), kas, pamatojoties uz krie-

vu rūpniecības nodokļa likumu pārrē-

ķināts vācu markās, 1918. gadā piekrita

vienīgi Rīgas pilsētai. Šo pamata no-

dokli, zināmā mērā kā uzņēmumu ie-
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lekavās atzīmētie skaitļi rāda, kādā

I tabele.

priekšēju iemaksu, pilnos apmēros at-

skaitīja no uzņēmuma peļņas nodokļa,

kas pēc Prūsijas parauga, kā nodoklis

no uzņēmuma tīrās peļņas, raugoties

pēc uzņēmuma ienesīguma, tika ieda-

līts 4 katēgorijās: IV kat. līdz 200 mar-

kām tīra ienākuma.— deva 2%, 111 kat.

pāri par 2000 līdz 5000 markām tīra ie-

nākuma — 4°/o, II kat. pāri par 5000

līdz 10.000 markām tīra ienākuma —

6°/o, I kat. pāri par 10.000 markām —

B°/o. Kā attiecībā uz ienākuma, tāpat

arī uz rūpniecības nodokli bija spēkā
iestāžu novērtējuma princips. Nodo-

kļus uzlika pilsētas komandants (Stadt-

hauptmann), uzklausījis speciālas novēr-

tēšanas kommisijas atzinumu.

Vēl pirms šo nodokļu ievešanas uzlika

arī izpriecas nodokli. Nodokli ņēma no

biļetēm, izdarot to zīmogošanu, un šāda

veida nodoklis Rīgas pilsētai bija jau-

nums, jo līdz tam komunālu izpriecas
nodokli Rīga nepazina.
Kā pārejas nodokli ieveda arī laikrak-

stu nodokli. Bez šiem nodokļiem Rīga,
kā pilsēta — valsts saņēma arī veselu

rindu netiešos nodokļus, kā: cigāru, ta-

bakas, rauga, degvīna, zīmognodokli un

dažas nodevas. Agrāko pilsētas neku-

stamas mantas nodokli pēc būtības ne-

grozīja, bet ņemot vērā īres maksu pa-

zemināšanos, samazināja nodokļa likmi

pēc ēku grupām uz 3,5 un 7°/o no netto

ieņēmuma.

Pilsētas kases apgrozījuma līdzekļu pa-

vairošanai izdeva noteikumu, kā tiem,

kas līdz 1917. gada 10. decembrim sa-

maksās daļu dzimtnomas parāda, kā arī

nekustamas mantas un kanalizācijas no-

dokļa parādu, kāds uzkrājies līdz 1916.

gadam, pārējo parāda daļu dzēsīs. Šāda

paņēmiena sekas tad arī parādās, no-

slēdzot 1917. gada budžetu, kā ievē-

rojams nekustamas mantas nodokļa

summas pieaugums un proti: Mk. 2 milj.

872.995,76 pret Rbļ. 851.407,77 1916. g.

1917. g. realizētā budžetā ieņēmumi un

izdevumi sabalansēti uz Mk. 32.743.240,58.

Nodokļi un nodevas sastāda markās

4.237.629,93 jeb 12,90/o no kopieņēmu-

ma. Šie skaitļi rāda, kā pilsētas ieņē-

mumu summa no jauna sāk pieaugt.

1918. g. sāka darboties okupācijas varas

ieceltā nodokļu valde un stājas pie galvas
naudas un ienākumu nodokļa dzīvē iz-

vešanas. Pastāvošos apstākļos tas bija

1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
Ieņēmumi

I. Nekustamas man-

tas nod 613614,98
(15,70/o)

695900,54
(17°/o)

816665,78
(20o/o)

895685,3i!
(14,50/o) ļ

976088,91i
(16,lo/o) |

1077405,11
(13,9ū/o) ,

1010329.19

(12,lo/o) ,
1100759,14

(15,70/o)
II. Tirdzniecības un

rupn. nodoklis . . 466503,16
(ll,90/o)

350324,48

(8,5o/o)
411490,05

(lOO/o)
193999,22!
(3,1%)

195800,11
(3,2o/o)

205974,57

(2,6o/o)
134652,30i
(l,6°/o)

248746.80

(3,6o/o)
III. Zirgu, suņu un

satiks, līdz.nod. . . 51303,75
(l,3o/o)

64869,25
(l,60/o)

62064,25
(l,5o/o)

58953,97
(0,9°/o)

60379,28
(l°/o)

64895,90

(0,8o/o)

60022,18

(0,7o/o)

58256 —

(0,8o/o)

IV. Nodevas 138006,93
(3,6o/o)

137015,35
(3,40/o)

127990,90

(3,lo/o)
120646,28

(2o/o)
118051,72
(l,9o/o)

118450,82
(l,6o/o)

98627,99
(l,2o/o)

107619,95
(l,5o/o)

V. Pilsētas nekustama

manta un nomas . 1137091,80

(29o/o)
1332849,46
(32,7o/o)

1198277,99
(29,3o/o)

i
!3131211,55

ļ (50,9°/o)
2826772,44

(46,6o/o)
1666663,75

(21,6o/o)
2725396,49

(32,8o/o)
1643224,52

(23,5ū/o)
VI. Pilsētas uzņēmumi

468714,27
(12,1ū/o)

470493,63

(11,5ū/o)
503719,86
(12,3o/o)

529351,42

ļ (8,60/0)
712123,54
(ll,7o/o)

734878,88
(9,5%)

1796510,53
(21,6o/o)

1708783,70

(24,50/o)
VII. Subvencijas un do-

tācijas 382881,25
(22,60/o)

835026,46
(20,50/0)

834055,94

(20,40/o)
1057796,76

(17%)
1030114,64

(17o/o)
1315971,11

(16,90/o)
1022378,23

(12,3ū/o)

1163495,49

(16,6)

/III. Dažādi ieņēmumi 146546,97
(3,8o/o)

194714,08
(4,8Q/o)

137770,27
(3,4o/o)

186953,44
(3o/o)

149454,91
(2,50/o)

2563689,12
(33,lo/o)

1464405.52

(17,70/o)
968653,92
(13,8o/o)

Kopieņemumi . .
No tiemnodokļi un

nodevas (p.I-IVJ .

3904663,11 4081193,254092035,046174597,95 6068785,55 7748929,26

1350320,021466726,40

(22,2ū/o) (18,90/o)

8312322,436999539,52

1269428,82 1248109,62 1418210,981269284,78 1303631,66 1515381,89

V/o (post.I-IV) .
(32,5o/o) (30,5o/o) (34,7o/o) (20,5o/o) (15,6o/o) (21,6o/o)
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ieņēmumi rubļos, pec pārskatu datiem, laika no 1899. gada līdz 1916. gadam.

attiecībā atrodas nodokļu ieņēmumi pret attiecīgā gada kopējiem ieņēmumiem.

grūts uzdevums, tomēr neatlaidīgā dar-

bā panāca to, ka maija vidū visi vaja-

dzīgie darbi bija paveikti. Nodoklim

paredzēja 4 daļu maksājumus un 1918.

g. budžetā no šī nodokļa paredzētā

summa Mk. 1.500.000.— 1918. g. vasa-

ras termiņos tika iemaksāta pilnīgi ap-

mierinoši. Aina tomēr top citāda sep-

tembra termiņā, bet novembra termiņā,

pēc Vācijas sabrukuma, gandrīz neko

vairs neiemaksā. Tā pati parādība no-

vērojama arī ar citām nodokļu un no-

devu iemaksām, kuras uz gada beigām,
kad Rīgu sāka apdraudēt lieliniecisms,

pamazām izsīkst pavisam. Vācu oku-

pācijas varas pēcnācēja nebija vis 1918.

g. novembrī proklamētā Latvijas dēmo-

kratiskā republika, bet ar 1919. g. 3.

janvāri sākas lielinieku varas laiki. —

Par nodokļiem, kā tos parasti saprot,

nevar būt runa: īpašumu atsavināšana,

tērpta asīm garos nodokļu dekrētos, bija

padomju republikas gudrības pēdējais

vārds; piem.: personām, kuru kapi-

tāls bija lielāks par Rbļ. 200.000 līdz

300.000 jāmaksā 75%, pāri Rbļ. 300.000

līdz 500.000 — 90% un pāri par Rbļ.

500.000 — 1000/0. Tāpat nekustamu man-

tu pilsētas robežās, ja tās vērtība pār-

sniedz Rbļ. 300.000.— atsavināja un bi-

jušo īpašnieku aplika vēl ar 8% no īpa-
šuma vērtības. Šie dekrēti nepalika uz

papīra vien, bet tos centās visiem

drakoniskiem līdzekļiem izvest arī dzī-

vē. 1919- gada 22. maijā Rīgu atbrīvo

no lielinieku varas, tomēr nopostītā at-

jaunošana nevar sākties pilnos apmē-

ros, jo vasaras mēnešos sabiezē atkal

draudoši negaisa mākoņi valsts dienvi-

dos un rudenī jau tā smagi piemeklētai

pilsētai jāiztura arī Bermonta uzbru-

kums. Tikai 1919. gada beigās apstā-

kļi tiktāl nostiprinājušies, ka Rīga var

ķerties pie sistēmatiska jaunizbūves dar-

ba.

NO 1920.-1922. GADAM.

Sekojošais periods raksturojas ar no-

dokļu sadalīšanu starp pilsētu un val-

sti un jaunu nodokļu avotu meklēšanu.

Vācu okupācijas laikā Rīga, kā pilsēta
— valsts, noteica nevien par ienākuma,

rūpniecības, nekustamas mantas, vērtī-

bas pieauguma un citiem komunāliem

nodokļiem, bet ieguva labumu arī kā

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916

1298816,681387746,60
(18,80/o) (17,8ū/o)

263949,26 357952.14

(3,8%) (4,7ū/o)

1308904,46
(14,4o/o)

1394638,65
(15,6o/o)

1495422,19
(13,3o/o)

1680468,11
(12,7o/o)

1630289,01
(12,70/o)

1610416,63
(6,20/0)

938800,23

(7,7o/o)

851407,77
(6,7ū/o)

361074,92
(40/o)

375141,71
(4,2o/o)

378012,29
(3,4ū/o)

407079,51
(3,lo/o)

j 422206,12
(3,3o/o)

! 357433,03

(1,4ū/o)

172081,53
(1,4%)

147911,27
(l,2o/o)

62623,15 68118,19
(0,9ū/o) (0,9o/o)

72361,99
(0,8o/o)

80967,15
(0,90/o)

88610,88
(0,8o/o)

92936,56
(0,7o/o)

104289,56
(0,8o/o)

110439,13
(0,4ū/o)

71608,79

(0,6o/o)

30006,51

(0,22o/o)

124891,77 122801,82

(l,8o/o) (l,5o/o)

1439673,381741322,03

(20,9o/o) (22,5o/o)

1767641,751971149,15

(25,7ū/o) (25,4%)

131451,54
(l,50/o)

2151031,58
(23,80/o)

155265,36
(l,8o/o)

2694842,86

(30,3o/o)

176264,05
(l,50/o)

2698831,51
(24,lo/o)

183047,31
(1,4%)

3713246,55
(280/o)

242303,73
(l,8o/o)

3711828,22
(29o/o)

211110,51
(0,9o/o)

3960977,51
(15,50/o)

108037,65

(0,90/o)

6192471,97

(51,3o/o)

10110,87

(0,08o/o)

4385487,33

(34,70/o)

2170908,46

(240/o)

2373642,31
(26,70/o)

2600945,18
(23,3o/o)

3268765,38
(24,7o/o)

3563952,38

(27,8o/o)

3779690,66

(14,7ū/o)
3019898,32

(250/o)
2155289,13

(170/0)

1137052,591180545,81

(16,4ū/o) | (15,2o/o)

1276409,53

(14,1%)
1410632,55

(15,90/o)
1370761,34
(12,2o/o)

1507616,90
(10,4ū/o)

1423580,23

(11%)
2361193,23

(9,2o/o)
1415560,08

(ll,7o/o)
1636094,62

(12,90/o)

796109,02! 932790,44
(ll,70/o) S (120/0)

1572278,31

(17,4o/o)
414057,08

(4,6o/o)
2392439,08

(21,4o/o)

2373772,68
(I80/0)

1748802,71

(13,60/o)

13274628,68

(51,70/0)
172882,96

(l,4o/o)
3443415.64

(27,2o/o)

1890757,607762426,18

750280,861936618,75

9044420,7918899187,671 11201286,52 ļ 13226933,- 12847251,96 25665889,38 12092241,53

2399088,422289399,30 1291428,20

(18,6o/o) (8,9o/o) (10,6o/o)

12659723,14

1873792.912006012,87!2138309,412363531,49 1039436.4Ž

(25,3o/o) I (24,9o/o) (20,7o/o) (22,5ū/o) | (190/0) ! (17,9ū/o) (8,2o/o)
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netiešo nodokļu izlietotāja. Latvijas

valsts intereses prasīja valsts un pašval-

dības nodokļu norobežošanu. Tāpat sa-

protams, ka valsts, kā varas spēcīgākā

daļa, pagaidām attiecināja savas tiesī-

bas arī uz tīri komunāliem nodokļiem.

Atceros, ka izpriecu nodokli kādu laiku

iekasēja kā valsts, tā pilsēta, līdz, bei-

dzot, valsts no šī nodokļa atteicās par

labu pilsētai. Pilsētu nodokļu tiesību

robežas nosprauž 1920. g. izdotā in-

strukcija par pilsētu ienākumiem, iz-

devumiem, budžetiem un pārskatiem; šo

instrukciju 1921. g. sākumā atvieto ar

līdzīgu likumu, kas ar dažiem pārgro-

zījumiem un papildinājumiem pastāv
līdz šim laikam. Sakarā ar nekustamas

mantas nodokļa lielo nozīmi priekškara
laikā, jāpiemin arī pilsētas centieni, ap-

likšanu ar šo nodokli paturēt pilnīgi
savās rokās. Vēl 1920. gadā nekusta-

mas mantas nodokli ņēma uz priekš-
kara pamatiem, ievedot kā korektūru

vienīgi namu trīspakāpenīgu grupēju-

mu un ņemot 10°/o, s°/o un 3% no

tīrā ienākuma; pateicoties naudas kur-

sa krišanai, šim nodoklim gan nebija
vairs gandrīz nekādas nozīmes. Pama-

tojoties uz izdarīto nekustamas mantas

īpašnieku aptauju un ievērojot aptaujas

ceļā iegūtos datus, pilsētas nodokļu no-

zare izstrādāja nekustamas mantas no-

dokļa projektu, kuru pilsētas dome ap-

stiprināja 1921. g. 2. jūnijā, bet šim

projektam nepiekrita pašvaldības de-

partaments. Pa to laiku nekustamas

mantas nodoklim, kā valsts ienākuma

avotam, vērību bija piegriezis arī finan-

su ministrijas tiešo nodokļu departa-

ments. Pilsētas valde atkārtoti grie-
zās pie nodokļu departamenta ar aizrā-

dījumiem, ka nekustamas mantas no-

doklis līdz šim ir bijis Rīgas pilsētas

saimniecības mugurkauls; ka imobilu

vērtēšanas kommisijā un pilsētas bāv-

valdē ir uzkrāts vērtīgs un bagātīgs
materiāls aplikšanai; ka visa pilsētas
būvniecības un apbūves politika, kā

arī dzīvokļu izbūves jautājums pamato
šī nodokļa uzlikšanas un iekasēšanas

tiesību nodošanu pilsētas pašvaldības
rokās arī turpmāk. Domstarpību ap-

spriešanā no valsts puses uzstādītie ap-

svērumi ņem virsroku un izšķir jautā-

jumu par ļaunu pilsētu pašvaldībām.
1921. gada 11. augustā arī pilsētas pār-

stāvji piedalās valsts nekustamas man-

tas nodokļa projekta apspriešanā un

16. septembrī valdības oficiozā jau pu-

blicēts rīkojums par nekustamas man-

tas nodokli Latvijas pilsētās un mie-

stos. Šis rīkojums bija sāpīgs sitiens

pilsētu pašvaldības nodokļu aplikšanas

patstāvībai.

Sākot ar 1921. g. valsts iekasē kā val-

stij, tā pilsētām piekrītošo nodokļa da-

ļu. Pirms pāreju pie pēdējā perioda

(1923. līdz 1930. g. iesk.) nodokļu ap-

skatīšanas, gribu visā īsumā atzīmēt,

ka jaunveidošanas darbu sākumā, t. i.

laikā no 1920. līdz 1922. gadam nodokļu
lietās notiek daudz eksperimentu, jjie

kam, no vienas puses,
ieved maznozī-

mīgus nodokļus (skt. govju, cūku, kazu

nodoklis), bet, no otras puses, arī tā-

dus nodokļus, kas komūnālo nodokļu

sistēmā neietilpa (sk. ārzemnieku un

pierakstīšanās nodokli), un, saprotams,

kā šādi nodokļi tikpat pēkšņi kā ra-

dušies, arī nozuda. Pirmie soļi nodokļu
konsolidēšanai un nodokļu izlīdzināša-

nai starp valsti un pašvaldībām ir svār-

stīgi un nedroši. Nodokļu likumos vēl

trūkumi, dažas nesaskaņas radījusi arī

neatliekamā darba lielā steiga. Šo laik-

metu varam raksturot kā nodokļu iz-

mēģināšanas un nodokļu avotu meklē-

šanas laikmetu. Šis periods mums snie-

dzis gan maldus, gan vilšanos, bet arī

uzplaukuma un sekmju sākumu.

1923.—1930. G.

Turpmākos attīstības gados nodokļu un

nodevu sistēma bāzējas uz noteikumiem

par pilsētu ieņēmumiem, izdevumiem,

budžetiem un pārskatiem, kas publicēti
valdības likumu un rīkojumu krājuma
1922. g. 28. janvāra 2. burtnīcā. Šī no-

dokļu sistēma paredz veselu rindu no-
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dokļu un nodevu, kurus pilsētas ar do-

mes lēmumu var uzlikt patstāvīgi, kā

arī vairākus valsts nodokļus ar piemak-

sām par labu pilsētu pašvaldībām; to-

mēr no finansiālā viedokļa šiem pēdē-

jiem nodokļiem (piemaksām pie valsts

nodokļa) ir vislielākā nozīme. Sākumā

likums paredzēja arī nekustamas man-

tas nodokli, kā patstāvīgu pilsētu no-

dokli, tomēr ar 1921. g. beigās izdoto

likumu attiecīgie noteikumu panti tika

atcelti. Kaut gan valsts iekasētā neku-

stamas mantas nodokļa nozīme priekš

Rīgas pilsētas ir mazinājusies, tad to-

mēr ieņēmumi no šī nodokļu avota iet

visu citu nodokļu priekšgalā un tādēļ

ar to arī iesāksim pilsētu nodokļu ap-

skati.

Nekustamais mantas nodoklis.

Saskaņā ar 1921. g. 16. septembra li-

kumu par nekustamas mantas nodokli

pilsētās un miestos, nodokli sākumā,

t. i. 1921. un 1922. g. ņem 4% apmērā

no īpašuma ienesīguma vērtības un pu-

si no šīs summas saņem valsts, bet pu-

si pilsēta. lenesīguma vērtības noteik-

šanai vispirms jāzin brutto ieņēmumi

no īpašuma pagājušā saimniecības ga-

dā, no kuriem atskaita, finansu mini-

stra apstiprinātā tabelē uzrādītos eks-

pluatācijas izdevumus un šādā ceļā ie-

gūto netto vērtību kapitalizē ar 10.—

No dabūtās ienesīguma vērtības 2% sa-

ņem valsts un 2% pašvaldība. 1923.,

1924. un 1925. gadā no ienesīguma vēr-

tības ņem nevis 4%, bet tikai 2%. 1926.

g. 15. jūnijā Saeimā pieņēma likumu

par nekustamas mantas nodokli pilsē-
tās un miestos, pēc kura ienesīgums

apliekāms ar 1,5% augstu nodokļa lik-

mi. Nodoklis sadalāms starp valsti un

pašvaldību tādā kārtā, ka pēdējā saņem
3/4> bet valsts 1k no nodokļa summas.

Starp citu jāatzīmē, kā par nodokļa

summas samazināšanu gan nevar runāt,

jo likums kapitālizācijas procentu no-

saka uz 5.— No nekustamas mantas

nodokļa pēdējos gados ieņemts: 1923.

g. Ls 483.514,09, 1924. g. Ls 986.393,55,

1925. g. Ls 2.025.731, 04, 1926. g. Ls

1.294.718,71, 1927. g. Ls 2.852.640,70,
1928. g. Ls 3.495.632,80, 1929. g. Ls

3.818.352,87 un 1930. g. Ls 3.304.824,64.

Nodokļu summas uzkrītošais pieaugums

1925. gadā izskaidrojams ar to, ka šinī

gadā iekrita divu gadu maksājumu ter-

miņi.

Vērtības pieauguma ncdoklfs

Sakarā ar nekustamas mantas nodo-

kli, jāatzīmē arī vērtības pieauguma

nodoklis, ar kuru mēs pirmo reizi

iepazīstamies vācu okupācijas laikā. Šo

nodokli Latvijas valdība jau 1918. g.

decembra mēnesī pārvērš par valsts no-

dokli, tomēr pusi no ienākuma nodod

pašvaldībām. No šī nodokļu avota ie-

ņemts: 1923. g. Ls 62.896,05, 1924. ģ.

Ls 75.776,29, 1925. g. Ls 94.789,88, 1926.

g. Ls 79.490,85, 1927. g. Ls 83.710,36,

1928. g. Ls 36.676,72, 1929. g. Ls 113.716,27

un 1930. g. Ls 148.376, 13. Noteikumi

par nekustamas mantas vērtības pie-

augumu nodokli ietverti 1928. g. 6. jū-

nijā izdotā likumā par nekustamas man-

tas atsavināšanu; nodokļa kvote procen-

tuāli pieskaņota vērtības pieauguma

summas augstumam un to ņem, sā-

kot ar 6% līdz 25% no vērtības pieau-

guma summas.

Nodokļi nekustamas mantas pārejas

un apgrūtināšanas gadījumos.

Arī pie nekustamas mantas pārejas tre-

šās personas īpašumā ņem nodokli 1%

apmērā no nekustamas mantas vērtī-

bas, sadalot ienākumu līdzīgās daļās

starp valsti un pašvaldību. Nodoklis

devis: 1923. g. Ls 40.027,49, 1924. g. Ls

54.750,18, 1925. g. Ls 54.522,31, 1926. g.

Ls 52.461,79, 1927. g. Ls 27.573,78 un

1928. g. Ls 19.298,78*). Nekustamu man-

tu apgrūtinot ar obligāciju parādiem

ņem nodokli 2% apmērā no apgrūti-

*) Sākot ar 1929. gadu pašvaldībām no šīnodokļa

neko vairs nepiešķir un vēlākie ienākumi ir šī

nodokļa parāda iemaksas.
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nājuma summas un nodokli tāpat sa-

dala līdzīgās daļās starp pilsētu un

valsti. Šis nodoklis devis 1923. g. Ls

58.054,58, 1924. g. Ls 100.460,44, 1925.

g. Ls 143.671,24, 1926. g. Ls 161.944,47

un 1927. g. tikai Ls 21.643,32, jo sākot

ar 1927. g. 23. martu nodoklis atcelts.

KANĀLIZĀCIJAS NODEVA

Nekustamas mantas nodokļu un nodevu

grupā kanāiizācijas nodeva ir vienīgā,

ar kuru Rīgas pilsētas valde var patstā-

vīgi rīkoties. Līdz 1921. g. 1. oktobrim

nodevu ņēma 2% apmērā no nekusta-

mas mantas netto ienākuma, kādu to

vēl pirms kara bija noteikusi nekusta-

mas mantas novērtēšanas kommisija,

pārrēķinot pēc kursa 1 kr. rublis =

1 Latv. rublim. Uz pilsētas domes 1921.

g. 1. oktobra lēmuma pamata maksā-

jamo nodevu palielina 40 kārtīgi. Sā-

kot ar 1924. g. nodevas summu aprē-

ķina, izejot no nodokļu inspekcijās ie-

vāktām ziņām par nekustamas mantas

netto ieņēmumiem, nekustamas mantas

nodokļa aprēķināšanai. Nodevu ņem

3% apmērā no tīrā ienākuma par rūp-

niecības vajadzībām izmantotām telpām
un 4% apmērā par apdzīvojamām tel-

pām. Nodevas likmes nosaka ikgadus
pilsētas dome. No kanāiizācijas node-

vas ieņemts: 1923. g. Ls 170.549,04,

1924. gadā Ls 188.610, 98, 1925. gadā Ls

281.342,61, 1926. g. Ls 339.856,19, 1927. g.

Ls 311.743,88, 1928. g. Ls 433.998,43,

1929. g. Ls 416.303,68 un 1930. gadā Ls

375.351,96. Te jāatzīmē, ka visi pilsē-
tas zemes gabali kanālizācijai vēl nav

pievienoti, tomēr kanāiizācijas tīkls ar

katru gadu paplašinās.

TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS

NODOKĻI

Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis

arī Latvijas valsts mērogā ir konstruēts

uz tādiem pat pamatnoteikumiem kā

Krievijā pirms kara. Pašlaik tirdznie-

cības un rūpniecības nodokli iekasē:

1) izpērkot tirdzniecības un rūpniecības
zīmes; 2) iekasējot zināmu nodokļa

summu no tīrās peļņas. Tāpat tas no-

tika arī agrāk, izšķirība starp senāko

un tagadējo kārtību pastāv iekš tam,

ka agrāk maksa par tirdzniecības zīmi

vispirms bija atkarīga no tirdzniecības

veida, kāmēr tagad tā atkarīga no ap-

grozījuma summas, tādi pat noteikumi

attiecas arī uz rūpniecības zīmju izpirk-
šanu.

tirdzniecības un rūpniecības

zīmju nodoklis

Pilsētas saņem piemaksas pie tirdznie-

cības
un rūpniecības nodokļiem, valsts

nodokļa normas apmēros. Attiecībā

pret agrākiem noteikumiem tas ir iegu-

vums, jo tad šādu piemaksu apmēri bija

noteikti uz 15% resp. 10% no valsts

nodokļa summas. Rīgas pilsēta no šī

nodokļa ieņēma: 1923. g. Ls 235.623,64,

1924. gadā Ls 301.824,10, 1925. gadā Ls

309.472,59, 1926. g. Ls 339.489,26, 1927.

g. Ls 334.749,27, 1928. g. Ls 344.026,35,

1929- g. Ls 340.993,20 un 1930. g. Ls

352.160,49.

ĪRES NODOKLIS NO TIRDZNIECĪ-

BAS UN RŪPNIECĪBAS TELPĀM

Kopā ar tirdzniecības zīmes izpirkšanu

pilsētas tirdzniecības nodaļā jāsamaksā

pilsētai par labu nodoklis 2% apmērā

no tirdzniecības un rūpniecības telpu

gada īres. lenākumi no šīm nomaksām

devuši: 1923. g. Ls 135.913,79, 1924. g.

Ls 188.955,64, 1925. g. Ls 235.934,39,

1926. g. Ls 289.067,97 un 1927. g. Ls

311.421,66, 1928. g. Ls 331.157,13, 1929.

g. Ls 328.569,53 un 1930. g. Ls 344.850,97.

īsu mūžu piedzīvoja pilsētas domes

1921. g. 11. augustā ievestais tirdzniecī-

bas un rūpniecības uzņēmumu apgro-

zījuma nodoklis, kas bija spēkā tikai

vienu gadu, nespēja iegūt pilsoņa tiesī-

bas un beidzot atvietots ar valsts

peļņas nodokli, kuru iekasē valsts un

repartē līdzīgās daļās pilsētai un val-

stij.

PEĻŅAS NODOKLIS

Nodokļa likme ir šada: ja tīra

peļņa sniedzas līdz Ls 2.000,— 21 /2; pāri
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par 2.000,— līdz 5.000,- Ls 3 1/
2%; pāri

par Ls 5.000,— līdz Ls 8.000,- 47*%;

pāri par Ls 8.000,— līdz Ls 11.000,-

- /2%; pāri par Ls 11.000,— līdz Ls

15.000,— 67a% un pāri par Ls 15.000,—

7 1/2 °/o. lenākumi bija: 1923. g. Ls,

1.370.860,29, 1924. g. Ls 1.465.825,65,

1925. g. Ls 1.573.105,39, 1926. gadā Ls

1.720.713,12, 1927. gadā Ls 1.518.396,50,

1928. g. Ls 1.479.267,66, 1929. gadā Ls

1.736.618,93 un 1930. g. Ls 1.608.168,23.

TRAKTIERU NODOKLIS

Pārgrozības neskar vienīgi traktieru no-

dokli, kuru vēl tagad ņem negrozītā vei-

dā no ēdienu lokāliem: a) ar alkoholi-

sku dzērienu izsniegšanu un b) bez al-

koholiskiem dzērieniem. Traktieru no-

dokļa kopējo summu nosaka pilsētas

dome, savukārt nosakot atsevišķi no-

dokļa summas apmērus katrai no pie-

vestām traktieru grupām. Nodokļa

samērīgākai sadalīšanai augstāk minē-

tās 2 pamatgrupas iedala apakšgrupās,

pie kam pie iedalīšanas attiecīgā apakš-

grupā ņem vērā: apgrozījuma lielumu,

uzņēmuma īpatnības un atrašanās vie-

tu, apkārtni, un citas pazīmes. Pilsētas

domei piekrīt noteikt arī minimālo un

maksimālo nodokļa summu attiecīgai

grupai. Nodokļu summas repartēšanu

izlemj vai nu maksātāju pilnsapulce,

vai arī no maksātājiem ievēlēta repar-

ticijas kommisija. Ja nodokļu sadalī-

šana līdz noteiktam laikam nav noti-

kuse, tad to izdara pilsētas valde. No

traktieru nodokļa ieņemts: 1923. g. Ls

368.136,82, 1924. g. Ls 415.899,-,1925.
g. Ls 420.011 -, 1926. g. Ls 358.272,50,

1927. g. Ls 385.665,50, 1928. gadā Ls

406.392,92, 1929. g. Ls 511.691,21 un

1930. g. Ls 573.732,46. -

PATENTU NODOKLIS

Pēc pirmskara parauga ņem arī paten-
tēs nodokli, kuru maksā reibinošu dzē-

rienu fabrikas un tirgotavas kā 200%

piemaksu pie valsts nodokļa. Uz šī po-

steņa ieņemts: 1923. g. Ls 86.532—, 1924.

g. Ls 91.718-, 1925. g. Ls 200.610,68,

1926. g. Ls 99.840—, 1927. g. Ls 135.250,

1928. g. Ls 64.890—, 1929. g. L 553.473,30

un 1930. g. Ls 51.961,38.

IENĀKUMA NODOKLIS.

Trešā nodokļu grupa aptver dažādus

nodokļus un nodevas. īpatnēju vietu

ieņem ienākuma nodoklis, kuram pie-

griezīsim vērību vispirms. Kaut kas

gluži jauns šis nodoklis priekš Rīgas

gan nav, jo pirmo reizi, kaut arī primi-

tīvākā veidā, Rīgā šo nodokli sastopam

jau 1918. gadā. Tagad šo nodokli uzliek

un iekasē valsts nodokļu inspekcija vie-

nā laikā un vienādos apmēros ar valsts

ienākuma nodokli un šis nodoklis pil-
sētai devis: 1923. g. Ls 873.935,08, 1924.

g. Ls 1.345.488-, 1925. g. Ls 1.575.818,34,

1926. g. Ls 2.773.587,25, 1927. gadā Ls

2.177.376,83, 1928. g. Ls 2.628.658,46, 1929.

gadā Ls 2.656.192,24 un 1930. gadā Ls

3.029.701,70.

PATĒRIŅA NODOKLIS

1. izpriecu nodoklis. Tāļāk seko vesela

rinda patēriņa nodokļu, no kuriem vis-

pirms aplūkosim izpriecu (izrīkojumu)
nodokli. Arī ar šo nodokli pirmo reizi

iepazīstamies vācu okupācijas laikā. No-

dokli ņem pamatojoties uz Valdības

Vēstn. 1922. g. 187. numurā publicē-
tiem un vēlākos gados pārgrozītiem un

papildinātiem noteikumiem par izprie-

cu un izrīkojumu nodokli Rīgas pil-

sētas administrātīvās robežās. Ar no-

dokli parasti apliek ieejas biļetes, sākot

ar 5—35% no brutto ieejas maksas. No-

dokļa likmes augstums atkarīgs no iz-

rīkojuma rakstura, piem.: nodokli 5

proc. apmērā uzliek iestādēm, 10 proc.

teātru un operu izrādēm, 15 proc. lab-

darīgu biedrību izrīkojumiem ar deju,

priekšnesumiem un operetēm; 25% fil-

mu priekšnesumiem laikā no 1. maija

līdz 31. augustam, 30% filmu priekšne-

sumiem laikā no 1. septembra līdz 31.

aprīlim, cirkus, izrādēm, boksa sacīk-

stēm, rēvijām, varietē teātriem, maske-

radēm; 35% ieejas biļetēm hipodroma

sacīkstēs (pašlaik nav praktiskas no-
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zīmes, jo līdz ar totalizatora aizliegu-

mu sacīkstes hipodromā nenotiek), un

uz skaņu filmām, sākot ar 1931. gadu.

Pilsētas valdei piešķirtas tiesības aplikt

ar nodokli līdz 25% ārzemnieku priekš-

nesumus, ja tie ir nopietni mākslas

priekšnesumi, un līdz 50%, ja sniedz

viegla žanra priekšnesumus. Nodokļa

noteikumi paredz arī ļoti daudz no-

dokļa atlaidumu, ar nodokli nav ap-

liekami, piem.: priekšlasījumi, diskusi-

ļu vakari, sporta priekšnesumi; skolām

atjauts sarīkot vienreiz semestrī izrī-

koiumu, nemaksājot nodokli; nodokli

nemaksā Nacionālais teātris, Nacionā-

lā opera, Dailes teātris, kā arī vācu,

krievu un žīdu teātri un Latvijas pa-

valstnieki, sarīkojot koncertus.

Nodoklis katrā ziņā ņemams no boksa

un futbola sacīkstēm un koncertiem ar

ārzemnieku piedalīšanos. Nodokļa uz-

likšanu paušalsummas veidā pielaiž ti-

kai izņēmuma gadījumos. Nodokļa sa-

maksa izdarāma pirms izrādes. leņē-
mumi: 1923. g. Ls 729.157,42, 1924.'g.
Ls 981.906,40, 1925. g. Ls 1.368.542,46,

1926. g. Ls 1.245.031,66, 1927. gadā Ls

955.541,93. Ar 1928. g. nodokļa sum-

mai ir kāpjoša, tad atkal krītoša ten-

dence: 1928. g. Ls 1.308.453,56, 1929. g.

Ls 1.584.374,02 un 1930. g. Ls 1.273.926,18.

2. Dzīvokļu nodoklis. Arī dzīvokļu no-

doklis rīdziniekiem nav svešs, jo tas

pirmskara laikā Rīgā bija pazīstams kā

valsts nodoklis. Kaut gan, ievedot pro-

gresīvo ienākuma nodokli, teorētiski bi-

ja skaidrs, ka dzīvokļu nodoklis, kā

pilnīgi nepietiekošs nodokļa maksātspē-

ju mērogs, būtu atmetams, tad tomēr

praksē šo nodokli atstāja pilsētām, kas

arvien vēl meklēja jaunus nodokļu avo-

tus. Rīgas pilsēta, sākot ar 1926. j*.,
izlieto ienākumus no šī nodokļa dzī-

vokļu trūkuma mazināšanai. Nodoklis

ir progresīvs: sākas ar Ls 4,— ja gada
īre ir Ls 240,—, bet ar 1932. g. — ja
gada īre Ls 288,— nodokļa likme ir

Ls 6,— un pakāpeniski paaugstinoties

sasniedz 20%, no gada īres, ja ta ir lie-

lāka par Ls 2.040,—. lenākumi no šī

nodokļa bija: 1923. g. Ls 276.139,10,

1924. gadā Ls 371.995
—,

1925. gadā Ls

418.286,84, 1926. g. Ls 594.447,49, 1927.

g. Ls 676.844,63, 1928. g. Ls 906.494,67,

1929. g. Ls. 1.000.671,— un 1930. g. Ls

1.095.072,07.

3. Suņu nodoklis. Samērā mazus ienā-

kumus dod suņu nodoklis, kura aug-

stākā likme ir Ls 2,— no suņa gadā.

Attiecīgie ieņēmumi bija: 1923. gadā Ls

15.609,50, 1924. g. Ls 19.109-, 1925. g.

Ls 20.458-, 1926. g. Ls 21.405 -, 1927.

g. Ls 21.043—, 1928. g. Ls 20.624-,

1929. g. Ls 18.101— un 1930. g. Ls

20.047,-.

4. Zirgu nodoklis. Zirgu nodoklis ar

Ls 10,— par zirgu gadā, izņemot lauk-

saimniecībā nodarbinātos zirgus ar Ls

6,— gadā, devis: 1923. g. Ls 43.194,50,

1924. gadā Ls 47.941 —, 1925. gadā Ls

48.170,84, 1926. g. Ls 47.860 -, 1927. g.

Ls 45.095-, 1928. g. Ls 41.880,-, 1929.

g. Ls 41.813 - un "1930. g. Ls 43.695,-.

Ņemot vērā to, ka turpmāk automobiļi
arvien vairāk aizvietos zirga spēku, pa-

redzama šo ienākumu pastāvīga sama-

zināšanās.

5. Automobiļu un motocikletu nodoklis.

Pilnīgi pretēju parādību novērojam ar

automobiļu un motocikletu nodokli,

kurš ikgadus pieaug: 1923. g. Ls 5.346,50,

1924. g. Ls 9.341,75, 1925. g. Ls 15.454,25,

1926. g. Ls 17.877,50 un 1927. gadā Ls

20.602,50. Nodokļa likmes noteiktas

smieklīgi zemas un maksimālā likme ir

Ls 2,— no zirga spēka, bet smagajiem

automobiļiem tikai Ls I,— no zirga

spēka.

6. Velosipēdu nodoklis. Velosipēdu no-

doklis, Ls 2,— par velosipēdu gadā, de-

vis: 1923. g. Ls 6.164—, 1924. gadā Ls

8.452-, 1925. g. Ls 11.250,-, 1926. g.

Ls 13.343 — un 1927. g. Ls 16.247,-.

Automobiļu, motocikletu un velosipēdu

nodokļi, sākot ar 1928. g. vasaru, izņemti
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no pilsētu kompetences un pārvērsti

par valsts nodokļiem, par labu valsts

ceļu būves fondam.

7) Biljardu, mūzikas un laivu nodoklis.

Pie pastāvošām zemām maksimālām no-

dokļu likmēm, principiāli maznozīmī-

gi ir biljardu nodoklis, kuru ņem no

peļņas nolūkā izlietojamiem biljardu

galdiem (Ls 20,— gadā); orķestriem un

muzikantiem vai mūzikas instrumentiem

(Ls 20,— gadā, resp. Ls 6,— gadā no

mūzikas aparātiem) kā arī buru jādī-

tām, laivām un motorlaivām. (Ls 3,—

no buru jachtas, Ls 1,— no laivas, Ls

2,— no zirga spēka par motorlaivām,

pasažieru un preču pārvadāšanai Ls 1,—

no zirga spēka).

APGROZĪBAS NODOKĻI.

Tad seko nodokļu grupa, kuru varētu

apzīmēt kā apgrozības nodokļus.

Kravas nodoklis.

1902. gadā pilsētai atņemtais kravas no-

doklis un procentuālais nodoklis no ie-

vedamo un izvedamo preču vērtības at-

dzimst, tikai citā veidā: tagad ņem sva-

ra nodokli no precēm kuras ieved pa

ūdens vai sliežu ceļiem. Šī nodokļa pir-

matnējais nosaukums «pudu nodoklis"

grozīts, liekot tā vietā nosaukumu «kra-

vas nodoklis"; pēc būtības, kaut arī ar

dažiem pārgrozījumiem, nodoklis paliek

tas pats. Nodokļa aplikšanas jautāju-

mu nosaka trīs «Valdības Vēstn." 1927.

g. Nr. 32 publicētie likumi: ļ) likums

par pašvaldības nodokļiem no krāvām,

kuras ieved Latvijas ostās no ārzemēm

pa ūdensceļiem; 2) likums par no-

dokļiem no kravām, kas ienāk Latvijas
ostā no kabotāžās tirdzniecības un 3)

likums par nodokļiem no ūdens satik-

smes līdzekļiem un materiāliem, kurus

pārvadā pa iekšējiem ūdeņiem. Paš-

valdības nodoklis no dzelzceļa krāvām

noteikts ar «Valdības Vēstn." 1928. g.

Nr. 191 publicētiem noteikumiem. Pē-

dējo nodokli iekasē dzelzceļu direkci-

ja uz līguma pamata, bet nodokli no

kravas, kas ievesta pa ūdensceļiem, ie-

kasē valsts iestādes uz likuma pamata.

lenākumi: 1923. g. Ls 331.005,31, 1924.

g. Ls 266.842,63, 1925. g. Ls 350.409,89,

1926. gadā Ls 418.893,83, 1927. gadā Ls

388.928,53, 1928. g. Ls 487.613,40, 1929.

g. Ls 500.088,93 un 1930. g. Ls 510.081,56.

Notāriālo aktu nodoklis.

Uz agrākiem noteikumiem, t. i. uz not.

likuma pamata ņem notariālo aktu no-

dokli, no kā ieņemts: 1923. g. Ls

14.610,99, 1924. g. Ls 39.109,72, 1925. g.

Ls 72.304,83, 1926. g. Ls 99.259,51, 1927.

g. Ls 88.241,94, 1928. gadā Ls 78.819,66,

1929. g. Ls 67.243,37 un 1930. gadā Ls

86.663,26. Notariālā aktu nodokļa pie-

augums, pa daļai attiecināms arī uz

saimnieciskā ziņā gauži nevēlamo pa-

rādību — vekseļu protestiem, pie kam

pilsēta par katriem protestam nodotā

vekseļa Ls 10.— saņem 2 sant. nodokļa.

Ūtrupes nodoklis.

No agrākiem laikiem pastāv arī ūtrupju

nodoklis. lenākuma svārstība — pie-

augums un mazināšanās raksturo saim-

nieciskās grūtības un šis nodoklis nav

apsveicams: leņemts: 1923. gadā Ls

9.200,99, 1924. g. Ls 10.807,01, 1925. g.

Ls 17.398,81, 1926. g. Ls 24.837,03, 1927.

g. Ls 20.398,57, 1928. g. Ls 22.926,90,

1929. g. Ls 19.047,66 un 1930. gadā Ls

18.163,38.

Sludinājumu un reklāmu nodoklis.

Kā attīstības spējīgs jaunievedums šinī

nodokļu grupā minams sludinājumu un

reklāmu nodoklis. Nodokli ņem pama-

tojoties uz „
Valdības Vēstn." 1922. g.

Nr. 40 publicētiem noteikumiem, ar vē-

lākiem pārgrozījumiem un papildināju-

miem, zemāk minētos apmēros: 1) 5%

kā sludinājumu nodokli no visiem ie-

spieddarbiem un 2) 10% kā reklāmu

afišu nodokli no visiem iespiestiem pla-
kātiem, reklāmu rakstiem un program-

mām. Nodoklis devis: 1923. gadā Ls

60.027,40, 1924. g. Ls 71.961,48, 1925. g.
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RīgasII tabele.

Ls 98.697,16, 1926. g. Ls 85.871,85, 1927.

g. Ls 85.277,87, 1928. g. Ls 86,876,51,

1929. gadā Ls 104.007,21 un 1930. gadā

Ls 112.766,95.

Autobusu nodoklis.

Pasažieru nodoklis ievests uz autobusu

līnijīm, par cik šīs autobusu līnijas ie-

tilpst pilsētas territorijā. Nodokli uz-

liek biļetēm, bet iekasē kā paušalsum-

mu par attiecīgu līniju. leņemts: 1924.

g. Ls 35.756,52, 1925. g. Ls 34.963,51,

1926. g. Ls 38.883,48,1927. g. Ls 33.664,69,

1928. g. Ls 43.464,71, 1929. g. Ls 84.719,45

un 1930. g. Ls 77.143,-.

Nodevas, kas saistītas ar veselības kop-
šanas, būvju uzraudzības un citiem pie-

nākumiem, kā arī ar tirdzniecību un

citām saimniecības nozarēm šinī pār-

skatā neietilpst un tādēļ tās tuvāk arī

neaplūkosim.

Tagadējā periodā nodokļu un nodevu

raibās virknes ērtākai pārskatāmībai

ievietotas tabeles II un 111.

Visu kopā saņemot, ko lai sakām par

mūsu nodokļu sistēmu? Vispirms tā

ir atkarīga no pilsētu līdzdalības, resp.

piemaksām pie valsts nodokļiem par
labu pilsētām. Mūsu pilsētas ņem no-

dokļus un nodevas lielā skaitā, bet fi-

nansiālā ziņā, pa lielākai daļai, tiem ir

gaužām maza nozīme. Tādēļ arī nav

jābrīnās, kā vēršam skatus uz valsts

nekustamas mantas nodokli, kurš pali-

cis mums labā atmiņā no agrākiem lai-

kiem. Rodas jautājums, vai pilsētām

pie tagadējiem apstākļiem būtu izde-

vīgi uz šo nodokli reflektēt, jeb ir ie-

spējamas dibinātas ierunas pret šī no-

dokļa nodošanu pašvaldībām? Apsve-
rot šo jautājumu mums jāsaprot, kā ag-

rākā pilsoņu komūna ir zudusi, lai dotu

vietu iedzīvotāju komūnai. Agrāk pil-
sētas liktenis atradās to personu rokās,

kuri vienā vai otrā ziņā (nek. manta,

tirdzn. un rūpniec.) bija cieši saistīti

ar pilsētas territoriju, tāpēc tie mak-

sāja arī lielāko daļu nodokļu, sevišķi
nekustamas mantas nodokli. Agrākam

pilsonim raksturīgās ciešās saites ar pil-

sētu, jaunlaiku nomādizētais pilsētas ie-

dzīvotājs nepazīst. Šis jauno laiku par-

tejiski-polītiskais iedzīvotāja tips cen-

šas novelt visu smagumu uz politisko

pretinieku grupām, identificēdams vis-

pārējo labklājību ar savas partijas lab-

klājību un tas ir gandrīz pie visāmparti-

jām. flamdēļ uzskatu par gauži nevēlamu

taisni nekustamas mantas nodokli at-

stāt politisko partiju uzbrukumiem pa-

sētu domēs. Pilsētas iedzīvotāju ko-

mūnai, kā piemērotāks, nākotnē būtu

ienākuma nodoklis, saprotot to tā-

dējādi, kā pašai pilsētai būtu at-

ļauts noteikt, likumā paredzētās robe-

žās, pilsētai pienākošos piemaksu ap-

mērus. Šī jautājuma labvēlīga atrisinā-

I e ņ e m u m i 1923 Ol
10

1924 192o

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

/III.

XI.

Nodokļi un nodevas no nekustamas

mantas

Nodokļi un nodevas no tirdzniecī-

bas un rūpniecības
Dažādi nodokļi un nodevas . . . .
Pilsētas zemes (īpašumi) ._
Pilsētas uzņēmumi un pasākumi . .
Piemaksas un atmaksas

Labklājības iestādes

Kapitāli . . . .

_

Neparedzēti ieņēmumi

815.041,25

2.657.385,51
2.930.735,09;

1.042.682,32!
8.387.048,53

965.943,88

1.349.187,31
1.993.594,97

417.613,75i

4

13

14,2

4,9

40,9
4,7

6,5

9,7
2,1

1.405.991,44

2.467.381,23
3.803.406,19

1.103.148,321

7.966.317,69
950.498,88

1.806.404,28
1.996.957,98

2.294,455,68

5,9

10,3

15,9
4,7

33,5
4

7,6

8,4
9,7

2.600.057.08

2.739.209,05
4.783.780,161
1.209.073,291
9.665.597,51
1.320.267,80

2.234.178,70

3.884193,14
331.431,721

9

9,5
16,6
4,3

33,6

4,6
7,8

13,5
1,1

Ienākumu kopsumma . . . 20.559.232,61 100 23.794.561,69 100

7.676.778,86 32,1

28.767.788,45 100

o šīs summas ienācis nodokļu un node-

vas (post. I. līdz III.) 6.403.161,851 31,2 10.123.04H,29ļ 35,1
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pilsetas ieņēmumi latos pec gadu pārskatiem laika no 1923. g. līdz 1927. gadam.

Blakus rubrikā attiecību skaitļi % pret kopējiem attiecīgā gada ieņēmumiem.

šana, pēc manām domām, ir viens no

lietpratīgas pilsētas nodokļu politikas

smaguma punktiem. Turpretim citi paš-

laik neapmierinoši izšķirti nodokļu jau-

tājumi spēlē ne visai svarīgu, kaut arī

ne gluži nenozīmīgu lomu. Piemēram:

tagadējā dzīvokļu aplikšana pēc īres

maksas apmēriem, nav uzskatāma par

normālu un jo ilgāki tas tā ies, jo ļau-

nāki. levērojot īres maksas dažādos

apmērus un namsaimnieku nevienādo

nostāšanos pret īres likumu, nodokļa

aplikšanai jāmeklē citi pamati, vai nu

tā būtu telpu kubatūra, vai kvadrātūra,

vai citi vērtības mērogi. No citiem ko-

mūnāliem nodokļiem vērība piegrieža-

ma reklāmu un sludinājumu nodokļa
izveidošanai. Šis nodoklis tagadējā vei-

dā, attiecināts tikai uz iespiestām re-

klāmām, pielīdzināms, vismaz Rīgā, tor-

sam. Izpriecu nodokļa tāļāka izveido-

šana, saprotot zem tādas nodokļa lik-

mes paaugstināšanu, nav lāgā domāja-

ma; visā visumājāsaka — šis nodoklis ir

sasniedzis, bet attiecībā uz dažiem uz-

ņēmumiem (kinematogrāfiem) pat pār-

sniedzis savu augstāko robežu. Pamat-

likumā nepieciešama izpriecu atklā-

tības jēdziena paplašināšana. Taga-

dējo stāvokli, kad atsvabina mo nodokļa

Latvijas bankas ēka. Fot. Klio

1926 °/o i 1927 °/o 1 1928 0//o 1 1929 °/o I 1930

1.977.337,01 6,2 3.397.344,83 10,5 3.997.615,13; 10,9 4.352.213,93 10,6 3.833.428,51 8,7

2.807.382,85

6.109.823,26
1.389.017,80

9.896.719,36
1.768.388—

2.804.043,77

4.947.329,90
513.121,79

8,7
19

4,3

30,7
5,5
8,7

15,3
1,6

2.685.482,93
5.363 477,22
1.619.358,32i

10.936.797,22;
1.828.423,23'
3.278.742,76

2.412.707,87
706.302,30

8,3
16,6

5

34

5,7
10,2

7,5
2,2

2.625.734,06
6.466.275,03

1.734.837,89
12.233.033,59

1.528.302,80
3.186.953,46

2.441.953,21
2.641.154,66

7,2

17,6
4,6

33,2

4,1
8,7

6,6
7,1

2.971.346,17

6.793.020,51
1.911.589,67

14.243.263,27

1.494.824,20!
4.168.442,12

3.536.544,42
1.754.331,90

7,2
16,5
4,6

34,6
3,6

10,1

8,6
4,2

2.930.873,53i

7.069.124,98
2.144.406,22i

15662.298,59
1.389.700.58

4.785.101,12|
2.660.671,88!
3.913.238,65

6,6
16

4,8
35,4

3,1

10,9
5,7

8,8

32.213.163,74!
i

100 32.228.636,68 100 36.855.859,83| 100 41.225.576,19 100 44.288.844,061 100

10.894.543,12i 33,9 11.446,304,98| 35,4 13.089.624,22i 35,7 14.116.580,61 34,3 13.833.427,02! 31,3
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111. tabele. Nodokļu un nodevu ieņēmumi

Nodokļu, nodevu un maksājumu nosaukums 1923 1924

§1- Nodokļi, nodevas un ienākumino nekustamas mantas:

Nekustamas mantas nodoklis

Vērtības pieauguma nodoklis
_

Pamatnodoklis pie nekustamas mantas pārejas
Obligāciju nodoklis

Kanalizācijas nodevas

Atmaksas no valsts īonda zemju ieguvējiem par izpildī-
tiem mērniecības darbiem

483.514,09

62.896,05
40.027,49

58.054,58
170.549,04

815.041,25I

483.514,09
62.896,05
40.027,49

58.054,58
170.549,04

986.393,55
75.776,29

54.750,18
100.460,44

188.610,98

1.405.991,44

986.393,55
75.776,29

54.750,18
100.460,44

188.610,98

815.041,25! 1.405.991,44

§2. Tirdzniecības un rūpniecības nodokļi un nodevas:

Tirdzniecības un rūpniecības zīmju nodoklis . . . . . .
Nodoklis no tirdzniec. un rupniec. uzņēmumu telpām . .
Apgrozījuma nodoklis

Tīrās peļņas nodoklis

Traktieru nodoklis

Patentēs nodoklis

Tirgus nodevas

235.623,64
135.913,79

43.118,82
1.370.860,29

368.136,82
86.532 —

417.200,15

2.657.385,51 I

235.623,64
135.913,79

43.118,82
1.370.860,29

368.136,82
86.532 —

417.200,15

301.824,10
188.955,74

3.158,74
1.465.825,65

415.899—

91.718—

2.467.381,23

301.824,10
188.955,74

3.158,74
1.465.825,65

415.899—

91.718—

§3. Dažādi nodokļi un nodevas:

2.657.385,51 2.467.381,23

a) Ienākuma nodoklis 873.935,08873.935,08 1.345,488,591.345,488,59

b) Patēriņa un mantas nodokļi:

729.157,42
276.139,10

15.609,50
43.194,50

34.508,45

5.346,50
6.164 —

1.277,93

9.544,19
701 —

981.906,40
371.995—

19.109—

47.941 —

345,50

9.341,75
8.452 —

1.415—

1.276,—
1.882—

Izpriecu nodoklis

Dzīvokļu nodoklis

Suņu nodoklis

Zirgu nodoklis

Govju, kazu, aitu un cuku nodoklis

Automobiļu un motocikletu nodoklis

Velosipēdu nodoklis

Biljardu nodoklis

Mūzikas nodoklis

Laivu un jachtu nodoklis

729.157,42
276.139,10

15.609,50
43.194,50

34.508,45

5.346,50
6.164 —

1.277,93

9.544,19
701 —

981.906,40
371.995—

19.109,—
47.941 —

345,50

9.341,75
8.452 —

1.415—

1.276,—
1.882—

c) Apgrozības nodokļi:

Pudu, resp. kravas nodoklis

Notariāloaktu nodoklis

Ūtrupju nodoklis .
_

Reklāmu un sludinājumu nodoklis

Autobusu nodoklis

331.005,31
14.610,99

9.200,99

60.027,40

331.005,31
14.610,99

9.200,99

60.027,40

266.842,63
39.109,72

10.807,01

71.961,48
35.756,52

266.842,63
39.109,72

10.807,01

71.961,48
35.756,52

d) Dažādas nodevas sakara ar tiesisko stāvokli, satiksmi,
veselības kopšanu un būvniecību:

Dzimtsarakstu nodaļas nodevas par civilstāvokļa aktu

reģistrāciju
īres valdes nodevas

Pierakstīšanās nodevas
Tiltu nodevas

Buvplanu apstiprināšanas un koncesijas nodevas
....

Gaļas apskates nodevas
Dažādas nodevas

34.565,60

19.629,20

91.974,58
1.363-

302.014,70
18.742,35

34.565,60

19.629,20

91.974,58
1.363-

302.014,70
18.742,35

37.785,30

34.881,94
25.173,60

124.688,46
1.566 —

327.471,63
38.209,66

37.785,30

34.881,94
25.173,60

124.688,46
1.566 —

327.471,63
38.209,66

Ieņēmumi no pilsētas mēriem un svariem 28.852,8728.852.87

Reklāmu stabu noma 7.216,657.216,65

Sporta un rotaļu laukumu noma 2.130-2.130-

Noma par laukumiem avīžu un augļu kioskiem, atrfotogra-
fiem, zābaku spodrinātajiem u. 1.1 I 13.823,7813.823,78

ļ_

Kopā . . .

2.930.735,09

6.403.161,85

2.930.735,09 3.803.406,19

7.676.778,86

3.803.406,19
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latos, laika no 1923. līdz 1930. gadam, saskaņa ar pārskatu §§ 1, 2un 3.

1925 1926 1927 1928 1929 1930

2.025.731,04
94.789,88
54522,31

143.671.24

281.342,61

1.294.718,71
79.490,85

52.461,79
161.944,47 1
339.856,19

48.865 — ļ

2.852.640,70

83.710,36
27.573,49

21.643,32
382.563,96

29.213 —

3.495.632,80

36.676,78
19.298,78

1.463,10
433.998,43

10.545,30

3.818.352,87
113.716,27

599,96
1.680—

416.303,68

1.561,15 1

3.304.824,64

148.376,13
1.714,78
1.590—

375.351,96

1.571 —

2.600.057,08

309.472,59
235.934,39

75-

1.573.105,39
420.011—

200.610,68

1.977.337,01

339.489,26
289.067,97

1.720.713,12!
358.272,50
99.840 —

3.397.344,83

334.749,27
311.421,66

1.518.396,50
385.665,50
135.250—

3.997.615,13

344.026,35
331.157,13

1.479.267,66
406.392,92

64.890 —

~ 1

4.352.213,93

340.993,20
328.569,53

1.736.618,93

511.691,21
53.473,30

3.833.428,51

352.160,49

344.850,97

1.608.168,23

573.732,46
5'.961,38

2.739.209,05 2.807.382,85ļ 2.685.482,93 2.625.734,06I 2.971.346,17 ! 2.930.873,53

1.575.818,34

1.368.542,46

2.773.587,25

1.245.031,66

2.177.376,83

955.541,93

2.628.658,46

1.308.453,56

2.656.192,24

1.584.374,02
3.029.701,70
1.273.926,18

418.286,84 !
20.458 —

48.170,84ļ
7,50

15.454,25
11.240—

1.390—

1.538—

1.636—

594.447,49
21.405 —

47.860 —

17.877,50
13.343—

1,080'—
1.373—

2.149 —

676.844,63

21.043 —

45.095—

20.602,50
16.247—

1.000—

1.357—

2.206 —

906.494,67
20.624 —

41.880—

21.835 —

16.953 —

980 —

1.485—

2.781 —

1.000.671 —

18.101—

41.813—

970 —

1.560—

2.641 —

1.095.072,07
20.047,—
43.695 —

900 —

1.505—

2.899,50

530.409,89
72.304,83

17.398,81
98.697,16

34.963,51

418,893,83

99.259,51
24.837,03
85.871,85 !
38.883,48

388.928,53 ļ
88.241,94
20.398,57
85.277.87

33.664,69

487.613,40

78.819,66
22.926,90

86.876,51
43.464,71

500.088,93
67.243,37

19.047,66
104.007,21

84.719,45

510.081,56
86.663,38

18.163,38
112.766,95
77.143 —

40.040,20

63.256,14 i
21.500-

252.701,10
2.067,80

317.788,13

50.110,36

41.765,10

73.127,30
20.980 —

197.925,79
6.420,82

333.262,07
50.442,58

59.211,50

64.503,59 |
16.840.-

254.819,69
7.735,60

329.104,97 ļ
97.436,38

51.770,60
65.150 —

20.140 —

220.922,03
9.517,35

314.507,43
114 421,75

39.378,90

67.620,16
20.440 —

193.099,76
11.947,22

282.515,21
96.590,38

39.159,90

64.887,87
19.620—

245.649,40

15 230,83

308.003,75
104.008,63

4.783.780,16 | 6.109.823,26 5.363.477,22 6.466.275.03| 6.793.020,51 7.069.124,98

10.123.046,29 ļ 10.894.543,12 1 11.446.304,98| 13.089.624,22ļ 14.116.580,61 ļ 13.833.427,02
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kā „slēgtus" izrīkojumus, publiskās tel-

pās sarīkotus dejas vakarus, vai arī iz-

priecas dažādos klubos, kur dalību ņem

vairāk simtu personu pret dārgām ie-

ejas maksām, atrodu par nepielaižamu.

Jāpiezīmē, ka no pastāvošās nodokļu si-

stēmas varētu Jan izslēgt veselu rindu

sīku, dzīves nespējīgu nodokļu, nekai-

tējot pašai nodokļu sistēmai. Šie sīkie

nodokļi prasa tikdaudz pūļu, ka patē-

rētais darbs nestāv nekādā attiecībā ar

nodokļa finansiālo rezultātu, bet no-

dokļa maksātājs tos sajūt kā lieku ap-

grūtinājumu un novecojušu, nolietotu

nodokļa krāmi. Zināms, mums ir daudz

un dažādu nodokļu, bet šie dažādie no-

dokļi ir maznozīmīgi un tādā kārtā ne-

lietderīgi patērējam daudz laika un pūļu.
Gribētos cerēt, ka jaunā pilsētu paš-
valdības likumā finansu daļā būs ie-

vērotas pilsētu pašvaldību dibinātas

prasības pēc lielākas patstāvības pil-

sētas nodokļu lietās, jo to prasa kā pil-
sētu, tā arī valsts intereses.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS FINANSES

Dr. E. BULMERINKS

Tā kā pilsētas dzīvi vispār laikā no gad-

simteņa maiņas līdz tagadnei var sadalīt

trijos savā starpā asi atšķirošos perio-

dos, tā arī finansu saimniecība visla-

bāk pārskatāma šajā sadalījumā laik-

metā, kad Rīga piederēja Krievijai līdz

kara sākumam, pasaules kara laikmetā,

ieskaitot vācu kara spēka okupācijas
laiku, un pēckara laikmetā — Rīga kā

Latvijas galvas pilsēta līdz tagadnei. Šie

trīs periodi atstājuši uz Rīgas pilsētas
finansu attīstību savu iespaidu, jo pil-
sētas finansu saimniecība stāv ciešā sa-

karībā ar vispārējo saimniecisko stā-

vokli.

Pirmais periods līdz kara sākumam ie-

zīmēts ar vispārēju tirdzniecības un

rūpniecības uzplaukšanu. 1901.—1905. g.

caurmērā Rīgā ievests pa dzelzceļiem
1.071.312 tonnas preču, 1913. g. — 2 milj.

179.348 tonnas. Ārējās tirdzniecības ap-

grozījumi pa jūras ceļu 1901.—1905. g.

caurmērā bij 490 milj. zelta franku lie-

li, turpretim 1913. g. 1.023 milj. zelta

franku. 1901. g. bija Rīgā 274 rūpnie-
cības uzņēmumu ar 56.143 strādniekiem.

Šie skaitļi 1913. g. palielinājās uz 372

uzņēmumiem un 87.606 strādniekiem. To

ievērojot pieauga arī iedzīvotāju skaits

pilsētā no 328,000 — 1901. g. uz 500.000

— 1913. g. Šī saimnieciskā uzplaukša-

na atspoguļojas arī pilsētas saimniecī-

bā, piemērām: pilsētas ieņēmumi pavai-

rojās no 11 milj. zelta franku 1901. g.

uz 34 milj. zelta franku 1913. g. Kara

un arī pēckara gados līdz pat Latvijas
valūtas stabilizēšanai ārkārtējie apstā-

kļi uzspiež savu zīmogu. Pa kara laiku

Rīgas osta bij slēgta jūras tirdzniecībai

un Rīgas rūpniecību līdz ar viņas strād-

niekiem evakuēja uz Krievijas iekšieni.

Pilsēta palika nabaga un zaudēja vai-

rāk kā pusi no saviem iedzīvotājiem.
1920. g. Rīgā skaitīja tikai 200.000 iedzī-

votāju. Pilsēta bij zaudējusi lielāko da-

ļu savu kārtējo ienākumu avotu un 'mē-

ģināja ar aizņēmumiem no valdības un

bankām segt no okupācijas varas un

kara uzliktās prasības. Tam vēl pie-

vienojās tas apstāklis, kā ar vācu oku-

pāciju faktiski bij ievesta dubultvalūta:

apgrozībā bij vācu marka jeb tā sau-

camais „ostrublis" (=2 vācu markām)

un Krievijas rublis, kam vēlāk vēl pie-

vienojās Latvijas rublis, tā tad pavisam

bij trīs valūtas, kurām valdība noteica

kursu, bet kam bij maz nozīmes, tā

kā tas ar laiku tika grozīts un otrkārt

saimnieciskā dzīve tik un tā neievēroja
šos valdības noteikumus. Drīz pēc vā-

cu okupācijas varas izbeigšanās vācu

marku, resp. ostrubli izņēma no apgro-

zības, krievu rublis pazaudēja galīgi

savu vērtību un latviešu rubļa kurss

krita ar katru dienu. Piemēram: 1920.

g. 18. maijā 1 mārciņu sterliņu val-

dība kotēja ar 295 Latvijas rubļiem, bet

1921. g. 1. jūlijā —ar 1900 Latvijas ru-

bļiem. No augšā sacītā izriet, ka mi-

nētā laikā nebij iespējama kārtīga pār-

skatāma finansu saimniecība; tikai pēc

Latvijas rubļa stabilizēšanas 1922. g. un

ar lata kursa ievēšanu iestājās laiks, kad

var izdarīt lietderīgus salīdzinājumus.
Noteiktais kurss bij: 50 Latv. rubļi =

1 latam = 1 zelta frankam.

Trešais periods sākas no 1922.—1930. g.

Tirdzniecība uzplaukst. 1922. g. ārējās

tirdzniecības vērtība ir 126 milj. latu

liela, turpretim 1930. g. 376 milj. latu.

Rūpniecība paplašinās. 1922. g. Rīgas

rūpniecības uzņēmumos nodarbināti

17.495 strādnieku un administrātīvā per-

sonāla, turpretim 1930. g. 48.073 perso-
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IEŅĒMUMI 1911.- 1930. G. ZELTA FRANKOS RESP. LATOS.

nas. ledzīvotāju skaits pieaug no 285

tūkst. (1922. g.) uz 378.000 (1930. g.).
Līdz ar to roku rokā attīstās un uz-

plaukst pilsētas saimniecība. Pilsētas

ieņēmumi pieauguši no 12 milj. latiem

1922. g. uz 41 milj. latu 1930. g.

Sīkāki dati par saimniecisko attīstību atrodami Dr.

Jura Jenša apcerējumā: „Tirdznieclba un satik-

sme" un Dr. Ernsta Bul.nerinka apcerējumā: „Rī-

gas rūpniecība" un par valūtas jautājumiem Dr.

Ernsta Bulmerinka apcerējumā: „Rīgas pilsētas
diskonta banka".

*) Pilsētas finansiālais stāvoklis attēlots tabe-

lēs par pilsētas ieņēmumiem un izdevumiem,

pilsētas īpašumu, pilsētas kapitāliem un pa-

rādiem. Lai darītu iespējamu salīdzināšanu,

visas ieņēmumu un izdevumu pārskatos uz-

dotās summas krievu rubļos līdz 1916. g.

pārrēķinātas zelta frankos, pēc kursa: 1 krie-

vu rublis (pēc paritātes) = 2,66667 zelta fran-

kiem. Visas summas par 1917. un 1918. g.

pārrēķinātas pēc kursa: 2 markas =
1 krie-

vu rublim = 2,66667 zelta frankiem. Par

1919. g. latviešu rublis pielīdzināts krievu

rubļam = 2,66667 zelta frankiem, lai gan

krievu rublis bij zaudējis savu vērtību, bet

vēl figurēja kā iegrāmatošanas rublis patei-

I lEŅĒMUMI UN IZDEVUMI.

a) Vispārīgā daļa.

Tabeles la, lb, 2a un 2b dod pārskatu

par pilsētas ieņēmumiem un izdevu-

miem, pie kam ziņas smeltas no ieņē-

mumu un izdevumu pārskatiem, iz-

slēdzot caurejošās summas, kuras gal-
venam kārtām sastāv no atsevišķo no-

daļu savstarpīgām norēķina summām,

no otras puses posteņi ieņēmumu un

izdevumu pārskatos paaugstināti, tā kā

netto summu vietā, kā tas, piemēram,

pielietots pie pilsētas muižu un mežu

pārvaldīšanas pirms kara, uzdotas

brutto summas. Par 1916. un 1917. g.

attiecīgās summas uzdotas saīsinātā vei-

dā, ieskaitot oaurejošās summas.

Aiz telpu trūkuma nav iespējams dalīt

coties pārrēķināšanas likuma trūkumam. Par

1920. un 1921. g. summas uzdotas tikai Latvi-

jas rubļos, kura kurss, pateicoties viņa pastā-

vīgai krišanai, nebija nosakāms Sākot ar

1922. g. summas uz dotas latos (1 lats =
1

zelta fr.).
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ieņēmumus un izdevumus kārtējos un

ārkārtējos. Ārkārtējie ieņēmumi un iz-

devumi pirms kara caurmērā sastādīja

25°/o no ieņēmumu un izdevumu kop-

summas un ārkārtējos izdevumus se-

dza ar ilgtermiņa aizņēmumiem. Pēc

kara ārkārtējie izdevumi caurmērā sa-

stādīja apm. 10% no izdevumu kop-

summas un bija jāsedz pa lielākai da-

ļai, ilgtermiņa aizņēmumu trūkuma dēļ,

ar kārtējiem ieņēmumiem.

b) leņēmumi.

Pilsētas ieņēmumu kopsumma, sākot ar

1899.—1913. g. (izņemot 1906. un 1907.

g., kuri, 1905. g. revolūcijas iespaidoti,
uzrāda mazākus ieņēmumus), ir pastā-

vīgi augusi, un proti: no 11 milj. zelta

franku uz 34 milj. zelta frankiem. Ap-

rēķinot to uz vienu iedzīvotāju no 36

zelta frankiem 1899. g. uz 69 zelta

frankiem 1913. g., bet 1914. g. ieņēmu-

mi paaugstinājās, pateicoties 1913. g. no-

slēgtam aizņēmumam ar brāļiem Laza-

riem, Londonā, par 65 milj. zelta fran-

kiem; 1915. un 1916. g. ieņēmumi sama-

zinās līdz pirmskara gadu ieņēmumiem.

1917. g. ieņēmumi pieauga uz 44 milj.z.

franku, tad vajadzēja izdarīt aizņēmu-

mu, lai segtu pastiprinātās kara izsauk-

tās prasības. Budžeta ieņēmumi 1918.

gadā sastādīja 37.813.551 zelta franku

un 1919. gadā - 63.153.879 zelta fran-

ku; šīs summas nav iespējams salīdzi-

nāt ar citiem gadiem, tā kā Krievijas

rublis, pēc kura kursa izdarīta pārrē-

ķināšana, zaudējis savu vērtību. Kārtīga

salīdzināšana iespējama tikai sākot ar

1922. gadu, kas uzrāda 12 milj. latu ie-

ņēmumu, kuri līdz 1930. gadam pakā-

peniski pieaug uz 41 milj. latu. Rēķi-

not uz 1 iedzīvotāju 1922. g. nāk 43

latu un 1930. g. — 110 latu, tā tad ie-

ņēmumu pieaugums 14 pirmskara ga-

dos pavairojies par 92% un 8 pēckara

gados par 155%, kas jāuzskata par

diezgan nopietnu parādību. Atsevišķus

ieņēmumu posteņus par visiem šiem

gadiem nav iespējams iztirzāt, te jā-

leņēmumi
zelta

frankos
bez

c

aurējošam

summām.

Tabele
1-a. ■Ieņēmumi

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

10

11

12

13

Tiesību
lietu

pārvalde

Valsts

iestādes
Finansu

pārvalde
Būvniecība . Tirdzniecība,

rūpniecība
un

satiksme

Veselības

aizsardzība
un

slimnieku

kopšana Sociāla

apgāde

Skolas_
_

Vispārējā
izglītība
un

māksla
.

.

.
Parki

un

dārzi

Pilsētas

uzņēmumi
Muižas

un

meži

Pensijas
un

pabalsti

Dažādi

1.016350.310 5.693.639 247.019 442.310 1.155.681455.657 101.03275.173 42.067 1.615.943 1.111.028 15.603 10.123

909 157.3316.264.018 245.275 468.539 856.372 451.131 105.28067

749 43.035 1.647.578 1.103.025 16.0432.288

813 242.654 6.236.792 262.854 458.985 880.702 411.499 104.09161.997 42.667 1.638.647 1.045.348 18.4854.960

691 257.747 11.163.105548.107 540.681 898.436 411.014 229.016 72.117 47.173 1.755.120943

519 17.813 3.027

717 112.872 10.298.880484.443 679.580 862.609 417.635 130.14444.907 84.408 2.276.696 1.574.253 17.83594.539

1.200527.974 13.718.513262.112 790.158 962.929 395.350 149.77143.317 111.5652.311.304 1.047.327 18.63788.856

1.003406.609 12.172.370294.512 713.676 889.022 331.763 147.36837.853 82.829 5.022.001 1.072.06020.224 24.459

619 485.081 9.727.908 252.408 618.174 1.128.273326.918 152.502 42.283 97.613 4.923.131 1.152.452207.094 152.208

915 335.083 9.400.108 319.131 886.369 1.202.706302.296 180.059 33.603 75.565 4.843.619 1.511.471 133.10727.941

648 575.518 10.808.942272.294 951.097 1.209.439339.723 195.47223.909 90.800 5.438.673 1.438.178 100.58439.323

2.403 595.641 13.118.758395.544 1.366.695 1.398.471312.910 186.32824.016 112.0375.686.746 1.156.289 120.63256.997

3.309 482.065 11.567.273483.299 1.597.999 1.649.007279.699 177.73627.328 103.8616.171.581 1.421.724 178.90259.251

Pavisam.

11.316.601

11.428.573
11.410.494
16.887.566

17.079.518
20.429.013
21.215.749

19.266.664
119.251

.973

21.484.600

24.533.467l24.203.03



434

Tabele 1-b. leņēmumi zelta frankos, resp. latos, bet par

I e ņ e m u m i 1911 1912 1913 1914 1915 19161 ) 1917»)

2

I. No kapitāliem 4.894.569 8.069.847 6.749.179 7.832.967 14.432.968 2) 2)

II. No nekustam. īpaš. pils. robežās

A. No gruntsgabaliem ......

B. No ēkām

C. No ūdeņiem

932.180 1.178.261 1.014.859 1.017.563 683.263

666.635

247.163

18.382

893.868

268.128

16.265

712.371

285.112

17.376

738.656

259.793

19.114

505.037

167.409

10.817 11.694.647 10.360.442

III. No muižām un mežiem ■ . . . 1.459.108 1.322.406 1.433.847 1.235.113 531.355

A. No muižām

B. No mežiem

703.736

755.372

666.768

655.638

711.171

722.676
584.832

650.281

246.317

285.038

IV. No uzņēm. un pasākumiem .
A. No elektrības iestādes

.
.
. .

B. No gāzes iestādes

C. No Ūdensvada
.. .

•

6.227.366 7.960.908 8.775.901 9.269.462 7.503.126 5.747.444 6.903.611

1.467.612

2.007.960

994.844

2.448.986

2.428.180

1.216.218

2.908.916

2.356.491

1.361.632

3.434.257

2.046.890

1.474.305

2.784.182

1.615.844

1.439.585

D. No satiksmes līdzekļiem . .
.
.

1. Tramvaji
2. Kuģīši
3. Autobusi

1.240.450

685.155

555.295

1.386.824

797.194

589.630

1.553.418

923.368

630.050

1.633.735

1.015.110

618.625

1.218,361
399.669

818.692

E. No elevatora

F. No lopkautuves
G. No kūdras izmantošanas . . .
H. No pārtikas vielu iegādāšanas un

izdalīšanas

94.024

374.558

47.918

651

431.182

48.867

651

549.611

45.182

26.666

611.528

42.081

416.067

29.087

V. Nodokļi

A. No nekustamiem īpašumiem . .
1. Grunts un ēku nodoklis

(immobīliju nodoklis) .
. . .

2. Vērtības pieaugšanas nodoklis

3. Pārējie
B. Nodokļi no tirdzn. u. rūpniec.

1. No tirdzniec. u. rupn. uzņ.
2. Apgrozījuma un peļņas nod.

3. No dzērienu pārdotavām un

200o/o patentēs (trakt. nod.)
4. Pārējie

5.372.855 5.954.138 5.917.767 6.003.272 3.547.943

3.996.165 4.481.253 4.347.441

2.771.834 5.650.181

4.588.012 2.813.406

3.996.165 4.481.253 4.347.441 4.588.012i 2.813.406 2.270.424 3.830,666

1.008.110

314.144

1.085.669

344.749

1.125.995

350.128
953.156

327.773

458.886

190.424

693.889

77

740.795

125

775.755

112
625.383 268.462

C. Ienākuma nodoklis

D. Patēriņa nodoklis

1. No dzīvokļiem
2. No izpriecām
3. No zirgiem un ekipāžām . .
4. No suņiem
5. Ārzemnieku nodoklis . . . .

6. No automobiļiem, jachtām,
motorlaivām un velosipēdiem

7. No biljardiem, mūzikas instr.

un orķestriem
8. Pārējie

E. Apgrozības nodoklis

1. No ūtrupēm
2. No reklāmām un sludinājum.
3. Pudu nodoklis
4. Aktu nodoklis

5. Nodoklis par nekustam. Ipaš.
atsavin. u. apgrūtin. ar parad.

0. Pārējie

236.305 247.832 278.107 294.504 190.957

168.692

43.270

175.232

42.138

190.717

46.457
194.108

56.662

123.262

50.653

24.343 30.462 40.933 43.734 17.042 501.410 1.819.515

132.275

7.148

139.384

9.608

166.224

9.339
167.600

6938

84.694

25.522

31.076

91.892

31.349

81.357

48.817

92.803
69.560

89.585 59.075

2.159 993

16.077

15.265 1.517 97

VI. Nodevas 1.958.013 2.061.207 2.343.193 2.417.944 1.693.847

A. Tiesību lietu pārvalde
1. Dzimtsarakstu nodaļa . . . .

2. Pārējie
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1920. un 1921. ģ. lafv. rubļos bez caurejošam summām.

19203) 1921») 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

10 11 12 13 14 16 ta 17 1S 19

627.304 153.862 30.868 109.342! 536.746 408.055 357.982 153.686 153.919 117.483 140.211

3.284.045 5.401.946 194.429 351.081 447.570 591.409 670.197 830.991 919.623 1.075.695 1.201.636

3.003.548

280.497

4.834.462

562.484

5.000

111.330

82.799

300

208.814

137.404

4.863

250.172

184.433

12.965

317.028

264.329

10.052

375.6191

284.309

10.269

490.753!

320.351

19.887

477.727

382.280
59.616

561.291
479.985i
34.419

620.646

540.172

40.818

18.307.343 48.330.608 467.946 701.610 616.546 650.086 681.074 719.028i 755.629 818.686! 958.990

939.458

17.367.885!
5.601.022

42.729.586

147.431

320.515

204.640

496.970

267.400

349.146

308.064

342.022

300.585

380.489

370.103

348.925!

270.491

485.138

373.441

445.245

432.407

526.583

65.485.158 266.924.349 4.917.999 7.222.077 6,793.694 8.461.522 9.054.923 10.046.697i 11.353.897 13.332.346 14.635.066

12.755.006

5.560.485

2.875.795

96.292.000

37.195.000

16.178.410

3.040.314

520.626

600.226

5.033.470

595.080

736.831

4.457.361

489.893

694.563

5.452.984

667.550

1.038.199

5.926.834

701.61i!
1.179.563j

6.823.708

786.367

1.143.157

7.832.253

943.388

1.230.773i

9.570.879

1.032.072

1.394.956i

10.620.778

1.191.974

1.339.636

2.092.165

100.000

1.992.165

16.100.000

3.000.000

13.100.000

459.889

191.205

268.684

589.852

265.255

324.597

821.994

374.640

447.354

912.358

405.688

506.670

918.793

465.422

453.371

924.246!
518.9931

405.253!

947.276i
566.828

380.448

1.028.533

601.570

334.771

92.192

1.193.739

590.721

382.022

220.996

l

1.157.135

1.180.195

2.500.000

13.562.557

197.706

77.952

243.556

23.288

327.149

2.507

385.300

3.525

326.337

1.785

366.720

2.500

400.207 305.906! 288.939

39.864.377 85.096.382 21.286 227 1.606

14.863.897 133.525.005 3.489.212 5.314.729 6.900.811| 9.097.833 9.827.230 10.275.63911.904.611 12.970.134 12.726.842

4.324.088 11.500.000 474.303 483.514 1.062.170i 2.120.521 1.423.075] 2.968.817 3.542.855 3.933.631; 3.454.772

1.888.214

2.407.358

28.516

8.000.000

3.500.000

474.303 483.514 986.394

75.776

2.025.731

94.790

1.294.719

79.491

48.865

2.852.641

83.710

32.466

3.495.633

36.677

10.545

3.818.353

113.714

1.561

3.304.825

148.376

1.571

2.856.164

984.940

53.635.OO5!
7.830.000

37.405.005

1.390.721

297.334

619.429

2.274.694!
371.537

1.413.979

2.467.727

490.780

1.468.984

2.739.209

545.407

1.573.180

2.807.383

628.557

1.720.713

2.685.483

646.171

1.518.397

2.625.734

675.183

1.479.268

2.971.346

669.563

1.736.619

2.930.873

697.011

1.608.168

1.871.224 6.900.000

1.500.000

449.063

24.895

454.669

34.509

507.617

346

620.622 458.113 520.915 471.283 565.164 625.694

59.783 28.525.000 571.271 873.935 1.345.489 1.575.819 2.773.587 2.177.377 2.628.653 2.656.192i 3.029.701

7.119.318

308.827

5.744.322

185.897

50.400

769.432

23.465.000

5.030.000

14.000.000

1.500.000

300.000

2.220.000

758.776

131.483

548.115

35.409

10.641

16.675

1.106.763

276.139

729.157

43.195

15.610

19.629

1.481.494

371.995

981.906

47.941

19.109

25.174

1.925.280

418.287

1.368.542

50.205

24.820

21.500

1.979.917

594.447

1.245.032

47.860

25.874

20.980

1.811.898

676.845

955.542

45.495

50.199

16.840

2.410.365

906.495

1.313.231

42.229

52.662

20.140

2.716.298

1.000.671!
1.589.856

41.813

46.952

20.440!

2.580.515

1.095.072

1.278.553

43.995

51.172

19.620

26.440 340.000 7.251 12.211 19.676 36.5641 39.706 61.589 71.047 11.240 88.846

44.000 75.000 9.202 10.822 2.691

13.002

2.928

2.434

2.453

3.565

2.357

3.031

2.465

2.096

2.630

2.796

2.405

852

504.544

128.720

346.215

16.400.000

400.000

800.000

4.000.000

200.000

294.141

9.098

50.960

157.116

4.787

575.823!
9.201

60.028

331.005

14.611

543 931

10.807

71.961

266.843

39.110

737.004

17.393

98.697

350.410

72.305

843.268

24.837

85.872

418.894

99.259

632.064

20.399

85.278

388.928

88.242

696.998i
22.926!

86.8771

487.613

78.8201

692.667!

19.048

104.007

500.089

67.243

730.980

18.163

112.767

510.082

86.66329.607

11.000.000 72.180 160.978 155.210 198.1931 214.4061 49.217i 20.762! 2.280ļ 3.305

4.842.253 18.968300 867.652 1.066.667 1.243.095 1.510.704 1.866.349 2.010.785 2.007.011 1.976.312 2.034.096

71.289

19.875

51.414

414.600

161.600

38.667

30.672

48.622

34.566

14.056

88.091

37.785

50.306

121.224;
40.040!
81.184!

129.898!

41.765i
88.133;

137.181

59.211

77.970

136.133

51.7711
84.362

130.757

39.379

91.378i

130.273

39.160

91.113
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Turpinājums tab. 1-b.

! ) Ar caurejošam summām.

2) leskaitīti zem pabalstiem un piemaksām.

I e ē m u ini i 1911 1912 1913 1914 1915 1916') 19171)

i

B. Tirdzniecība un satiksme .
.

.

1. Tirgi
2. Svari un mēri

3. Tilti un celtuves

4. Pārējie
C. Veselības kopšana

1. Gaļas sanitārā pārraudzība .

2. Kanalizācija
3. Pārējie

1.330.129

1.025.422

47.304

240.725

16.678

627.884

501.852

126.032

1.364.059

1.044.714

47.013

260.854!
11.478

697.148

505.743

191.405

1.644.331

1.206.395

55.408

378.064

4.464

698.862

424.673

274.189|

1.613.394

1.229.725

66.841

313.153

3.675

804.550

519.651

284.899

1.118.145

912.587

45.560

159.509

489

575.702

365.985

209.717

VII. Pabalsti un piemaksas . . . . 1.173.118 853.739 1.305.177 1.073.079 820.567

A. No valsts līdzekļiem
1. Karaspēka vajadzībām . . .

2. Skolu vajadzībām
3. Nabagu apgādāšanai . . .

.

4. Pārējie
B. No pašvaldības līdzekļiem . .
C. No pilsētas naudas iestādēm .

.

D. No pils. tirdzniec uzņēmumiem
1. Tirdzniecības kollēģija . . .
2. Malkas nozare

3. Pārējie
E. Pilsētas darb. pens. piemaksas .

639.651

445.185

325.788

208.200

50.873

113

66.602

56.277

304.008

744.915

412.377

211.800

79.362

41.376

47.208

311 023

500.785

246.131

175.725

264.657

124.056

103.289

194.466

62.245

291.653

78.929

46.120

332.287

37.312

23.917

356.531

i
_

i

179.569 167.666 202.031 193.887 175.462

VIII. Labiericība 1.955.478 2.145.681 2.173.848 2.113.999 1.363.308

A. No skolām

1. Pamatskolas
2. Vidusskolas

3. Pārējie
B. Zinātne un māksla

C. Būvniecība

1. Ielas un tilti

2. Ostas un piestātnes . . . .
3. Kanalizācija
4. Pārējie

D. Atklāti dārzi
.
.

1. Paviljoni
2. Pārējie

E. Veselības kopšana
1. Slimnīcas

2. Ielu aptīrīš. u. aseniz. iest.

3. Dezinfekcija
4. Pārējie

F. Nabagu apgādāšana
G. Darba apgādība

356.659

90.342

266,317

29.058

65.861

17.475

3.338

45.048

71.344

70.448

896

1.235.677

1.202.242

26.333

4.078

3.024

151.037

45.842

353.478

83.897

269.581

31.900

73.745

28.791

3.269

41.685

119.683

117.054

2.629

1.295.194

1.263.510

24.846

3.734

3.104

212.374

59.307

372.654

68.737]
303.917

36.925

44.891

21.788

3.861i

19.242

127.641

119.861

7.780

1.326.341

1.299.188

16.793

4.080

6.280!

204.742

60.654

358.184

46.438

311.746

6.410

49.341

31.788

3.292

14.261

125.056

119.891

5.165

1.332.758

1.298.687

12.982

7.936

13.153

186.168

56.082

127.720

18.587

109.133

7.152

25.995

17.470

200

1.160

7.165

79.774

78.353

1.421

953.191

922.739

15.547

2.720

12.185

77.089

92.387

4.362.925 3.375.966

IX. Aizņēmumi 6.188.387 6.213.930 4.379.899 34.525.019 702.793

X. Dažādi ieņēmumi . . . . 79.598 94.133 167.538 136.200 97.117

A. Ziedojumi un novēlējumi . . .

B. Soda naudas

C. Kursa starpība
D. Apdrošināšanas prēmijas . . . .

E. Dažādi
'

200

72.294

968

3.565

2.571

243

82.950

479

85.413

5.479

70.528

5.639

176

101.489

10.138

13.261

11.136

277

83.413

9.182.454 18.239.485

6.593

4.347

10544

2.883

Ieņēmumu kopsumma. 30.240.672 35.854.250 34.261.208ļ 65.624.618 31.376.287 33.759.304 44.529685
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3) Latv. rubļa oficiālā vērtība bija: 1920. g. 18. maijā 1 angļu mārciņa -295.— latv. rub. un 1921. g. 1.

jūlijā 1 angļu mārciņa = 1900— latv. rubļ.

1920 3
) 19213

) 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1230

10 11 12 13 14 16 17 18 19

2.983.069

2.117.914

199.330

665.825

12.253.700

9.800.000

440.000

2.013.700

453.814

351.666

27.506

73.531

1.111

375.171

252.754

118.087

4.330

538.573

417.200

28.853

91.974

546

479.472

302.015

170.549

6.908

628.508

436.409

29.604

124.689

37.806

526.496

327.472

188.611

10.413

778.833

452.057

31.242

252.701!
42.833

610.647!

317.788!
281.343

11.516

1.058.748

747.112

60.017

197.926

53.693

677.703

333262

339.856

4.585

1 161.6241

796.001
58.476

254.810

52.3271

711.980

329.105

382.564

311

1.119.218

784.850

55.684

220.922

57.762

751.660

314.507)
433999

3.154

1.143.392; 1.217.950

806.447 916.341

47.280 43.789

193.100 245.649

96.565 12.171

702.163 685.873

282.5151 308.004

416.304 375.352

3.344 2.517

1,787.895
1.462.885

233.510

91.500

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

22.201.577 104.045.038 451.920 984.362 931.747 1.077.187 1.621.531 1.571.329 1.485.490ļ 1.466.421 1.321.895

4.353.392

2.853.392

1.500.000

77.675.137

447.137

13.776000

38.452.000

25.000.000

447.618

447.618!

886.950ļ

537.540!
41.851

307.559

894.696

10.496

718.683

10.000

155.517

1.035.947

802.292

122.452

111.203

1.565.359

159.032

903.142

81.990

421.195

1.522.643

191.972!
886.932

42.803

400.939

1.453.373

192.003i

930.905

27.270

303.195

1.420.124 1.255.822

193.590 90.000

1.046.630 1.036.961

16.460 25.255

163.444i 103.606

3.000

26.331.901

665.900

25.666.000

2.652

1.650

764

36.708

60.704

31.075

5.976

41.240 56.172 48.687' 32.117, 46.297 66.073

17.848.185

15.109.412

329.431

2.379.272

30.070

60.704 4.014

1.962
i

886 i
i

—

I
_

I
i

35.000

6.363.845 28.920.354 1.568.984 993.555; 1.653.840 2.436.058 2.777.468 3.063.372 3.007.577 4.120.386 4.792.277

1.045.047

1.045.047

3.588.850

580.500

3.008.250

īoo;
2.5001

3.000
3.000!

96.254

7.214

88.915

125

3.691

1.975

116.860

7.062

109.798

156.075

9.328

146.747

164.761

6.180

158.460

121

2.269

228.383

220.000

500

170.222

4.618

158.366

7.238

1.646

11.478

180.316

3.890

166.048

10.379

1.030

26.677

11.871

191.197

3.440

155.103

32.654

1.680

10.151

181.321 193.140

2.704ļ 3.466

159.468 159.098

19.149! 30.576

2.830 4.519

19.933 12.086

1.861

71.883

3.636

3.684

33.744

202

33.542

1.282

10.200

1.975 7.813

2.387

1.355

68.247

85.972

83.188

2.784

3.661.822

3.198.121

192.338

137.327

134.036

290.579

1.206.681

7.883

16

11.478 14.806 10.151 19.933 12.086

462.383

462.050

333

18.827.296

17.872.576

312.720

405.000

237.000

4.148.325

1.188.000

975.388

926.019

11.147

20.871

17.351

59.385

432.291

687.2221

634.2991
32.306

8.6821
11.935

70.641i

81.404i

i

i

I

1.355

1.416.644

1.370.455

17.934

7.697

20.558

66.461

1.823

16

1.950.774

1.865.245

26.395

7.556

51.578

89.855

2.447.475

2.337.362

28.350

8.168

73.595

146.647

2690.633

2.549.687

24.325

9.647

106.974

164.716

2.631.001

2.467.613

46.981

12.032

104.375

173.548

3.736.430 4.327.367

3.493.824 4.053.737

112.721 121.687

14.802 17.107

115.083 134.836

179.872 255.165

51.094.600; 16.400.000 149.400 752.750 2.056.578 74.750 118.213 99.267 2.225.800 1.500.000 3.775.1KK)

446.261 341.000 96.423 167.452 168.350 210.279 313.18l| 282.707) 310.019 174.795 86.133

10

160.105 61.701

14.575 15.550

103.862

108.964

198.919

7.221

27.295

176.000

76.474

18.529

32.364

89.771

10.338

34.977

9.410

138.602

10.446

6.716

3.176

1.016

193.195

11.075

4.712

281

298 690

11.875

2.500;
116

12

268.858

12.600

80

295.740

13.550

165.000 1.420 1.237 649 115 8.872

87.516.283623.010.462 12.234.833 17.663.625 21.348.977 24.517.883 27.288.14829.053.501 34.123.57637.552.25841.672.146
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aizrāda uz la un lb tabelēm. Pieve-

dīsim salīdzināšanas dēj tikai galvenos

ieņēmumu posteņus par 1913. un 1930.

gadu. No visu ieņēmumu kopsummas

nāk uz:

1913. g. 1930. g.

kapitāliem 20<Vo o\3<Vc

uzņēmumiem un pasākumiem 26ū/o 35°/o

nodokļiem un nodevām
... 24°/o 35°/o

aizņēmumiem 13ū/o 9°/o

lenākumi mo aizņēmumiem no pēckara

gadiem 1930. gadā vislielākie. Šie skaitli
rāda, ka pirms kara galvenie ienākuma

avoti gandrīz vienlīdzīgi sadalās starp

kapitāliem, uzņēmumiem un nodokļiem,
kamēr pēc kara pavisam atkrīt ieņē-

mumi no kapitāliem un šī iztrūkstošā

summa jāsedz iedzīvotājiem tieši ar

nodokļiem un netieši ar ieņēmumiem no

uzņēmumiem. Par nodokļiem un node-

vām sk. R. Sadovska apcerējumu: „Rī-

gas pilsētas nodokļi".

c) Izdevumi.

Pilsētas izdevumu kopsumma, izņemot
1906. un 1907. g., uzrāda tādu pat ainu,

kā jau apskatītie ieņēmumi. 1906. un

1907. g. izdevumi tikai drusku mazāki

nekā iepriekšējos gados. Te jāaizrāda

uz lielo lēcienu no 1910. uz 1911. g., kas

izskaidrojams, tāpat kā pie ieņēmu-

miem, ar caurejošām summām. Aprēķi-
not pilsētas izdevumus uz vienu iedzī-

votāju, jārēķinās ar tādiem pat skait-

ļiem, kā pie ieņēmumiem, un tie sma-

gāki gulstās uz iedzīvotājiem pēckara
gados. Izdevumu atsevišķie posteņi uz-

doti 2a un 2b tabelēs. Budžeta izde-

vumi par 1918. g. sastādīja 46.391.739

zelta franku un par 1919. gadu —

209.676.684 zelta franku, pie kam uz

šiem gadiem jāattiecina arī augšā teik-

tais par ieņēmumiem. Galvenie izdevu-

mu posteņi — procenta skaitļos, salī-

dzinājot pirms- un pēckara laiku, se-

koši:

1913. g. 1930. g.

vispārēja pārvalde 4°/o 4<Vo
valsts iestādes B°/o 10/0

Izdevumi
zelta

frankos
bez

caurejošam
summām.

Tabele
2-a.

Izdevumi

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1900

1907

1908

1909

1910

8

10

11

12

13

Vispārēja
pārvalde

Tiesību
lietu

pārvalde

Valsts

iestādes
Finansu

pārvalde
Būvniecība Ugunsdzēsība

_.

Tirdzniecība,
rūpniecība

un

satiksme

Veselības

aizsardzība
un

slimnieku

kopšana _Sociāla

apgāde

Skolas_
.

Vispārēja
izglītība
un

māksla
.

..
Parki

un

dārzi

Pilsētas

uzņēmumi
Muižas

un

meži

Pensijas
un

pabalsti

Dažādi

210.192 36.664 1.479.319 1.869.186 1.533.661 155.259289.272 1.994.125705.046 632.422 238.864 83.584 940.601 312.347 166.9346.459

212.622 41.867 1.615.157 1.810.768 1.912.357 163.416219.502 1.818.053742.012 773.777 477.827 87.163 1.030.833396.016 166.14227.584

313.795 42.259 1.491.535 1.432.287 1.909.226 159.774327.222 1.828.373796.230 840.668 432.283 101.840945.305 359.014 167.74423.288

254.216 42.267 1.552.8472.201.720 1.640.455 181.083746.238 2.154.571 945.116 1.030.503582.086 133.430 2.285.451 433.699 171.79024.256

282.419 43.069 1.677.3702.913.110 1.811.829 187.755 146.976 2.441.222 951.295 1.043.313433.766 193.059 3.353.527 377.582 163.995 192.606

449.011 46.141 1.609.9572.926.132 1.381.602244.446 203.120 2.404.128 950.113 789.340 475.502 173.942 5.484.236 376.827 163.118 17.371

361.480

355.390

46.904

46.909

2.231.024

2.182.475

4.608.616

4.459.614

1.616.850

1.323.927

204.014

199.291

191.766

210.454

2.790.710

2.729.499
977.548

1.157.332
804.604

863.985

425.561

257.046

201.022

159.598

4.463.464

4.435.859
449.683

482.779

160.382

163.646

98.261

22.595

360.374 46.707 2.053.549 4.752.883 1.405.172205.342 213.168 2.647.918 1.149.487866.726 234.918 150.544 3.484.258 521.462 177.21628.472

372.024 47.605 2.080.165 3.938.165 1.292.028224.392 235.203 3.677.335 1.192.881 1.032.836241.614 176.4963.990.050 478.923 173.34449.904

413.073 51.339 2.214.192 3.540.724 1.414.762291.214 341.470 3.919.056 1.303.410 1.134.340273.782 228.350 3.697.394 492.737 198.54735.032

482.443 53.739 2.048.533 4.290.827 1.723.751404.982 331.003 3.936.928 1.363.130 1.341.028340.998 222.043 4.214.651 525.305 201.310 92.859

Pavisam..

10.653.935|11.495.096

11.170.843|14.379.728!16.212.893|17.694.986ļl9.631.8S9|19.050.399ļl8.298.196ļl9.202.965ļ
19.549.422

21.573.531
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IZDEVUMI 1911.-1930.G. ZELTA FRANKOS RESP. LATOS.

1913. g. 1930 g.

uzņēmumi un pasākumi
.. . 19% 23%

labierīcība 40°/o 56ū/o

pensijas un pabalsti l°/o 3°/o

parādi 10% 5%

kapitālu nodibināšana
.... 13% —

Izdevumi vispārējās pārvaldes uzturē-

šanai ir tie paši kā pirms, tā pēc kara.

Valsts iestāžu uzturēšanai pilsēta deva

pirms kara daudz vairāk nekā tagad.

Uzņēmumi un pasākumi prasa tagad
lielākus izdevumus, nekā pirms kara, jo

tie ir stipri paplašinājušies. Tāpat arī

ir pieauguši izdevumi labierīcībai. Te

būtu jāuzskaita galvenie posteņi: skolu

uzturēšana prasa trīs reiz vairāk izde-

vumu, nekā pirms kara, kas izskaidro-

jams ar likumu, kas pilsētai uzliek par

pienākumu uzturēt ar saviem līdzek-

ļiem bezmaksas pamatskolas. Veselības

nodaļas uzturēšana izmaksā par apm.

IV2 reiz dārgāk nekā pirms kara, un

sociālā apgādība 2 reiz tik daudz, tā

kā pēdējā balstās tikai uz pilsētu, ka-

mēr pirms kara ievērojamu lomu te

spēlēja privātas labdarības biedrības,

kuras pa daļai pavisam izputējušas vai

pa daļai palikušas pilnīgi bez jebkā-
diem līdzekļiem. Turpretim par celt-

niecību izdota tikai puse no agrāk šim

nolūkam dotām summām.

Procentiem un parādu deldēšanai iziet

apmēram puse no pirmskara summām,

un šie izdevumi tikai tamdēļ vēl tik

augsti, ka katru gadu jāizdod diezgan

prāvas summas īsstermiņa aizņēmuma

segšanai. Netiek pieskaitītas summas

kapitālu palielināšanai. Izdevumi pen-

sijām palielinājušies, jo ar Latvijas
valsts nodibināšanu daudzas personas

aizgāja pensijā.

Ļoti interesanti būtu redzēt, cik daudz

Rīga izdevusi kara vajadzībām. Krievu

valdības laikā kara vajadzībām izdots:

1914. g. — 1.785.064 zelta franku

1915. g. - 5.167.718 „

1916. g. - 3.089.961 „

1917. g. - 2.964.865
„ „

kopā 13.007.608 zelta franku
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Tabele 2-b. Izdevumi zelta frankos, resp. latos, bet par 1920.

I z (I e v u m i 1911 1912 1913 1914

I
1915 1916 1) 1917»)

I. Vispārēja pārvalde 1.172.948 1.312.583 1.514.628 1.636.916 1.751.450

A. Pilsētas dome un pilsētas valde . 274.544 332.060 439315 421.783 364.931

1. Pilsētas domes vēlēšanas • .

2. Reprezentācija
3. Algas
4. Kanclejas izdevumi

5. Pārējie . . .
.

266

23.697

220.256

30.325

8.947

63.441

223.859i

35.813

14.224

114.733

267.367

42.991

61.920

313.413

45.840

610

821

36.385

298.2431
28.269ļ

1.213!

B. Finansu pārvalde
1. Algas
2. Kancelejas izdevumi . . . .
3. Pārējie

203.855

174.697

20.813

8.345

209.058

177.944

21.065

10.0491

226.387

197.304

25.715

3.368

244.327

203.010

25.361

15.956

220.853

190.382

24.390

6.081 1.705.159 3.100.908

C. Pilsētas valdes nodaļas . . . .
1. Algas
2. Kancelejas izdevumi . . . .
3. Pārējie

694.549

599.813

94.736

771.465!
657.033

109.695
4.737!

848.926

731.336

113.454

4.136

970.806

831.953

138.384

469

1.165.666

1.043.639

119.019

3.008

D. Pilsētas darbin. naturālijas . .

II. Tiesību lietu pārvalde • . . .
.

60.741 59.424 64.021 66.579 82.013

A. Bāriņu tiesa

B. Dzimtsarakstu nodaļa
C. fres valdes

60.741 59.424 64.021 66.5791 82.013i

III. Valsts iestādes . . .
.

. . 2.143.197 3.011.076 2.837.356 2.526.627 2.175.981 976.400 1.882.418

A. Saeima

B. Kara spēka vajadzībām . . . .
C. Policijas uzturēšana ......

D. Cietumu uzturēšana
......

E. Dažādi

689.695

1.323.236

52.066

78.200

49.881

1.514.903

1.387.860

8.720

49.712

16.598

1.481.740

1.288.549

8.826

41.643

1.686.044

802.370

1.454.450

707.718

38.213, 13.813

IV. Nekustami īpašumi pils. robežas 947.107 668.256 658.907 2.823.983 347.048 125.757 1.236.631

A. Gruntsgabali
B. Ēkas

C. Immobiļu iegūšana ......

84.922

110.249

751.936

80.633

108.718

478.905

183.219

209.202

266.486

70.701

250.865

2.502.417

148.694

170.260

28.094

V. Muižas un meži . 538.176 995.822 701.915 777.969 556.406

A. Muižas

B. Meži

267.488

270.688

710.445

285.377

397.720

304.195

422.882

355.087

300.366

256.040

VI. Pilsētas uzņēmumu un pasakā-
mu uzturēšana 6.008.138 7.156.193 6.385.239 7.879.137 5.072.454 3.799.703 5.642.951

A. Elektrības iestāde
.......

B. Gāzes iestāde

C. Odens vads

D. Satiksmes līdzekļi
1. Tramvaji
2. Kuģīši
3. Autobusi un daž. izd

E. Elevators

F. Lopkautuve
G. Kūdras izmantošana

H. Pārtikas apgādāšana
I. Tirgi (iesk. mērus un svarus) .
K. Malkas apgādāšana ......

1.143.430

1.763.228

2.110.109

538.502

2.073.013

2.126.563

1.919.829

482.901

1.735.192

2.035.415

1.300.533

561.824

16.746

545.078

2.789.310

1.985.2691
1.181.296

633.862

1.567,
632.295

1.387.560

1.322.266

597.408

469.625

538.502 482.901 469.625

1.462

301.357

42.042

651

331.928

44.980

651

505.532

51.345

741.3231
57.053

3.096

487.928

505.548

57.262

458.421

274.364108.008 176.328 194.747
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un 1921. g., latv. rubļos bez caurejošām summām.

19204
) 1921*) 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

10 11 12 13 14 15 M 17 1S 1!)

15.093.139 38.095.337 525.171 740.953 880.607 1.240.843 1.387.902 1.386.537 1.624.849 1.598.737 1.669.109

884.793 2.896.355 143.264 166.982 187.210 346.922
i

305.0821 287.767 420.012 367.118 376.801

49 558

80.031

704.079

26.406

24.719

200.400

170.000

2.468.955

57.000

36.378

9.223

73.082

3.817

20.764

9.91t

102.729

3.273

51.069

8.754

126.826

5.952

45.678

79.143

6.501

188.691

5.810

66.777

9.722;

173.779'
10.295

111.286

8.666

176.159)
11.285!

91.657

92.608

4.986;
2171961

14.088

91.134

31.618i

224.650

19.191

91.658

2.594

238.805

24.108

111.294

939.680

860.331)
79.349

4.088.129

3.659 429

302.900

125.800

120.154

111.014

8.840

300

205.685

122.561

9.330

73.793

221.646

160.325

13.208

48.113

276.210|
197.302

22.617

56.2911
I

240.623i
209.250,
25.593

5.780

257.727i
221.980

29.628

6.119

255.156

216.650;
30.164

8.342

277.066

212.107

57.099

7.860;

250.485

216.953

27.530

6.002

2.718.230

2.389.186

279.341

49.703

8.268.958

7.111.493

135.465

22.00

261.753

206.612

51.493

3642

353.883

311.808

36.833

5.242

471.751

418.465

44.531

8.755

617.711

562.387

46.963

8.361

842.197

764.404

64.860

12.933!

841.043

757.893

56.296

26.854

949.681

867.811

65.588

16.282

954.553

878.407

76.146

1.041.822

943.819

98.003

10.550.436 22.841.895 14.403

215.706 1.463.963 41.627 48.592 82.190 138.158 163.403 148.100 159.279i 165.496 171.931

177.914

37.792

668.785

795.178

17.334

24.293

22.222

26.370

31.812

34.751

15.627

38.947

43.269

55.942

51.506

45.106

66.791

48.414

52.603

47.083

47.478

63.648!
48.153

49.086

62.635

53.775

50.108

63.424

58.399

2.609.835 8.156.436 225.025 222.638 258.111 273.451 371.729 403.903 473.177 524.334 483.152

173.723

107.248

2.328.864

196.000

7.960.436

18.000

609

206.416

i

243

257.868

29.487

1.777

242.187

99.968

271.761

8.294

141.976

253.633

30.459

165.412

277.306

5.148

184.999

334.187

133.800

349.352222.638

3.983.782 4.693.048 100.214 745.043 594.849 658.595 441.872 1.196.101 1.917.456 2.031.351 2.113.770

1.078.107

2.573.569

332.106

1.312.683

3.280.365

100.000

38.287

32.858

29.069

69.544

22.616

652.883

114.255

118.250

362.344

145.972

217.042

295.581

120.853

107.571

213.448

102.010

1.094.091

169.206

1.163.952

584.298

223.198

1.715.411

92.742

153.879

1.922.182

37.709

11.857.101 28.307.842 197.489 214.928 277.628 328.230 403.286 405.618 353.900 395.247 504.787

1.244.665

10.612.436
2.578.099

25.729.743

53.749

143.740

60.515

154.413

86.685

190.943

82.984

245.246

113.055

290.231

167.266

238.352

112.490

241.410

129.950

265.297

204.530

300.257

78.006.641265.953.912 4.249.455 6.496.005 6.228.969 7.251.399 6.448.136 8.083.063 8.956.047 9.574.1363.577.074

11.984.466

6.111.212

2.858.323

3.101.430

76.856.700

38.186.200

13.262.200

12.759.219

1.716.390

508.735

355.780

303.535

4.074

299.261

200

2.967.112

458.436

338.209

291.151

4014.154

615.864

482.482

463.695

3.539.0511
496.900

444.258

518.249

3.956.175

621.5451

473.283

566.949

5.125

561.824

3.947.127

790.451

408.189

578.996

3.034

575.962

3.929.924

816.853

571.743

602.194

3.627

584.319

14.248

16.067

376.284

4.865.831

845.219

980.972

700.896

2.895

608.288

89.713

5.253.597

846.058

797.836

922.270

3.101.430 12.759.219 291.150 463.695 518.249 676.975

245.295-

1.423.351

3.669.532

40.538.965

523.564

7.795.798

5.245.784

12.331.942

89.485.489

2.068.298

15.758.080

195.205

21.804

60.852

88.780

325.993

191.144

18.311

244.275

28.295

288.353

24.024

_

358.343

59.157

3.500

356.658

20.789

339.170 319.756

209.589

45.593

644.266

2.974

873,454
44.680

1.215.947 342.426 1.769.998 1.223.959 1.434.619
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Turpinājums tab. 2-b.

x ) Ar caurejošām summām.

2) Tīrais pārpalikums iegrāmatots ieņēmumos.

I z d e v ■ m i 1911 1912 1913 1914 1915 19161) 19171)

i;

Vlf. Labiericība 10.576.1781 13.012.540 13.771.298) 14.634.178 13.459.654! 8.760.569 15.817.329

A. Skolas

1. Pamatskolas

2. Vidusskolas

3. Arodu un speciālās skolas
.
.

4. Pārējie
B. Zinātne un māksla

C. Būvniecība

1. Ielas un tilti

2. Ostas un piestātnes . . .
.

3. Kanalizācija
4. Pārējie

D. Atklāti dārzi

1. Paviljoni
2. Pārējie

E. Pilsētas apgaismošana
F. Ugunsdzēsēju komanda . . . .
G. Veselības aizsardzība

1. Slimnīcas

2. Pils. aptīrīs, un asenizācija
3. Dezinfekcija
4. Pārējie

H. Sociāla apgādība .......

1. Atklāta nabagu kopšana
(ārpus patversmēm)

2. Slēgta nab. kopšana (patv.)
3. Pārējie

I. Darba apgādība
1. Darba apgāde
2. Darba nams

3. Pārējie
K. Baznīcas

2.234.472

984.471

841.457

2.396.587

1.269.050

1.047.492

2.497.000

1.499.237

954.051

2.334.682!

1.258.197!
1.022.636:

1.506.807;

754.238i

699.520
871.823 1.384.826

-
-

408.544

370.920

2.585.704

1.005.522
570.009

923.863

86.310

240.960

22.866

218.094

245.672

265.048

2.948.617

2.513.019

208.662
15.602

211.334

1.571.180

80.045

463.200

3.133.617

1.170.797
76.085

1.725.559
161.176

325.649

25.390

300.259

268.616

316.489

3.997.519

3.402.518

258.338

96.878

239.785

1.920.254

43.912

520.403

3.032.625

1.356.137
6.883

1.606.493

63.112

388.765

61.501

327.264

291.785

628.380

4.447.560

3.549.093

394.312

112.654

391.501

1.804.306

53.849

580.643

3.067.033

1.229.033!
39.029

1.714.285

84.686

371.621

22.213

349.408

305.979

442.773

5.524.076

4.591.971

341.100

33.565

557.440

1.880.575

53.049!
380.081

1.804.088

1.015.958|
17.021

703.648

67.461

275.867

13.455

262.412

162.064

404.1331
6.619.152!

5.962.962ļ
376.580

30.954

248.656

2.176.776

978.367

401.144

4.681.803

1.661.453

724.011

9.319.324

860.983

697.160

13.037

78.568

21.880

56.688

918.888
987.425

13.941

89.306

22.466

66.840

813.377

974.292

16.637

112.474

23.163

89.311

854.006

1.012.723

13.846

92.130

25.464

66.666

1.127.970

1.019.966

28.840

130.686

24.019

106.667

1.827.432 2.727.715

- -

35.037 101.333 48.000 34.666

VIII. Pensijas un pabalsti . .
.
. 213.185

i

I

205.309i 226.673' 553.998 1.410.836
1

8)

A. Pensijas
B. Apdrošināšana pret slimībām un

nelaimes gadījumiem
C. Vienreizēji pabalsti

177.270 179.697 188.3581 206.892 223.005

6.504

29.411

6.489

19.123
13.385

24.930

12.309

334.797

12.946

1.174.885

IX. Valsts nodokļi 37.450 31.261 36.865 96.962 158.274 24

X. Pilsētas paradi 2.979921 2.796.230 3.326.087 4.045.703 4.345.482 5.068.385 4.429.264

A. Parādu deldēšana

B. Procentu nomaksa

C. Dažādi

1.082.591

1.700.893

196.437

868.606

1.917.499

10.125

1.130.487

2.167.470

28.130'

881.386

2.959.573

204.744

997.170

3.172.454

175.858

XI. Kapitālu nodibināšanai . . . . 5.677.578 6.233.445 4.353.232' 26.148.668 1.467.793 5.873.404 5.076.377

XII. Dažādi 26.944 269.193 326.325i 4.532.938 666.547 7.449.902 7.344.164

A. Kursa starpība
B. Neparedzēti izdevumi . . • . .

5.264

21.680

252.175

17.018

286.242

40.083

4.434.698

98.240

321.878

344.669

Izdevumu kopsumma . 30.381.5631 35.751.362 34.202.5461 65.723.658 31.493.938j 33.759.303j 44.529.682



3) leskaitīti zem vispārēja pārvalde.
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*) Latv. rubļa oficiālā vērtība bija: 1920. g. 18. maijā 1 angļ. mārciņa =295.— latv. rubj. un 1921. g. 1.

jūlijā 1 angļ. mārciņa =1900.— latv. rubj.

19204) 1921 4) 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

in ii 12 13 11 15 16 17 18 li)

70.452.625 260.579.357' 6.833.806! 8.213.400 10.192.236 13.412.727 18.190.791i17.655.486119.105.831 22.838.861 23.023.076

15.096.264]
12.394.261

2.702.003

51.199.277

38.614.724

12.051.041

1.993.220

1.491.003!

2.817.580!
2.093.160

3.546.406
2.498.662

1.020.923

4.900.391

3.538.918

1.328.078

6.191.093

4.598.092

1.550.569!

6.072.295

4.393.566

1.622.462

56.267;

6.373.345!
4.684.599

1.173.866

406.522

108.358

547.676

1.786.820i

1.290.8331

7.532.317!
5.367.368

1.329.249
613.981 !
221.719 !
641.873 !

2.365.677 ļ
1.596.826!

7.425.539

5.397.563

1.308.499

544.587
174.890

643.672

1.849.213

1.332.795

7.561

351.861

156.996

246.169

i

965.411

5.629.624

2.571.507

533.512

3.455.917

17.724.346

5.258.786

490.466

11.745

103.188

277.548

169.255

104.423

3.870

56.497

708.360

16.060

216.839

703.171

569.667

5.000

112.769

15.735

56.427

26.821

204.549

973.964

787.798

33.395

315.627

1.185.377

865.586

42.432

467.623

2.202.145i
1.683.275

508.72i!
1.410.008

986.280

1.838.879

1.219.238

533.885

11.436.000

1.029.560

1.992.812

145.000

1.847.812

957.000

9.749.986

81.134.353

69.079.359

5.132.859

3.094.652

3.827.483

91.881.2671

151.258

34.908

120.783

233.936

85.855

229.846

408.196

110.674

148.767:

341.927ļ
81.801

170.200:

16.223

153.977'

313.8031
506 602!

4.599.246

3.741.836!

312.593

107.669

437.148

3.916.144

386484

109.503

163.840

586.796

182.055

202.721

533.885

76.602

2.565.746

21.256.884

17.370.121

1.978.213

882.653

1.025.897

21.687.202

56.497

14.450

233.828

1.923.663

1.546.849

205.986

54.469

116.359

1.617.242

56.427

219334

266 652

1.998.997

1.656.055

186.927

38.303

117.712

1.820.696

120.783

310.334

337.523

2.707.088

2.211.538

244.188

49 362

202.000

1.970.316

229.846

247.440

413.937

3.327.103

2.643.713

240.989

55.627

386.774!
2.742.064

148.767

433.558

579.052

4.389.427

3.614.360

288.201i

73.184!
413.682!

3.611.067!

163.840

318.860

479.457

5.427.937
4.494.177

394.065

78.186

461.509

3.774.940

202.721

506.625

527.587

6.342.904

5.309.005

428.521

84.089

521.289

4.190.652

246.169

423.623

526.543

6.873.778

5.663.076

450.145

263.389

497.168

4.307.991

6.101.844

15.579.908

5.450

2.642.007

168.943

2.473.064

24.225.299

67.597.168

58.800

2.484.399

596.846

1.887.553

566.369

1.050.873

614.170

18.076

191.931

404.164

512.785

1.291.043

16.868

113.704

20.337

61.515

31.852

517.528

1.452.318

470

21.273

19.768

8

1.497

889.803

1.851.899

362

50.942

23.463

1.130.849

2.378.853

101.365

168.059!
28.030

1.420.239

2.372.963

122.942!
158.467

31.967!

1.076.380

2.515.810

182.750

232.963

29.803

1.273.396

2.665.927

251.329

528.505

37.490

1.292.432

2.805.469

210.090

726.547

33.530
i i

27.479( 140.029 126.500 203.160 491.0151) 693.017

1.381.228 11.163.818 362.966 510.835 644.211 766.377 940.314 1.040.989 1.134.858 1.208.473 1.229.894

307.740

1.038.579

6.325.898

4.687.920

216.423

143.827i

255.132

246.171

319.233

305.371

346.292

417.796

367.594

571857

441.542

599.447

490.086 487.715 511.116

34.909 150.000 2.716 9.532
-

19.607 2.289 863

632.792

11.980

720.758 718.778

511.445 1.221.200 51.310 83.763 157.293 33.786 56.619 51.111 55.622 78.430 69.467

1.301.736 4.200.448 387.3751 349.269 255.684 620.105 912.012 874.722 977.9291 1.337.362 2.048.470

290.736

905.020

105.980

1.011.400

3.164.048

25.000

257.0401
129.460

875

202.543

146.281

445

64.435

190.767

482

345.278

274.827!

661.033

250.366

613

641.802

231.915

1.005

747.186

230.743;

904.603 !
432.759

1.457.900

589.875

695

1.729.853

I

57.598 64.002 44.064 10.000 1.515 1.431 381

304.192 6.641.264 15.200 44.196 3.089 3.046 8.106! 3.845 4.783! 13.859 34.506

258.431

45.761

264.549

6.376.715

4.869

10.331! 44.196

1.600

6.506

i
- 2.444

i 11.415

16.014

18.4923.089 3.046 3.845 4.783

87.448.283|630.534.223 12.381.25915.467.136ļl9.851.903i23.705.80030.128.864|29.614.929j33.890.754|39.148.197 i 40.922.298
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Šās summas segšanai pilsēta saņēmusi

no krievu valdības kā aizņēmumu —

5.864.674 zelta franku. Iztrūkumu viņa

sedza pati saviem līdzekļiem. Vispārīgi

kara gados pilsētai bij pastāvīgs iztrū-

kums, ko pilsēta sedza ar neizlietotiem

aizņēmumu pārpalikumiem, aizņēmu-

miem no pilsētas kapitāliem, krievu

valdības un vācu okupācijas varas aiz-

devumiem un aizņēmumiem pilsētas

diskonta bankā. Izdevumu segšanai

1919. gadā pilsēta izlaida pati savu

naudu par apm. 8 milj. Latvijas rubļu,

ko pilsēta vēlāk ļoti izdevīgi izpirka,

pateicoties Latvijas rubļa kursa kriša-

nai. Pamatojoties uz miera noslēgšanas
noteikumiem ar Krieviju un Vācijas un

Latvijas valdību vienošanos, Rīgas pil-
sēta atsvabināta no parādu maksas šīm

abām valdībām, par ko viņa arī nesa-

ņēma no Krievijas pienākošās parādu

summas. Pilsētas deficits 1915. gadā bij
I.641.421 zelta franku, 1916. gadā —

9.855.914 z. fr. un 1917. g. — 19.963.815

zelta franku. Par 1918. un 1919. g. šo

datu par nožēlošanu nav.

11. PILSĒTAS ĪPAŠUMU SASTĀVS.

Pilsētas īpašuma sastāvu un vērtību at-

tēlo 3. tabele. Pilsētas īpašumi sastāv

galvenām kārtām no gruntsgabaliem un

namiem pilsētas robežās, zemes īpašu-
miem ārpus pilsētas robežām un no pil-
sētas uzņēmumiem un pasākumiem; te

vēl nāk klāt dažādi aktīvi, kas galvenām
kārtām pastāv no neizlietotiem aizņē-

mumu pārpalikumiem un pilsētas ka-

pitāliem, kas pirms kara pa lielākai

Tabele 3.

daļai ieguldīti vērtspapīros. No tabeles

redzams, ka pilsētas īpašumi no 1900.

līdz 1916. g. uzrāda milzīgu vērtības

pieaugumu, sevišķi laikā no 1905.—1910.

gadam. Pa daļai šis vērtības pieaugums

izskaidrojams ar gruntsgabalu iepirk-

šanu un pilsētas uzņēmumu paplašinā-
šanu, no otras puses

— arī ar immobi-

ļu vispārīgo vērtības pieaugumu, kas

izsaukts ar pilsētas saimnieciskās dzī-

ves pakāpenisku attīstību. Posteņa
žādi aktīvi" stiprais pieaugums uz —

1915. g. 1. janvāri izskaidrojams ar to,

ka te ieskaitīts neizlietotais 1913. gada

aizņēmuma pārpalikums — 33.333.090

zelta franku apmērā. Uz 1920. g. 1. jan-

vāri netika izdarīta īpašumu novērtē-

šana, tā kā te par grunts- un zemes īpa-
šumiem uzdoti 1915. g. skaitļi. Pilsētas

uzņēmumu vērtiba stipri cietusi no kara

un evakuācijas, un dažādi (aktīvi ir pilnīgi

gājuši zudumā sakarā ar Krievijas vērts-

papīru anulēšanu un krievu valūtas sa-

brukšanu. 1922. gadā, pateicoties noti-

kušiem pārgrozījumiem, izdarīja jau-

nu novērtēšanu un uz 1923. g. 1. janvāri

uzstādītās summas redzamas 3. tabelē.

Šīs summas ir daudz mazākas, nekā

1915. gadā, jo pēc kara nekustamo īpa-

šumu vērtība ir stipri pamazinājusies.
Sākot ar 1923. gadu visi posteņi, iz-

ņemot pilsētas zemes īpašumus, aug

vienmērīgā līnijā un pilsētas uzņēmumi

un pasākumi gandrīz jau sasnieguši

1915. gadā uzrādīto vērtību. Jāaizrāda,

ka pilsētas gruntsīpašumi pilsētas ro-

bežās 1930. gadā ieņem 7.482,92 ha lie-

lu platību, bet muižas un meži —

75.575,89 ha. Beidzot 1931. g. 10. no-

Pilsētas īpašumu sastāvs. (Zelta frankos, resp. latos).

Uz 1/1. Gruntsīpašumi un

ēkas pils. adm. rob.
Muižas un meži

Uzņēmumi un

pasākumi

Dažāda rakstura

aktīvi Kopa

1900

1905

1910

1915

1920

1923

1928

1929

1930

1931

4.999.137

8.516.702

53.471.754

72.083.270

72.083.270

40.340.466

44.640.461

47.821.862

50.246.809

52.533.164

2.507.566

2.263.061

13.110.816

12.717.548

12.717.548

9.424.119

9.535.790

10.051.954

9.941.054

9.893.499

5.008.065

12.658.560

29.343.237

45.211.208

41.676.479

22.242.889

32.642.341

35.754.705

40.556.384

43.398.026

9.862.649

17.022.085

21.478.510

53.118.938

5.195.195

10.033.953

11.154.434

11.223.242

13.238.179

22.377.417

40.460.408

117.404.317

183.130.964

126.477.297

77.202.669

96.852.545

104.782.955

111.967.489

119.062.868
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LABIERĪCĪBAS IZDEVUMI 1911.-1930.G. ZELTA FRANKOS RESP. LATOS.

vembrī pilsēta pārņēma ielu dzelzceļu

savā īpašumā, kura vērtība aprēķināta

uz 15 milj. latu.

111. PILSĒTAS KAPITĀLI.

Pirms kara pilsētas finansu saimniecī-

bā diezgan ievērojamu lomu spēlēja da-

žādi pilsētas kapitāli, no kuriem gal-
venie atsevišķi uzskaitīti 4. tabelē. Pa

lielākai daļai tie ieguldīti vērtspapīros

\m arī skaidrā naudā bankās uz procen-

tiem. Ja pilsēta izdarīja aizņēmumus pie

sevišķiem kapitāliem vispārīgiem nolū-

kiem, kuru segšanai tie nebij paredzēti,
tad viņa arī maksāja procentus par

šādiem aizņēmumiem.

Vispārīgi pilsēta darīja visu, lai sek-

mētu kapitālu augšanu, un viņai tas arī

pilnīgi izdevās. Visu kapitālu kopsum-

ma uz 1900. g. 1. janvāri bija drusku

lielāka kā 4 milj. zelta franku un uz

1914. g. 1. janvāri vairāk kā 11 milj.
zelta franku. Pilsētas kapitāli sadalās 3

galvenās grupās: rezerves kapitāli, ka-

pitāli sevišķiem nolūkiem un kapitāli,
kas cēlušies no pārskata gada aizņēmu-

mu pārpalikumiem un neizlietotiem

kredītiem. Šis sadalījums pastāv arī vēl

pēc kapa. Pie rezerves kapitāliem jā-

pieskaita vispārīgais rezerves kapitāls

un muižu nodaļas rezerves un melio-

rācijas kapitāli. Abi rezerves kapitāli

kalpoja iztrūkuma segšanai un uzņēma

pilsētas finansu saimniecības, resp. mui-

žu nodaļas pārpalikumus, kurai nodaļai

pirms kara, sākot ar 1892. gadu, bij

pašai savs budžets. Muižu nodaļas me-

liorācijas kapitāla nosaukums pietiekoši

raksturo viņa nozīmi. Vispārīgais re-

zerves kapitāls pirmskara gadu caur-

mērā sasniedza apm. 1 milj. zelta fran-

ku un tikai 1906. un 1907. g. tas ma-

nāmi sarāvās, sakarā ar 1905. g. revo-

lūcijas atstātām sekām pilsētas saim-

niecībā, bet pēc tam tas atkal uzla-

bojās. Muižu nodaļas rezerves kapitāls

bij mazāk padots tādām svārstībām un

meliorācijas kapitāls gandrīz pastāvīgi

pieaudzis. Abi šie kapitāli bij pirms
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Tabele 4. Pilsētas kapitālu sastāvs. (Zelta frankos, resp. latos).

kara katrs 1 milj. zelta franku liels.

No kapitāliem sevišķiem nolūkiem sva-

rīgākais un lielākais ir Rīgas pilsētas

pašvaldības pensiju kapitāls. Pēdējais

pieaudzis no apm. 800.000 zelta fran-

ku laikā no gadsimteņa maiņas līdz

kara sākumam uz 2 milj. z. fr. Mazāka

nozīme ir dārzu fondam (apm. —

500.000 z. fr.) un muzeju būves fondam

(apm. 150.000 z. fr. kara sākumā), pie
kam pēdējais pirms pilsētas mākslas

muzeja būves bij vairāk kā 600.000 z. fr.

liels. Tiem seko dažādi mazāki kapitāli
vienā kopsummā un kapitāli no aizņē-

mumu pārpalikumiem un neizlietotiem

kredītiem arī vienā summā. Pēdējiem
ir svārstīgs raksturs; sevišķi izceļas sa-

stāvs uz 1915. g. 1. janvāri; šim po-

stenim pieskaitīta neizlietota 1913. g.

aizņēmuma daļa (vairāk kā 15 milj.
zelta franku), kuru visu izmaksāja

1914. g., bet arī uz 1916. g. 1. janvāri

figurē vēl neizlietotas šī aizņēmuma

daļas.
Te attēlots kapitālu sastāvs pēc grāma-
tām. Faktiski pilsēta aizņēmās no pil-
sētas muižu nodaļas rezerves un me-

liorācijas kapitāliem, no kuriem pir-

mais bij pēdējos pirmskara gados gan-

drīz 1 milj. zelta franku liels un otrs

vairāk kā lfe milj. z. fr., bez tam Doma

baznīcas administrācija palikusi parā-

dā muzeju būves fondam apm. 70.000

z. fr., kāda summa pieskaitīta kapitā-
lam. 1915. g. dēficita segšanai ņemts

no aizņēmumu pārpalikumu kapitāla

1,6 milj. z. fr., 1917. g. tam pašam no-

lūkam izlietoja visu vispārīgo rezerves

kapitālu un vēl 1,5 milj. z. fr. no aiz-

ņēmumu pārpalikumu kapitāla. 1918.

gadā iztrūkuma segšanai ņemti 2,5 milj.

z. fr. no dažādiem kapitāliem un 1919. g.

Vispare- ļ
jais

Rezervēs

Muižu

valdes

ļMuiž.vaid.
meliorac.

k a p itāli

Pensiju

kap.

Kapitāli atsevišķiem nolūkiem

Mākslas

ļ Dārzu muzeja Dažādi

fonds būves kapitāli
| [ fonds

Kapitālino

aizņēmumu
parpalikum.

un neizlie-

toto kreditu

kapitāls

Pavisam
z 1/1. Kopa Kopa

10 ii 12

900

901

.902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914
915

916

917

918

919

920

1.868.285

1.121.396

958.056

888.438

1.118.765

1.152.313

200.546

75.216

512.200

1.304.830

1.748.367

1.631.143

2.065.395

2.727.234

1.497.484

2.090.679

1.237.855!

1.347.441

964.6151

987.468

999.917

529.121 81.904

559.387 213.774

607.498 299.547

590.734 307.155

883.659 701.286

970.321 673.036

1.017.356 719.191

1.067.476 655.484

1.045.125 973.278

1.108.7961.220.869

1.169.3881.117.221

1.329.2601.163.107

1.476.6231.345.089

1.079.7321.478.040

1.C43.9661.461.241

1.124.8661.301.953

1.147.4301.274.818

1.177.7301.255.276

1.234.6141.474.190

1.375.2131.616.386

1.402.7021.616.386

12.479.310

1.894.557

1.865.101

1.786.327

2.703.710

2.795.670

1.937.093

1.798.176

2.530.603

3.634.495

4.034.976

4.123.510

4.887.107

5.285.006

4.002.691

4.517.498

3.660.103

3.780.447

3.673.419

3.979.067

4.019.005

783.854

799.898

818.383

836.195

854.028

844.564

829.767

1.014.915

1.157.555

1.270.955

1.414.074

1.610.636

1.756.160

1.914.861

2.091.450

2.288.792

2.490.918

2.633.722

2.803.654

2.953.289

2.953.150

503.814

504.398

504.591

504.591

504.591

485.603

458.558

442.221

446.309

451.219

464.444

473.065

469.358

468.179

463.391

462.526

462.526

462.526

466.194

466.194

466.194

567.418

1591.331

612.345

636.998

528.325

255.115

105.072

106.434

112.936

121.298

129.946

135.922

135.559

134.734

133.463

136.429

151.158

151.530

160.732

160.732

160.732

56.279

176.138

178.368

128.325

118.528

435.218

401.117

367.787

379.341

366.184

385.331

416.057

422.179

555.891

478.549

502.343

566.799

605.888

982.385

1.105.817

1.105.817

1.911.365

2.071.765

2.113.687

2.106.109

2.005.472

2.020.500

1.794.514

1.931.357

2.096.141

2.209.656

2.393.795

2.635.680

2.783.256

3.073.665

3.166.853

3.390.090

3.671.401

3.853.666

4.412.965

4.686.032

4.685.893

2.474.715

2.365.290

3.223.922

3.060.006

2.900.436

2.355.986

1.983.757

4.388.734

3.668.458

5.119.109

3.208.589

3.861.636

19.981.210

10.448.753

4.832.558

2.548.756

3.475.108

3.475.108

4.390.675

3.966.322

3.978.788

6.367.151

7.074.472

8.040.092

6.791.613

6.629.969

6.982.730

7.827.908

10.817.505

10.427.648

12.789.472

11.567.260

11.031.180

27.888.798

17.780.257

12.466.671

10.635.140

12.140.207

12.180.006

924

925

926

2.001.478

3.266.0201
4.563.407

247~084
2.468

2.248.562

3.268.488

4.563.407

288.243

402.389

463.129

576.705

620.296

684.975

864.948

1.022.685

1.148.104

3.113.510

4.291.173

5.711.511

927

928

929

930

931

3.331.779

3.349.296

3.374.926

3.380.763

3.382.328

58.200

3.331.779

3.407.496

3.374.926

3.380.763

3.382.328

484.034

639.328

815.928

872.273

899.970

DžīvokJ.
būves
fonds

219.178

147.489

454.323

37.666

25.357

749.285

817.495

901.051

1.001.142

1.107.852

1.452.498

1.604.312

2.171.302

1.911.081

2.033.179

1.257.141

773.483

872.460

840.773

1.708.480

6.041.418

5.785.291

6.418.688

6.132.617

7.123.987
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— 3,7 milj, z. fr. Tā tad uz Latvijas
valsts tapšanas laiku liela daļa

no pilsētas kapitāliem bij jau iz-

saimniekota. Kapitālu samazināšanu

sekmē 1920. gada 18. marta li-

kums, kas nosaka kursu krievu rublim:

66% latv. kapeikas = 1 krievu zelta

rublim, un tam seko inflācija Latvijā.
Tikai sākot ar 1924. g. 1. janvāri ir

atkal iespējams noskaidrot kapitālu sa-

stāvu pēc iespiestiem ieņēmumu un iz-

devumu pārskatiem, pie kam tiek uz-

rādīts tikai viens rezerves kapitāls. Šur

un tur gan vēl parādās kapitāli no pil-

sētas muižām, bet tie vēlāk pavisam izzūd.

Pensiju kapitāls ir stipri samazinājies

un sasniedz uz 1931. g. 1. janvāri —

900.000 latu. Dārzu un muzeju būves

fondi ir pavisam nozuduši. Tai vietā uz

1927. g. 1. janvāri parādās pirmo reiz

1926. g. nodibinātais dzīvokļu būves

fonds, kuram par labu nāk ienākumi

no dzīvokļu nodokļa un ar kura lī-

dzekļiem tiek celtas dzīvojamas ēkas,

pa daļai pilsētas vadībā, pa daļai iz-

sniedzot aizdevumus privātiem maz-

ināju celšanai. Pie šā fonda uzdoti tikai

faktiskie pārpalikumi skaidrā naudā.

Dažādi kapitāli pastāv galvenām kār-

tām no uzņēmumu nodaļas konsumentu

iemaksāto avansu kapitāla un no uz-

ņēmumu nodaļas konsumentu iemaksām

elektrisko skaitītāju iegādāšanai. Aiz-

ņēmumu pārpalikumu kapitāli un ne-

izlietotie kredīti uzrādīti ieņēmumu un

izdevumu pārskatos, sākot ar 1927. g.

1. janvāri. Pilsētas kapitālu kopsumma
uz 1924. g. 1. janvāri bij apaļi 3 milj.
latu liela un uz 1931. g. 1. janvāri —

apaļi 7 milj. latu. Šī summa attiecas

uz kapitālu augstumu pēc grāmatām,

pilsēta, kā jau pirms kapa, faktiski aiz-

ņēmās no pilsētas kapitāliem (5 milj.
latu uz 1931. g. 1. janvāri), bet ar to

starpību, ka viņa pirms kapa maksāja

procentus par šiem aizņēmumiem, ko

viņa patlaban vairs nedara; bez tam

viņa aizņēmās no pilsētas pašvaldības

pensijas kases, kas pirms kara netika

darīts. Vispārīgi pilsētas kapitālu ap-

grūtināšana bij izsaukta ar kara laika

ārkārtējām prasībām. Bet vēl jāaizrāda
uz starpību, kāda pastāv kapitālu iz-

mantošanas veidā no pilsētas puses

agrāk un tagad. Pirms kara kapitālus
faktiski veda atsevišķi un viņu vērtību

ieguldīja vērtspapīros jeb bankās uz

procentiem. Tagad visu kapitālu sum-

mas atrodas pilsētas brīvā rīcībā vis-

pārīgiem nolūkiem bez kādiem procen-

tiem, un kapitāli figurē tikai grāmatās.

IV. PILSĒTAS PARĀDI.

a) Parādu sastāvs.

Pilsētas parādi uz 1900. g. 1. janvāri

bij pavisam 10 milj. zelta franku lieli

un uz 1914. g. 1. janvāri gandrīz 48 milj.
zelta franku; tas būtu uz 1 iedzīvotāju
1900. g. - 32 z. fr. un 1914. g. - 95

z. fr. Aizņēmumi kalpoja tikai produk-
tīviem nolūkiem un palielināja pilsētas

īpašumu. No 5. tabeles redzams, ka pil-

sētas parādi pa lielākai daļai sastāvēja

no ilgtermiņa aizņēmumiem; pārējiem

parādiem diezgan maza nozīme. Uz

1915. g. 1. janvāri aizņēmumu summas

stipri pieaugušas sakarā ar 1913. g. no-

slēgtā Lazard Brothers Limited Lon-

donā aizņēmuma izmaksāšanu; šā aiz-

ņēmuma liela daļa nav izlietota produk-
tīvi, bet izdota kara vajadzībām. Vis-

pārīgi kara gados jūtami pastiprināta

vajadzība pēc aizņēmumiem, sakarā ar

kārtējo ieņēmumu samazināšanos un

kara izsaukto prasību pavairošanos. Da-

žādu parādu kopsumma pieauga laikā

no 1914. g. 1. janvāra līdz 1920. g. 1.

janvārim no 1,8 milj. fr. uz 29 milj. z. fr.,

pie kam pēdējā summa nav uzskatāma

par pilnvērtīgu aiz jau agrāk uzrādī-

tiem iemesliem. Tāpat arī stipri palie-

linājusies aizņēmumu summa uz 1920.

g. 1. janvāri, kas stāv sakarā ar 1919.

gadā izlaisto pilsētas naudu par 8 milj.

Latvijas rubļiem, kāda summa uzradīta

ar 21.333.360 z. fr. Pamatojoties uz

miera noslēgšanu ar Krieviju un vieno-

šanos ar Vācijas valdību, Rīgas pilsēta

atbrīvota no parādu maksāšanas šīm

abām valstīm. Pārējos parādus, kas bij
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Tabele 5.

sastāvs. I

Rīgas pilsētas parādu

(Zelta frankos, resp. latos).

iestājušos inflāciju pazaudēja visu savu

kapitālu, un Rīgas pilsēta bij bez pa-

rādiem. Tikai 1913. g. Londonas aizņē-

muma nokārtošana ieilgst. Nedzēsta pa-

liek summa 12.113.388 krievu rubļu ap-

mērā bez procentiem.

Tā Rīgas pilsēta uzsāka pēc kara savu

saimniecisko dzīvi bez parādiem. Drīz

vien pirmajā uzbūves laikā radās vaja-

dzība aizņemties. Sakarā ar ilgtermiņa

ārzemju aizņēmumu trūkumu, pilsēta
bij spiesta noslēgt īsstermiņa aizņēmu-

mus Latv. bankā un hipotēkām aizņē-

mumu Latvijas hipotēku bankā. Tāpat

arī pirmos gados pēc Icara pilsēta da-

IJuja aizņēmumu no Latvijas valdības

pārtikas iegādāšanai. Šie aizņēmumu

veidi uzrādīti 5. tabeles ailē

mi" par laiku no 1923.—1931. g. Viņu

kopsumma grozās ap 4 milj. latu. Bet

ieņēmumi no šiem aizņēmumiem ir diez-

gan aprobežoti un pilsēta bij spiesta
meklēt jaunus aizņēmumu avotus, un at-

rada tādus pilsētas kapitālos. Sākot ar

1926. g. viņa sāk tos arvien vairāk iz-

lietot šim nolūkam. Pilsētas parādi ka-

pitāliem bij:

uz 1. janvāri 1927. g. 4.031.979,54 latu

1928. g. 3.777.226,99
„

1929. g. 3.764.911,30
„

1930. g. 4.966.935,30
„

1931. g. 5.040.654,40
„

Bez tam pilsētas uzņēmumu valdei bij
uz 1930. g. 1. janvāri 2.304.994,48 latu

liels parāds par izvestiem darbiem uz

kredita un uz 1931. g. 1. janvāri tas

bij 2.180.903,45 latu liels. Ar to arī iz-

skaidrojama pilsētas dažādo parādu
summa uz 1931. g. 1. janvāri, kas bij 9

milj. latu liela, tā tad divreiz tik daudz,

kā augšā uzrādītās aizņēmumu summas.

Kapitāla ieguldīšanu, kāda notika, ar

īstermiņa vai labākā gadījumā ar vidēj-

termiņa aizņēmumiem, vai arī tā seg-

šanu ar kārtējiem tekošiem ieņēmu-

miem, nevar savienot ar prasībām, kas

atbilst pareizai finansu politikai. Tāpat
arī no finansu politikas viedokļa nevar

būt runa par aizņēmumu izlietošanu

noslēgti vienīgi krievu rubļos, pilsēta

nomaksāja, pieturoties pie 1920. g. 18.

marta likuma, rēķinot par vienu krievu

rubli 66 2/3 latv. kapeikas. Parādniekam

tas bij ļoti izdevīgs kurss, bet ne tā

tas bij kreditoram, kurš bez tam ar drīz

J) Tai skaitā krievu valdības aizdevumi 2 milj.

594.625,— zelta franku un Rīgas pilsētas dis-

konta bankas aizdevums 1.0Q5.810,— zelta fran-

ku apmērā.

2 ) Tai skaitā krievu valdības aizdevumi 4 milj.
426.961,— zelta franku un Rīgas pilsētas dis-

konta bankas aizdevums 2.901.281 — zelta fran-

ku apmērā.

■') Tai skaitā vācu okupācijas varas aizdevumi

18.666.690,— zelta franku un krievu valdības

aizdevumi 4.426.961,— zelta franku apmērā.
4) Tai skaitā pilsētas naudas zīmes Latv. rub}.

8.000.000— pārrēķinātas uz 21.333.360 — zelta

frankiem.

5) Bez tam 1913. g. 41/2% VIII. izlaiduma aizņē-
mums iegrāmatots krievu valūtā. Nesamaksāts

kapitāls kr. rubl. 12.113.388 — bez procen-
tiem, kuri nesamaksāti sākot ar 1918. gadu*

Aizņēmumi Citi paradi KopaUz l./I.

Zelta frankos Zelta frankos Zelta frankos

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

10.081.426

10.092.799

10.728.061

16.058.014

19.394.083

23.743.563

26.128.275

26.903.863

27.562.050

29.118.474

32.387.246

32.518.515

37.678.357

42.782.635

46.043.442

77.433.327

76.247.054

79.980.510

79.226.814

79.226.814

100.560.1744)

20.528

20.528

20.528

588.332

976.878

2.470.904

2.138.925

2.931.854

2.390.192

1.896.399

2.262.205

2.060.619

2.056.433

1.872.141

1.781.618

3.044.882

4.629.693

4.641.6561)
10.832.1092)

26.462.6513)
29.080.4558)

10.101.954

10.113.327

10.748.589

16.646.346

20.370.961

26.214.467

28.267.200

29.835.717

29.952.242

31.014.873

34.649.451

34.579.134

39.734.790

44.654.776

47.825.060

80.478,209
80.876.747

84.622.166

90.058.923

105.689.465

129.640.629

Latos Latos Latos

1923

1924

1925
1926

1927

1928

1929

1930

1931

4.204.1955)
2.499.9585)
4.479.6005)
4.203.7475)
3.707.3485)
3.344.6458)
4.194.3235

)
4.715.5145)
4.845.5036)

384.445

14.768

16.872

637.482

4.116.822

4.513.119

6.461.477

8.452.163

8.825.083

4.588.640

2.514.726

4.496.472

4.841.229

7.824.170

7.857.764
10.655.800

13.167.677

13.670.586
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kārtējo tekošo izdevumu segšanai. Ap-

rēķinot pilsētas parādu summas uz 1

iedzīvotāju, 1923. g. 1. janvārī nāk uz ie-

dzīvotāju 23 lati un 1931. g. 1. janvārī —

36 lati; tā tad pēdējais skaitlis ir vairāk

kā par pusi mazāks, nekā tas bij uz

1914. g. 1. janvāri.

Tabele 6. Rīgas pilsētas parādi:

procentu nomaksa un deldēšana.

(Zelta frankos, resp. latos).

b) Procentu nomaksa un pa-

rādu deldēšana.

Atbilstot aizdoto kapitālu lielumam,

procentu nomaksa un aizņēmumu del-

dēšana norisinājās pilnīgi normāli līdz

1917. g. Dažādu parādu deldēšana šaīs

gados uzrāda lielākas starpības, patei-
coties tam nolūkam atvēlētiem līdzek-

ļiem, kuri piemērojas vispārīgam finan-

siālam stāvoklim. Ar vācu okupācijas

Rīgas komercbankas ēka.

laiku procentu maksas par aizņēmu-
miem bij jāpārtrauc un aiz līdzekļu trū-

kuma nebij vairs iespējams domāt par

to deldēšanu. Par 1920. un 1921. g. at-

tiecīgas summas uzdotas Latvijas rub-

ļos, bet viņas nav iespējams salīdzināt

aiz agrāk pievestiem iemesliem. Pro-

centu nomaksa un parādu deldēšana,

rēķinot uz 1 iedzīvotāju, prasa 1900.

gadā 3 zelta franku un 1914. gadā —

11 z. fr. Salīdzinājumus ar pirmskara

laiku ir iespējams izdarīt tikai sākot ar

1922. gadu. Pēdējais dabīgi diezgan

stipri sarāvies, tā kā te atkrīt pirms-

kara parādi un pa kara laiku realizētie

aizņēmumi, bez tam par aizņēmumiem

no pilsētas kapitāliem nemaksā procen-

tus. Procentu nomaksai un parādu del-

dēšanai, kas pārskatāma 6. tabelē, iz-

dots 1922. g. — 386.501 lats un 1930. g.

— 2.047.775 latu, turpretim 1914. g. —

5.353.219 zelta franku. Aprēķinot šos

skaitļus uz 1 iedzīvotāju, 1922. g. nāk

uz iedzīvotāju 1,5 ls un 1930. g. tie pie-

aug uz 5,5 latiem. Tā tad uz pusi mazāk

nekā pirms kara. Bet šo augstumu tie

Gadi
Procentu

nomaksa
Deldēšana Kopa

Zelta frankos Zelta frankos Zelta frankos

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

488.833

477.839

478.608

609.481

808.470

1.076.593

1.314.851

1.297.242

1.385.225

1.374.112

1.506.572

1.596.426

1.759.321

2.133.079

2.286.610

3.085.163

3.280.120

3.425.231

3.590.239

640.396

227.403

490.686

447.309

392.157

362.138

420.577

703.887

1.906.894

854.593

1.805.760

1.258.437

781.674

1.031.756

1.086.471

1.154.517

1.251.471

2.268.056

997.169

1.566.113

1.283.889

31.532

979.519

925.148

870.765

971.619

1.229.047

1.780.480

3.221.745

2.151.835

3.190.985

2.632.549

2.288.246

2.628.182

2.845.792

3.287.596

3.538.081

5.353.219

4.277.289

4.991.344

4.874.128

671.928

227.403

1920

1921

Latv. rubļos

905.020

3.164.048

Latv. rubļos

290.736

1.011.380

Latv. rubļos

1.195.756

4.175.428

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

Latos

129.461

146.280

190.766

274.827

250.366

239.915

230.743

432.759

589.875

Latos Latos

257.040

202.543

64 435

345.278

661.033

641.802

747.186

904.603

1.457.900

386.501

348.823

255.201

620.105

911.399

881.717

977.929

1337.362

2.047.775
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sasniedz arī tikai tāpēc, ka katru gadu

jāsagādā pārmērīgi lielas summas īs-

termiņa aizņēmumu deldēšanai; tā tad

deldēšanai vajadzīgās summas pēckara

gados caurmērā divreiz tik lielas, kā

tās, kuras bij vajadzīgas procentu no-

maksai.

Ja ar augšā sacīto ir mēģināts apgais-
mot Rīgas pilsētas finansiēlo stāvokli,

tad tomēr te nevar būt runa par to, ka

tas būtu pilnīgi veikts. Tā kā telpas

Šim apoerejumam ierobežotas un apstrā-

dāšanai noteiktais laiks bij īss, tad nebij

iespējams izsmeļoši apgaismot šo plašo
materiālu par 31 gadu. Bet es ceru, ka

lasītājs tomēr būs iepazinies ar pilsētas
finansu stāvokli vispāri un ar pilsētas
finansu politikas pamatvilcieniem. Da-

žas papildziņas lasītājam būs iespējams
izlobīt arī no tabeļu tuvākas aplūko-
šanas.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS IELU NOSTIPRINĀŠANA
Inž. A. MANGULS

Rīgas iekšpilsētas daļa bijušo vaļņu ro-

bežās ir pilnīgi viduslaicīga ar šaurām

līkumainām ielām, kuras izbūvētas bez

kāda iepriekšēja plāna. Izbūves plāna
trūkums atstājis nelabvēlīgu iespaidu

arī uz lielāko daļu ārpilsētu ielu iz-

būvi, sevišķi patrimoniālapgabala tais

daļās, kuras apbūvējušās pirms viņu

pievienošanas pilsētas administrātīvām

robežām. Šie rajoni apbūvējušies pie

nebruģētām ielām, bez kaut kādām lab-

ierīcībām. Daudz labākos apstākļos at-

rodas tās pilsētas daļas, kuras tikušas

saparcelētas un apbūvētas pilsētas ad-

ministrātīvās robežās pēc pilsētas ap-

stiprinātiem plāniem. Parcelēšanas ga-

dījumos pilsēta prasīja ielu izbruģēšanu

un pa daļai pat uzturēšanu. Piemēram:

būvbiedrība savas ierīkotās ielas Me-

ža parkā vēl tagad pa daļai uztur. Pra-

sība pēc ielām vajadzīgo zemes joslu

nodošanas, ielu izbruģēšanas un citu

labierīcību ierīkošanas uz parcelētāja
rēķina ir vispār atzīta Vakareiropā, un

jābrīnās, ka pie mums tai pēdējā laikā

radušies pretinieki.

Sadalot zemi apbūves gabalos, viņas

vērtība stipri ceļas un zemes īpašnieks

iegūst ievērojamu peļņu, tādēļ būtu ne-

taisni, ka ar parcelēšanu saistītos izde-

vumus labierīcību ierīkošanai uzņemtos

pilsēta. Ja šos parcelēšanas noteikumus

atceltu, tad pilsētas nomales paliktu ļoti

neapskaužamā stāvoklī, jo nevarētu

ielas ne izregulēt, ne izbruģēt.

Rīgā pirmais izbruģēts rātslaukums

1413. gadā, bet ielu bruģēšana uzsākta

tikai 1746. gadā. Sākumā ielas bruģēja

gruntsīpašnieki naturālklaušu kārtā,

pie kam kā bruģa materiālu izlietoja
piemērota lieluma neapstrādātus lauk-

akmeņus. Šāds stāvoklis turpinājās līdz

1851. gadam, kad naturālklaušas atcēla,

bet pēc Krievijas valsts padomes lē-

muma uzlika ielu bruģēšanas nodokli

2% apmērā no nekustamu īpašumu

ienākumiem. Visas no šī nodokļa ienā-

kušās summas drīkstēja izlietot tikai

ielu bruģēšanai. Minēto nodokli atcēla

1879. gadā un turpmāk ielu bruģēšanas

izdevumus sedza no vispārējiem bu-

džeta ienākumiem. Trotuāru uzturēšana

naturālklaušu kārtā pastāv vēl līdz šai

dienai.

Līdz ar ielu pārņemšanu pils. rīcībā,

bruģa materiālu uzlaboja; jo apaļo ak-

meņu vietā sāka pielietot apstrādātus

laukakmeņus, tā sauktos „Kopfstein".
Sākot ar 1873. gadu, ielu bruģēšana

Rīgā pieņēma jaunu virzienu — lieto-

Sistemātiski pārbruģētas
ielasunlaukumi.
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jot rindu akmeņus. Lai gan šo akmeņu

bruģis bij 2V2 reiz dārgāks (toreiz 15

zelta rub. kv. asī) par laukakmeņu, to-

mēr, ievērojot viņa lielās priekšrocības,

tas ātri izplatījās un 1883. gadā sasnie-

dza jau 49.000 kv. mtr.

Pārskatu par bruģu turpmāko attīstību

rāda sekoša tabele:

Kā redzams, ielu jaunbūves stipri pie-

ņēmās no 1883. g. līdz 1890. g., pie kam

caurmērā gadā izbruģēts 7000 m 2rindu

un 22.000 m 2 apaļo akmeņu. Nākošos

10 gados izbruģēto rindu akmeņu dau-

dzums pieauga uz 9000 m 2 gadā, bet

apaļo akmeņu — nokrita caurmērā uz

8000 m 2 gadā. Sevišķi strauji attīstījās

ielu jaunbūves pēc 1900. gada. Šinī laikā

caurmērā izbruģēja 26.000 m 2rindu ak-

meņu un 30.000 m 2 apaļo akmeņu. Iz-

;) Šinī skaitā ieskaitītsllOOO kv. m. asfalta.

No jaunabruģētasunšosētas
ielasunlaukumi

Rīgaspilsētasieluunlaukumu segas.

Rindu akm. Apaļo akm. Šosejas Grantsceļi Kopa

m
2 m2 m

2
lū

0/In m
2

1883

1886

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1928

1929

1930

49.000

68.000

96.000

118.000

187.000

307.000

445.000

578.000

578.000

584.000

600.000

610.000

619.000

4,4

5,7
7,2

8,4
12,4

16,2
21,8

23,7
23,7

23,6
24

23,3
23,3

877.000

954000

1.030.000

1.056.000

1.115.000

1.276.000

1.309.000

1.564.000

1.564.000

1.597.000

1.611.000

1.621.000

1.618.000

78,2

79,4
77

75,4
74,2

67,3
64,1

64,1
64,1

64,7
63

61,9
61,0

1R3.000

142.000

164.000

167.000

130.000

179.000

153.000

123.000

123.000

121.000

219.000*)
275.000

306.000

14,4

11,8
12,2
11,9

8,7
9,4
7,5
5

5

4,9
8

10,5

11,5

34,000
37.000

49.000

60.000

70.000

135.000

134.000

174.000

174.000

168.000

125.000

111.000

110.000

3

3,1
3,6

4,3
4,7

7,1
6,6

7,2
7,2

6,8
5

4,3
4,2

1.123.000

1.201.000

1.339.000

1.401.000

1.502.000

1.897.000

2.041.000

2.439.000

2.439.000

2.470.000

2.555.000

2.617.000

2.653.000
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bruģēto ielu maksimumu sasniedza 1912.

gadā ar 31.000 m 2 rindu un 75.000 m 2

apaļo akmeņu. Vislielākie izdevumi ielu

būvēm bijuši 1913. gadā — 405.500 zelta

rubļu. Tabelē tāpat redzams, ka pastā-

vīgi pieaudzis rindu akmeņu, bet kritis

apaļo akmeņu daudzums. Šoseju dau-

dzums pirms kara nedaudz samazinā-

jies, pārvēršot galvenās satiksmes ielas

rindu akmeņu bruģos.

Karam iesākoties, visas ielu jaunbūves

un arī sistēmatisko uzturēšanu pār-

trauca, tā ka pa kara laiku ielas nonāca

ļoti bēdīgā stāvoklī. Pirmos pēckara ga-

dos tāpēc bij jāstājas pie galveno satik-

smes ielu pārbruģēšanas ar veco mate-

riālu, lai savestu tās kaut cik lietojamā
stāvoklī.

Sistēmatisko pārbruģēšanu uzsāka 1921.

gadā, pie kam, līdzekļu trūkuma dēļ,

pārbruģēja tikai 19.000 m 2.
Nākošos ga-

dos, uzlabojoties pilsētas saimniecis-

kiem apstākļiem, pārbruģēto ielu dau-

dzums ar katru gadu pieauga, sasnie-

dzot savu kulminācijas punktu 1924. ga-

dā ar 144.000 m 2.
Pēc tam pārbruģēto

ielu daudzums gan pamazinājās, jo vai-

rāk vērības veltīts bruģu materiāla uzla-

bošanai un ielu jaunbruģēšanai. Pavi-

sam no 1918. līdz 1930. g. pārbruģēti
916.000 m 2,

t. i. 40% no visu bruģu pla-
tības.

Asfalta-betona mašīna darbā.

Šosejas pa kara laiku bij kļuvušas pil-

nīgi nelietojamas, jo nebij piemērotas
kara laika smagai kustībai. Pēc kara tā-

pēc vajadzēja izvest šoseju kapitālre-
montus. Attīstoties automobīļu kustī-

bai, tomēr bij jānāk pie slēdziena, ka,

neskatoties uz rūpīgo darba izvēšanu,

parastais šoseju tips nav vairs piemē-
rots dzīvākai satiksmei. Sekojot Vakar-

eiropas paraugam, 1924. gadā izveda

pirmos šoseju darvošanas mēģinājumus,
kuri deva labus panākumus. Nodarvoto

un noasfaltēto šoseju daudzumu tāpēc

pakāpeniski pavairoja līdz 150.000 m 2
1930. gadā. Šādā veidā šoseju mūžs pa-
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Asfaltēšanas mašīna darbā.

garinājās 2- līdz 3-kārtīgi, pie kam no-

vērsti arī nepanesamie putekļu mākoņi.
Darvošanas izdevumi Ls 0,60 līdz 0,80

par kv. mtr. ir samērā niecīgi un šo-

seju uzturēšanas izdevumi samazinās

par 30—500/o.

Pie dzīvākas un smagākas kustības arī

darvotās šosejas nav vairs piemērotas.
Tā kā zviedru akmeņu bruģis pārāk

dārgs, tad vajadzēja meklēt citus bruģē-
šanas veidus un, iepazīstoties ar jau-

nākiem paņēmieniem Vakareiropā, uz-

sāka asfalta betona segas pielietošanu

uz veco šoseju pamata. Asfalta betona

segas izmaksa Ls 10.— par kv. mtr.

divreiz lētāka kā rindu akmeņu bruģis;
bez tam šo segu pagatavojot no ārze-

mēm jāieved tikai bitumens, kas sastāda

20% no segas vērtības. Pirmie mēģinā-

jumi ar asfalta betonu izvesti 1926. g.

Vidzemes šosejā, pagatavojot 2000 m 2
5 cm biezu segu ar 3 dažādiem maisīju-
miem. Mēģinājums ar „The Asiatic

Petr. Co." bitumenu „Mexphalt" deva

labus panākumus, bet mēģinājums ar

„Texaco" un sevišķi ar igauņu degakme-

ņu asfaltu jāatzīst par neizdevušos.

Nākošā gadā darbus uz Vidzemes šo-

sejas turpināja ar „Mexphaltu", tā kā

pavisam tur pagatavoti 10.000 m
2,

bez

tam uz Brīvības tilta 400 m 2,
Kalnciema

ielā 1300 m 2,
Miera ielā 3500 m 2,

Orma-

ņu laukumā pie galv. stacijas 110 m 2,

Jelgavas šosejā 2000 m 2, Prāgas ielā

1100 m 2 un Centrāltirgus laukumā —

31.000 m 2.

Līdztekus parastā tipa šoseju nodro-

šināšanai automobiju kustībai, būvvalde

ar 1925. g. iesākusi arī palētinātu šoseju

nostiprināšanas veidu ar plieņakme-

ņiem, kas dod iespēju par samērā ma-

ziem izdevumiem nostiprināt mazāk

svarīgas nomaļu ielas. Kustībai attīsto-

ties, šī kaļķakmeņu kārta vēlāk paliks

par pamatu granīta šosejai, asfalta be-

tonam vai arī rindu akmeņiem. Plieņ-

akmeņu šosejas pēdējos gados izbūvētas

lielākos apmēros un tās satiksmei daudz

ērtākas par apaļo akmeņu bruģi.

Apaļos akmeņus tagad bruģē tikai tā-

dās vietās, kur grūti nokļūt šoseju ma-

šīnām. Rindu akmeņu jaunbūves izved

uz ielām ar smagu kustību, pie kam

iesākta šādu ielu bruģēšana arī uz kaļķ-

akmeņu pamata, piem.: Grēcinieku ielā,

13. janvāra ielā un Ganību dambī.

Pēc kara pavisam izbruģēti: 41.000 m2

jaunu rindu akmeņu, 54.000 m 2 jaunu

apaļo akmeņu, 163.000 m 2 šoseju un

50.000 m 2 asfalta betona.
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IELU APGAISMOŠANA

A. PELUDE

Kab. tīkla inž.

Rīgas ielu apgaismošanai pilsētas valde

piegriezusi nopietnu vērību, sistēmatiski

uzstādot gāzes vadu tīkla rajonā pa-

pildu gāzes laternas un ārpus gāzes va-

du tīkla petrolejas laternas.

Pēc elektrības centrāles atklāšanas

1906. gadā ielu apgaismošanu papildina

ar 26 elektrības loka lampām. Visu triju
veidu ielu apgaismošanu sistēmatiski

paplašina līdz 1915. gadam, kad Rīgas
ielās jau deg 2362 gāzes, 3875 petro-

lejas un 88 elektrības degpunkti.

1915. gada vasarā, kara darbībai attīsto-

ties un ienaidniekam tuvojoties Rīgai,

uz kara virspavēlnieka pieprasījumu,

ielu apgaismošanu centra rajonā, kur

ir gāze un elektrība, sašaurina, bet ap-

gaismošanu ar petroleju nomaļu rajo-

nos pilnīgi pārtrauc, kādēļ visas pe-

trolejas laternas līdz ar stabiem bij jā-

noņem.

1916. gadā aprobežotā ogļu daudzuma

dēļ ielu apgaismošanu ar gāzi sašaurina

līdz 2199 degpunktiem.

1918. gadā apgaismošanu ar gāzi sašau-

rina līdz 460 degpunktiem, bet 1920.

gadā ogļu trūkuma dēļ apgaismošanu ar

gāzi pilnīgi pārtrauc, atstājot degt ti-

kai 21 elektrības spuldzi.

1921. gada apgaismošanu ar gāzi atjau-

no — 151 degpunktus; apgaismošanu

Salīdzinošs pārskats dažādu pilsētu ielu

apgaismošanai ar elektrību 1927.g.

Ielu apgaismošanas attīstība

1901 - 1930 9
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ar elektrību paplašina līdz 27 degpunk-

tiem, bet ielas apgaismošanu ar petrole-

ju kā neērtu un nesaimniecisku vairs

neatjauno.

Ar katru nākošo gadu pilsētas valde

atvēl vairāk uin vairāk līdzekļu ielu ap-

gaismošanas paplašināšanai, ko izved

galvenām kārtām ar elektrību, kas iznāk

lētāki un arī ērtāki.

lelu apgaismošanas attīstība 1901.—1930. ģ.

1930. gadā Rīgas ielas bija apgaismotas

ar 2746 elektrības un 1250 gāzes deg-

punktiem.

Rīgas ielu apgaismošana ar elektrību

var sacensties ar citu mazo valstu liel-

pilsētām un pat pārspēj daudzas, ar lī-

dzīgu iedzīvotāju skaitu, Vakareiropas

pilsētas.

Tipomontāžs

E 1 e k t r ī b a G a z e Petroleja

Gads
Sveču
skaits

Degpunktu
skaits

Sveču

skaits

Degpunktu

skaits
Sveču
skaits

Loku

lampas
Kvēl-

spuldz.

Jauda

Kv
Kvstd.

Gāzes

patēriņš
m3

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

30.500

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

73.000

73.000

75.000

75.000

75.000

97.000

97.000

97.000

10.200

10.200

20.400

66.300

160.460

230.140

374.595

462.670

645.354

774.420

838.960

26

43

43

43
43

43

60

60

60

60

60

60

60

60

6

6

12

26

26

26

26

26

36

36

38

38

38

41

41

41

9

9

12

39

94,4

135,4
220,4

272,2
379,6

476,2

535,4

45.212

70.446

72.426

70.791

74.814

74.828

79.820

106.280

86.383

12.639

10.999

25.525

31.831

5.975

9.064

4.632

30.000

108.059

258.030

368.389

590.224

639.525

834.521

1.192.978

1.419.603

257.250

267.150

276.450

280.650

303.750

311.100

314.700

308.700

321.000

328.350

331.800

337.650

349.050

354.300

354.300

329.850

308.350

69.000

72.750

1715

1781

1843

1871

2025

2074

2098

2058

2140

2189

2212

2251

2327

2362

2362

2199

2059

460

485

728.209

727.345

756.350

791.773

883.814

1.052.050

993.497

902.988

906.456

987.809

991.267

1.042.530

1.111.420

880.942

410.254

10.858

126.324

211.794

110.058

53.180

56.420

60.360

60.700

66.400

68.480

70.000

71.480

72.740

75.460

75760

78.200

73.940

76.240

79.500

2659

2821

3018

3035

3320

3424

3500

3574

3637

3748

3763

3860

3647

3737

3875
22

22
22

67

67

67

15

21

100

325

726

967

1469

1701

2109

2546

2746

22.650

40.650

40.650

90.000

150.000

180.000

180.000

187.500

188.200

194.500

151

271

271

600

1000

1200

1200

1250

1250

1250

15.311

45.760

72.758

146.920

282.434

463.096

512.350

744.109

746.889

772.062
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RĪGAS PILSĒTAS APGĀDĀŠANA AR ŪDENI

A. RONIS

Inž.-technologs

Tagadējais Rīgas pilsētas ūdensvads ir

pēc kārtas trešais. Kā vecos vēsturiskos

pilsētas dokumentos lasāms, tad Rīgai

jau 1663. gadā bijusi centrāla ūdens-

piegādes sistēma, kuru taī laikā dēvēja

par „ūdenskunsti". Šo ūdensvadu bija

ierīkojis kāds Dancigas ūdensvada

meisters Jēkabs Josts. Pirmais ūdens-

vads pastāvēja līdz 1862. gadam, kad

Rīgas pilsēta uzbūvēja jaunu ūdenspie-

gādāšanas ierīci pie Daugavas un Krī-

denera dambja, 4V3 kilometru attālumā

no pilsētas centra. Tuvākas ziņas par

šām pirmām ierīcēm atrodamas N. Karl-

berga grāmatā: „Der Stadt Riga Wirt-

schaft v.Haushalt i. d. Jahren 1875-1900".

Daugavas ūdensvads jau drīz pēc iz-

būves izrādījās nepiemērots, sevišķi hi-

ģiēniskā ziņā, tamdēļ vajadzēja meklēt

citus labākus ūdensavotus un izpētīt

Rīgas apkārtnes gruntsūdeni, kuru jau

tai laikā uzskatīja par veselīgu. Nav

noliedzams, ka Daugavas netīrais ūdens,

ko piegādāja iedzīvotājiem, bija lielā

mērā par iemeslu lipīgo slimību izplatī-
šanai Rīgā.

1882. gadā Rīgas pilsētas valde uzaici-

nāja lietpratēju iinženieri-hidrologu A.

Thiemu meklēt Rīgas vajadzībām jau-

nus, labākus ūdensavotus. Thiema pētī-

juma darbi bija sekmīgi un 1883. gadā
viņš uzgāja ziemeļaustrumos no Ķīšu
un Juglas ezeriem plašu un grunts-
ūdens bagātu apgabalu Bukultu, Rem-

berģu un Zaķu muižu robežās.

1900. gadā inženieris O. Smreckers, pa-

matojoties uz Thiema pētījumiem, sa-

stādīja galīgu projektu par gruntsūdens

iegūšanu un piegādāšanu Rīgas pilsētas

iedzīvotājiem.

Projektu O. Smreckers iesniedza Rīgas

pilsētas valdei, kura to pieņēma.

Par vajadzīgo zemesplatību iegūšanu

Bukultos, kur pēc projekta bija pare-

dzēts celt jauno ūdensvadu, pilsēta ie-

vadīja sarunas ar Bukultmuižas īpaš-

nieku G. v. Grīnvaldu un noslēdza ar

viņu sevišķu līgumu par gruntsūdens
izmantošanu visās Bukultu muižas ze-

mēs.

Lai iegūtu attiecīgu zemes platību
ūdensvada turpmākai paplašināšanai,

Rīgas pilsēta noslēdza servitūtu līgu-
mus arī par gruntsūdens izmantošanu

Berģu un Remberģu muižās; bet sa-

runas par Zaķu muižas izmantošanu iz-

beidzās bez panākumiem.

Par servitūtu tiesībām Rīgas pilsēta sa-

maksāja Bukultmuižas īpašniekam —

90.000 zelta rubļus.

Berģu un Remberģu muižu īpašniekiem

Rīgas pilsēta izmaksāja pusi no līgu-
mā paredzētās summas pēc tāda ap-

rēķina, ka par aku rindas tekošu ver-

sti maksājami 8750 zelta rubli, skaitot

aku līnijas garumu: Berģu muižā —

5229 verstes, bet Remberģu muižā —

6502 verstes, tā tad pavisam Berģu mui-

žas īpašniekam izmaksājami 45.753,75

zelta rubli, bet Remberģu muižas īpaš-

niekam 56.892,50 zelta rubli. Saskaņā
ar līgumu, summas atlikušā puse sa-

maksājama minētiem muižu īpašniekiem

pie ūdensvada būves uzsākšanas attie-

cīgā muižā, bet ne vēlāk kā pēc 25

gadiem no līguma noslēgšanas dienas.

Noslēdzot minētos līgumus, Rīgas pil-
sētas valde nodrošināja pilsētas iedzī-

votājiem vajadzīgo ūdens daudzumu uz

loti ilgu laiku. Pēc projekta, Bukultos

vien jau iespējams dabūt ūdens dau-

dzumu, kas ir pietiekošs 389.000 Rīgas

iedzīvotājiem, pieņemot, ka katrs pa-

tērēs 97 litrus dienā. No katra kilometra
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Ūdenstvertne Čiekurkalnā, Ķīšezera ielā, celta

1913. g.

aku līnijas (kaptāžas) iespējams dabūt

50 litrus sekundē, bet no visas 8.781

kilometru kaptāžas garuma — 37.934

kubikmetrus ūdens dienā. īsā laikā pie
tam iespējams ūdens daudzumu pavai-

rot līdz 42.000 kubikmetriem dienā. Tā

kā visās 3 muižās kaptāžas kopgarums

ir 21.295 kilometri, tad pavisam kopā

iespējams dabūt 1000 litrus sekundē,

bet 24 stundās — 86.400 kubikmetrus

ūdens.

Inženiera O. Smreckera iesniegtā pro-

jekta reālizēšanai 1902. gadā pilsēta ie-

cēla sevišķu kommisiju ar pilsētas gal-
vu G. Armitstetu kā priekšsēdētāju.

Kommisijā piedalījās ievērojami tech-

niski lietpratēji un viņas uzdevums bija
sīkāki pārbaudīt jauno ūdensvada pro-

jektu, kā techniskā, tā arī finansiālā

ziņā, lai varētu to izvest dzīvē.

1902. gada novembrī pilsētas valde pie-

ņēma kommisijas iesniegtos priekšliku-

mus un nolēma jauno projektu iesniegt

valdībai apstiprināšanai, bet līdzekļus
ūdensvada būvei sagādāt aizņēmuma

ceļā, izlaižot obligācijas par 3.000.000

zelta rubļiem, kuri atmaksājami 37Vs

gadu laikā, maksājot par aizņēmumu

41/2% gadā.

Projekts pamatots uz sekoša ienesības

aprēķina.
Visi būves izdevumi aprēķināti par —

3.000.000 zelta rubļiem, pēc sekošiem at-

sevišķiem posteņiem:

1) Ūdensvada kaptāza Bukultos 5,5 ki-

lometru garumā (akas, šifona vads, lie-

la krājaka un attiecīga iepriekšēja ze-

messlāņu pētīšana) — 766.370. — (zelta

rubļos). 2) Pumpju stacija (mašīnas,
katli, ēkas, skurstenis, ogļu šķūnis, cau-

ruļu vadi stacijā, pārvaldes ēka, strād-

nieku dzīvojamā ēka, žogs un laukuma

nolīdzināšana) — 389.290.—. 3) Ūdens-

maģistrāle uz pilsētu — 1.184.000.—. 4)
Vadi zem Juglas upes

— 51.000.—.

5) Būves vadīšana un neparedzēti iz-

devumi — 130.000.—. 6) Servitūtu ie-

gūšana — 141.323.12. 7) Aizņēmuma

reālizēšana, ieskaitot kapitāla °/o par

būves laiku — 266.198.32. 8) Tīkla pār-

būves darbi pilsētā — 71.818.56. Kopā

3.000.000.— zelta rubļi.

Saskaņā ar šo projektu, paredzamie

ieņēmumi un izdevumi gadā jaunam

ūdensvadam bija sekoši:

leņēmumi 414.418.— zelta rubļi.
Izdevumi: a) ekspluatācijas izdevumi

— 92.360.—, b) °/o o/o par obligācijas aiz-

ņēmumu un norakstījumu — 276.781.—.

Kopā 369.141.— zelta rubļi.

Tā tad, saskaņā ar iepriekšējiem ap-

rēķiniem, atskaitot izdevumus, pēc pro-

jekta — paredzamā peļņa 45.277,— zel-

ta rubļi gadā.
Pilsētas valde pieņēma arī kommisijas

priekšlikumu — ievest visā pilsētā
vienu ūdenstarifu, skaitot 7 kapeikas

par piegādātu kubikmetru ūdens. Šis

ūdenstarifs, spriežot pēc toreizējiem ap-

stākļiem un salīdzinot ar citu pilsētu

tarifiem, bija ļoti mērens. Ūdeni iedzī-
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votājiem turpmāk piegādāja vienīgi ar

ūdensmērītāju kontroli. Pirms tam

maksu par ūdenspatēriņu aprēķināja

pēc nekustamu īpašumu ienesības, ko

novērtēja pilsēta, un vienīgi rūpniecī-

bas vajadzībām patērēto ūdeni kontro-

lēja ar ūdensmērītāju palīdzību.

Maksa par patērēto ūdeni bija toreiz

noteikta 1/6
0/o iekšpilsētā, bet pārējās

pilsētās daļās no desmitkārtējās

nekustama īpašuma skaidras peļņas.
Tā kā tāda maksa sekmēja lieku ūdens-

patēriņu, tad pilsētas valde atrada par

lietderīgu visos namos sistēmatiski uz-

stādīt ūdensmērītājus un turpmāk ūde-

ni piegādāt vienīgi ar ūdensmērītāju

kontroli.

Jaunā ūdensvada ienesības aprēķinam

par pamatu pieņemts 6.400.000 kubik-

metru liels ūdenspatēriņš gadā, kas at-

bilst pilsētai piegādātā ūdens 8.000.000

kubikmetriem.

Sākumā tomēr šo ūdenspatēriņu nepa-

redzēja sasniegt; jo bija jārēķinās, ka

pirmos gados, kad namos tikko nostā-

dīs ūdensmērītājus, samazināsies ne

tikai nelietderīgi izlietotais, bet arī vis-

pārējais ūdenspatēriņš.

Jaunā ūdensvada būves darbus nobei-

dza un ekspluatāciju uzsāka 1904. gada
26. oktobrī.

Jaunais ūdensvads Bukultos sastāvēja

no sekošām atsevišķām ierīcēm;

1. Ūdensvada aku rinda, 5,6 kilomtr.

garumā, ar 42 akām un diviem šifona

vadiem. 14 akas bija pieslēgtas pie rie-

tumu šifona, bet pārējās 28 akas — pie
austrumu šifona vada. Sifonvada caur-

mērs — 230—1000 mm.

2. Pumpju stacija pie mazā Baltezera

— 18 kilomtr. attālumā no Rīgas —

ar vienu lielu krājaku, 3 lieliem tvaika

sūkņiem (katra jauda — 360 HP), kuri

spēj katrs piegādāt 292 litru ūdens se-

kundē, un 3 tvaika katliem ar 72 m 2

sildvirsu, 1 ekonomeizeru un pārkar-

sētājiem, kas pārkarsē tvaiku līdz —

300° C.

Ūdenstvertne Āgenskalnā, Alises ielā,
celta 1910. gadā.

3. Mazā ekshaustora stacija pie Venču

ezera — 3,5 kilometru attālumā no gal-
venās pumpju stacijas — gaisa nosūk-

šanai no šifona vada.

4. Ūdenspiegādāšanas maģistrāle no

Bukultiem līdz Rīgai — 16,5 kilometru

garumā — ierīkota ar 800 mm un 600

mm ķeta augstspiedu caurulēm, 3 tu-

neļiem zem dzelzceļa un vadiem zem

Juglas upes.

Jaunā ūdensvada būve izmaksāja kop-
summā 2.571.111 zelta rubļus. Salīdzi-

not īstos būves izdevumus ar paredzē-

tajiem, ietaupīti 429.000 zelta rubļi.

Veco Daugavas ūdensvadu paredzēja

atstāt darba spējīgu arī pēc jaunā

ūdensvada nodošanas ekspluatācijai, lai

varētu pilsētu apgādāt ar ūdeni tādā

gadījumā, ja jaunā ūdensvada darbībā

rastos traucējumi vai arī bojātos ūdens-

piegādāšanas maģistrāles.
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Finansiālā ziņā jaunā ūdensvada dar-

bība pirmos gados uzrāda sekošus re-

zultātus:

Saskaņā ar 1906. gada pārskatu, pilsētai

piegādāti 6.828.905 kubikmetru ūdens.

Par to ieņemti 351.522,81 zelta rubļi,

ekspluatācijas izdevumi — 99.572,29 zel-

ta rubļi; tā tad atlikums 1906. gadā

|- 251.950,52 zelta rubļi. Procentes par

ieguldīto kapitālu bija 151.795,51 z. r.

un vērtību amortizācija 104.540,60 z. r.,

par abām kopā 256.336,10 zelta rubļi.

Atskaitot kā kapitāla procentus, tā

vērtību amortizāciju, ūdensvada komer-

ciālais pārskats minētā gadā uzrāda

nelielu iztrūkumu 4.385,55 z. rbļ.

Turpmākos gados deficits samazinājās

ļin jau 1912. gadā, pieaugot ūdenspatē-

riņam līdz 9.204.189 kubikmetriem, grā-

matu noslēgums uzrāda, atskaitot arī

kapitāla procentus un vērtību amorti-

zāciju, peļņu 11.517,02 zelta rubļus.

1913. gadā ūdenspatēriņš pieauga līdz

11.114.177 kubikmetriem un peļņa sa-

sniedza 39.879,66 zelta rubļus.

Bukultu gruntsūdens, pēc izdarītām

analizēm uzskatāms par ļoti tīru. Min-

chenes profesors Petenkofers, kuru pil-
sēta uzaicināja dot savu atzinumu par

ūdens noderīgumu, paziņoja: „Ūdens ir

ļoti tīrs un pilnīgi piemērots lietošanai

kā dzeramūdens; jo tik tīros ūdeņos
un pie tam tādā temperatūrā, kādu uz-

rāda Bukultu gruntsūdens, sastopamas

vienīgi vienkāršas un cilvēkam nekai-

tīgas ūdens sīkbūtnes, pie tam niecīgā

daudzumā. Cilvēku veselībai kaitīgas

patogenas sīkbūtnes pieradušas pie la-

bākas barības un aiziet ātri bojā, cī-

noties ar aklimatizētām ūdensbakteri-

jām. Rīgas pilsētai, kuras rīcībā tik

labs ūdens, var novēlēt laimi!"

Tekošie bakterioloģiskie ūdenspētījumi,
kurus nekavējoši izveda pēc jaunās
ūdensvada ekspluatācijas uzsākšanas,

apstiprināja profesora Petenkofera slē-

dzienu un pierādīja, ka ūdens labuma

ziņā nesvārstās, bet pastāvīgi uzrāda

tās pašas labās īpašības.
Līdz 1906. gadam šis dzeramūdens bija

pieietams vienīgi Daugavas labā krasta

iedzīvotājiem, jo uz Pārdaugavu vēl ne-

gāja ūdenspiegādāšanas maģistrāle.
1906. gadā, pēc vienošanās ar dzelzceļu,

pilsēta ierīkoja uz Daugavas dzelzceļa

tilta 250—300 mm diam. ūdensvadu, lai

varētu piegādāt arī Pārdaugavai tīro

ūdeni.

Ūdensvada pasargāšanai pret salu, va-

du apklāja ar 5 mm biezu korķa segu,

apliktu ar cinkotu skārdu. Šis vads pil-
sētai izmaksāja 67.779,93 zelta rubļus.
Vada garums ir 750 tek. mtr. un pie

klimatiskiem apstākļiem, kādi pastāv

Rīgā, tas ir reti sastopama techniska

ierīce. Salīdzinot ar maģistrāles ierī-

košanu zem Daugavas gultnes, ūdens-

vads pār tiltu izmaksāja daudz lētāki

un atbilst pilnīgi visām prasībām.
Tai pašā gadā pilsēta uzsāka Pārdau-

gavā ūdensvada tīkla ierīkošanu un

vadu vilkšanu pa dažādām Pārdaugavas

ielām, bet uz labā krasta pieslēdza pie

tīkla Sarkandaugavas rajonu.

Arī laikā no 1906.—1914. g. pilsēta tur-

pināja paplašināt ūdensvada tīklu. Ēkas

sistēmatiski apgādāja ar ūdensmērītā-

jiem.

Tīklu tālāk paplašinot, ūdenspatēriņš

Pārdaugavā ievērojami pieauga un tam-

dēļ vajadzēja celt ūdenstvertni, lai arī

Pārdaugavai būtu vajadzīgais ūdens-

daudzums krājumā, ko piegādāt iedzī-

votājiem dzelztilta atslēgšanas gadīju-

mā, kad kuģus oaurlaižot, pārtraukta

ūdenspiegādāšana no labā krasta. Šī

tvertne uzcelta Āgenskalnā, Alises ielā,

un var uzkrāt 2000 kubikmtr. Viņas
būve sagādāja grūtības, jo sliktie un

mīkstie zemesslāņi prasīja sevišķu
dzelzsbetona pamatojumu. Visa bū-

ve tāpēc izmaksāja 139.429,47 zelta

rubļus.
Šinī laikā ūdenspatēriņš bija sasniedzis

tādus apmērus, ka vajadzēja pagarināt

aku rindu Bukultos. Tās akas, kuras

bij ierīkojis inž. Smreckers, izrādījās
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nepiemērotas smalkajiem smilšu slā-

ņiem Bukultos, jo īsā laikā aizsērēja

un kļuva nederīgas. Tās bija jābūvē
citā veidā. Pēc attiecīgiem mēģināju-
miem izrādījās par vispiemērotākām
6" cauruļu akas, apklātas ar vara sie-

tiem un grāvēja filtriem. Šīs akas pa-

stāv vēl tagad un atbilst prasībām.

Nepatīkamu pārsteigumu iedzīvotājiem

sagādāja 1906. gada 16. oktobrī sūc-

vadu bojājumi pumpju stacijā un 1907.

gada 21. novembrī 800 min diam. ūdens-

maģistrāles bojāšanās, kad pārtrauca

ūdenspiegādāšanu no Bukultu akām un

kādu laiku piegādāja atkal Daugavas
ūdeni. Jau tad ienāca priekšlikums rū-

pēties par vajadzīgo drošību ūdenspie-

gādāšanā, lai līdzīgi gadījumi neatkār-

totos. Sevišķi no svara bij vēl vienas

ūdensmaģistrāles vilkšana no Bukultiem

uz Rīgu.
1911. gadā minēto priekšlikumu izveda

dzīvē. Šo otro galveno ūdensmaģistrāli

lika līdztekus pirmai, sākot no Bukul-

tiem līdz Džutes ielai, bet tālāk — pa

nomaļu ielām, lai aptvertu pilsētu gre-

dzena veidā un uzlabotu arī nomales

vados ūdensspiedienu, kas tur bija sa-

mērā vājš. Šo pašu iemeslu dēl uz-

cēla vēl jaunu ūdenstvertni ar 2000

kubikmetru tilpumu Čiekurkalnā. Tās

būve izmaksāja 161.759,72 z. rub.

Pasaules karam izceļoties, 1914. gadā

pārtrauca visus tālākos ūdensvada iz-

būves un paplašināšanas darbus. Kara

gadi nedeva nekā iepriecinoša. Sakarā

ar rūpniecības uzņēmumu evakuāciju
uz Krieviju un saimnieciskās dzīves ap-

stāšanos, ūdenspatēriņš strauji samazi-

nājās. Ūdensvadam draudēja evakuācija
vai pilnīga iznīcināšana, stratēģisku ie-

meslu dēļ. Pilsētas pumpju stacija ka-

ra gados atkārtoti ietilpa kaujas joslā,
bet kā par brīnumu palika nebojāta.

Turpretim pilsētas ūdensvada tīkls at-

kārtoti cieta bojājumus, bet tos bija

iespējams samērā drīz izlabot. Slik-

tāki apstākļi bija ar ūdensvadu uz

dzelzstilta. 1917. gadā krievu karaspēks,

stratēģisku iemeslu dēļ, uzspridzināja

Pētīšanas darbi Zaķu muižas rajonā.

abus dzelzs tiltus, līdz ar to iznīcinot

ūdensmaģistrāli uz vecā dzelzstilta. īsā

laikā tilta izlabošana nebija iespējama,

bet lai neatstātu Pārdaugavas iedzīvo-

tājus Ipilnīgi bez dzeramūdens, tad

pilsēta pārņēma savā rīcībā Vilden-

berga fabrikas (Bauskas ielā 10) mazo

pumpētavu un piegādāja iedzīvotājiem
ūdeni no fabrikas artēziskās akas, kura

deva tik mazus kvantumus, ka ie-

dzīvotājiem bieži pietrūka ūdens; arī

spiediens vados bija mazs, stipri svār-

stījās un namu augstākos stāvos pa

lielākai daļai nebija ūdens. Šos trūku-

mus varēja novērst tikai pēc tam, kad

vecam dzelzstiltam uzcēla koka pārlai-

dumu bojāto dzelzsfermu vietā un ie-

rīkoja pagaidu ūdensvadu.

Bermonta uzbrukumos 1919. gadā pa-

gaidvadu atkal iznīcināja. Arī otrs pa-

Igaidvads, kuru ierīkoja pēc tam, gāja

bojā tilta katastrofā pa ledus iešanas

laiku.

1924. gadā veco dzelzstiltu saveda kār-

tībā un uzcēla 3 jaunas dzelzsfermas.
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Akas urbšanas darbi Zaķu muižas rajonā.

Tai paša gada arī atjaunoja ūdensma-

ģistrāli uz tilta.

Pēc kapa un revolūcijas tikai ar 1920.

gadu varēja uzsākt kārtīgu saimniecību.

Visas pūles arī tuvākos gados bij jā-

pieliek, lai ievestu ūdensvada darbībā

kārtību un racionalizētu saimniecisko

dzīvi. Šis uzdevums nebija viegls, jo

pilsētas finansiālais stāvoklis bija ār-

kārtīgi grūts. Kavēja arī citi apstākļi.
Piemēram, akmeņogļu trūkuma dēļ,

ūdensvada katlu kurināšanai bija jā-

lieto malka, kaut gan šāda kurināša-

na deva zaudējumus un arī katlu sil-

dīšanas ierīces bij piemērotas akmeņ-

oglēm.

Turpmākos gados saimnieciskā dzīve

uzplauka un līdz ar to atkal sāka pie-

augt ūdenspatēriņš. Arī ūdensvada fi-

nansiālais stāvoklis uzlabojās, bet to-

mēr tā budžetu varēja sabalansēt tikai

ar grūtībām. Arī vērtību norakstīju-
mus tuvākos gados nespēja izdarīt. Gal-

venie cēloņi šai parādībai bija valūtas

inflācija. Tikai pēc Latvijas valūtas sta-

bilizācijas ūdensvada saimnieciskā dzī-

vē radās kārtība.

Udenstarifu noteica 12 sant. par kubik-

metru.

Laikā no 1923. līdz 1925. gadam ne-

kādus ūdensvada paplašināšanas dar-

bus neizveda. Pilsētas akas Bukultos,
kā arī ūdensvada tīkls apmierināja vi-

sas prasības. Lielāki naudas līdzekļi

bija vajadzīgi vienīgi veco aku atjau-

nošanai Bukultos.

Jaunā ūdensvada būves laikā Rīgā uz

katru iedzīvotāju skaitīja tikai 80 litru

ūdenspatēriņa dienā. Pēc pasaules kara

ūdenspatēriņš ievērojami pieaudzis un

pārsniedz tagad 130 litru dienā uz ie-

dzīvotāju.
Lai gan iedzīvotāju skaits Rīgā pēc pa-

saules kara ir mazinājies un Rīgā skai-

tās tikai ap 380.000 iedzīvotāju, t. i.

par 137.000 iedzīvotājiem mazāk kā

pirms pasaules kara 1913. gadā, tomēr

ūdensvada tīkla robežās iedzīvotāju

skaits, salīdzinot ar pirmskara gadiem,

nav mazāks. Arī gada patēriņš līdzīgi

pieaudzis. Tā jau 1927. gadā piegādā-
tais ūdens daudzums Rīgas pilsētai sa-

sniedz 12.492.691 kub. mtr., pārsnie-

dzot tādā kārtā Rīgas pilsētas vislie-

lāko gada patēriņu pirms pasaules ka-

ra par 840.214 kub. mtr. 1930. gadā

ūdenspatēriņš sasniedzis pat 15.171.466

kub. mtr.

Rīgas pilsētas ūdensvada tīkla kopga-

rums 1926. gada sākumā bija 295 kilo-

metru. Pie tam tikai 2/3 Rīgas ielu kop-

garuma apgādātas ar ūdeni. Ir veseli

pilsētas rajoni, kuriem ūdens nepiecie-

šams, bet tomēr veselīgā Rīgas ūdens

vēl nav. Tā, sekošos rajonos ūdens-

vads ievests tikai pa daļai vai pilnīgi
trūkst.

Daugavas kreisā krastā: Iļģeciemā,

Nordeķos, Bolderājā, Zasulaukā, Šam-

pēterī, Anniņmuižā, Solitūdē, Plesko-

dalē, Bieriņos, Ebelmuižā, Ziepniekkaļ-

nā, Bišu muižā un citur.

Daugavas labā krastā: Purvciemā, Vid-

zemes šosejas rajonā, Meža parkā, Lā-

ču muižā, Latgales priekšpilsētā, Sar-

kandaugavā, Mīlgrāvī un citur.

Atzīstot, ka minētās nomalēs higiēniski

apstākļi jāuzlabo un jāieved ūdensvads,

Rīgas pilsēta stājusies jau 1926. gadā

pie ūdensvada tīkla paplašināšanas. Asā

dzīvokļu krize, kāda bija novērojama

pēc pasaules kara daudzās pilsētās, pa-

mudināja Rīgas iedzīvotājus stāties pie

jaunu ēku celšanas. Sevišķi ģimeņu
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māju būvi piekopa pec kara gados, uz-

ceļot pat veselas kolonijas.
Tā kā prasība pēc dzīvokļiem Rīgā bija
loti akūta, fad pilsēta šo iedzīvotāju
pasākumu veicināja, gan piešķirot va-

jadzīgo zemi apbūvei, gan . pabalstus
naudā, līdz ar to radās arī vajadzība
apgādāt apbūvētos apgabalus ar ūdeni,

paplašinot ūdensvada tīklu. Lielākus

ūdensvada tīkla paplašināšanas darbus

izveda sākot ar 1928. gadu. Tā 1928.

gadā ūdensvada tīklu pagarināja par

9,197 kilomtr., bet 1929. gadā par 16,366

kilomtr. un 1930. gadā par 5,241 kilomtr.,

ieguldot minētā izbūvē šinī laikā, kop-

summā Ls 709.985,67. Tīkla paplašinā-
šana izdarīta galvenām kārtām se-

košos rajonos: 1) Ilģeciemā, 2) Zasu-

laukā, 3) Sarkandaugavā, 4) Meža par-

kā un 5) Vidzemes šosejas rajonā.

Maksāt nespējīgo iedzīvotāju vajadzī-
bām pilsēta ierīkoja veselu tīklu brīv-

krānu: Anniņmuižas ielā — 2 brīvkrā-

nus; Slokas ielā pie Bolderājas dzelz-

ceļa — 1; Bullu ielā pie Bolderājas

dzelzceļa — 1; Meža parkā pie Kokne-

ses prospekta — 1; Purvciema rajonā
— 3; Ilģeciemā rajonā — 2.

Pastāvīgi pieaugošais ūdenspatēriņš pil-
sētā jau 1926. gadā prasīja aku rindu

paplašināšanu Bukultos un 1926. gadā

pilsēta pagarināja vajadzīgo šifona va-

du Bukultos par 1,35 kilometriem un

pieslēdza pie tā 20 jaunas akas. Aku

rindu izbūvēja līdz Remberģu robežai.

Līdz ar to Bukultu muižas novads

ūdensvada vajadzībām pilnīgi izmantots

un turpmākā paplašināšana nav iespē-

jama. Tā kā ūdenspatēriņš tomēr tur-

pina pieaugt, vajadzīgā ūdensdaudzu-

ma sagādāšanai turpmākos gados jā-

meklē citi novadi, kuros jāuzsāk aku

būve un jābūvē ūdensvads ar attiecī-

gu aku rindu, šifona vadiem un jauna

stacija.

Piegriežot šim svarīgam jautājumam se-

višķu vērību, pilsētas valde uzdeva se-

višķai speciālistu kommisijai izvest pē-

tīšanas darbus citos novados.

Pēc agrākos gados izvestiem pētīju-

Filtru caurules ielaišanaurbumā — Zaķu muižas

rajonā.

miem visnoderīgākais apgabals šīm va-

jadzībām izrādījās Zaķu muiža.

Uz 1920. gada agrārās reformas likuma

pamata Zaķu muiža ieskaitīta valsts ze-

mes fondā. Ūdensvada būvei vajadzīgās

zemesplatības Rīgas pilsēta pieprasīja,

un valdība, pēc jautājumu plašākas no-

skaidrošanas, piešķīra Rīgas pilsētai

ūdensvada ierīkošanai Zaķu muižā vaja-

dzīgo zemes joslu, bez tam vēl piešķī-

ra Rīgas pilsētai uz zemēm aku līni-

jas apkārtnē servitūtu tiesības, seviš-

ķas aizsardzības joslas ierīkošanai.

Pētījumus paredzēts uzsākt nekavējoši
un izvest 2 gadu laikā.

Pētījumu nolūks ir noskaidrot sekošus

jautājumus: 1) kādu ūdensdaudzumu

būtu iespējams no minētā novada da-

būt, 2) kādās vietās Zaķu muižā aku

rinda būtu ierīkojama un 3) vai ūdens

minētā novadā ir tīrs un higiēniskā zi-

ņā iedzīvotāju vajadzībām lietojams. Šo

3 jautājumu atrisināšana prasa veselu

rindu papildu jautājumu noskaidro-

šanu.

Jānoskaidro gruntsūdens tecēšanas vir-
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ziens un ūdenslīmeņa kritums. Šim no-

lūkam jāierīko visā Zaķu muižas terri-

torijā un Berģa muižā, kura pieslienas

pie Zaķu muižas, ap 130 novērošanas

akas un jāizved gruntsūdens līmeņa no-

vērojumi. Ģeoloģiskie urbumi dotu ie-

spēju konstatēt gruntsūdens straumes

šķērsgriezumu un nosacīt visizdevīgā-

kās vietās aku rindu, šifona vadu un

pumpētavas ierīkošanai ar visām pa-

līgu ierīcēm. Ūdens daudzuma noteik-

šanai jāierīko kādās 3 vietās normālas

akas un jāizved pumpēšanas mēģinā-

jumi ilgāku laiku, novērojot pie tam

gruntsūdens līmeņa svārstības.

Ūdens labumu un derīgumu jānoskaidro

ar ķīmiskas un baktērioloģiskas ana-

lizēs palīdzību.
Pētīšanas darbi ir diezgan plaši un vi-

ņus paredzēts izvest līdz 1932. gadam.
Pētīšanas gala rezultāti dos iespēju sa-

stādīt galīgu projektu jaunā ūdensvada

būvei, kā arī aprēķināt vajadzīgas nau-

das summas būves izvešanai. Jau tagad

iespējams teikt, ka ūdens kvalitātīvā

ziņā pilnīgi noderīgs Rīgas iedzīvotāju

apgādāšanai ar ūdeni, jo tam nekādas

negatīvas īpašības nepiemīt.

Par ūdensvada līdzšinējo attīstību un

darbību sniedz pārskatu sekošā tabele:

Pilsētas artēziskas akas.

Ūdensvada tīkls sākumā bija ierīkots

vienīgi pilsētas centrālā daļā, bet tiem

iedzīvotājiem, kuri dzīvoja ārpus cen-

tra, pilsēta ierīkoja gruntsūdens akas.

Tanī laikā šīs akas deva labu ūdeni,

Gads
Atlikums Dēficits Ieņēmumi Izdevumi

Ūdens pa-

tēriņš

Ūdensvada

tīklagarums

Kilometri

Udensme-

rītāji

SkaitsRbļ. Rbļ. Rbļ. Rbļ. Kubikmetri

1900/1
1901/2
1902/3

1903/4
1904

12.707,79 184.186,70
203.180,32

208.430,43
223.238,97

121.051,47

197.894,49
165.850,51

173.504,25
155.287,59

71.260,99

6.233.300

6.276.117

6.138.463

6.434.510

3.386.086

103

106

109

111

113

276

193

204

283

303

37.329,81

34.926,18

67.951,38
49.790,48

I pusgads

6.750.111

6.828.905

6.901.880

6.708.883

7.362.339

7.712.074

8.221.759

9.004.189

10.114.177

11.652.473

9.197.020

7.210.065

135

147

149

160

169

177

205

234

271

293

294

294

982

1665

2311

2814

3125

3577

3953

4531

5020

5297

5267

5170

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

241.814,47

251.950,57
214.137,69

234.732,97
233.384,38

253.813,72
258.819,21

320.241,70
376.658,73

391.505,74

380.142,38
148.332,80

325.265,68

351.522,81
314.441,01

332.929,04
320.026,44

355.748,64
362.678,57

463.132,76
517.184,74

559.436,82

546.688,90
342.394,00

83.451,21

99.572,24
100.303.32

98.196,07
86,642,06

101.934,92
103.859,36

142.891,06
140.526,01

167.931,08

166.546,52
194.061,20

1917

1918

Vācu markas Vācu markas Vācu markas Vācu markas

8.334.919

6.733.885

294

294

5152

5218

170.769,02 850.978,98 680.209,96

1919

1920

1921

1922

Latvijas rubļi Latvijas rubli Latvijas rubļi Latvijas rubļi

7.573.261

7.784.538

8.657.714

9.236.081

294

294

294

294

5166

4879

4966

5020

61.249,87 764.462,95

2.875.794,88
13.666.697,92

30.369.756,77

825.712,82
2.840.007,73

16.235.749.—

17.773.717,94

35.787,15
2.569.51,08

12.596.038,83

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

Ls Ls Ls Ls

9.501.896

10.512.854

10.893.247

11.348.513

12.492.661

12.984.494

14.194.306

15.171.466

295

295

295

297

297

306

323

328

5129

5250

5305

5437

5540

5692

5960

6234

403.522,68
198.032,59

594.598,88

713.754,36
724.412,73

650.383,09
996.360,28

926.135,39

735.875,91

673.836,44
1.033.968,70

1.179.023,25
1.142.501,56

1.228.037,66

1.393.527,95
1.337.952,82

332.353,23

475.803,85
439.369,82

465.268,89
418.088,83

577.654,57
397.167,67

411.817,43
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Miera dārzs.

jo zemesslāņi bija vēl pietiekoši tīri.

Artēzisku aku ierīkošanu pilsēta iesā-

ka 19. g. s. astoņdesmito gadu sākumā,

jo, sakarā ar pilsētas territorijas ap-

būvi, zemē iekļuva netīrumi, kuri pa-

darīja gruntsūdeni dzeršanai nederīgu.
Pēc lipīgo sērgu parādīšanās un izpla-
tīšanās, sevišķi pēc cholēras 1892. gadā,

pilsēta steidzami pavairoja artēzisko

aku skaitu ar 6 jaunām akām. Arī

turpmākos gados artēzisko aku skaits

ievērojami pavairots.

Netīrais Daugavas ūdens, kuru piegā-

dāja Rīgas iedzīvotājiem līdz 1905. ga-

dam, bija pa daļai vainīgs lipīgo sērgu

izplatīšanā.

Lai tās apkarotu, paredzēja pārklāt vi-

su pilsētas territoriju ar artēzisko aku

tīklu. Tā kā visur pilsētā atrodams

mērēnā dziļumā dzeršanai derīgs artē-

zisks ūdens, tad nebija sevišķas grū-
tības šo projektu reālizēt. Aku dzi-

ļums ir gan dažāds, bet nepārsniedz
124 m. Ūdens uzskatāms par tīru, bet

drusku ciets un uzrāda ap 14 vācu

grādu. Veselībai kaitīgas vielas dziļā-

kos slāņos nav konstatētas.

Rīgas pilsēta tāpēc 6 gados ierīkoja
40 jaunas artēziskas akas.

Pēc jaunā ūdensvada uzbūves Bukultos,
kad pilsētas iedzīvotājus varēja apgā-

Bradājamie baseini.

dāt ar tīru un veselīgu gruntsūdeni,
artēziskās akas zaudēja savu nozīmi.

Minētās akas jau nekādā ziņā nevar at-

vietot centrālo ūdenspiegādes sistēmu

tik lielā pilsētā kā Rīgā, kura spēj plaši
attīstīties un kurai pie tam piekrīt lie-

las tranzitostas uzdevumi.

Sevišķi saimnieciskā ziņā artēziskas

akas ir neizdevīgas, jo prasa dārgus
remontus.

Pēc jaunā ūdensvada ekspluatācijas uz-

sākšanas artēzisko aku būvi pārtrau-

ca. Turpretim piegrieza lielāku vērību

ūdensvada tīkla paplašināšanai un va-

du vilkšanai pa nomalēm, lai padarītu

veselīgo Bukultu ūdeni pieietamu no-

maļu iedzīvotājiem. 1924. gadā papla-

šināja pilsētas robežas un pievienoja

pilsētai Bolderāju, Daugavgrīvu, Mīl-

grāvi, Kundziņsalu un citas nomales.

Pacēlās jautājums par šo nomaļu ie-

dzīvotāju apgādāšanu ar derīgu dze-

ramūdeni. Paplašināt ūdensvada tīklu

līdz šīm nomalēm, ārkārtīgi lielo iz-

devumu dēļ, sakarā ar vadu vilkšanu

zem Daugavas dažādām pietekām, iz-

rādījās par neiespējamu. Tamdēļ bija

jāstājās pie artēzisko aku rakšanas, un

1923. gadā ierīkoja vienu aku Zaķu salā.

1925. gadā ierīkoja vienu aku Purvcie-

mā un vienu aku Daugavgrīvā.
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Ar minētām artēziskām akām tomēr

nebija iespējams apmierināt iedzīvo-

tāju prasības minētās nomalēs pēc laba

dzerama ūdens un tamdēļ Rīgas pil-

sēta ierīkoja vēl 16 artēziskas akas se-

košās vietās: Bolderājā — 3 artēziskas

akas; Vec-Mīlgrāvī 2; Solitūdē —

2; Kundziņsalā — 3; Kaķasēkļa dambī

— 1; Lucavsalā — 1; Daugavgrīvā —

1; Purvciemā — 1; Jaun-Mīlgrāvī —

1; Voleros — 1; izdodot par aku ic

rīkošanu kopsummā Ls 113.409,54.

Artēzisko aku kopskaits, ieskaitot jaun-
ierīkotās, uz 1. I. 31. g„ 70 gab.

Tipomontāžs
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UGUNSDZĒSĪBARĪGĀ

A. KIEZNERS

Brandmajors

Rīgas pirmos pastāvēšanas gadsimteņos

ugunsdzēsība atradās amatu meisteru

apvienības (ģildu) rokās, kuru locek-

ļiem ugunsgrēku gadījumos bija jāie-
rodas ar spaiņiem un slotām uz uguns-

grēka dzēšanu savā rajonā. Virsuzrau-

dzība piekrita pilsētas pārvaldei, resp.

birģermeisteram.

Ka šāda veida ugunsdzēsība ir bijusi

nesekmīga, redzams no tā, ka Rīga vai-

rākkārt gandrīz pilnīgi izdegusi: 1547.

gada 21. maijā nodega pus pilsētas un

Doma baznīcas tornis; 1576. gada 23.

jūlijā nodega 3A pilsētas; 1677. gada
21. maijā bija vislielākais ugunsgrēks,
kas sākās no pulvera torņa un izpla-

tījās līdz 13. janvāra (Kārļa) ielai; no-

dega arī Pētera un Jāņa baznīcas; 1689.

gada 23. jūlijā nodega apm. 3A pilsē-
tas; 1721. gada 21. maijā zibenis iespēra

Pētera baznīcas tornī, kas degdams no-

gāzās un aizdedzināja Grēcnieku ielā

6 mājas; šinī reizē bija arī cilvēku

upuri.

Kā pirmais speciālais ugunsdzēšamais

rīks bija no Vācijas 1475. gadā atvestās

rokas šļirces — apgādātas ar ādas šļū-
teni un pēc savas konstrukcijas ļoti

primitīvas.

1721. gadā, kad Pēteris Lielais iekaroja

Rīgas ugunsdzēsēju pirmā lielākā tvaika šļirce.

Rīgu, kara cietoksnī tika nodibināta

kara ugunsdzēsības brigāde, kura, sa-

mērā ar tā laika techniku, bija pieklā-

jīgi apgādāta ar dzēšamiem rīkiem un

pastāvēja līdz 1855. gadam.

Pēc Krimas kara visā Krievijā un arī

Rīgā nodibinātas 4 policijas uguns-

dzēsēju komandas, kuras tieši bija pa-

dotas policijmeisteram. Policijas uguns-

dzēsēju komandas darbība bija ļoti vā-

ja, kāpēc 1864. gada 31. augustā sanāca

Rīgā sapulce, kura nodibināja brīvprā-

tīgo ugunsdzēsēju biedrību.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ķē-

rās ļoti enerģiski pie darba; izrakstīja

jaunākās konstrukcijas šļirci, konstruē-

tu no Kārļa Metza Heidelbergā, kā arī

izsauca instruktoru Kārli Metzu, kurš

bija pirmais ugunsdzēsēju biedrību no-

organizētā js Vācijā.

1865. gada beigās brīvprātīgo uguns-

dzēsēju biedrībai bija jau 400 biedru,

kas bija sadalīti 4 nodaļās.

1867. gadā biedrības rīcībā Rīgas—Dau-

gavpils dzelzsceļa pārvalde nodeva pir-

mo tvaika šļirci, sarkano noliktavu ap-

sargāšanai, bet 1876. gadā biedrība no-

Pirmā autošlirce ar gaisa riepām pēc
izmēģinājuma dziļā sniegā.
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Ar automotoru grozamās autotrepes (1924. g.

iegādātas).

pirka savu pirmo tvaika šļirci no fir-

mas Beduve Liege Beļģijā. 1877. gadā

iegādāta vēl viena tvaika šļirce un 1878.

gadā pirmās mēchaniskās trepes.

1880. gadā sākās lielo ugunsgrēku pe-

riods, un, lai sekmīgāki varētu apka-

rot, brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

nodibināja skrejošo kolonnu, kurai jau

Autotrepes darbā f-kas "Delkas" ugunsgrēkā.

algu maksāja Rīgas pilsēta, bet vadī-

ba atradās brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības rokās.

1883. gadā pilsētas valde reorganizēja

ugunsdzēsību pilsētā, pārņemot savā

apgādībā skrejošo kolonnu un visas 4

policijas komandas. Virsvadība par vi-

siem ugunsdzēsējiem palika policijmei-

stera rokās, bet tiešā vadība tika no-

dota skrejošās kolonnas brandmeisteram

Kleingarnam.

Dzēšamo rīku pārvadāšanai uzturēts

samērā liels zirgu parks, jo katras

nodaļas rīcībā ugunsdzēšanai atradās

rīku vāģis, šļirce un dažas mucas. Šos

rīkus pārvafdāja ar 2 un 3 zirgiem. Rī-

ki pamazām apmainīti pret moder-

nākiem, un 1895. gadā iegādāta spē-

cīga tvaika šļirce no firmas „Be-

duve Liege", bet 1902. gadā vēl viena

no firmas Merryweather. 1903. gadā

iegādātas jau 24 m garas ar zirgiem pār-

vadājamas Magirus trepes.

Pēc 1883. gada, pilsētai paplašinoties,
sāka dibināties viena pēc otras brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju biedrības sava ra-

jona sekmīgākai apsargāšanai no uguns-

briesmām. 1907. gada 1. janvārī Rīgas

pilsēta pilnīgi pārņēma policijas uguns-

dzēsēju komandas un skrejošo kolonnu

savā rīcībā, ieceļot par technisko va-

dītāju brandmajoru Šummeri.

Tad ugunsapkarošana milzu soliem sāka

iet uz priekšu un jau 1910. gadā tika

iegādāts pirmais tvaika automobīlis —

šļirce 2000 ltr/mim, bet 1912. un 1913.

gados pa bencīna automobīlim — šļir-

cei, 2000 un 1200 litru ūd. minūtē.

Līdz pasaules kara sākumam ugunsdzē-
sībā vairs nekas netika grozīts, bet vā-

ciem ienākot Rīgā, krievu karaspēks
evakuēdams Rīgu, aizdedzināja fabri-

kas un koku noliktavas, kāpēc daudzo

ugunsgrēku dēj nebija iespējams visās

vietās uguni galīgi likvidēt, bet bija jā-

apmierinājas ar ierobežošanu un jā-

piegriež vērība tiem ugunsgrēkiem, kur

tika apdraudētas dzīvojamās ēkas.

Ugunsdzēsēji strādāja vairākas dienas
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bez atpūtas. Rīgas ugunsdzēšamie rīki

dabūja ciest, jo 1919- g.» lieliniekiem

atstājot Rīgu, daļu rīku bija nodomāts

aizvest pa zemes ceļu, bet daļu atkal

pa dzelzceļu. Tomēr tie atgriesti at-

pakaļ — daļa no Inčukalna, daļa atkal

pa dzelzceļu no Rēzeknes.

1918. un 1919. g. Rīgas ugunsdzēsēji

pavairoja savus rīkus, saņemot uz Rī-

gas ielām no ienaidniekiem pamestos

automobīļus — tos pārveidojot uguns-

grēku dzēšanas vajadzībām.

Darbinieku skaits.

Gads Darbinieku Polic. ugunsdzēs. Pils. ugunsdzēs.

skaits

1901 105 80 25

1902 ICS 80 25

1903 106 80 26

1904 107 80 27

1905 107 80 27

1906 109 81 28

1907 108

1908 110

1909 110

1910 122

1911 122

1912 123

1913 128

1914 129

1915 131

1916 ļ
i»" [ z"u nav-

-1919 i

1920 138

1921 138

1922 132

1923 131

1924 131

1925 132

1926 155

1927 157

1928 154

1929 152

1930 154

Ugunsdzēsēju darba apstākļi, līdzīgi
dzēšamiem līdzekļiem ir pastāvīgi uz-

labojušies. Līdz 1905. gadam ugunsdzē-

sējiem bija jābūt nepārtraukti 8 die-

nas un naktis dienestā, devītā diena

bija brīva, tomēr arī tad vēl vajadzēja
vakarā iet uz teātriem izpildīt drošī-

bas dežūras. Pēc 1905. g. dežūras laiks

Ugunsgrēka signāls.

saīsināts uz 6 dienām ar septīto brīv-

dienu.

1907. gadā pēc ugunsdzēsēju pārņem-

šanas pilsētas valdes pārzināšanā, de-

žūras laiku saīsināja uz 5 dienām ar

sesto brīvdienu, bet 1912. gadā uz 3

dienām ar ceturto brīvdienu un 1921.

gadā uz 2 dienām ar trešo brīvdienu;

1926. gadā ieveda 24 stundas dežūras ar

sekojošām 24 stundām brīvlaika, kā tas

arī pastāv Vakareiropas valstīs, kur gā-

dība par ugunsdzēsību piekrīt pašval-
dībām.

Ugunsgrēka signalizācijas centrāle.
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Ugunsgrēka signāls.

Vislielākā vērība ir piegriesta uguns-
dzēšamo līdzekļu uzlabošanai, sākot ar

1923. gadu, kad pasūtītas 30 metru

garas autotrepes, kuras pienāca Rīgā
1924. gadā. Taī pašā gadā tika saņemta

autošļirce uz gaisa riepām ar centrifu-

gālo sūkni, spējīga dot 1250 litrus ūd.

minūtē. 1925. gadā iegādāta vēl viena

tāda pati šļirce un 1926. gadā divas

līdzīgas iepriekšējām. Līdz ar to pa-

kāpeniski likvidēja zirgu parku. Palika

vairs tikai 6 zirgi V nod. mēchanisko

trepju pārvadāšanai. Arī šos pārējos

zirgus likvidēja 1929- gadā. Tanī pašā
laikā iegādāts pussmagais automo-

bīlis mazo pārnesamo motoršļirču pār-

vadāšanai ugunsdzēšanai pilsētu noma-

ļu rajonos, kur nav hidrantu.

1930. gada 11. aprīlī izcēlās ugunsgrēks

bij. „Provodņika" fabrikā: 270 metru

garā un 5 stāvu augstā dzelzsbetona

ēkā, kuras trīs pirmos stāvos bija no-

krauti Padomju Krievijas lini. Ēkai sa-

gāžoties tika nosisti 2 un ievainoti 3

ugunsdzēsēji. Pēc šī ugunsgrēka izrā-

dījās, ka ugunsdzēsēju rīki ir par vā-

jiem, lai cīnītos ar šādiem uguns-

grēkiem. Tamdēļ vajadzēja pastiprināt

ugunsdzēšamo rīku sastāvu. 1930. gadā

pilsēta nopirka vēl vienu modernu au-

tošļirci ar 100 zirgu spēku stipru „May-
bach" motoru un sūkni — spējīgu dot

2500 litru ūdens minūtē pie 8 atm. spie-

diena.

Sekmīgai ugunsdzēsībai ir no svara ne

tikai labi apmācīta komanda un moderni

dzēšamie rīki, bet tikpat liela vērība

jāpiegriež arī ātrai ugunsgrēku paziņo-

šanai. Rīgas pastāvēšanas pirmsākumā

ugunsgrēku paziņošana bija tikpat pri-

mitīva kā dzēšamie līdzekļi. Ugunsgrē-
ku gadījumos trauksme tika sacelta

kliedzot, klauvējot ar vālītēm, vai

ar tarkšķu palīdzību. Vēlākā laikā

ugunsgrēku paziņošana izdarīta ar

baznīcas zvanu palīdzību, kas pa daļai,
kā veca paraša, ir uzglabājies līdz mū-

su dienām.

Pēc policijas ugunsdzēsēju komandas

nodibināšanās, rātsnama tornī uzvilk-

tas dienā melnas bumbas, bet naktī

sarkani lukturi. Pilsēta bija sadalīta

rajonos un pēc melno bumbu, jeb luk-

turu skaita varēja zināt kādā rajonā

deg. Dienu un nakti tornī atradās sargs

un raudzījās vai pilsētā nedeg. leraugot
lielākus dūmus, vai uguni, sargs ar stie-

pules palīdzību raustīja zvaniņu pie

ugunsdzēsējiem, kuri atradās ārā pāri

rātslaukumam.

1875. gadā Rīgas brīvprātīgie ugunsdzē-

sēji ierīkoja rātsnama pagrabā uguns-

paziņojumu pieņemšanas vietu — te-

legrāfu ar 53 paziņošanas vietām pil-
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Ugunsgrēka aina "Provodņikā" 1930. g. 1. aprīlī.

sētā. Šis telegrāfs bija pirmais visā

Krievijā, kad nodibināta skrejošā ko-

lonna. Vēlāk telegrāfs pārcelts uz

Maskavas ielu 1-b.

1930. gadā pilsēta ierīko Maskavas ielā

1-b modernu ugunsgrēku signālizācijas
centrāli ar 4 apakšcentrāliem uguns-

dzēsēju nodaļās: Matīsa ielā 11, Lu-

dzas ielā 24, Hanzas ielā 5 un Akme-

ņu ielā 17; līdz ar 160 ielas uguns

paziņošanas aparātiem. Vēlāk tīkls pa-

plašināts un tagad uguns paziņošanas
tīkla gaisa un apakšzemes vadu garums

ir 185 kilometri, ar 194 uguns paziņoša-

nas aparātiem.

Zaudējumi, kas cēlušies no ugunsgrē-
kiem.

Zaudējumukopsumma Zaudējumu kopsumma no

no ļaunprātīgas dedzi- dedzināšanas aiz dažādiem
našanas iemesliem

Gads Ls Ls

1926 1.560— 993.107 —

1927 133.350— 732.081 —

1928 152.700— 755.976 —

1929 102.525- 2.431.072,50

1930 35.330— 12.565.937—*)

Izbraukumi uz ziņojumiem.

*) Galvena summa krīt uz „Provodņiku".
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1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

25

26

10

30 !
28 !
19

9

12
11

22

19

28

38

29

22

7

16

7

8

10

7

2

7

6

11

6

8

8

20

16

42

58

37 !
49

103

130

117

54

82

156

162

208

207

175

117

42 ļ
75 ļ
60

66

61

51

48
45

78

90

76

82

86

105
133

178

226

183

170

143

148

219

248

187;
154

198

245

300

239

168

83

133

130

122

99

113

114

102

114

109

133

128

148

191

183

24

16
23

18

28

22

24

32

27

31

36

48

62

45

58

55
62

44

31

55
77

47

69

84

49

42

42

60

56

59

16

12
17

16

30

29

19

48

30

27

39

45

101

88

30

35

96

62

76

80

64
64

77

119

75
100

111

110

130

131

7

17

10

9

13

10

6

4

5

6

1

4

3
7

2

14

9

15

10

285

338

270

288

332

348

388

394

337

390

454

581

725

586

404

235

392

309

307

310

318

276

304

404

341

359

385
421

517
532

a: 472 ļ 2.795 4.908 1.326 1.877 1152 ļll.530
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Ugunsdzēsēju uzturēšanas izdevumi.

Gads Kr. rubļi No 23. V.—3l. XII.

1901 58.763,11
Latv. rbl.

]Z 1919 702.524,23

\Z " 1920 2,565.745,52

0 ' 1921 10.035.233,22

Qofi 7321739
1922 H-691-423,04

1906 7d,Zl/,dy
266 652 42

1907 75.849,80
1923

1908 82.320,28

1909 108.591,39
{ g

1910 150.989,36

1911 99.133,85
1924 337.522,80

1912 118.605,68
1925 413.936,84

1913 235.405,34
1926 578

-
602-80

1914 165.829,70
1927 506-60256

1915 151.54655
1928 474:456,67

ļqifi
1929 527.587,73

1917 ] Ziņu nav.
1930 526 543 01

1918 )

Lai ierīkotu drošu uguns paziņošanu

arī nomalēs un apmierinātu pieprasi-

jumus no rūpniekiem dēļ uguns pazi-

ņošanas aparātu ierīkošanas, radās ne-

pieciešamība paplašināt uguns paziņo-

šanas tīklu. Tāpēc 1931. gadā uguns-

dzēsēju nozare pasūtīja jaunu papildus
centrāli V ugunsdzēsēju nodaļai, kura

varēs darboties pilnīgi patstāvīgi, un,

ja kādreiz tiktu pārtraukta visa sa-

tiksme ar Pārdaugavu, tomēr ugunspa-

ziņošanā traucējumi neceltos.

Interesanti atzīmēt tās izdevumu sum-

inās, kūpas ir prasījusi ugunsdzēsības
lietās nostādīšana Rīgā laikā no 1901.

līdz 1930. g. (sk. tabeli).

Tagad ugunsdzēsība Rīgā tiktālu attī-

stījusies, ka Rīgas ugunsdzēsēji ar savu

ierīci droši var nostāties blakus vie-

nas, otras Vakareiropas valstij, un stāv

stipri tālu priekšā jauno valstu uguns-

dzēsējiem.

Tipomontāžs
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PILSĒTAS ATKLĀTIE DĀRZI UN APSTĀDĪJUMI
A. ZEIDAKS

Pilsētas dārzu direktors

1901. gadā, kad notika Rīgas dibināša-

nas 700 gadu atcere, pilsētas atklātiem

dārziem jau skaitījās 180 gadu ilga pa-

gātne, ja kā vecāko atklāto dārzu skai-

ta Viestura dārzu, kurš ierīkots 1721.

gadā, krievu caram Pēteram Lielam

Rīgā uzturoties un pašam pie šī dār-

za ierīkošanas līdzdarbojoties. No šī

laika līdz 1813. gadam, t. i. gandrīz
simts gadu laikā, apstādījumu ierīko-

šanā no pilsētas pārvaldes puses ne-

kas nav darīts. Šinī gadā uz toreizējā

enerģiskā Baltijas provinču ģenerālgu-

bernātora marķīza Pauluči ierosmi no-

dibinās gandrīz patstāvīga organizācija

„priekšpilsētu apstādījumu komiteja",

kuras mērķis rūpēties par priekšpilsētu

izdaiļošanu ar dārziem un koku stādī-

jumiem, vācot šim nolūkam labprātīgus

ziedojumus no iedzīvotājiem un vaja-

dzības gadījumā izprasot pabalstu no

pilsētas pārvaldes, resp. kases kolleģi-

jas. Šī komiteja pēc valdības apstipri-

nātiemplāniem, kaudamās ar pastāvīgu

līdzekļu trūkumu, 50 gadu laikā, t. i.

līdz 1863. gadam, paveikusi ierīkot Vēr-

maņa dārza pamatapstādījumus, daļu

apstādījumu gar pilsētas kanāļa malām,

Raiņa un Brīvības bulvārus un citas

alejas. Pēc tam, līdz 1879. gadam, kad

ieved pilsētu pārvaldē jaunu kārtību,

šīs komitejas darbība it kā apsīkst un

izpaužas tikai padarītā uzturēšanā. Sa-

skaņā ar jauno pilsētas pārvaldes ie-

kārtu, jaunā dome 1879. gada septem-

brī ievēl sevišķu „dārzu pārvaldi" ar

valdes locekli kā priekšsēdētāju, viņa

vietnieku un trīs piesēdētājus no dom-

niekiem, sekretāru un pilsētas dārznie-

ku kā technisko padomdevēju. Dārzu

pārvalde, kā pilsētas valdes sastāvdaļa,

rīkojas turpmāk kārtēja budžeta rām-

jos — sākumā gan niecīgos apmēros,

bet vēlāk, pateicoties savam enerģis-

kam un lietpratīgam techniskam vadītā-

jam, 20 gadu laikā, t. i. līdz 1901. gadam

uzkopj un paplašina atklātos dārzus un

apstādījumus gandrīz līdz tagadējai

platībai. Reizē ar to Rīgas dārzi ie-

kārtas un uzkopšanas ziņā jau skaitās

pie labākiem Vakareiropā. Lai gan Rī-

gas oentra dārzu rašanai un izveido-

šanai ir gadījuma raksturs, tie pakāpe-
niski ierīkoti daudzos gadu desmitos

un inekad pilsētas komunālā pārval-

de, nedz arī speciālā dārzu pārvalde

plānveidīgu dārzu politiku nav pieko-

pusi, — izņemot marķīza Pauluči ie-

Jēkaba laukums.
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Pilsētas kanālis.

rosmes radīto pirmo pasākumu 1813.

gadā, — tomēr, pateicoties laimīgam

sagadījumam, pilsētas centra apstādīju-
mi atstāj plānveidīga veidojuma ie-

spaidu.

Nākošos 14 gados, — līdz pasaules kara

sākumam, norisinās rosīgākais un ra-

žīgākais apstādījumu ierīkošanas un

izkopšanas posms visā pilsētas atklāto

dārzu attīstības laikā.

Lielā Vērmaņa dārzā 1907. gadā
izdara lielākus skuju koku stādījumus,
bet 1911. gadā ap dārzu ceļ jaunu dzelzs

sētu uz betona stabiem un ierīko pēc

architekta Rēslera metiem četrus glī-
tus augļu kioskus — ik pa divi Tērbatas

un Kr. Barona ielas pusēs.

Mazo Vērmaņa dārzu 1906. un

1912. gadā paplašina un pārbūvē re-

sforācijas ēku un ceļ ap dārzu jaunu
sētu, pēc 1. Vērmaņa dārza sētas pa-

rauga.

Fot. J. Rieksts.

Kanēļa apstādījumos pa šo laiku

nekādi ievērojamāki pārveidojumi ne-

notiek.

Kojusalas dārzu 1901. gadā pa da-

ļai noposta un ēkas nodedzina apkār-

tējo malkas laukumu ugunsgrēks. Nā-

košā gadā tur ceļ jaunu māju un apstā-

da un uzkopj par jaunu nopostīto dārza

daļu. No 1911.—1914. gadam vasarā pa

svētdienām sāk rīkot pirmos brīvkon-

certus. Tie rod lielu piekrišanu apkār-

tējos iedzīvotājos un manāmi mazina

šinī dārzā ieviesušos pašpuicismu.

Torņakalna parks, lai gan pirku-

ma ceļā iegūts jau 1896. gadā, sākts iz-

veidot publiskā dārza vajadzībām tikai

ar 1900. gadu. 1905. gadā piepirkts lie-

lāks gruntsgabals pie Brīvzemnieka ie-

las dārza robežu noapaļošanai. 1910.

gadā celta tagad pastāvošā restorāci-

jas ēka pēc tam, kad 1904. gadā celtā

ēka nodega. Šinī gadā nobeigta arī dār-

za izveidošana.
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Dzegužkalina parks, vietā, kura uz

1701. g. kartes apzīmēta ar nosaukumu

„jēru kalns" un ir augstākais punkts

pilsētas territorijā, iesākts izveidot par

atklātu dārzu 1901. gadā un līdz pa-

saules kara sākumam apstādīts ar ko-

kiem, noklāts ar melnzemes kārtu smil-

šāja nostiprināšanai un zālājiem vaja-

dzīgās augsnes radīšanai un izplanētas

celiņu vietas bez nostiprinājuma. Kal-

na galā, ar skatu uz „Baltās muižas"

pusi, t. i. uz vakariem, ierīkots mazs ka-

fijas paviljons un šīs nogāzes piekājē
uzcelta primitīva muzīkas estrāde, kur

vasarā pa svētdienām notiek kareivju

orķestra brīvkoncerti, tāpat kā Koju-
salas dārzā.

1905. gada parks (Grīziņkalns) jau
1885. gada apbūves plānā paredzēts kā

zaļumvieta, bet iesākts ierīkot par par-

ku tikai 1901. gadā, uz Šampetra brū-

vera Šindlera ierosmi, kurš izpriecas

nolūkiem no jubilejas izstādes laukuma

šurp pārcēla savu alus paviljonu, kā arī

Lielais Vērmaņa dārzs.

noīrēja te uz 12 gadiem 1714 kv. asis

zemes platībuvasaras teātraun citām va-

jadzībām. Kalna smilšāja uzlabošanai

pilsēta uz sevišķa līguma pamata ar

dzelzceļu pārvaldi saņēma 800 kub. asis

labas melnzemes pret 60.000 kub. asīm

smilšu daudzuma no kalna. Zemes uzla-

bošanas vajadzībai bez tam vēl 10 gadu
laikā izvesti un kompostēti visi node-

rīgie atkritumi no tuvākām pilsētas da-

Esplanādes apstādījumi.
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Rožu dārziņš Vērmaņa dārzā.

ļām. 1911. gadā, uzceļot kalna galā

vienkāršu mūzikas estrādi, iekārtas dar-

bi visumā nobeigti. Arī še vasarā, pa

svētdienām, sākot ar šo gadu, sarīkoti

brīvkoncerti līdz pasaules kara sāku-

mam.

Minētā Šindlera uzņēmumi, kuri bija
novietoti divās terrasēs kalna rietumu

nogāzē: atklātā skatuve, vasaras teāt-

ris, dejas grīdas un restorācija, tāpat
blakus esošā balagānu laukumā cirks,

karuseļi un līdzīgas ierīces, svētdienās

un svētku dienās pievilka apkārtējo lie-

lo fabriku strādnieku masas. Bet ba-

lagāniskās izpriecas lielā mērā veicināja

vietējo pašpuicismu un ar to nostipri-

nāja šiem apstādījumiem un tuvākai ap-
kārtnei tik nelabu slavu, kā vēl tagad
daudz pilsētas iedzīvotāju šo aizsprie-
dumu nevar pārvarēt.

Esplanādes apstādījumu vietā

vēl līdz 1901. gadam bija tuksnešains

smilšu laukums, kareivju apmācībai un

parāžu vajadzībām. Te sarīkotas arī

1865., 1871. un 1889. gados Baltijas lauk-

saimniecības izstādes. 1884. gadā lau-

kuma malā pie Brīvības bulvāra uzcelta

pareizticīgo katedrāle un viņas tuvākā

apkārtne iežogota ar dzelzs sētu un iz-

darīti koku un krūmāju stādījumi ar

oeļiņiem un zāļu laukumiem. Septiņ-

padsmit gadu laikā šie niecīgie apstā-

dījumi bija šinī smilšājā kā oāze tuks-

nesī.

1901. gadā, Rīgas 700 gadu dibināšanas

atceres gadījumam, esplanādes laukumā

atkal sarīkoja izstādi, pēc skaita ce-

turto. Šīs izstādes greznie apstādījumi

un sulīgie zāļu laukumi agrākā tuks-

nesī deva tik spēcīgu ierosmi pastāvīgu

apstādījumu ierīkošanai šinī vietā, ka

jau nākošā gada sākumā saņemta uz

attiecīga pilsētas iesnieguma no ka-

pa ministrijas piekrītoša atļauja espla-
nādes apbūvei ar sabiedriskām celtnēm,
mākslas muzeju un komercskolu, un pa-

stāvīgu apstādījumu ierīkošanai, atstā-

jot militārām vajadzībām laukuma vidu,
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aiz katedrāles, 80 X 90 asis lielu pla-
tību.

Apstādījumu ierīkošanas darbus izved

1902. un 1903. gados. Bet 6. maijā 1903.

gadā jau ierīkotās daļas gar Kalpaka un

Brīvības bulv., tāpat gar Elizabetes ielu

tiek nodotas publikas lietošanā. Tanī

pašā vasarā nošosē arī vidējo parādes
laukumu un nobeidz komercskolas un

mākslas muzeja celšanas darbus, bet

1904. g. pavasarī nobeidz apstādījumu
ierīkošanu ap šīm celtnēm un gar Val-

demāra ielu. Novietojot 1912. g. pie-

minekli Barklajam dc Tolli apstādīju-

mos Brīvības bulv. un Elizabetes ielas

stūrī, izdara šinī vietā pirmo reizi pil-
sētas atklātos dārzos apstādījumu pār-
kārtošanu modernā gaumē.

Miera dārzs, Katoļu ielā, no slēgtās

pilsētas kapsētas izveidots par publisku
dārzu 1905.—1908. gados, kad nodots

iedzīvotāju lietošanā. Šis dārzs ievē-

rojams ar to, ka viņā nav paredzēta un

celta neviena dzertuve jeb līdzīga ie-

stāde, kā pārējos nomaļu atklātos dār-

zos, laikam gan aiz pietātes pret bi-

jušo kapsētu, no kuras atvasināts arī

dārza nosaukums. 1909. un 1910. ga-

dos gar Katoļu un Palisādes ielām cel-

Skats 1905. g. parkā.

ta koka seta ar ķieģeļu mūrētiem sta-

biem un mūrētu sokoli.

Jēkaba laukums pie Jēkaba ielas

līdz 1907. gadam lietots kā kareivju ap-

mācības un dažādu balagānu novieto-

šanas laukums un rezervēts sabiedri-

skas celtnes vajadzībām. 1905. gadā tiek

pārvērsts par zaļumvietu ar koku, krū-

māju un puķu stādījumiem, ceļiņiem
un zāļu laukumiem. 1911. gadā, kad

šo laukumu apzīmē kā pastāvīgu za-

ļumvietu, apstādījumus ar kokiem un

krūmājiem ievērojami papildina un pie-

lāgo tos moderno pilsētu zāļlaukumu

iekārtai.

Aleju stādījumi uzsākti 1813. gadā
uz min. marķīza Pauluči ierosmes pa-

mata. Līdz 1880. gadam, kad notika pir-

mā koku skaitīšana, pilsētai bija ale-

jas koku stādījumi ielās un bulvāros

24 verstu garumā ar 10.000 kokiem, no

kuriem gan 1500 gab. bija jāatvieto ar

jauniem.

No 1903.—1911. gadam par jaunu stā-

dīti alejas koki: Elizabetes ielā gar

Strēlnieka dārzu, ap Pāvila baznīcu

Jāņa Asara un Rumpmuižas ielās un

Kronvalda bulvārī. Patlaban alejas ko-
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1905. g. parks. Uzeja koncertlaukumā.

ki atrodas sekošos bulvāros un ielās:

Andrēja ielā, Ausekļa ielā, Baznīcas

ielā, Brīvības bulvārī, Bruņinieku ie-

lā, Pulkv. Brieža ielā, Daugavgrīvas ie-

lā, Elizabetes ielā, Eksporta ielā, Ga-

nību dambī, Ģertrūdes ielā, Hanzas ie-

lā, Jāņa Asara ielā, Jurģu ielā, Kan-

davas ielā, Karlīnes ielā, Ķīšezera ielā,

Kr. Barona ielā, Kronvalda bulvārī,

Maskavas ielā, Miera ielā, Merķeļa ie-

lā, Rēveles ielā, Rumpmuižas ielā, Slo-

kas ielā, Stabu ielā, Zvaigžņu ielā,

Švarcmuižas ielā, Skolas ielā, Pērnavas

ielā, Tērbatas ielā, Valdemāra ielā, Val-

mieras ielā, Šomēru ielā. \

Uzvaras parks, Pārdaugavā, tanī

vietā, kur tagad aiz dzelzceļa dambja
caurbrauktuves sākas Bauskas iela un

tāļāk pa labi nogriežas jaunā Jelgavas

šoseja, 1621. gadā zviedru virsnieks

Kobrons uzcēla pret poļiem apcietinā-

jumus, kurus lietoja arī vēl vēlākos —

1657., 1700., 1709. un 1710. g. kapa gadī-

jumos, kā arī Krimas kara laikā 1854.

gadā. Šiem apcietinājumiem, ar nosau-

kumu „Kobrenskanstes", bija kā esp-

lanāde pieskaitītas apkārtējās pļavas
līdz pat Raņķa dambim, kur pilsēta

nedrīkstēja nekādus pārgrozījumus iz-

darīt un varēja pļavas lietot tikai zāles

pļaušanai, lai gan „skanstes" sen bij
sabrukušas un pa daļai noraktas. Ti-

kai 1908. gadā, pēc desmit gadu ilgām
pūlēm, izdevās toreizējam pilsētas gal-
vām Armitstetam izdabūt no kara un

iekšlietu ministrijām nolieguma atcel-

sanu. Uz Armitsteta ierosmi dārza pār-

valde, saziņā ar attiecīgām pilsētas val-

des nodaļām, sastādīja atbrīvotās es-

planādes lietošanas projektu, kuru dome

30. novembrī 1909. gadā pieņēma un

projekta izpildīšanai atvēlēja 400.000

rubļus un ienākumus no pārdodamiem

gruntsgabaliem, kā arī nolēma šo vietu

turpmāk saukt par Pētera parku, par

piemiņu priekšā stāvošai 200 g. Rīgas

piederībai pie Krievijas valsts.

Minētā projektā bija paredzēts: ielām

un ceļiem — 5,49 ha, apbūvei — 14,88

ha, apstādījumiem — 31,88 ha, kopā

52,25 ha.

Darbi sākās ar melnzemes kārtas no-

rakšanu un territorijas uzrefalēšanu ar

Daugavas smiltīm, kuru vajadzība bija

aprēķināta uz 1,5 milj. kub. metriem.

Līdz 1915. gadam bija uzpildītas un

noklātas ar melnzemi daļas gar dzelz-

ceļu territoriju, gar Šoneru un Bāriņu
ielām. Gar Šoneru ielu izdarīti aleju
koku stādījumi, bet starp šo ielu un

dzelzceļa zemi izdarīti arī pārējie par-

ka ierīkošanas darbi pēc projekta. Rī-

gas evakuācija un vācu iebrukums Kur-

zemē pēkšņi pārtrauca šo grandiozo
darbu uz ilgāku laiku un nav pare-

dzams, kad to varēs turpināt, jo pē-

dējā laikā radušās vēl dažas citas var-

būtības šīs territorijas izlietošanai. Paš-

laik uzpildītās vietas ieņem — sākot

ar 1919- gadu — ģimeņu dārziņi un

parka vieta tagad nosaukta, par pie-

miņu Latvijas atbrīvošanai, par Uzva-

ras parku.

Latvijas valsts pastāvēšanas laikā pil-
sētas dārzu un apstādījumu izkopšana

pamazām ir turpinājusies uz priekšu.
Pirmos pēckara gados, t. i. līdz 1923.

gadam, dārzu pārvaldes nespēja nedz

izkopt, nedz uzraudzīt pret ļaunprātī-

giem un neapzinātiem bojājumiem pil-
sētas atklātos dārzus un apstādījumus
tādā pilnībā, kā tas notika pirmskara

gados. Tamdēļ, iestājoties normālam

laikam, izrādījās, ka daži nomaļu dār-

zi tādā mērā dezorganizēti, ka bija ne-
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pieciešami radikāli pārstrādājumi un,

ņemot vērā sociālās pārgrozības, arī sa-

vā iekārtā dārzi bij jāpielāgo jaunām

prasībām. Šinī laikā notiek arī dārzu

pārvaldes pievienošana pilsētas valdes

nekustamu īpašumu nodaļai, zem «dār-

zu nozares" nosaukuma.

Ar kārtējiem budžeta līdzekļiem dārzu

nozare veic 1923. gadā radikālu Vēr-

maņa dārza apstādījumu iekārtas

grozījumu un gādā par pamatīgu koku

izretināšanuaizaugušās vietās, ar ko pa-

nāk apm. V3daļu. līdz tam nelietojamas
dārza platības atpakaļ atdošanu publi-
kas lietošanā. No jauna iestāda ap 800

dažādu skuju koku, vairākus tūkstošus

ziedu krūmus un ap 25 tūkst, dažādu

ziemcietīgu ziedu augu. Bez tam ie-

rīkots laukumā ap Vērmanes piemi-

nekli plašs rožu dārzs ar 3000 stā-

diem.

Nākošā, 1924. g., uzpilda un par jaunu

ierīko apstādījumus Jēkaba lauku-

mā, bet gadu vēlāk tiek pārveidots
laukums operas priekšā.

Torņakalna parkā 1926. un 1927.

gados nozare uzceļ augšējā dārza da-

ļā mūzikas gliemežnīcu, pēc arch. P.

Peldbaseins 1905. g. parkā.

Kundziņa meta un ierīko pie tās plašu
koncertlaukumu uz terrasēm, no kurām

atveras skats pāri parka lejas daļai
uz Rīgas torņiem. Tāpat tiek izkopta
dārza apakšējā daļa, gar Altonavas ie-

lu, kura pa kara gadiem pārvērtusies

par „džungļiem" un agrākā koncerta

laukuma un mūzikas estrādes vietā ie-

rīko ziedu augu stādījumus. Arī vecā

sēta gar Altonavas ielu tiek novākta

un tā dārzu atklāj ielas gājējiem.

Ilgstošākā darbā, pateicoties nelabvē-

līgiem topogrāfiskiem un augsnes ap-

stākļiem, nozare veikusi Grīziņkalna

(tagad 1905. g. parka) apstādījumu

pārveidošanu. Te uzcelta kalna galā

mūzikas gliemežnīca, pēc arch. H. Pī-

ranga meta, un ierīkots plašs koncert-

laukums. Uz terrasēm, kur pirmskara

gados atradās Šindlera dažādas izprie-

cas ietaises un kuras krievu karavīri,

no Rīgas izvāooties 1917. g. augustā,

līdz pamatiem nodedzināja, ierīkoti ro-

žu dārzs un plašs bērnu rotaļu lau-

kums ar peld- un bradājamiem basei-

niem, ar apsauļošanās vietām, patvē-

ruma telpām un atejām un dzeramā

ūdens ierīcēm.
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1905. g. parks. Rotaļu laukums ar peld- un bradājamiem baseiniem.

„Balagānu" laukumu nodomāts pārvērst

pār plašu zālāju bērnu maija svētkiem

un vingrojumiem. Parka dienvidus no-

gāzes pakājē paredzēts plašs peldba-

seins ar smilšāja krastmali pieaugušo

peld- un sauļošanās vajadzībām. Bet

kalna nogāzes nodomāts apstrādāt tā,

ka pa viņām varētu ziemā piekopt ra-

1905. g.parka austrumu nogāze ziemā. Fot.J. Rieksts.

gaviņu un slēpošanas sportus ir bērni,

ir pieaugušie.

Daudzās mūrētās trepju uzejas un ter-

rasu balstu mūri, kuri nepieciešami pla-

stikas pastiprināšanai un augstumu di-

ferenču ērtai pārvarēšanai, tāpat peld-

un bradājamo baseinu apmales rada iz-

devīgas vietas attiecīgu tēlniecisku vei-

dojumu uzstādīšanai.

Gala rezultātā 1905. g. parks tomēr

būs formā un saturā īpatnējākais Rī-

gas atklātais dārzs, lai gan sekmīgas

veģetācijas attīstībai tas vēl vairākus

gadus prasīs daudz pūļu un kopšanu.
Nelielais Kojusalas dārzs, tāpat kā

pārējie nomales dārzi, aiz nepietieko-
šas kopšanas un uzraudzības pa kara

gadiem galīgi nopostīts. Pie viņa at-

jaunošanas nozare stājās 1927. g. ru-

denī un līdz 1928. g. augusta mēnesim

nobeidza dārza uzkopšanu un izveido-

šanu jaunā iekārtā: uzcēla mūra dzī-

vojamo māju dārznieka dzīvoklim un

publiskām atejām, likvidēja gar ielām

vecas dēļu sētas un to vietā ierīkoja
dzelzs margas; tāpat ierīkoja jaunu

dēļu robežsētu uz betona stabiem. Iz-

kopa zāļu laukumus un iestādīja vai-

rāk tūkstošus ziedu krūmu un augu un

ierīkoja koncertlaukumu ar mūziķu po-
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Torņakalna parks.

dēstu, kā arī bērnu rotaļu laukumu un

atpūtas zālāju. Šaubīgajam elementam,

kas pēckara gados bija okupējis šo

dārzu, viņa jaunais tērps vairs nesim-

patizē, — tie pārcēlušies uz citu vietu.

Bet apkārtējie iedzīvotāji, sevišķi va-

karos, kad notiek brīvkoncerti, tūksto-

šiem pilda dārza ceļiņus un laukumus,

rātni bauda mūzikas skaņas un ziedu

krāšņumu.

Stipri apdzīvotā Latgales priekšpilsētā
nelielais Miera dārzs kara gados

gan mazāk cietis no ļaunprātīgiem

bojājumiem, nekā iepriekš minētie

nomaļu dārzi, bet tā ka viņa ie-

kārta bija novecojusies un vairs neat-

bilda lielajo apmeklētāju un sevišķi

bērnu masu lietošanas vajadzībām, tad

dārzu nozare uzskatīja par neatliekamu

pienākumu, tūliņ pēc Kojusalas dārza

uzkopšanas, stāties pie šī dārza pār-

veidošanas pēc jauna plāna.
Lai to veiktu, bija vispirms jāpaplašina

līdzšinējā dārza territorijā ar zemes

gabalu no slēgtās katoļu kapsētas gar

Skats uz pilsētu.

Jēkabpils ielu. Šinī vietā ierīkots kon-

certlaukums apmēram 5000 apmeklētā-

jiem un novietota mūzikas gliemež-
nīca, kas celta pēc arch. A. Birznieka

meta. Vecā, kokiem aizaugušā rotaļu
laukuma vietā ierīkoti plaši peld- un

bradājamie baseini, smilšu, rotaļu un

apsauļošanās laukumi. Dārza ēnainākā

daļā paredzēts mazāks slēgts rotaļu

laukums vāģīšu bērniem un auklēm,

bet lielākā dārza daļā izveidots plašs

zāļu laukums atpūtas un sauļošanās

vajadzībām bērniem un mātēm. Visas

šīs lietderības tērptas ziedu un zaļumu

ģērbā. Arī te sētas gar ielām likvidēs,

jo praksē pierādījies, ka neslēgtie dārzi

mazāk pievelk postītāju elementus, ne-

kā slēgtie; arī ielas ainavu neiežogotais

dārzs izdevīgāki papildina, nekā iežo-

gotais, un atkrīt arī lielie izdevumi par

žogu celšanu un uzturēšanu. Augšējo
vērā ņemot, dārzu nozare tagad lik-

vidē visiem dārziem novecojušos žo-

gus.

1920. gadā pilsētas dome piekrita vai-
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des lēmumam, likvidēt ābolu un ziem-

svētku tirdziņu Ravelina laukumā

un šo vietu izkopt ar apstādījumiem.

Prāvos zemes daudzumus šī laukuma

uzpildīšanas vajadzībām izdevās par

velti dabūt no tanī laikā ceļamā Splen-
did Palace kino teātra, bet pārējos

darbus nozare veica pa lielākai daļai ar

štāta darbiniekiem. Ar šiem apstādī-

jumiem ir radīta nepārtraukta zaļumu

josla starp 1. Vērmaņa dārzu un Espla-
nādes laukumu.

Nodibinoties 1926. g. Rīgas simfonis-

kam orķestrim Vērmaņa dārzā, Torņa-
kalna dārzā un vēlāk arī 1905. g. par-

kā, vasarā, no jūnijam līdz septemb-

rim, notiek kārtīgi populārās mū-

zikas un simfoniju koncerti, pa

lielākai daļai ar brīvu ieeju. Bet Viestur-

dārzā, Kojusalas dārzā, tāpat arī vēl

1905. g. parkā un Torņakalna dārzā no-

tiek iknedēļas I—2 reizes vakaros, tanī

pat laikā, pūtēju orķestra brīvkon-

certi.

Dārzu nozares tuvākās nākotnes dar-

bības plānā ietilpst: Dzegužkalna iz-

kopšana, Daugavmalas tirgus laukuma

izveidošana ar apstādījumiem un Uz-

varas parka lietošanas plāna izstrādā-

šana un izvešana.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS KANALIZĀCIJA
Inž. R. PĀVELS

Jau 1885. gadā Riga pastāvēja ap 57 km

gari dažādi kanāiizācijas vadi:

1) iekšpilsētā (ar iztekām Rīdzenes ka-

nālā, Daugavā un pilsētas kanālā) —

apaļos skaitļos 14.000 m.

2) Vidzemes un Latgales priekšpilsētās
(ar iztekām Daugavā, pilsētas kanā-

lā, Rodenburga grāvī, pilsētas ga-

nību grāvjos un Kara slimnīcas upī-

tē) — ap 37.800 m.

3) Pārdaugavā (ar iztekām Azenē-Zun-

dē, Ķīleveina grāvī un Daugavā) —

ap 5300 m.

Šiem drenāžu vadiem bij gadījuma rak-

sturs un tikai vietēja nozīme, jo viņus

ierīkoja katrā atsevišķā gadījumā pēc

vajadzības, bez iepriekš sastādīta vis-

pārēja projekta.

Pārslogoties ar netīrumiem, pilsētas ka-

nāla un citu sīkāku ūdens tvērtņu stā-

voklis ap 1890. g. kļuva sanitārā ziņā
neciešams. Pilsētas dome tādēļ 1891. g.

28. janvārī nolēma pasūtīt projektu

iekšpilsētas un abu tuvāko priekšpilsētu

lielāko daļu sistemātiskai apgādāšanai

ar kanāiizācijas tīklu.

Sistemātiskās kanāiizācijas projekts sa-

stādīts 1892. gada beigās, —

un jau
1894. gadā sākās tā realizēšana. Kā

pirmie, visnepieciešamākie darbi izve-

sti: galvenais kolektors Andreja salā

ar izteku Daugavā pie elevātora, koka

kanāls pilsētas ganībās un Klijānu ielā,

kolektors Hanzas un plkv. Brieža ielās,

Kalpaka un Raiņa bulvāros līdz Mari-

jas ielai, kā arī sūkņu stacija (I) Han-

zas un Dzirnavu ielu stūrī, noūdeņu
celšanai no priekšpilsētu lejas daļām.

Šis pirmo darbu posms, kura galvenais
uzdevums bija glābt pilsētas kanālu no

tāļākas piesērēšanas, izbeigts 1898.

gadā.

Nākošā gadu piektā (1899.—1903.) ie-

rīkots kolektors Dzirnavu un Valde-

māra ielās ar dažiem blakus vadiem

un lietus pārgāzēm. Līdz ar atļauju pie-

slēgt jaumbūvējamam kanāiizācijas tīk-

lam arī skalojamo ateju (klozetu) ūde-

ņus, laikā no 1904. līdz 1908. g., prak-
tiski sākās nekustamu īpašumu apgā-
dāšana ar sanitārām ērtībām un jaun-

būvējamā tīkla izmantošana tā tiešam

nolūkam. Par klozetu ūdeņu uzņemšanu

un novadīšanu kanāiizācijas tīklā pil-

sēta ņēma par katru pieslēgto īpašu-

mu 2% no skaidra ienākuma.

Minētā laikā turpināts kolektors Val-

demāra ielā un ierīkots kolektors Eli-

zabetes, Tērbatas, Lāčplēša un Ģertrū-
des ielās. 1908 .gadā iesākta iekšpil-
sētas sistēmatiskās kanāiizācijas izbū-

ve, rīkojot sūkņu staciju (II) pie An-

drēja slūžām iekšpilsētas noūdeņu pār-

pumpēšanai galvenā kolektorā Andrēja

salā, un — kolektoru pa Kronvalda bul-

vāri un Jēkaba ielu.

Sistēmatiskās kanāiizācijas attīstīšanas

līknes 1904.—1930. g. dod ainu (klāt-

pieliktā zīmējumā Nr. 1) par sasnie-

gumiem tīkla izbūves, pieslēgto grunts-

gabalu skaita un ieņēmumu ziņā, kā arī

par ieguldītā kapitāla un kanāiizācijas
tiešo uzturēšanas izdevumu apmēru.

No 1909.—1913. gadam visas līknes rāda

strauju kāpšanas tendenci. Šinī posmā
kanālizēts Rūpniecības — Vīlandes —

Ausekļa ielu apvidus pēc šķirsistēmas,

atšķirībā no pārējiem rajoniem, kuri

kanālizēti pēc pilnsistēmas, uzņemot
vienā tīklā visus māju un rūpniecības

ūdeņus kopā ar nokrišņu ūdeņiem. Tai

pat laikā kanālizēta lielākā daļa no

iekšpilsētas, kā arī Vidzemes un Lat-

gales priekšpilsētām. 1913. gadā sākta
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Pārdaugavas sistēmatiskās kanāiizācijas

izbūve A-B dambī, Klīversalas un Šo-

neru ielās (pēc tai laikā izstrādātā vis-

pārējā projekta par kreisā Daugavas

krastā pilsētas daju kanālizāciju ar

pagaidu izteku Daugavā lejup pontonu

tiltam, bet ar paredzēto galveno izteku

lejup cementa fabrikai).

Nākošā gadu piektā (1914.—1918.) pir-

mos 2 gados — tīkla izbūves un īpa-

šumu pieslēgšanas darbi — vēl turpi-

nās plašos apmēros; ierīkoti kolektori

13. janvāra,, Ģertrūdes, Valmieras, Rē-

veles, Kr. Barona, Pērnavas, Emmas,

Kuģu, Akmeņu, Šoneru, Altonavas, Ma-

rijas ielās ar attiecīgiem blakus vadiem

un lietus pārgāzēm.

Kara dēļ (1916.-1918.), tīklu nepapla-
šina un pieslēgšanas darbus izved ļoti

niecīgos apmēros (11 gab. 3 gadu lai-

kā). Līdzīgs stāvoklis turpinās arī

1919-—1923. g., izņemot pievienojumus

kanāiizācijas tīklam, kuru daudzums,

sākot ar 1921. gadu, atkal pieaug, sa-

sniedzot 1923. gadā skaitli 102 (1913.

gadā — 241).
Beidzamā laikā 1924.—1930. g. izbūvēti

kolektori V. Jelgavas ielā (lai atbrīvotu

Ķīleveina grāvi no piesērēšanas), Ķīš-

ezera un Valmieras ielās, kā arī lietus

pārgāzē Vāgnera dārzā, pretim Palī-

dzības ielai, un blakus vadi dažādos pil-
sētas apvidos, piem.: Pasta, Rūpniecī-

bas, Brīvības, Matīsa, Vietalvas, Alto-

navas, Šarlotes, Torģeles, Puškina, Kli-

jānu, Meža, Stabu, Prāgas, Maskavas,

Buršu, Valmieras, Rūjienes, Zaķu, Lie-

nes, Ropažu, Bauskas, Līnijas, Augšējā,
Samarina, Etnas, Indrānu, Silmaču,

Pionieru un dažās Bolderājas ielās, kā

arī kanāiizācijas izbūve Biķernieku me-

žā T.B.C. sanatorijai; pavisam 9786,34m,

ieguldot Ls 469.082.—. Bez tam izbū-

vēta drenāža Spilves aerodromam par

Ls 130.000.—. No 1885. g. pastāvošā
57 km garā drenāžu tīkla liela daja li-

kvidēta, izbūvējot attiecīgās ielās sistē-

matiskās kanāiizācijas tīklu. Gribot ne-

gribot tomēr bij vietām jāpaplašina arī

drenāžu tīkls, jo ielu un ēku izbūve

pa lielākai daļai attīstījās ārpus sistē-

matiskās kanāiizācijas tīkla robežārņ vai

tādos apvidos, kur sistēm. kanāliz. iz-

būve prasītu nesamērīgi lielus izdevu-

mus.

Tā tad Rīgas kanāiizācijas tīkli 1930. g.

31. decembrī sasnieguši sekošus ap-

mērus:

A. Sistēmatiskā kanalizācija.

Garums m. leguldītaiskapi-
tāls Ls

I lekšpilsētā .... 18.824,78 1.462.133,36

II Ārpilsētu tīkls Dau-

gavas labajākrastā 101.865,97 7.532.300,24

111 Pārdaugavas tīkls
. 8.468,10 855.750,48

IV Bolderājā, mālavadi 837,09\4O 441 76
un koka kanāli . . 540,00 / '

Kopā 130.535,94 9.890.625,84

B. Drenāžu tīkls.

I Daugavas labajā
krastā 34.481,58 Pie caurmēra

II Daugavas kreisajā Z"£*?m
krasta 42.104,12 kopā ar akām

Kopā 76.585,70 2.680.499,50

Minēto tīklu novietošana redzama plā-
nā Nr. 2.

Lai uzlabotu ūdens notecēšanas un

novadīšanas apstākļus nomalēs, kur

nav ierīkota kanālizācija, Rīgas pilsētas
valde 1924. gadā izdeva saistošus no-

teikumus par grāvju tīrīšanu. Pēc šiem

noteikumiem katra gruntsīpašnieka pie-
nākums uzturēt savās robežās publiskus
novadus tādā kārtībā, ka viņi varētu

izpildīt savas hidrogrāfiskās funkcijas.

Aizrādījumus par remontdarbu apmē-

riem, par uzturamo grāvju dzijumu un

profilu dod būvju nodala. Bet izrādī-

jās, ka ar šiem noteikumiem vēlamos uz-

labojumus nesasniedza un 1925. gadā

pilsēta stājās pie galveno novadgrāvju
sistēmu kapitālas atjaunošanas un re-

gulēšanas, jo šādi darbi atsevišķiem

gruntsīpašniekiem nebija pa spēkam.
Pie šiem darbiem gruntsīpašniekiem jā-

piedalās ar naudu vai darbu tādā ap-

mērā, kas līdzinātos tekošo uzturēša-

nas darbu izvešanai. Tādā veidā līdz
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šim savesti kārtībā 186,1 km galveno

novadgrāvju ar 240.535,40 ls lielu pie-

maksu no pilsētas puses un sasniegta

gruntsūdens līmeņa pazemināšanās par

0,30—0,60 m, pie kam sevišķi liela no-

zīme pļavās un dārzos, kuri pēckara
laikā jau sāka pārvērsties muklājos.

Atsevišķas grāvju sistēmas, kā arī pēc

gadiem veiktie uzlabošanas darbi redza-

mi plānā Nr. 3.

Pie sistēmatiskās kanāiizācijas tīkla at-

ejas pieslēgtas no 2276 gruntsgabaliem,
kas iztaisa 60,6 °/o no visiem kanālizētās

ielās esošiem gruntsgabaliem, no ku-

riem bez tam viena daļa vēl ir neap-

būvēta.

levērojot faktu, ka kara laikā viena

daļa gruntsīpašnieku bij pieslēguši pār-
tekas no ateju bedrēm pie mājas kanā-

iizācijas tīkla, neizprasot atļauju, un

ņemot vērā, ka, līdzekļu trūkumu dēļ,

dažiem namsaimniekiem pašlaik nav ie-

spējams ievest skalojamās atejas, — pil-

Kanalizācijas galvenie vadi.

sētas valde 1921. gadā zem sevišķiem
noteikumiem atjāva pagaidām novadīt

šķidrumus no ateju bedrēm pilsētas ka-

nāiizācijas tīklā.

Tāpat, lai arī attālākām priekšpilsētu

daļām, — kur pastāv drenāžu tīkls un

kur pirms kara bij aizliegts novadīt

ateju ūdeņus, — dotu iespēju ierīkot

sanitārās ērtības, — pilsētas dome 1923.

gadā pieņēma saistošus noteikumus, sa-

skaņā ar kuriem skalojamo ateju ūde-

ņus, pēc zināmas iepriekšējas tīrīšanas,

atļauts novadīt arī caur nesistēmatiskās,

t. i. drenāžu kanāiizācijas tīklu, jo attie-

cīgie vadi iztek pietiekoši spēcīgās

tvertnēs, piemēram: Daugavas līčos un

lielākos grāvjos.

Atļauju, pieslēgt pagaidām ateju be-

dres, izlietojuši 210 gruntsīpašnieki, —

citiem vārdiem, no 1921.—1930. g. izve-

stiem 1189 pievienojumiem 17,7% pa-

likuši ar ateju bedrēm.

Klozetu ūdeņi drenāžu tīklā novadīti
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no 250 nekustamiem īpašumiem. Ar no-

lūku pēc iespējas uzlabot sanitāros ap-

stākļus jau kanālizētos apvidos un kār-

tīgi izmantot pastāvošo, sevišķi sistē-

matiskās kanāiizācijas tīklu, kā arī dot

iespēju galīgi savest kārtībā ielu virsmu

(t. i. neizjaucot pārbruģētās ielas ar

māju kanālizāciju sporādiskiem pievie-

nošanas darbiem), — pilsētas valde

1924. gadā izdeva saistošus noteikumus

par gruntsgabalu obligātorisko pievie-

nošanu kanāiizācijas tīklam.

Ar sistēmatisko kanāiizācijas tīklu ap-

gādātie rajoni sadalīti atsevišķās gadu

programmās. Vispirms pievienojumi iz-

darīti iekšpilsētā — dzīvākās ielās, pēc

tam priekšpilsētu ielās ar lielāku kustī-

bu, vai tādās ielās, kurās bij nepiecie-

šams izdarīt regulēšanu un savest kār-

tībā segu.

Pirmo reizi obligātoriskā pieslēgšanā iz-

vesta dzīvē 1925. gadā iekšpilsētā un

tuvākās priekšpilsētu daļās līdz Eliza-

betes ielai.

Sakarā ar jautājumu par kanāiizācijas

turpmāko izbūvi Rīgā, un sevišķi jau-

no sūkņu staciju un varbūtējo tīrīšanas

ietaišu izprojektēšanu un novietošanu

(pašlaik noūdeņus tīra smilšu ķērājos
un izlaiž viņus caur režģiem), jāizpēta

Daugavas dabiskā spēja pārstrādāt un

tīrīt Rīgas noūdeņus. Šī jautājuma no-

skaidrošanā ieinteresēta ne tikai Rīgas

pilsēta, bet arī valdība, jo Tautu Liga

piegriezusi vērību ūdeņiem ostās, ku-

rām starptautiska nozīme.

Tā kā šāda pētīšana, starp citu, prasa

plašākus ķīmiķu, zoologu, bakteriologu
un vispārējo botāniķu, kā arī planktona

zinātāju darbus, tad kanāiizācijas noza-

re šeit strādā ciešā kopdarbībā ar pil-
sētas veselības nodaļu, Latvijas Univer-

sitātes attiecīgām iestādēm un zemkopī-
bas departamenta zivkopības nodaļu.

Šie pētīšanas darbi sākti 1927. gadā un

viņu vispārējo daļu laikam spēs drī-

zumā pabeigt.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS APTĪRĪŠANA
A. BRIEDIS

Sanitārinženieris

Pilsētas aptīrīšana šī vārda plašākā no-

zīmē atkarīga no vairākiem apstākļiem,
kuri lielākā vai mazākā mērā iespaido

pilsētas tīrību. Pēdējo sekmē: neapbū-
vēto laukumu izdaiļošana, publisku

atejas vietu ierīkošana, ielu un ietņu

nobruģēšana, ūdensvada ievilkšana ar

hidrantiem ielu mazgāšanai, kanāiizā-

cijas ierīkošana ūdeņu novadīšanai, mā-

jas mēslu racionāla izvešana, trauku

uzstādīšana gar ielām papīru un augļu
atkritumiem v. c. Cik daudz izveidoju-
šās minētās labierīcības dažādos pilsē-

tas novados, par tik var uzstādīt pra-

sības pilsētas tīrībai.

Runājot tuvāk par aptīrīšanu, temats

sadalās šādi: a) ielu aptīrīšana, b) pa-

galmu aptīrīšana, c) atejas bedru tīrī-

šana un d) publisku atejas vietu uztu-

rēšana.

lelu aptīrīšana.

Kā šķiet, atsevišķiem gruntsgabaliem

pieslejošos ielu aptīrīšana vienmēr skai-

tījusies par gruntsīpašnieku pienākumu,

kuru tie ne labprāt izpildīja. Tas re-

dzams no vairākiem 16. un 17. g. s.

domes izdotiem rīkojumiem, kuros,

draudot ar sodu, pavēl pilsoņiem tīrīt

ielas un gruntsgabalus. Ar 1880. un

1894. g. domes pieņemtiem saistošiem

noteikumiem par ielu aptīrīšanu (pa-
stāv līdz šim laikam) radās policijas ie-

cirkņu priekšniekiem zināms oficiāls

pamatojums prasīt no namsaimniekiem,

lai tie uzturētu ielas zināmā kārtībā.

Pēc šiem noteikumiem ielu tīrīšana

Rīgā ir namīpašnieku pienākums. Kat-

ram namīpašniekam jārūpējas par iet-

nes un savam gruntsgabalam garām ejo-
šās ielas tīrību līdz ielas vidum (asij).
Cik liela ir šī namsaimniekiem uzliktā

lokālklauša, nav iespējams ar skaitļiem

izteikt, jo līdz šim vēl nav izvesta šo

klaušu novērtējošā anketa. Bez šaubām

šīs klaušas starp atsevišķiem īpašnie-
kiem loti nevienādi sadalītas, kā pēc
tīrāmā ielas gabala lieluma, platuma un

stāvokļa, tā arī pēc gruntsgabala ie-

nesīguma.

Lai gan minētie 1880. gada saistošie no-

teikumi par ielu tīrību deva manāmus

rezultātus, jo relātīvi mazie aptīrāmie
ielu gabali atrodas zem pastāvīgas sēt-

nieka uzraudzības, un policijas ierēdnis,

nolaidības gadījumā, var par nokavēto

brīdināt, — tomēr jāsaka, ka šie no-

teikumi būtu revidēiami. jo viņus ne-

var vienādi attiecināt kā uz pilsētas
centru, tā arī nomalēm (piem. Bolde-

rāju), kur daudzās vietās nav ne bru-

ģētu ielu, ne ūdensvada un pastāv loti

maza kustība. Prasības par ielu tī-

rību tādēļ jāuzstāda elastīgākas, sa-

dalot pilsētu zināmos rajonos un katrā

rajonā, atkarībā no pastāvošām labie-

rīcībām un kustības, uzstādāmas atse-

višķas prasības, pie kam arī pa zie-

mas un vasaras laikiem — dažādas.

Līdzšinējo ielu aptīrīšanas kārtību pil-
sētas valdei vajadzētu grozīt, pārņemot,

tāpat kā ielu bruģēšanu, arī visu bru-

ģēto ielu aptīrīšanu.

Līdz okupācijas laikam gar pilsētas ne-

kustamiem īpašumiem ejošo ielu aptīrī-
šanu izdeva uzņēmējiem, bet pēc tam

pilsēta pati dibināja savu īpašu organi-

zāciju — vedēju nozari. No visas Rīgas
pilsētā bruģēto ielu platības — 2.280.000

kv. m — pilsētai patlaban piekrīt ap-

tīrīt apm. 800.000 kv. m, t. i. apm. 1/3

daļa. No minētās platības pilsētas cen-

trā (iekšpilsētā un bulvāru rajonā) ir

394.850 kv. m, t. i. apm. puse. Darbu
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Sniega norakšanas darbi.

sadala sekoši: vasaras laikā pilsētas

centrā no pīkst. 4 līdz 7 iet slaucītāji

grupās pa 3 un 4 cilvēki, kuri noslauka

ietnes un bulvārus, kamēr vēl nav sā-

kusies lielā kustība; tad paliek uz zinā-

miem ielas gabaliem (posteņiem) pa

1 strādniekam (apm. uz 6000 kv. m), kas

uzlūko ielas tīrību līdz pīkst. 16V2, bet

pēc tam uz šādiem (atkarībā no kustī-

bas) 2 vai 3 posteņiem nāk dežūrē-

jošais strādnieks, kurš paliek līdz pīkst.
19y2.

No pīkst. 19V2 līdz 4 rītā ielas

neaptīra, jo naktīs gandrīz nemaz nav

braucēju. Ziemas laikā parastais darbs

rit no pīkst. 7 līdz 16V2, bet snieg-

puteņos — visu dienu. Savāktās ielu sa-

slaukas uzkrāj gar ielām noliktos skār-

da traukos, kurus katru dienu iztukšo

mēslu automobilis (3V2 kb. m tilpumā).

Dienā piepilda 3—4 tādus automobiļus,

t. i. apm. 12 kb. m saslauku, pa lielākai

daļai ar zirgu mēsliem; jo Rīgā ir 2530

smagie un 637 vieglie ormaņi, neskai-

tot ar zirgiem iebraukušos lauciniekus.

Šos mēslus pilsēta izmanto savās dārz-

niecībās un retos gadījumos pārdod arī

privātiem dārzniekiem. lelu laistīšanu

centrā veic 2 ielu laistāmie automo-

biļi ar ūdens rezervuāriem 3000 ltr. un

5000 ltr. tilpumā, bet nomalēs (Pārdau-

gavā, Latgales priekšpilsētā, Miera ielā)
brauc 4 zirgi ar ūdens mucām. Ar šo

transportu visu ielu platību tomēr nav

iespējams aplaistīt, tādēļ vietām (Me-

ža parkā, Čiekurkalnā, Iļģeciemā, Lie-

pājas ielā v. c.) ielas pavisam neaplai-

sta, bet dažās vietās aplaista nepietie-

koši. lelu aptīrīšanas darbus veīc 3 au-

tomobiļi, 5 zirgi, 93 štāta strādnieki un

vasarā (atvaļināto vietu izpildītāji, zā-

les ravētāji) vēl 9 līdz 28 dienas strād-

nieki, bet ziemā sniegputeņos un pa-

vasarī pie ledus novākšanas — līdz 200

strādnieki dienā.

1923. g. patērētas 5720 dienas strādnieku dienas un 398 algotu zirgu dienas

1924. g. „
5183

„ „ „ „
1145

„

1925. g. „ 3533
„ „ „ „

553
„

1926. g. „
6122

„ „ „ „ 795 „

1927. g. 5702
„ „ „ „

1389
„

1928. g. ~

6808
„ „ „ „

1288
„

1929. g. „
7032

„ „ „ „
578

„

1930. g. „
2640

„ „ „ „
123

„

Kā redzams, skaitļi ļoti svārstīgi, ielu

aptīrīšanas izdevumi ļoti atkarājas no

ziemas barguma. Ja ziema stipri snie-

gaina, tad vienmēr ielu aptīrīšana iz-

maksā dārgāk. Caurmērā ielas 1 kv. m

aptīrīšana pilsētai izmaksā no Ls 0,19

līdz Ls 0,32 gadā.

Pēdējā laikā ir radusies doma izdot

ielas aptīrīšanas darbus privātam uzņē-

mējam. Pie šādiem apstākļiem pilsētas
valde būs pilnīgi atkarīga no uzņēmēja
iegribām. Līdz ko pilsēta likvidēs visu

ielu aptīrīšanas darbiem iegādāto in-

ventāru, to pārdodot, vai iznomojot uz-

ņēmējam, kurš katrā laikā nodzīs šā in-

ventāra vērtību līdz nullei, — pilsētas

valde būs pilnīgi bezspēcīga atjaunot

patstāvīgi šos darbus. Pie jauna līguma

slēgšanas uzņēmējs varēs diktēt jebku-
ras cenas, jo viņa rokās būs viss aptīrī-

šanas darbiem nepieciešamais inventārs

un rīki. Konkurentu tam arī nebūs, jo

ielu aptīrīšanas inventāra iegādāšana

prasa prāva kapitāla ieguldīšanu uzņē-

mumā, kurš ne katram būs pa spēkam

ieguldīt. Konkrēti ņemot, 2 ielu laistā-
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mās mašīnas vien, kas tagad strādā,
maksā Ls 55.000. Bet tas ir par maz

priekš Rīgas pilsētas. Lai pareizi veiktu

aplaistīšanu, būs jāiegādā vismaz vēl

viens šāda tipa automobilis, tad ielu lai-

stīšanai vien inventārā būs ieguldīti —

Ls 82.500, nerunājot par citām mašī-

nām un darba rīkiem. Jārēķinājas arī ar

to, ka tuvākā nākotnē, ar autobusu lī-

niju izveidošanu, būs atkalā jākaisa ar

smiltīm arī ielas, lai novērstu autobusu

katastrofas. Pie tik lielas aptīrāmā ob-

jekta platības (800.000 kv. m) šis darbs

būs jāmēchanizē. Neviens uzņēmējs,
kurš nav drošs par to, vai nākotnē sa-

ņems darbus, vai nē, nepirks attiecīgas

mašīnas, un caur to arī nevarēs pa-

reizi izpildīt šos darbus. Raksturīga
īpašība pie pareizas ielu aptīrīšanas

darbu veikšanas — ir ātrums. Pie mi-

nētās platības tas iespējams tikai tad,

ja izmanto modernas slaukāmās mašī-

nas. Vai to uzņēmējs varēs izpildīt?

Nē — tas pa spēkam tikai pašvaldībai.

Vakareiropu pilsētu piedzīvojumi māca,

ka pilsētai jāuzņemas ielu aptīrīšana

ne tikai pret saviem gruntsgabaliem, —

bet viscauri visā pilsētā. Ja arī Rīgas
pilsēta pieturētos pie šī viedokļa, — tad

varētu runāt par jauktu akciju sabiedrī-

bu dibināšanu šim nolūkam, pie kam

pilsētai jāpatur lielākā puse no akcijām,
lai būtu noteicēja šinī darbā. Bet taga-

dējos apstākļos, kad pilsēta aptīra ielas

tikai pret saviem gruntsgabaliem, pie

kam pašai ir viss vajadzīgais inventārs

un rīki — ir neapdomīgi runāt par ap-

tīrīšanas darbu nodošanu uzņēmējam.

Jāņem vērā arī tas apstāklis, ka pareizi
nocenot ielu aptīrīšanas darba vienību

nav iespējams, jo cena atkarīga no da-

bas untumiem. Bez šaubām, uzņēmējs

gribēs nodrošināties pret gadījuma

sniegputeņiem, un tādēļ aptīrīšanas vie-

nības cenu katrā ziņā liks ar zināmu

drošību (uzviju). Tā tas nebūs, ja pil-
sēta pati aptīra ielas. Tā iztērēs šim

nolūkam tikai tik daudz, cik to pra-

sīs īstenība. Tamdēļ pareizi un izde-

vīgāki būs, ja pilsēta arī uz priekšu ap-

Mēslu transporti agrāk.

tīrīs ielas patstāvīgi bez uzņēmēja

starpniecības.

Pagalmu aptīrīšana.

Pagalmu tīrība galvenām kārtām atka-

rājas no pagalma nostiprināšanas vei-

da. Kaut gan 1880. g. domes pieņem-
tie noteikumi (pastāv spēkā līdz šim

laikam) nosaka, ka pagalmi jāuztur tīri

un pretējā gadījumā draud ar sodu; to-

mēr jākonstatē, ka, kamēr pilsētā pa-

stāvēs nebruģēti vai citādi nenostipri-
nāti pagalmi, —

par to tīrību nevar būt

ne runa. Ja arī pagalmi ir nobruģēti
vai asfaltēti, tomēr tos tikmēr nevar

uzturēt pienācīgā tīrībā, kamēr neslēdz

mājas mēslu bedres. Krādamies ilgāku
laiku, šais bedrēs mēsli sadalās, izplata

smirdošas gāzes un dod pajumti kā

žurkām, tā klejojošiem kaķiem, kuri iz-

vazā pa pagalmu dažādus virtuves at-

kritumus. Rūpēdamās par pagalmu tīrī-

bu, pilsētas nekustamo īpašumu nodaļa
1928. gadā izstrādāja noteikumus par
šādu mēslu bedru slēgšanu, prasot

to vietā uzstādīt slēgtus skārda trau-

kus, kā tas ir Vakareiropā. Pēc ilgākām
apspriedēm, 1929. gadā šos noteikumus

pilsētas dome gan pieņēma, bet tāļākās
instancēs tie vēl nav apstiprināti. No-

teikumi paredz mēslu bedru vietā uz-

stādīt 760 iekšpilsētas ēkās 900 trau-

kus 110 ltr. tilpumā. Līdz ar to pil-

sēta organizētu arī mēslu novešanas

(trauku iztukšošanas) transportu.

Vel jāpiebilst, ka, ta saucamie, gaismas
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pagalmi arī zināmā mērā traucē tīrī-

bas uzturēšanu, jo tie, pēc savas platī-

bas, ļoti mazi (min. 2,15X2,15 m) un

parasti iesprostoti starp 3—4 stāvu aug-

stām sienām, tādēļ tumši, mitri un ne-

tīri. Šo ļaunumu varēs novērst tikai pēc

ilgāka laika, attiecīgi grozot būvnotei-

kumus.

Atejas bedru (latrinas) tīrī-

šana.

Kamēr izgudrots ūdensklozets (1810. g.)
ir pagājuši jau 120 gadi, bet Rīgas pil-
sētā šī ietaise vēl nav tik daudz izpla-

tīta, kā to vajadzētu. Tas sevišķi jū-
tams iekšpilsētā, kur ļoti mazos pagal-

mos, šaurās, līkumainās ielās jau tā

trūkst saules gaismas un tīra gaisa, —

tādēļ pilnīgi nepieļaujamas ir atejas

bedres, kuras pēc zinātnieku novēroju-

miem (Erismana) izgaro dienā līdz

117 kub. asis smirdoša gaisa. 1926. gada
1. janvāri no 779 iekšpilsētas grunts-

gabaliem, kuri atrodas sistēmatiskās ka-

nāiizācijas rajonā, bija ierīkojuši ūdens

klozetus tikai 524, t. i. 67%;, bet pārē-

jie 33% pieturēja vēl atejas bedres;.

Arī tuvākā pilsētas centrā no 2957

gruntsgabaliem, kuri atrodas kanāiizā-

cijas rajonā, tikai 1071 bija ar ūdens

klozetiem, t. i. 36%. Te gan jāaizrā-

da, ka tik daudzo atejas bedru palik-

šana pilsētas centrā ir izskaidrojama
ar pasaules karu, kad nevarēja domāt

par pilsētas labierīcībām. Sanitārā zi-

ņā latrinu ietaise, tāpat kā daudzās ci-

tās pilsētās, rādīja tiešām bēdīgu ainu.

lekšpilsētā pastāvēja gan pa daļai mū-

rētas bedres, bet bieži bez cieta dibe-

na, tā sauktās „Schwindgruben". Lie-

lākai daļai iekšpils., kā arī priekšpils.

namiem bija bedres ar ielaistām koka

kastēm gan ar, gan bez dibeniem. Pil-

sētas nomalēs varēja sastapt arī tā

sauktās „ceļojošās bedres", t. i. vien-

kāršas bedres, kuras aizbēra, ja bija

pilnas, un viņu vietā blakus izraka jau-

nas. Visās šais latrinu bedrēs šķidrais

saturs piesātina zemi ar fekalijvielām,

saķērnājot gruntsūdeņus; jo arī izmū-

rēto bedru sienas nevar ilgāku laiku tu-

rēties pretim pūstošo fekalijmasu ie-

darbībai, bet pamazām caurēdas un laiž

šķidrumu apkārtējā zemē. Visus šos sa-

nitāros ļaunumus varētu novērst tikai

tad, ja ievestu tādu mēslu krāšanas un

novešanas veidu, kas izslēgtu zemes pie-

ķērnāšanu. Kamēr tādu sistēmu būs ie-

spējams ievest, vajadzētu vismaz pa-

nākt apstākļu relātīvu uzlabošanu, t. i.

racionāli ierīkot latrinu bedres un bie-

žāk tās tīrīt. 1903. gadā pilsētas izdo-

tie būvnoteikumi paredzēja, ka latrinu

bedres jātaisa ūdenscietas; turpretim

jau 1880. gadā bija izdoti saistošie no-

teikumi (ar papildinājumiem 1900. g.)

par atejas bedru tīrīšanu, kuros no-

teikts, ka atejas bedres vismaz vienreiz

gadā jātīra līdz pamatiem, un bez tam

—

uz katru policijas pieprasījumu. Ar

šiem noteikumiem pilsētas valdei pie-

šķirtas tiesības likt aptīrīt nokavējušos

namīpašnieku ateju bedres, piedzenot

pēc tam izdevumus.

Kas attiecas uz transporta veidu, tad

tagad atļauts netīrumus pārvadāt gai-

sam slēgtās dzelzs mucās un tīrīšanai

pielietot pumpjus, vai vakuuma aparā-
tus. Koka mucas, kuras pildīja ar tove-

riem, Rīgā izzuda ap 1888. g. Pilnīgi
izskaust „smelšanu*f

tomēr nav iespē-

jams, jo daudzas bedres ir nepiemēroti

konstruētas. Pilsētas nomalēs, kā cie-

šamu ļaunumu, atļauj pie bedru tīrī-

šanas pielietot arī eļļas krāsām krāsotas

ūdenscietas un slēgtas kastes ar cieši

pielāgotu vāku; pie kam „smelšanas"
darbi izdarāmi tikai naktī.

Līdz 1863. g. atejas bedru tīrīšana bija
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uzdota pilsētas bendēm, kuru īstais

amats, pēc senu laiku iekārtas, skaitījās

izpildīt pilsētas instanču uzliktos so-

dus noziedzniekiem. Bendēm piederēja
arī monopoltiesības aptīrīt atejas pri-

vātos namos. Atceļot miesas sodus, li-

kvidēja arī bendes amatu (1863. gada

15. oktobrī) un līdz ar to atbrīvoja

atejas tīrīšanas darbus. Namīpašnie-
kiem atļāva, pēc vēlēšanās, savu namu

latrinas likt tīrīt pašu ļaudīm, vai al-

gādžiem. Tak, kā namīpašnieki, tā arī

algādži maz rūpējās par darba lietderī-

gu izvešanu. Namīpašnieki centās pēc

iespējas retāk tīrīt atejas bedres, mē-

ģinot to saturu pagalmā aprakt; bet

vedēji-algadži, tīrot bedres, neveda to

saturu pilsētas norādītā vietā, bet iz-

gāza pa ceļam kaut kur grāvī, vai lie-

tus noteku ūdeņu akā. Lai šādu rīcību

apkarotu, pilsētas nekustamu īpašumu

nodaļa izstrādāja un dome 1928. gadā

pieņēma jaunus noteikumus, kuros pa-

redzēja visu vedēju reģistrāciju un dar-

bu izvešanu privātos namos tikai zem

policijas un pilsētas valdes kontroles.

Šos noteikumus sevišķi attiecināja uz

pilsētas daļu, kurā ir sistēmatiska ka-

nālizācija, lai pamudinātu namīpašnie-

kus likvidēt atejas bedres, kā antisani-

tāras ietaises. Atejas bedres ātrāki li-

kvidēt pilsētas centrā palīdzēs arī 1929.

g. domes pieņemtie saistošie noteiku-

mi par mājas mēslu krāšanu un mājas
mēslu bedru iznīcināšanu. Līdz šim pa

lielākai daļai samazgas izlēja mājas

mēslu bedrēs, bet ja tagad tās slēgs,
uzstādot viņu vietā skārda traukus sau-

su mājas mēslu savākšanai, tad visus

šķidros atkritumus, kamēr gruntsgabals
nav pievienots sistēmatiskai kanālizā-

cijai, iepludinās atejas bedrēs. Tādā

kārtā pavairos atejas bedru saturu, caur

ko celsies lielāki tīrīšanas izdevumi, un,

lai no tiem izvairītos, namsaimnieki būs

spiesti ātrāk pievienot sava grunts-

gabala netīros ūdeņus pilsētas kanāli-

zācijai.

Rūpējoties par pilsētas sanitāro ap-

stākļu uzlabošanu, pilsētas iestādēm jā-
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saduras ar pilsoņu kūtrību un vēlēšanos

palikt pie tēvu tēvu parašām, kā arī

daudz citām grūtībām. Tak pilsētas do-

me neatlaidīgi iet uz labāku pilsētas

dzīves iekārtošanu.

Patlaban pilsētas iedzīvotājos vēroja-

ma liela higiēniska kustība — tuvoties

dabai, tādēļ ātri apbūvējās nomales ar

„ģimenes" mājiņām (Klijānu iela, An-

niņmuiža). Šī parādība atzīmējama kā

jauns pilsētas apbūves posms — ēku

decentrālizācija. Saprotams, ka tāds iz-

klaidus būves veids sadārdzina kanāii-

zācijas ievilkšanu nomalēs, tāpēc to

varēs izvest tikai tālākā nākotnē. Līdz

ar to atejas bedres pilsētas nomalēs

paliks vēl ilgāku laiku.

Tak higiēnistu domas nav sastingušas

tikai pie vienas pludošanas (kanālizā-

zācijas) sistēmas, kura gan ļoti labi at-

risina netīrumu novākšanas problēmu

lielos pilsētas centros, ar blīvi būvē-

tām ēkām. Rodoties „dārzu pilsētām",

vajadzēja vai nu, apvienojot vairākas

šādas pilsētas, būvēt kopējiem spēkiem

kanālizāciju, vai arī palikt pie tā sauk-

tās „izvešanas" (pēc transporta veida)
sistēmas. Pēc vācu prof. Dr. K. Tumm'a

domām, ar to būs jārēķinās arī tālākā

nākotnē.

Līdz ar «izvešanas" sistēmas pielieto-
šanu, paceļas jautājums par mēslu ra-

cionālāku izmantošanu. Par nožēlošanu,

zinātne vēl nav devusi praktiskus aizrā-

jumus, kādā veidā vieglāk tos vai nu

iznīcināt, vai izmantot. Kā zināms, iz-
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kārnījumi satur daļu lauksaimniecībai

derīgu mēslu — slāpekli un fosfātus.

Tak parasti to nozīmi pārspīlē un tādēļ

«izvešanas" sistēma, kura balstījās uz

ekonomiskiem ieguvumiem no mēslu

pārdošanas, neattaisnojās. No visiem

izmēģinātiem mēslu izmantošanas vei-

diem (dedzināšana, žāvēšana, spirta da-

būšana) par labāko jāatzīst tieša lau-

ku mēslošana. Pie pareizas ekspluātā-

cijas mēslojot, vajadzīgs 1 ha brīvas ze-

mes uz ikkatriem 1300 iedzīvotājiem.

Kā novērots, 4 gados mēsli pilnīgi mi-

nerālizējas, tāpēc, pielietojot šādu si-

stēmu, zemes gabali jāsadala 5 daļās, un

kamēr četrus no tiem apstrādā, piekto
mēslo, un pēc mēslu izliešanas to apar.

Tādā veidā netīrumu izmantošana tu-

vojas ideālam, bet tikai prasa lielas ze-

mes platības, kādu nav pilsētai, bet gan

ir nomaļu namsaimniekiem, kuriem pie

mājām parasti atrodas kāds zemes ga-
bals. Raugoties no šāda viedokļa, Rīgas
pilsēta ar 1928. g. noteikumiem atļāva

pilsētas nomalēs izmantot netīrumus

Atejas bedru tīrīšana agrāk

dārzu mēslošanai, bet tikai ar pilsētas

un policijas ziņu.

No pilsētas centra izvestos netīrumus

izgāž speciāli ierīkotās nostādināšanas

bedrēs pie pilsētas kūdras fabri-

kas, kur tos apber ar kūdras pakai-
šiem. Bedrēs mēsli paliek parasti apm.

8 līdz 10 mēnešus. Pēc nostādināšanas

novērojamas 3 kārtas. Pirmā kārta ir

šķidra un to novada laikā no 1. oktobra

līdz 1. aprīlim pa apakšzemes kanālu uz

apm. 2 km attālumā esošo muižu, kur

tā ietek atklātā grāvī, no kuras pārpum-

pē tāļāk uz laukiem. Par šo šķidrumu
maksu neņem. Ja izrādās, ka šķidrums

jānolaiž vasarā, tad to agrāk aizvadīja

pa apakšzemes caurulēm uz pilsētas kū-

dras purvu pie Rumpmuižas ielas, bet

tagad, pēc kanāiizācijas izbūves, to ie-

vada kanāiizācijas tīklā. Otrā kārta ir

pusbieza (putrveidīga), kuru sala laikā

izlaiž atklātā dīķī, lai tā sasaltu un le-

dus gabalu veidā kļūtu pārdodama vie-

tējiem lauksaimniekiem. Trešā kārta ir

bieza (turās uz lāpstas), un to pārdod
dārzniekiem.

Visgrūtāk ir ar zarnu apstrādāšanas
fabriku atkritumiem, kuri izrādījās ļoti

izturīgi, jo vairākus gadus nesadalīju-
šies nostāv mēslu bedrē. Šais atkritu-

mos bez tam ir koloidālas vielas, kuras

ne tik neder mēslošanai, bet ir pat kai-

tīgas; tāpēc tās aplej ar sērskābi un

aprok zemē. Par netīrumu izgāšanu

bedrēs pilsēta ņem zināmas nodevas no

vedējiem. Par vienjūgu kasti — L50,40,

par divjūgu kasti vai mucu — Ls 0,60.

Netīrumu pievedums caurmērā ir 30.000

mucas gadā. 1930. g. pievedumi noslī-

dēja līdz 19.936 kub. m gadā. No

šiem netīrumiem atdalās gadā 5.000 līdz

5.500 vezumi mēslu. Līdz 1928. g. mēs-

slus pārdeva par 80 sant., bet sākot

ar 1928. g. — par 1 latu vezumā.

Līdz ar minēto mēslu nostādināšanas

bedru ierīkošanu smilšu kalnos starp

Rumpmuižas ielu un Matīsa ielas pār-

brauktuvi, 1888. gadā turpat ierīkota

un ar 1889. g. 1. februāri sāka dar-

boties pilsētas kūdras pakaišu un pud-
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reta fabrika. Tika izbūvētas fabrikas

ēkas, dzīvojamās ēkas administrācijai

un strādniekiem un šķūņi kūdras gla-

bāšanai, kā arī 2 dīķi atejas mēslu sa-

ņemšanai. Fabrika apgādāta ar 1 ap-

mūrētu tvaika katlu (4735 mm garumā

un 1370 mm caurmērā) ar 22,6 kv. m

sildvirsmas un 5 atm. spiediena un 1

horizontālu tvaika mašīnu 14 z. sp.,

kura ar siksnas pārnesuma palīdzību
iedarbina kūdras maltuvi, ierīkotu pēc

kafijas dzirnavu principa. Katls un

tvaika mašīna pagatavoti Rīgā, R. Pole

mašīnu fabrikā. Pilina fabrikas produk-

cija — sasmalcina 60 pudu kūdras 1

stundā. Parasti pilnos apmēros netiek

izmantota un dienā sasmalcina apm.

300 pudu. Parasti nodarbina gadā 15—

20 reizes. Pārējo laiku izmantota koka

zāģētavas vajadzībām. Ka tik maz fab-

riku izmanto kūdras sasmalcināša-

nai izskaidrojams ar to, ka nav pa-

kaišu noņēmēju. Kad ugunsdzēsēju no-

zare turēja zirgus, tad viņa bija tā lie-

lākā pakaišu noņēmēja, bet ar savu zir-

gu likvidēšanu tai pakaiši nav vajadzīgi

un citu noņēmēju viņas vietā nenāca

klāt. Kas attiecas uz pudreta pagata-

vošanu, tad tam nevarēja atrast pir-

cējus. Tamdēļ jau pirms pasaules kara

pudreta pagatavošanu izbeidza. Kūdru

sagatavo pilsētas kūdras purvā un

žāvē tieši uz lauka. Sagatavošanu
nodod artelim. Kūdru sagatavo atse-

višķos gados dažādos daudzumos at-

karīgi no tam, par cik vasara izdevīga

kūdras žāvēšanai un arī no tam, cik

lieli krājumi palikuši nepārdoti no ie-

priekšējās vasaras.

Sasmalcināto kūdru (pakaišus) izmanto,

kā jau iepriekš minēts, mēslu bedrēs,

kur ar tiem apber mēslus, bet lielāko

daļu pārdod dārzniekiem. Cena seko-

šā: par gabala kūdru — Ls 0,56 par

pudu, par sasmalcinātu — Ls 0,72 par

pudu uz vietas fabrikā.

Sagatavotā kūdra pārdota:

Gads Gabala kūdra Sasmalcinātā kūdra

pudi pudi

1923 2.625 2.276

Atejas bedru tīrīšana tagad.

Gads Gabala kūdra Sasmalcināta kūdra

Kg Kg

1924 1.202 55.367

1925 5.650 57.531

1926 13.376 30.070

1927 15.696 38.154

1928 5.968 44.838

1929 2.624 50.249

1930 6.596 67.247

Līdz 1928. g. L janvārim kūdras fab-

rika līdz ar mēslu bedrēm skaitījās pie
muižu un mežu nozares un saimniekoja

patstāvīgi ar savu budžetu. Ar 1928. g.

1. janvāri tā apvienota ar asenizācijas

iestādi.

Kūdras fabrikas ienākumi un izdevumi

bija sekosi:

Gads lenākumi Izdevumi

Rbļ. Rbļ.

1919 11.891,38 54.904,32

1920 944.687,11 414.222,18

1921 1.400.051,35 1.328425,82

1922 1.104.095,95 1.099.801,10
Ls Ls

1923 23.278,83 17.542,95

1924 25.800,69 28.294,59

1925 23.660,68 24.024,06

1926 22.576,81 24.156,80

1927 21.116,58 20.789,34

Ielas slaucāmā mašīna.
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Līdz 1. maijam 1899. g. pilsētas ēkas

aptīrīja privāti uzņēmēji. Lai pilsēta

būtu no viņiem neatkarīga 1898. g. uz-

peldēja doma dibināt pilsētas asenizā-

cijas iestādi. 21. septembrī 1898. g. at-

vēlēja šim nolūkam 32.067 rub. 4 kap.

no pilsētas rezerves kapitāla. lestādei

tika nozīmēts 2 pūrvietas liels pilsē-

tas gruntsgabals pie Matīsa ielas tur-

pinājuma, starp Matīsa kapiem un pil-

sētas kūdras fabriku. Kad še bija uz-

celtas vajadzīgās ēkas: stallis 22 zir-

giem ar telpām zirgu barībai, dzīvojama
ēka ierēdņiem un strādniekiem, šķūņi
ratiem v. t. t, tad 1. maijā 1899. gadā*
iestādi atvēra ar sekošu aptīrīšanas

darba sastāvu: 18 zirgi, 1 trīs zirgu

spēka tvaika pumpis ar 6 atm. spiedienu

(pagatavots E. Kloca mašīnu fabrikā

Stutgartē), 6 hermētiski noslēdzamas

dzelzs mucas (katra apm. 40 kub. pē-

1900. gadā izvesti netīrumi:

das tilpumā) ar vajadzīgiem piederu-

miem, vairākas aiztaisāmas koka ka-

stes un vajadzīgie rati un ragavas, starp

tiem vieni rati t. s. „Heidelbergas" mu-

cu transportam.

Vēlāk izrādījās, ka šis sastāvs nav pie-

tiekošs, tamdēļ 1900. g. tika iegādāts

otrs tvaika pumpis (pagatavots Rīgā
mašīnu fabrikā P. Rozenkrancs), kā arī

vēl 2 dzelzs mucas, vairākas kastes un

4 zirgi un citi piederumi. Ar minēto

transportu, (2 tvaika pumpji, 8 mucas,

vairākas nakts kastes un 22 zirgi) pil-

nīgi apkalpoja pilsētas ēkas, skaitā 97

un arī dažas privātas ēkas.

lestādes vadību uzdeva īpašam inspek-

toram, bet pārējais personāls sastādī-

jās no mašīnista, zirgu kopēja, viņa pa-

līga, viena sarga un vajadzīgā strādnie-

ku skaita, kurš svārstījās no 10 līdz

15 cilvēku.

no pils. ekam — 4881V2 muc, 1686 divjūgu kastes, 617 vienjūgu kastes 3537 Heidelberga mucas

no priv. ēkām — 1419Va „
367 125

„ „
383

„

Kopā: 6301 muc, 2053 divjūgu kastes, 742 vienjūgu kastes 3920 Heidelberga mucas



497

Kiosks, kombinēts ar publiskām ateju vietām, pretim pastam.

Tā ir faktiska produkcija gadā.

Pilsētas ēkas apkalpoja bez atlīdzī-

bas, bet no privātām ēkām ieņēma

1900. g. 3494 rub. 86 kap. (atlika 119

rub. 42 kap.). Par pilsētas pašas ēku

aptīrīšanu, tāpat aprēķinot cenu, ie-

stāde būtu ieņēmusi 1900. g. 12.531 rub.

14 kap.

Minētais asenizācijas iestādes trans-

ports palika bez lielākām svārstībām

līdz 1924. gadam, kad vēl gada sākumā

bija 20 zirgi, bet gada beigās noslīdēja
uz 17 un 1925. gada beigās palika ti-

kai 15 zirgi un 5 mucas. Tas izskaidro-

jams ar to, ka no vienas puses „Hei-

delbergas" sistēmas transports izzuda

un arī dažas mucas nonāca nelietojamā
stāvoklī. Tāpat arī daži zirgi nobeidzās.

Pēc kara un revolūcijas nekas netika

atjaunots, bet zirgus papildināja pa lie-

lākai daļai no ugunsdzēsēju nozares,

kura pakāpeniski sāka pāriet uz auto-

mobiļu pielietošanu, atbrīvojot savus

zirgus, kurus nodeva asenizācijas ie-

stādei.

Fot. Klio

1927. gadā tika izstrādāts asenizācijas

iestādes reorganizācijas projekts. Ase-

nizācijas iestādei pievienoja pilsētas
kūdras fabriku un pilsētas zirgu parku

ar 16 zirgiem, kuri apkalpoja pilsētas
ielu aptīrīšanu. Ar 1928. g. 1. janvāri

zem ~asenizācijas iestādes" nosauku-

ma darbojās tieši asenizācijas iestā-

de, kūdras fabrīka un pilsētas zirgu

parks. Pēc projekta zirgi pakāpeniski

bija likvidējami un to vietā iegādājami

automobiļi. 1928. gadā asenizācijas dar-

biem iegādāja 1 automobīli ar pašsū-

cēju mucu „Vampir" 1500 litru tilpu-
mā, kura darbā pilnīgi attaisnoja savu

uzdevumu, tamdēļ 1929. g. iegādājās vēl

1 tādu pašu automobīli. Ar 2 automobī-

ļiem — mucām un 1 automobīli — ka-

sti nakts darbiem, kuru nopirka 1930.

gadā, asenizācijas iestāde pilnīgi ap-

kalpo visas pilsētas ēkas, kā arī daļu

privāto namu.

Ar 1930. g. 1. aprīli asenizācijas ie-

stādes zirgu transports darbā vairs ne-

iet. Tas nolikts pārdošanai (daļa zirgu
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jau pārdoti). Par mēslu izvešanu no pil-

sētas ēkām atlīdzība netika aprēķināta

līdz 1929- g. Ar 1929. g. 1. janvāri

tiek pilsētas valdes nodalu norēķināša-

nās ar pilsētas asenizācijas iestādi par

pilsētas ēkās veiktiem darbiem.

Gads Izvesti mēsli no Izvesti mēsli no

privātām ēkām pilsētas ēkām

1923 123 100

1924 98 100

1925 107 103

1926 117 73

1927 50 109

1928 74 148

1929 89 147

1930 226 142

1930. gadā izvests netīrumu pavisam

7.266,5 kub. m. Asenizācijas iestādes

funkcijās ietilpst arī kritušo lopu no-

vākšana no ielām un suņu ķeršana.

Gads Noķerto suņu Izpirkto suņu

skaits skaits

1923 1394 35

1924 1531 233

1925 1216 285

1926 1201 519

1927 844 411

1928 494 207

1929 576 293

1930 280 142

Asenizācijas iestādes ieņēmumi un iz-

devumi redzami no sekošās tabeles:

Gads leņēmumi Izdevumi

RbJ. Rbļ.

1919 6.884,72 89.947,56

1920 57.404,18 445.989,35
1921 204.060,95 851.890,10

1922 290.119,90 812.710,35
Ls Ls

1923 28.497,15 45.736,92
1924 37.850,90 48.502,52
1925 27.109,95 52.545,39

1926 27.256,30 55.459,38
1927 23.399,50 52.315,01
1928 70.339,50 155.858,75
1929 111.112— 173.422,20

1928. g. un 1929. g. izdevumu pieau-

gums izskaidrojams ar to, ka aseni-

zācijas iestādes budžetā ar 1928. g.
1. janvāri ietilpst kūdras fabrikas

un zirgu parka uzturēšana. Pēdē-

jā iestāde apkalpo pilsētas ielu aptīrī-
šanu. Pēc 1924. g. pārskata zirgu parka

uzturēšana pilsētai izmaksāja 1924. gadā
Ls 45.283,11. (Vēlāk tā uzturēšana uz-

ņemta ielu aptīrīšanas izdevumu budže-

tā). Bez tam pārējot no zirgu trans-

porta uz automobīļiem, radās vienrei-

zēji izdevumi automobīļu un to pie-

derumu iegādāšanai: 1928. g. — par

Ls 15.273,59 un 1929- g. par Ls 27.820,09.

Ja no 1929. g. izdevumiem atskaitām

izdevumus inventāra iegādāšanai un zir-

ga parka uzturēšanai, (ņemot aprēķi-

nam 1924. g. pārskata summu, jo pār-

grozību zirgu parka sastāvā līdz 1930.

g. 1. janvārim nekādu nebija, t. i. Ls

45.283,11), tad tieši asenizācijas iestā-

des ekspluātācijas izdevumi būtu —

Ls 100.319.—. Tā tad pelņa 1929. gadā,
kad notika norēķināšanās ar pilsētas

iestādēm par veiktiem asenizācijas dar-

biem būtu Ls 111.112,00 — Ls 100.319,00

== Ls 10.793,00. No šīs summas jānorē-

ķina amortizācija apm. Ls 6.000. —, tad

peļņa būtu apm. Ls 4.000.—, t. i. apm.

4% no apgrozītā kapitāla.
Visumā cenas par mēslu izvešanu

kalkulētas ar aprēķinu, lai asenizāci-

jas iestāde dzēstu tikai savus izdevu-

mus bez sevišķas peļņas.
Pilsētai piederošo ēku atejas bedru tīrī-

šanai 1899-g.nodibināja pilsētas ase-

nizācijas iestādi, kurai jārūpējas

par pilsētas ēku aptīrīšanu, kritušo lo-

pu novākšanu no ielām un klejojošo su-

ņu ķeršanu, bet bez tam, ja iespējams,

jāpārņem arī privāto ēku aptīrīšana.

Ar racionālāku darba iekārtu, labāku

publikas apkalpošanu un zemāku ce-

nu šai iestādei jāveicina aptīrīšanas vis-

pārēja uzlabošana. 1900. gadā asenizā-

cijas iestādes rīcībā bij 15 strādnieki,

22 zirgi, 2 tvaika pumpji un 8 mucas.

Tādā sastāvā tā ilgāku laiku apkalpoja
visas 97 pilsētas ēkas.

Pilsētas asenizācijas iestādes uzturēša-

nas izdevumi pirms kara bij: 1912. g.

-"25.144 rbļ. 43 k., 1913. g. - 26.403

rbļ. 12 k„ bet Latvijas laikā, pēc lata

stabilizēšanas, — 1923. g. — Ls 45.736

92 snt, 1924. g. - 42.789,32, 1925. g. -

45.711,42. 1923. g. bija 19 zirgi, 16 strād-
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Trokšņu iela. Fot. Rieksts

nieki, kas aptīrīja atejas 223 ēkās (100

pils.); 1924. g. bija 20, bet gada beigās
17 zirgi, 18 strādnieki, kas aptīrīja ate-

jas 198 ēkās (100 pils.); 1925. g. bija
17, bet gada beigās 15 zirgi, 16 strād-

nieki, kas aptīrīja atejas 210 ēkās (103

pilsētas).
Bez atejas bedru tīrīšanas, pilsētas ase-

nizācijas iestāde arī no pagalmiem iz-

veda mājas mēslus, kurus krāj skārda

traukos. No minētā zirgu skaita šim

darbam rezervēja 4 zirgus. Šis trans-

ports apkalpoja apm. 220 ēkas un līdz

šim maz mainījies:

1923. g. apkalpoja 218 ēkas (21 pilsētas)
1924. g. „

219
„ (21

„ )
1925. g. „

240
„

(20
„ )

1926. g. „
214

„
(21

„
)

1927. g. „
214

„ (21
„

)

1928. g. „
217

„
(22

„
)

1930. g. „
259

„
(22

„
)

1929- g. aprīlī zirgus likvidēja un to

vietā brauc pēc mājas mēsliem 1 auto-

mobilis ar 2,5 tn. celtspēju, kuru ap-

kalpo šofers un 2 strādnieki.

Reformatu iela. Fot. Rieksts

Publisku atejas vietu uzturē-

šana.

Sekmējot tīrību, jādomā arī par publi-
sku atejas vietu ierīkošanu. Kā liekas,

pirmo tādu ietaisi Rīgā uzcēla 1847. g.

Ar katru gadu, ceļot jaunas publiskas

atejas vietas, tās vairojās un 1900. g.

jau bija 33 (21 pilnīgas un 12 pisuāri),

bet 1925. g. šis skaits samazinājās līdz

31. Samazināšanās izskaidrojama ar to,

ka, apbūvējot zināmus laukumus, uz ku-

riem atradās šādas atejas vietas, tās

bija jānoārda. Piemēram, jaunā tirgus

rajonā noārdīja 3 tādas atejas vietas.

Kas attiecas uz publisku atejas vietu

konstrukciju, tad tās izbūvētas ļoti pri-

mitīvi, izņemot dažas, savienotas ar

augļu vai avīžu kioskiem, un 3 pēdējā
laikā būvētās, kurās ierīkoti ūdensklo-

zeti. Pārējās atejas vietās ūdensklozetu

nav, bet ūdensvads ievilkts vienīgi to

mazgāšanai. Ar augļu vai laikrakstu

kioskiem savienoto atejas vietu ir 12.

Līdz ar kioskiem šīs atejas vietas iz-

nomātas vairāksolīšanā privātpersonām.

Nomniekiem tās arī jāaptīra; bet tā-

pēc par to lietošanu viņi var ņemt
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maksu. Šāds publisku atejas vietu eks-

jpluātācijas veids ir nepareizs un jāgādā,

lai pilsoņiem tās būtu pieejamas bez

maksas. Sanitārā ziņā nav ieteicams sa-

vienot publiskas atejas vietas ar tirgo-

šanas kioskiem, jo pat pie labākās uz-

raudzības un tīrības, tomēr atejas vie-

tu smaka izplatās arī tirgošanas vietā.

Turpmāk publiskās atejas vietas (piem.
2 jaunās) pilsēta cels patstāvīgi, ne-

savienojot tās ar tirgošanas kioskam.

To publisku atejas vietu uzturēšanai,

kuras nav savienotas ar kioskiem, pil-
sēta algo 4 strādniekus, kuri katru die-

nu tās mazgā un dezinficē. Smakas no-

vēršanai publiskās atejas vietās 1926.

gadā bija uzstādīti speciāli aparāti, bet

tos, par nožēlošanu, neapzinīgi pilsoņi
drīz izpostīja.

Tipomontāžs
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RĪGAS KAPSĒTAS

HEINCS PĪRANGS

Viduslaikos visās nocietinātās pilsētās

mirušos mēdza apglabāt iekšpus pilsē-

tas mūriem un tā to darīja arī Ordeņa
laikos Rīgā. Kapsētas pa lielākai daļai

atradās baznīcas vai klostera tiešā tu-

vumā un viņās apglabāja tos, kas pie-

derēja pie zemākām šķirām. Privilēģē-
tiem par attiecīgiem ziedojumiem baz-

nīcai ierādīja kapu vietas baznīcas

iekšienē.

No kapsētām, kas viduslaikos atradu-

šās iekšpilsētā, līdz mūsu laikiem ne-

kas nav uzglabājies. Vienīgi nosaukums

„Pētera kapsēta" (Petrifriedhof), ar ko

apzīmēts laukums ap Pētera baznīcu,

atgādina senos laikus. Arī Doma baz-

nīcas sēta pie krusta ejas tajā pat laikā

bijusi kapsēta (vāciski Kirchhof).

Tikai izņēmuma gadījumos un kad ap-

stākļi uz to spieda, kā tas bija bada

vai epidēmijas laikos, ierīkoja masu

kapsētas tālu ārpus pilsētas „Smilšu

kalnos". Tādas „Dieva druvas" („Got-

tesacker") radās, piem., bada gadā

(1571.) un mēra gadā (1602.), kad se-

nākās Ģertrūdes baznīcas tuvumā —

tagadējā Dzirnavu un Brīvības ielu kru-

stojumā — apglabāja ap 13.000 līķu.

Katoļi Svēto Ģertrūdi uzskatīja par ce-

ļotāju un klejotāju patronesi un viņai
veltītās baznīcas parasti atradās ārpus

pilsētas vārtiem, galvenos satiksmes ce-

ļos. Tā tas bija arī pie mums Rīgā.

Brīvības iela kopš visvecākiem laikiem

bijis galvenais satiksmes ceļš. Vecos

Ģertrūdes kapos, kuru pēdējās atliekas

izpostīja Napoleona karagājiens 1812.

gadā, vienmēr tikuši apglabāti arī tie,

kam nebija dzimtenes.

Zviedru laikos pirmās kapsētas nepro-

testantu draudzēm ierīkoja priekšpilsē-

tās, tā tad ārpus pilsētas vārtiem, kas,

acīmredzams, liecina par zināmu neie-

cietību. Pazīstamais 1650. gadā Murrn a

Brāļu kapu galvenie vārti. Fot. Klio.
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Mich. Teitzenbreiera kapliča, Māras kaps. Anno

1776. Fot. Kundt.

zīmētais pilsētas plāns rāda vēl šodien

pastāvošo, bet vairāk nelietoto, nesen

parkā pārvērsto kapsētu Latgales

priekšpilsētā Katoļu ielā, kas savu no-

saukumu dabūjusi no šīs kapsētas. Tajā

pašā ielā vēlākos laikos radās pareizti-

cīgo un vecticībnieku kapsētas.

Neērtības, kas bija saistītas ar miroņu

apglabāšanu baznīcā, it sevišķi nepa-

nesamā smaka, mirstībai palielinoties

kļuva vienmēr jūtamākas. Ar laiku iz-

rādītās, ka kapsētas iekšpilsētā bija

pārāk mazas. Tāpēc Rīgas pilsētas dome

uz krievu valdības rīkojuma pamata iz-

deva 1773. g. priekšrakstu, kas vispāri
noliedza glabāt mirušos iekšpus pilsētas
mūriem. Sakarā ar to ierīkoja vairā-

kas jaunas kapsētas priekšpilsētās.
Plašu ap 27 ha lielu meža gabalu taga-
dējā Miera ielā ierādīja pilsētas pro-

testantu draudzēm «Pilsētas kapu" ie-

rīkošanai. Krievi dabūja Pokrova ka-

pus un žīdi laukumu Latgales priekš-
pilsētā, pēc šīs kapsētas nosauktā „Žī-

Ludv. Grāves kapliča, Māras kaps. Anno 1777.

Fot. Kundt.

dv ielā". lepretim šai kapsētai atrodas

lielā 1930. g. celtā bloka ēka. Bez mi-

nētām kapsētām tanī pašā laikā Ka-

toļu ielā ierīkoja „Nabagu kapus" visu

draudžu nabadzīgākiem locekļiem. Šie

pēdējie, tāpat kā pārējie šinī ielā, slēgti
1874. gadā.
XIX gadsimtenī Rīgas iedzīvotāju
skaits pastāvīgi pieauga, apdzīvotais ap-

gabals izpletās uz visām pusēm. Se-

višķi rosīga būvniecība attīstījās pēc

1857./58. g., kad nojauca pilsētas vaļņus.

Kapsētu laukumus vajadzēja vienmēr

palielināt un, ja apbūvētā apkārtne to

neļāva, bija jārada jaunas kapsētas.
60-os un gados visur pilsētas pe-

rifērijā radās jaunas kapsētas, piem.,

Aleksandra augstumos, Matīsa ielā un

Ķīšezera ielā uz labā Daugavas krasta,

un Iļģeciemā, Āgenskalnā, Torņkalnā

un Ziepniekkaļnā, Pārdaugavā.

Ap 1900. g. pilsētas territorijā bija pa-

visam 26 dažādu kapsētu, kuru koppla-
tība sasniedza ap 105 ha. Augšā minē-
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tās četras slēgtās kapsētas, kuru kop-

platība bija 10 ha, šeit nav ieskaitītas.

Kapsētu kopplatība ievērojami palieli-

nājās, kad 1909. g. pilsēta ierīkoja „Me-

ža kapus". Šo plaši ierīkoto un pēc mo-

derniem principiem veidoto 91 ha ap-

tverošo ~Meža kapu" projektu izstrā-

dājis toreizējais pilsētas dārzu direk-

tors Kufalts. Šo kapu pārvaldīšanu no-

deva pilsētas luterāņu draudzēm.

1915. gadā atdeva lielāku laukumu pa-

saules karā kritušo latviešu strēlnieku

apbedīšanai, kuru pēc tam, kad Lat-

vija 1918. jgadā bija kļuvusi patstā-

vīga valsts, pārveidoja monumentālos

„Brālu kapos" visiem atbrīvošanas cī-

ņās kritušiem dzimtenes dēliem. Šīs

grandiozās kapsētas dārza izdaiļošanas

projektu izstrādāja tagadējais pilsētas
dārzu direktors A. Zeidaks, celtniecības

darbi veidoti pēc architekta A. Birz-

nieka, bet tēlniecības — pēc tēlnieka

K. Zāles metiem. Zeidaks iekārtojis arī

1929. g. radīto, 10 ha lielo komunālo

kapsētu konfesijām nepiederošiem, kas

atrodas blakus Brāļu kapiem. Šie kapi

pēc viņos apglabātā dzejnieka Raiņa no-

saukti par „Raiņa kapiem".

Visas uz pilsētas grunts atrodošās kap-
sētas kopā aizņem 205 ha. No tiem

181 ha piešķirti kapsētām, ko pārvalda

Aļifanovu kapliča, Pokrova kaps. Anno 1817.

Fot. Kundt.

baznīcu draudzes, bet 24 ha ir pilsē-
tas pārziņā.
Šie kapsētu aizņemtie laukumi pilsētas

administrātīvās robežās, raugoties no

modernā pilsētas izbūvēšanas viedokļa,
sastāda pilsētas plāna svarīgu elemen-

tu. Kad kapsētas, kas pašā sākumā bija
domātas tieši kulta vajadzībām — mi-

roņu apglabāšanai, bija pārpildītas, tās

slēdza un sāka zināmā mērā piemērot

dzīvo vajadzībām. Pilsētas cēlējam ir

ļoti izdevīgi pārvērst zāļu laukumos pa-

rasti skaisti apdēstītās senlaiku kapsē-
tas pilsētas apbūvētās daļās. Rīgā šaī

ziņā ir ļoti daudz iespējamību. Ap 100

ha apdēstījumu, — šie laukumi pilsē-
tas plānā sadalīti pa daļai lielos kom-

pleksos, — būtu vērtīgs ieguvums tiem,

Kapu minekļi vecā žīdu kapsētā.
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Kapa piemineklis Marijai Minus, dz. Meyer, Māras

kapsētā. Anno 1809.

kas cenšas pavairot zaļu laukumus pil-
sētā.

Ja Rīgas kapsētu kopplatību ierindojam

vispārējā zāļu laukumu platībā, tad re-

dzam, ka kajpsētu novietojums pilsētas

plānā ir ļoti izdevīgs. Gandrīz visas

kapsētas atrodas bieži apbūvētās

priekšpilsētās un tāpēc tām no pilsē-
tas izbūvēšanas viedokļa, ja viņas nā-

kotnē pārvērtīs atklātos dārzos, ir ār-

kārtīgi liela vērtība.

Sekojošais pārskats rāda procentuālās
attiecības starp kapsētu kopplatību un

Rīgas pilsētas territoriju, salīdzinot tās

ar dažām citām pilsētām.

Pilsēta Pilsētas kopplatība Kapsētas kopplatība °/ 0

Tallina 6.686,50 70,41 1,50
Breslava

....17.496,00 210,82 1,20
Berlīne

....88.348,00 962,02 1,08
Rīga 21.073,00 205,00 0,95

Ķelne 25.125,00 223,64 0,81
Prāga 17.210,86 91,07 0,53

Maz pilsētām kapsētu ziņā ir tik iz-

devīgs stāvoklis kā Rīgai. Ja arī reiz

visas mazākās kapsētas būs slēgtas, tad

Meža kapus var tādā mērā paplašināt,
ka tie pietiks ilgiem laikiem. Gadījumā,

ja nākamībā Pārdaugavas tālākā apbū-
vēšana — varbūt ziemeļu-rietumu vir-

zienā — atvērtu jaunus apgabalus, tad

arī šeit varēs rast jauniem meža ka-

piem noderīgus laukumus, varbūt starp

Solitūdi, Beberbeķi un Babīti, lielās Jūr-
malas šosejas tuvumā un ērtā satiksmē

ar Jūrmalas dzelzceļu.

Šī jautājuma atrisināšanu var atstāt vē-

lākiem laikiem. Daudz aktuālāka ir kā-

da cita problēma, kas arī šeit jāmin —

kremātorija ierīkošana. Tagadējais mi-

roņu apglabāšanas veids, kādu lieto jau

kopš gadu simteņiem, daudzējādā zi-

ņā neatbilst modernās lielpilsētas hi-

giēniskām prasībām, un tādēļ tas būtu

grozāms. Visās kultūrvalstīs tagad ie-

rīko kremātorijus. Tikai Rīgā tāda šim-

brīžam vēl nav. Pastāv gan biedrība,

kas uzstādījusi sev par mērķi kremāto-

rija ierīkošanu. Daži priekšdarbi šeit

jau veikti: izraudzīta šim nolūkam no-

derīga vieta — laukums Meža kapu gal-
venās ieejas tuvumā un, tikko to at-

ļaus saimnieciskie apstākļi, uzsāks bū-

ves darbus. Kremātorija ierīkošana būtu

vajadzīga ne tikai Rīgai, bet arī visai

Latvijai.

Pagaidām mūsu sabiedrības lielākā daļa
izturas noraidoši pret miroņu sadedzi-

nāšanu, jo pie mums attiecībā uz ap-

glabāšanas kultu vispār nomanāms ļoti
konservātīvs gars. Kā bija pirms gadu

simteņiem, tā tas ir arī vēl šodien. Ne-

kas šinī ceremonijā nav grozījies. Zār-

ku forma, līķu nesēju tērps, līķu ratu

savādais izveidojums, kapu kopu veids,

vārdu sakot, apglabāšanas ceremonijas

kopaina mums lielā mērā atgādina vi-

duslaikus.

Aplūkojot Rīgas kapsētu attīstības gai-
tu no visvecākiem laikiem līdz pat mū-

su dienām, mums atklājas daudz in-

teresanta. Ne tik vien mūsu dzimte-

nes, bet arī vispārējā kultūras un māk-

slas vēsturē vēsturiski sīkumi šeit pa-

rādās uzskatāmā veidā.
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Kapsētu problēma Rīgā vienmēr bijusi
cieši saistīta ar konfesiju jautājumu.
Katrai konfesijai ir sava kapsēta. Un vēl

vairāk — katrā konfesijā apbēdīšanas
vietas sadalītas arī pēc baznīcu drau-

dzēm. Šeit valda stingrs separātisms.

Rīgā kapsētu kopplatība sadalās starp

8 dažādām konfesijām, proti: protestan-

tu, katoļu, pareizticīgo — reformistu

un vecticībnieku, žīdu, karaīmu un mu-

hāmēdāņu. Bez tam, kā jau minēts, ir

vēl nabagu kapi un Raiņa kapi tādiem,

kas pie šīm konfesijām nepieder.

Šo konfesiju dažādību radījusi mūsu

dzimtenes vēstures gaita. Atskaitot kri-

stīgās baznīcas draudzes un žīdus, ku-

rus varētu saukt par vietējiem, mums

svešie muhāmēdāņi un karaīmi jāuzska-

ta kā kādreizējās krievu valdīšanas lai-

ka atliekas mūsu zemē. Viņu kapsētās

pa lielākai daļai apglabāti kareivji, kas

piederējuši pie šeit novietotām kara-

spēka daļām.

Šājos gadsimteņos kapsētu izveido-

šana un miroņu kulta izpaušanās kapu

pieminekļu veidošanā, neskatoties uz vi-

su konservātīvo Jaru, tomēr piemēro-

jusies dažādai laikmetu gaumei.

Kad savā laikā ierīkoja lielos „Pilsētas

kapus" viņpus „Raunas (tagadējiem

Brīvības) vārtiem", katrs izmeklē-

ja sev šinī kalnainā vietā kapu
vietu pēc savas patikas, bez plāna un

sistēmas. Tikai pēc 1800. g. izstrādāja
sistēmātisku celiņu tīklu un ap 1850.

gadu uzsāka gatves apstādīšanu. Jau

sen atpakaļ atļāva ierīkot dzimtskapus.

Bagātākās ģimenes cēla sev kapos vi-

ņiem personīgi piederošās kapličas. Ve-

sela virkne šādu baroka vai klasicisma

stilā XVIII gadsimteņa beigās un vē-

lākos gadu desmitos veidoto celtņu uz-

glabājušās līdz mūsu dienām. Dažos

ļoti skaisti veidotos sīkumos šeit izpau-
žas senās Rīgas amatnieku lielā pras-

me. Tā redzama arī visdažādākās skulp-

tūrās uz atsevišķiem kapiem. Laika gars

spilgti parādās izgreznojumu motīvos,

dziļdomīgos simbolos un raksturīgos
uzrakstos. Racionālisms, sentimentālais,

Heinricha Birkenstaedta kapa piemineklis, Māras

kapsētā. Anno 1825.

romantiskais un reālistiskais laikmets —

visi viņi šeit atstājuši savas pēdas, kas

skatītāja acīm atver bagātu ainu un rā-

da mums, kā veidojusies mūsu senču

gara dzīves izpausme. Visi šie kapu iz-

rotājumi, skulptūras, akmens krusti vai

dzelzī kaltie kapu iežogojumi senākos

laikos bijuši mākslinieciskā ziņā daudz

cēlāki un vērtīgāki nekā pēdējos gadu

desmitos darinātie. Vājā mākslas izprat-

ne, diemžēl, ļoti izplatītās tieksmes pēc

kautkā uzkrītoša, pārāk apkrauta un

mazvērtīga, radījusi daudz nevēlama,

maz iepriecionša. Lietišķās mākslas dar-

bi te ir reta parādība, jo lielākā daļa

kapu pieminēkļu ir mēchaniskā ceļā

darināti masu ražojumi bez sevišķas
mākslas vērtības.

Kad bija ierīkoti jaunie Meža kapi, to-

reizējā kapsētas pārvalde 1914. gadā iz-

strādāja jaunus noteikumus un nodi-

bināja komiteju kapu pieminekļu ap-

spriešanai, acīmredzams, ar nolūku ne-

pieļaut bezgaršības un pacelt kapu pie-
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Raiņa kapsētas vārti.

minekļu mākslinieciskās izveidošanas lī-

meni. Karš tomēr nejāva šim pasāku-

mam izveidoties un nostiprināties.

Mūsu dienās apstākli dažā ziņā maz-

liet uzlabojušies, bet tomēr vēl jāveic

liels nepieciešams audzināšanas darbs.

Ar stingriem priekšrakstiem vien šeit

nepietiek. No liela svara lai būtu arī la-

bi piemēri.

Šinī ziņā vissiltāki apsveicama lielā

„Brāļu kapu" izbūve, kas lielā mērā pa-

līdzēs audzināt māksliniecisko gaumi.
Tas ir grandiozs pasākums, kas pa da-

Fot. Klio.

ļai vēl atrodas tapšanas stadjjā. Kā jau

minēju, pilsētas dārzu direktora A.Zei-

daka izstrādātā pamatplanā architekts

A. Birznieks iekomponējis savus monu-

mentālos celtniecības darbus, bet tēl-

nieks K. Zāle tos izgreznojis stilizētiem

tēliem. Kaut gan patreiz vēl grūti pa-

teikt galīgo spriedumu par šo māksli-

niecisko vienību, tad tomēr laikmetī-

gais mākslinieciskais noskaņojums šinī

jaunās paaudzes radītā piemineklī jā-

uzskata par ievērības cienīgu paraugu.

Tipomontāžs
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KOMUNĀLĀ DZĪVOKĻU BŪVNIECĪBA

Inž. JĀNIS JAGARS

Pašvaldību aktīva līdzdalība dzīvokļu

būvniecībā daudzmaz jūtamākos apmē-

ros novērojama tikai pēckara laikmetā.

Pirms kara, ja pilsētas dzīvokļus bū-

vēja, tad parasti tikai kā darba devēias,

ceļot dienesta dzīvokļus savu uzņēmu-

mu strādniekiem vai ierēdņiem. Tikai

ļoti nedaudzas pilsētas, piem.: Vā-

cijā Ulma un Freiburga, piedalījās vis-

pārējā dzīvokļu būvniecībā, ceļot ar

pilsētas līdzekļiem namus un iznomājot

dzīvokļus vietējiem iedzīvotājiem. Dzī-

vokļu būvniecība priekškara laikmetā

atradās gandrīz pilnīgi privātu uzņē-

mēju rokās. Ap divdesmitā gadsimte-

ņa sākumu sāka arī šinī nozarē visai

spilgti parādīties neierobežotās privātās

saimniecības ļaunās puses. Rūpniecības

uzplaukuma laikmetos hipotēkārais kre-

dīts cieta no kapitālu trūkuma, jo tas

meklēja ienesīgākas darbības nozares,

turpretim rūpniecības krizes laikos ka-

pitāla pieplūdums bija pārāk liels. Re-

zultātā uzbūvēto dzīvokļu skaits reti

kad atbilda patiesām vajadzībām. It

īpaši bieži bija sajūtams mazo dzīvokļu

trūkums, jo ja tos grib izbūvēt daudz-

maz piemērojoties higiēnas prasībām,

tad tie nekad nav bijuši namīpašniekam

sevišķi ienesīgi. Spekulācija ar zemi

pilsētās un gandrīz pilnīgi neierobežo-

tās būvniecības veidi noveda pie grunts-

gabalu ārkārtēji ciešas apbūves ar

daudzstāvu namiem. Tā radās veseli ie-

cirkņi ar pārpildītiem dzīvokļiem, kur

neiespīd saule, nedz arī var ieplūst

svaigs gaiss; iecirkņi, kur arvienu plosās
slimības, bērnu mirstība sasniedz ār-

kārtēji augstus skaitļus un kur iznīci-

nāta top arī kārtēja ģimenes dzīve, jo

pārpildītā mazā dzīvoklītī, kopā ar ģi-

meni bieži vien mitinās arī pie tās ne-

piederošas personas kā apakšīrnieki.

Slikti veidojās apstākļi arī Rīgā. Strauji

pieauga iedzīvotāju skaits:

Gads ledzīvotāju skaits

1880 162.300

1890 234.800

1900 314.800

1905 381.600

1908 420.700

1911 469.200

1914 505.500

Pilsētas būvnoteikumi bija sastādīti pēc

Vācijas pilsētu būvnoteikumu parauga

un pielaida stipri sabiezinātu apbūvi.

Tāpēc arī Rīgā pirmskara dzīvokļu ap-

stākļi nebija labāki kā bieži apdzīvotās

Eiropas lielpilsētās. Salīdzinot prof.

Kupfera pirmskara apstrādātos datus

par Rīgas apbūvi un iedzīvotāju skaitu

un Dr. Hegemaņa datus no 1911. g. par

citām pasaules lielpilsētām, arch. K.

Pēkšens savā 1922. g. izdotā rakstā:

„Dzīvokļu jautājums un Rīgas pilsētas
uzdevumi" sniedz sekošu tabeli par

iedzīvotāju skaitu uz 1 ha apbūvēta

pilsētas laukuma:

1. Liel-Berlinē 105, 2. Liel-Parizē 86, 3.

Vīnē 73, 4. Baltimorā 68, 5. Rīgā 54,5,

6. Čikāgā 46, 7. Filadelfijā 44, 8. Lon-

donā 41, 9. Ņujorkā 35.

Kā redzams iedzīvotāju sabiezinājums

Rīgā lielāks, kā veselā rindā ārzemju

lielpilsētu.

Šie sliktie dzīvokļu apstākļi pilsētās da-

bīgi arvienu vairāk vērsa uz sevi sabie-

drības uzmanību. Radās kustība, ku-

ras mērķis bija uzlabot dzīvokļu ap-

stākļus pilsētās. Sākās propaganda par

klajāku pilsētu apbūvi, par ~
dārzu pil-

sētām"; radās prasība— pilsētu izbūves
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pamata „ģimenes māju" un nevis „no-

mas kazarmu". Šī kustība prasīja arī

pilsētu plānveidīgu izbūvi pēc stingri

pārdomāta pilsētas izbūves plāna, pra-

sīja stingrākus būvnoteikumus, aizstā-

vēja pilsētas aktīvu iejaukšanos zemes

politikā, iegūstot pēc iespējas daudz ap-

būvei derīgas zemes pilsētas īpašumā.

Sākās arī propaganda par sabiedriskām

dzīvokļu būvniecības formām.

Pasaules karš dzīvokļu apstākļus strau-

ji pasliktināja. Kara laikā dzīvokļu būv-

niecība gandrīz pilnīgi apstājās. Ģime-

ņu skaits pēc kara strauji vairojās. Re-

zultātā, kā vispārēja parādība, pilsētās

iestājās ass dzīvokļu trūkums. Apstākļi

būvniecībai nebija labvēlīgi. Būvizmak-

sa gandrīz visur bija augstāka par

pirmskara, turpretim būvkredits dārgs.

Tāpēc arī privāti uzņēmēji nevarēja celt

mazus dzīvokļus, kas tiem atmaksātos

un reizē nomu ziņā būtu tomēr pieeja-

mi arī mazturīgākām iedzīvotāju aprin-

dām. Valsts un pašvaldības daudzās

zemēs uzsāka aktīvu dzīvokļu politiku,

pārņemot jo lielā mērā mazo dzīvokļu

būvi savās rokās. Arvienu lielāku pie-
krišanu gūst arī uzskats, ka dzīvokļu

apstākļiem piekrīt ļoti liels iespaids uz

iedzīvotāju veselības stāvokli, pie kam

reizē dzīvoklis ir arī ģimenes dzīves

pirmprasība, ka sabiedrības pienākums

ir gādāt par to, lai ikvienai ģimenei
būtu pieejams dzīvoklis, kaut arī mi-

nimāls pēc saviem apmēriem un ērtī-

bām. Šī jautājuma nokārtošanu nevar

atstāt vienīgi privātai ierosmei, tur ak-

tīvi līdzjādarbojas arī pašvaldībai.
Varētu likties, ka Rīgā pēckara laikā jā-
būt izcilus labiem dzīvokļu apstākļiem,

jo viņas iedzīvotāju skaits taču sama-

zinājies no 505.500 īedz. 1914. gadā uz

200.000 — 1920. gadā un arī pēc tam

pakāpeniski pieaugot tas sasniedzis ti-

kai 340.000 — 1925. g., 365.000 - 1928.

gadā un 380.000 — 1931. gadā. Un to-

mēr arī Rīgā visus pēdējos gadus pastā-

vēja asa dzīvokļu krize.

Nav jāaizmirst, ka dzīvokļu vajadzība
nav tikdaudz atkarīga no iedzīvotāju

skaita, kā no atsevišķo saimniecību (ģi-

meņu) skaita. Un šīs pēdējās nebūt nav

samazinājušās tādos pat apmēros kā ie-

dzīvotāju skaits. Tāļāk jāņem vērā,

ka kara darbība norisiļnājās Rīgas
tuvumā un laikiem (Bermonta uz-

brukums) fronte pat pilsētu šķērsoja.
Gan caur tiešās kara darbības, kā arī

caur dzīvokļos nometinātā karaspēka

postījumiem gājis zudumā liels skaits

namu. Daudzi arī, pamesti no viņu īpaš-

niekiem, nonākuši nelietojamā stāvoklī

un vēlāk nojaukti. Tā, pēc statistiskiem

datiem, gājuši zudumā ap 27% no visām

Rīgas namiem, vai ap 24% no visiem

dzīvokļiem. Daudz agrāko dzīvokļu

aizņemts arī valsts pastāvēšanas pir-

majos gados no dažādām valsts un sa-

biedriskām iestādēm, ārzemju diplomā-

tiskām un konzulārām pārstāvniecībām

v. t. t. Kara laikā evakuēti un pēc tam

vairs savu darbību nav atjaunojuši

pirmskara lielie rūpnieciskie uzņēmumi.

Viņu telpas nopostītas un nav atjauno-

tas. Bet ļoti pieaudzis ir sīkas rūpnie-

cības un tirgotavu skaits, kas pār-

sniedz pirmskara skaitu par vairāk

kā 5000. Tie savā nospiedošā vairumā

nav novietojušies jaunceltās telpās, bet

gan aizņēmuši jo lielu skaitu agrāko

dzīvokļu. Tā arī Rīgā radās apstākļi,
ka 1925. g. 36,4% no visiem iedzīvotā-

jiem dzīvoja pārpildītos dzīvokļos (uz-
skatot par pārpildītiem dzīvokļus ar

vairāk kā 2 iedzīvotājiem vienā istabā).

Nākošos gados apstākļi vēl pasliktinā-

jās un 1930. gadā par pārpildītiem bija

jāapzīmē jau 37,5% dzīvokļu, kuros

dzīvoja 46,4% no visiem Rīgas iedzī-

votājiem. Dzīvokļu apstākļu paslikti-
nāšanos jo spilgti norāda arī pieaugo-

šais pagraba dzīvokļu skaits. Pagrabu
iemītnieku skaits laikā no 1925. g. līdz

1930. g. pieaudzis no 5.911 uz 13.492 jeb

procentos rēķinot no 1,85 uz 3,8%. Ap-

stākļi jo sliktāki tanī ziņā, ka jaunceltos

namos pagraba dzīvokļus ierīko ārkār-

tīgi retos gadījumos; par pagraba dzī-

vokļiem tā tad pārvērstas dažādas dzī-

vokļiem pilnīgi nepiemērotās nolikta-



511

vu un malkas telpas jau agrāk uzcel-

tos namos.

Dzīvokļu apstākļi Rīgā ļoti ļauni arī

tanī ziņā, ka iedzīvotāji ne tikai dzīvo

stipri saspiesti, bet ļoti izplatīta arī

apakšīrnieku pieņemšana dzīvokļos. Tā

1930. gadā no visiem Rīgas dzīvokļiem
tikai 48,53% bija bez apakšīrniekiem,
kamēr Vācijas lielpilsētās 1927. gadā

dzīvokļu bez apakšīrniekiem bija caur-

mērā 79,3%. Ja lielos dzīvokļos apakš-
īrnieki nav uzskatāmi par tik lielu Jau-
numu, tad pavisam slikti apstākļi kļūst

mazos dzīvokļos, un Rīgā arī no 2 istabu

dzīvokļiem bez apakšīrniekiem bija ti-

kai 41,1% un no 3 istabu pat tikai

33,690/o.*).

1930. gadā Rīgā bija 28.558 saimniecības

un ģimenes bez sava patstāvīga dzīvo-

kļa. Tuvāk apskatot šo saimniecību ap-

*) Sīkāki dati par dzīvokļu apstākļiem Rīga at-

rodami Rīgas pilsētas statistiskā biroja publicē-
jumos.

Dzīvoklis Volguntes ielā. Ieeja no ielas. Viena

[iela istaba pārdalīta ar plānu zemu finiera sienu

divās daļās. Uzņēmumā redzamā dzīvokļa daļa
iznomāta par Ls 20 mēnesī. Apdzīvo ģimene,

sastāvoša no 7 pers. (5 bērni).

stākļus, Rīgas pilsētas statistiskā biroja
direktors Dr. E. Bulmerinks atrod, ka

1930. gadā Rīgā bijušas 12.406 tādas

saimniecības, kuras būtu tūliņ jāapgā-

dā ar jaunu dzīvokli.

Neskatoties uz lielo dzīvokļu trūkumu,

privātā būvniecība attīstījās stipri gau-

si. Laikā no 1925.—1930. g. Rīgā uz-

celti apm. 2000 jauni dzīvokļi. Kopējais

dzīvokļu skaits minētā laikā pieaudzis

par 6.415, jo pievienoti pilsētai daži

jauni apgabali un notikušas dzīvokļu
dalīšanas. Ja ievēro, ka tanī pat laikā

iedzīvotāju skaits Rīgā pieaudzis par

38.000, tad arī saprotams, ka dzīvokļu

apstākļi pilsētā kļuvuši ļaunāki.

Traucējis būvniecību galvenam kārtam
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Dzīvoklis Merķeļa ielā. Ieeja no sētas puses ielas

nama pagrabā apm. 2 mtr. dziļumā Saule nekad

neiespīd. Pagrabā atrodas malkas kambari un

gara tumša koridora viens gals izbūvēts par dzī-

vokli. Apdzīvo veca māmiņa. Vienu nodalījumu

izīrē ģimenei ar mazu bērnu — zīdaini.

piemērota kredita trūkums. Latvijas

hipotēku bankai nav bijis iespējams vi-

sus kredita prasītājus apmierināt. No-

teikumi gan paredz, ka koka ēkām var

izsniegt līdz 50% un mūra ēkām līdz

60% no būves izmaksas, taču šo normu

reti kad sasniedz. Jāņem vērā, ka arī

šis hipotēkārais kredits pie mums sti-

pri dārgs — 6% bez deldējuma un da-

žādiem izdevumiem pie aizņēmuma rea-

lizēšanas, kā taksācijas un pārvaldes
izdevumi un ķīlu zīmju reālizēšanas iz-

devumi. Ja nu par pārējo būvē ieguldī-
to daļu jāmaksā vēl augstāki nekā para-

stie banku aizdevumu %%, tad arī

jaunceltie dzīvokļi iznāk tik dārgi, ka

tie mazturīgākām aprindām nav pieeja-
mi. Uz to norāda arī tas apstāklis, ka,

kautgan visvairāk pārpildīti ir vismazā-

kie dzīvokļi, kur, piem., vidējais iedzī-

votāju skaits uz 1 dzīvojamo telpu nāk:

dzīvojamās virtuvēs — 2,71, 1 istabas

dzīvokļos — 3,04, 2 istabu dzīvokļos -

1,89, kamēr 3 istabu dzīvokļos vairs

tikai 1,48, jaunbūvēs lielākais skaits

nāk uz 3 istabu dzīvokļiem, jo mazo dzī-

voklīšu īpašnieki nespēj samaksāt aug-

stās nomas jaunceltos namos. Sakarā

ar lielo dzīvokļu trūkumu, visu laiku,

neskatoties uz īres likuma noteikumiem,

augušas nomas arī pirmskara celtos na-

mos. Tā laikā no 1924. g. līdz 1929. g.

kopējie dzīvokļu īres ienākumi Rīgā

pieauguši no ls 13.486.072 līdz 25.911.470.

Šādi nenormāli dzīvokļu apstākļi vei-

cināja iesniegumus, kas ienāca pilsē-
tas valdei un domei par aktīvas līdz-

dalības ņemšanu dzīvokļu krizes ap-

karošanā. 1925. g. vasarā pilsētas valde

iecēla īpašu dzīvokļu krizes apkaroša-

nas kommisiju, kuras sastāvā iegāja ne-

kustamu īpašumu, finansu un būvju no-

daļu vadītāji. Vēlāk to papildināja arī

ar veselības un sociālās apgādības no-

daļu vadītājiem. Svarīgākos principiā-
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la rakstura jautājumus apsprieda īpašā

padomē, kurā pieaicināja arī ieintere-

sēto sabiedrisko organizāciju un valsts

iestāžu pārstāvjus. Kommisija izstrādā-

ja savas darbības programmu, kuru pil-
sētas dome 1925. g. 19. oktobra sēdē

arī apstiprināja.

Darbība bija nosprausta divos virzie-

nos:

1. rūpēties, lai netiktu tāļāk iznīcināti

pastāvošie dzīvokļi, bet gan veicināta

viņu kārtībā savešana un netraucēta iz-

mantošana;

2. dzīvokļu būvniecības sekmēšana un

pilsētas aktīva līdzdalība tajā.
Pirmā virzienā kā svarīgākie uzdevu-

mi tika atzīti:

1. rūpēties par labākas satiksmes ie-

kārtošanu ar pilsētas nomaļākiem ap-

vidiem (kur tanī laikā vēl bija brīvi

dzīvokļi) un par nomaļu labierīcību pa-

celšanu. Pildot šo lēmumu, pilsēta pie

papildu līguma slēgšanas ar ielu dzelz-

ceļu akciju sabiedrību panāca pēdējās
piekrišanu veselai rindai jaunu ielu

Dzīvoklis Maskavas ielā. Sētas koka nama pa-
grabā apm. 2 mtr. dziļumā. Apdzīvo ģimene

no 6 pers. (4 bērni).

dzelzceļu līniju būvei uz attālākām

priekšpilsētas daļām, kā arī rūpējās par

autobusu satiksmes paplašināšanu;

2. pilsētu iestādes ievietot speciāli šīm

vajadzībām celtās telpās, bet neaizņemt

dzīvojamas ēkas. Agrākos gados pa-

ti pilsēta šinī ziņā daudz grēkoja.
Piem.: pilsētas skolu tīklam strauji pie-

augot, veselu rindu jaunatveramu skolu

novietoja dzīvojamās ēkās, izliekot no

tām īrniekus. Arī šis lēmums ir respek-
tēts un pilsēta pēc tam uzcēlusi 3 jau-

nas skolu ēkas: Bolderājā, Ķīšezera un

Krimuldas ielās;

3. nedot turpmāk piekrišanu dzīvokļu

pārbūvei rūpniecības un tirdzniecības

vajadzībām. Šī lēmuma izpildīšanai pil-
sēta gan izstrādāja īpašus saistošus no-

teikumus, bet tos neapstiprināja, jo iz-

rādījās, ka nav likuma, kas pilsētai dotu

tiesības šādus ierobežojumus uzlikt
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Ģimeņu ēkas Liepājas ielā.

Otra virziena, starp citu, pilsētas dome

nodeva valdei:

1. Veikt visus vajadzīgos priekšdarbus

jaunu higiēnisku dzīvokļu celšanai Rī-

gas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām, kā-

dā nolūkā: a)uzdeva izpētīt dzīvokļu

vajadzību apmērus atsevišķos rajonos;

b) ieprojektēt attiecīgos rajonos apbū-
vei vajadzīgos gruntsgabalus; c) noskai-

drot jaunceļamo dzīvokļu tipus un mate-

riālu; d) spert visus iespējamos soļus,

lai jaunu dzīvokļu celšanai, labierīcību

izvešanai un dažām pilsētas izbūves va-

jadzībām iegūtu pilsētas īpašumā un

pārziņā pilsētas izbūves robežās ietilp-

stošās neapbūvētās valsts fonda zemes

un mežus.

2. Summas, kuras ienāk no dzī-

vokļu nodokļa, sākot ar 1926.

budžeta ,gadu, izlietot tikai

jaunu dzīvokļu celšanas vaja-
dzībām.

3. No summām, kas ienāks pilsētas ka-

sē par lauksaimniecības zemju likvidā-

ciju ārpus pilsētas izbūves robežām,

nodibināt speciālu nekustamu īpašumu

fondu, kura līdzekļi izlietojami neku-

stamu īpašumu iegūšanai pilsētas admi-

nistrātīvās un izbūves robežās.

4. Būvplani jāizstrādā pilsētas iestā-

dēm un jāiesniedz reflektantiem par

mērenām cenām.

5. Noorganizēt lētu būvmateriālu ap-

gādi jaunceļamo dzīvokļu vajadzībām.

6. Atbalstīt pilsētas darbinieku un īr-

nieku dzīvokļu kooperātīvus grunts-

gabalu ierādīšanā un būvmateriālu

izsniegšanā uz atvieglotiem noteiku-

miem.

Pilsētas valde arī centās šos uzdevumus,

pēc iespējas, izvest dzīvē. Vairākos pil-
sētas rajonos ieprojektēja lielāku skaitu

jaunu gruntsgabalu dzīvokļu celšanai,

piešķirot tos, īpaši kooperātīviem, uz

atvieglotiem noteikumiem. Rūpējās arī

par paraugu plānu izstrādāšanu, sarī-

kojot šinī nolūkā plānu konkursu, pie-

aicinot darbā privāti praktizējošus ar-

chitekfus un nodibinot īpašu pilsētas
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architektu biroju, kas par mērenu at-

līdzību izstrādā plānus privātu būvē-

tāju vajadzībām. Dzīvokļu nodokļu

summas turpmāk (līdz 1931. g.) izlie-

toja vienīgi jaunu dzīvokļu būves vaja-

dzībām. Jāaizrāda, ka dzīvokļu nodokļa

normas visus šos gadus palikušas bez

kādām lielākām pārmaiņām, bet tā kā

augušas dzīvokļu nomas, tad pakāpe-
niski pieaugušas no šī nodokļa ienāko-

šās summas:

„ .

No dzīvokļu nodokļa
Gads

ienākušas summas

1925 418.286,84

1926 594.447,49

1927 676.844,63

1928 906.494,67

1929 1.000671 —

Šīs, no dzīvokļu nodokļa ienākušās

summas izlietotas divējādos veidos: a)
aizdevumu izsniegšanai privātās būv-

niecības veicināšanai un b) jaunu dzī-

vokļu būvei ar pilsētas līdzekļiem.
Aizdevumus izsniedz pilsēta vienģime-

ņu un divģimeņu ēku celšanai, tikai kā

papildu kreditu, nodrošinot to ar otro

hipotēku. Ņemot vērā mazos līdzekļus,
izsniedza ik uz katru koka ēku Ls 2000

un uz mūra ēku Ls 3000, pilsētas ie-

rēdņiem un kooperātīviem katrā gadī-

Blokēka Ausekļu ielā. Skats no pagalma.

jumā par Ls 1000 vairāk. Ēku lielums

ierobežots ar maks. 2 dzīvokļiem un

6 istabām, pie kam neizsniedza arī dzī-

vokļiem mazākiem par 2 istabām. Pie

aizdevumu izsniegšanas priekšroku dod:

a) jaunbūvēm, kuru celšanā pielieto
saimnieciski izdevīgāko būves veidu;

b) jaunbūvēm, kuru īpašnieki iegulda

vairāk sava kapitāla; c) jaunbūvēm pie

gatavām ielām jeb ielām, kuru izbūve

mazāk izmaksā. Par aizdevumiem, sā-

kot ar trešo gadu, ņem 4 proc. gadā,
t. i. 2 proc. augļu un 2 proc. deldē-

juma, pie kam procentus par nomak-

sāto kapitāla daļu pieskaita deldējuma
fondam. Dažādos gados aizdevumiem

izsniegtas sekošas summas:

Gads Izsniegtās summas

1926 11.000—

1927 109.000—

1928 124.200 —

1929 180.350—

1930 103.800—

Ja arī šādā veidā izsniegtās samērā ne-

lielās aizdevumu summas ir daudzos

gadījumos jūtami palīdzējušas pabeigt

iesāktās būves un tās līdz ar pilsētas
sadalāmiem gruntsgabaliem ir ievēroja-

mi veicinājušas dzīvokļu būvniecības
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Skats blokēku virtuvē.

atdzīvināšanos, tad tomēr jāņem vērā,

ka šādā veidā sev dzīvokli uzcelt var

tikai vidējās un turīgākās aprindas, kas

būvē var ieguldīt arī sava paša līdzek-

ļus. Turpretim strādnieki un mazturī-

gākās iedzīvotāju aprindas, kas taisni

ir tās, kas dzīvo pārpildītajos maza-

jos vien- un divistabu dzīvoklīšos, šādā

veidā pie sava dzīvokļa tikt nevar. Lai

varētu palīdzēt arī šīm aprindām, tad

pilsēta nolēma arī pati stāties pie dzī-

vokļu būves, lai tad tos par mērenām

nomām izdotu tiem, kas patlaban no

krizes visvairāk cieš.

Pacēlās jautājums, kāda veida dzīvok-

ļus būvēt? Šeit vispirms bija jāizšķiras
starp ģimeņu mājām un lieliem nomas

namiem. Jāatzīst, ka ģimeņu ēkām ir

zināmas nenoliedzamas priekšrocības,
jo tanīs iespējams iekārtot dzīvi vese-

līgākā veidā. Klajais apbūves veids ar

katrai mājai pievienoto dārziņu veicina

iedzīvotāju biežāku uzturēšanos laukā,

svaigā gaisā. Un tīra gaisa un saules

trūkums jau ir tas, no kā visvairāk cieš

savos saspiestajos dzīvokļos pilsētas ie-

dzīvotāji. Tāpat arī bērniem ir iespē-

jams vairāk uzturēties svaigā gaisā tur-

pat pie mājas dārziņā un tie nav jā-

ved lielus gabalus līdz rotaļu lauku-

miem, kā tas ir cieši apbūvētās pilsē-
tas daļās, kur bieži vien garais ceļš pa

putekļainām ielām var nest vairāk ļau-

numa, nekā var atgūt uzturoties īsu lai-

ciņu rotaļu laukumā. Bet šīs priekš-
rocības var atzīmēt tikai tad, ja arī pie

klajas apbūves, ģimeņu māju veidā, gā-

dāts par nepieciešamām labierīcībām:

ūdensvadu, netīro ūdeņu novadīšanu

v. t. t. Ja šo labierīcību nav, tad dzīve

lielā, bet priekšzīmīgi, ar visām labierī-

cībām iekārtotā mājā var būt pat ve-

selīgāka. Un nu paceļas otrs jautājums

par abu būves veidu izmaksu. Jāsaka,
ka pašu ēku būves izmaksas ziņā nav

lielas starpības starp ģimenes ēkām un

lielām nomas ēkām. Bet izšķirošais ši-

nī ziņā ir taisni labierīcību jautājums.
Pie klaja būves veida, kas, lai nome-

tinātu zināmu daudzumu iedzīvotāju,

prasa daudz lielākas zemes platības,
kā ceļot vienu pie otras stāvošas lielas

mājas, labierīcību ierīkošanas izdevumi

ir ievērojami lielāki: visi vadi, vai nu

tie kalpo kanālizācijai, ūdens vadam

vai elektrības pievadīšanai, iznāk ga-
rāki. Garāks ir arī ielu tīkls. Rīgas ap-

stākļos jāņem vēl vērā, ka labierīcības

izbūvētas tikai pilsētas centrālajā daļā,
kas jau lielā mērā apbūvēta lieliem na-

miem un kur nav brīvu lielu plašu lau-

kumu, piemērotu ģimeņu ēku celšanai.

Ģimeņu mājas tā tad būtu jāceļ tāļāk

ārpus pilsētas, kur nepieciešamās lab-

ierīcības vēl jāizbūvē. Bet tas prasītu

ļoti plašu līdzekļu ieguldījumu, kādu

pilsētas rīcībā nebija. Tāpēc arī pilsēta,

izmantojot pāris plašākus zemes gaba-
lus priekšpilsētās, kas pieslēdzās rajo-

niem ar jau ierīkotām labierīcībām, uz-

cēla 16 mazākas ēkas, katru ar 6 pil-

nīgi atsevišķi nodalītiem dzīvokļiem,
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līdz ar dārziņu pie katra, un pēc tam

pārgāja uz liekāku nomas ēku celšanu,

izlietojot savus brīvos zemes gabalus

rajonos ar izbūvētām labierīcībām un

ar noteiktu slēgtu ēku apbūves rak-

sturu.

Kā otrs pacēlās jautājums, cik lielus

dzīvokļus būvēt? Šī jautājuma atrisi-

nāšana, protams, stādāma vislielākā at-

karībā no tā, kādām aprindām dzīvok-

ļus vēlas celt. Apstākļos, kur būvniecī-

bai atvēlamie līdzekļi visai ierobežoti,

svarā varēja, protams, krist tikai sa-

mērā mazturīgākās aprindas, kurām nav

pieejami cenas dēļ dzīvokļi jaunceltos

privātos namos. Tāļāk pilsētas pašval-
dība bija tanīs uzskatos, ka no maz-

turīgām aprindām pašvaldībai vispār-

inām kārtām nāktos rūpēties par tiem,

kam privātos namos visgrūtāk piemē-

rotu dzīvokli atrast un kas arī visvairāk

cieš no sliktiem dzīvokļu apstākļiem
— ģimenēm ar maziem bērniem. Nor-

māli šādām ģimenēm būtu nepieciešams
vismaz trīs istabu dzīvoklis, jo, bērniem

pieaugot, būtu jāprasa atsevišķas guļa-

mas telpas vecākiem, zēniem un meite-

nēm. Zemēs ar augstāku dzīves stan-

dartu tā arī vairs nav nekāda pārspīlēta

prasība. Citādi ir apstākļi pie mums.

Strādnieka un amatnieka vai zemākā

ierēdņa peļņa ir tik zema, ka tam pat

pie samērā zemām nomas cenām, kā-

das noliktas pilsētas jaunceltos namos,

nav iespējams 3 istabu dzīvokli nomāt.

Ja nu šādi dzīvokļi tiktu uzbūvēti, tad

Blokēka pie 1905. g. parka.

tas novestu tikai pie tā, ka dzīvokļos

uzņemtu apakšīrniekus. tin tad jau to-

mēr nesalīdzināmi labāk ģimenei vienai

pašai saspiesties vēl šaurākā dzīvoklītī,

nekā arī nelielā dzīvoklī uzņemt apakš-
īrniekus un gultas vietu nomātājus. Aiz

šiem tīri ekonomiska rakstura apstāk-

ļiem pilsēta izšķīrās vēlāk par mazu

dzīvokļu būvi. Ja pirmajos gados cēla

arī 3-istabu un nolielā skaitā arī vēl

lielākus dzīvokļus, tad pēdējā laikā cel-

tos namos mēs sastopam vairs tikai

vien- un divistabu dzīvokļus. Kopsum-
mā no visiem pilsētas uzbūvētiem dzī-

vokļiem 85% ir mazu dzīvokļu no 1

un 2 istabām. Kā mazākais dzīvokļa

tips pieņemts vienistabu dzīvoklis, ar

atsevišķu, un parasti šādos dzīvokļos
arī diezgan paprāvu, virtuvi, vannas

istabu un priekštelpu.

Būvējot dzīvokļus mazus, tos tomēr

centās apgādāt ar visām labierīcībām.

Gandrīz visi dzīvokļi apgādāti ar at-

sevišķām vannas istabām. Tikai pirmā

sākumā uzceltām ģimeņu ēkām Ropa-

žu un Liepājas ielā, nav atsevišķas van-

nas istabas, bet tur vanna novietota

virtuvē īpašā nišā. Vēlāk celtos namos

vanna visur novietota atsevišķā telpā,

pat vienistabu dzīvokļos. Ūdens sasil-

dīšanai Ausekļa ielas namā iekārtotas

gāzes krāsniņas, tāpat gāzi tur pielieto

arī virtuves vajadzībām. Citās ēkās vir-

tuvē iekārtoti malkas pavardi, jo šie

nami atrodas tāļāk no centra, kur vēl

gāzes vadu nav, bez tam, piem., Lat-

gales priekšpilsētā uzcelto namu ap-
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Blokēku virtuvēs iebūvētās mēbeles.

kārtnē atrodas koku zāģētavas, kur sa-

mērā lēti var iegūt atkritumu malku.

Šos namos ierīkota siltūdens piegāde
visam namam. Tā kā bija jārēķinās

ar to, ka namos, kur ierīkota centrāli-

zēta siltūdens piegāde, vannas stipri bieži

lietos, varbūt pat ne tikai dzīvokļa ie-

mītnieki, bet arī to paziņas vai radi,

un bez tam vannas telpas pa daļai iz-

lietos arī veļas mazgāšanai, tad van-

nas istabās un tāpat arī virtuvēs pārse-

gumi un sienas izbūvēti masīvi.

Liela vērība piegriezta tam apstāklim,

lai būtu iespējama dzīvokļu šķērsvēdi-
nāšana. Tas arī sasniegts pie divistabu

un lielākiem dzīvokļiem, kaut arī ar

to nācās palielināt trepju telpu skaitu.

Visur pie lieliem namiem atstāti plaši

pagalmi, kur ierīkoti bērnu rotaļu lau-

kumi, ūdens baseini un nelieli apstādī-

jumi.

Virtuvēs iebūvētas arī visas nepiecie-
šamākās mēbeles, kā: skapji, plaukti un

galdiņi, pie kam liela vērība piegriezta

pavarda, izlietnes un mēbeļu pareizai

novietnei, lai pēc iespējas atvieglotu
darbu virtuvē. Tā kā uzceltās ēkas no-

vietotas pilsētas dažādos iecirkņos un

katra par sevi nav sevišķi liela, tad

veļas mazgāšanai pagrabā ierīkotas ti-

kai vajadzīgās telpas ar katliem. Pie

1905. g. parka celto ēku bija domāts

vēlāk ar tāļākām piebūvēm paplašināt
tik tāļu, ka tanī būtu novietoti pavi-

sam apm. 1000 dzīvokļu, tādā gadījumā

ēkās bija domāts izbūvēt veļas maz-

gātuvi ar lielāku skaitu pilnīgu veļas

mazgāšanas mašīnu komplektu, lai do-

tu iespēju veļu izmazgāt īsā laikā, kam

piekrīt liela loma, jo pie lielas daļas

no dzīvokļu iemītniekiem darbā aizņem-

ti ne tikai vīrs, bet arī sieva, kādos ap-

stākļos sevišķi no svara, lai mājas dar-

bi neaizņemtu pārāk lielu laiku.

Visur nomniekiem iekārtoti īpaši noda-

lījumi pagrabu un bēniņu telpās.

Pavisam laikā no 1926. gada līdz 1930.

g. pilsēta uzcēlusi 594 dzīvokļus.
Kā pirmās 1926.—1927. ģ. uzcēla 11 Ji-
meņu ēkas Liepājas ielā un 5 Jimeņu
ēkas Ropažu ielā, ar 6 dzīvokļiem katrā

ēkā. Celtas tās pēc rindu ēku principa,

kāds veids Latvijā līdz šim nebija pie-

lietots, kaut gan ārzemēs tas jau ilgu

laiku pazīstams un stipri izplatīts veids.

Visas ēkas celtas kā brīvi stāvošas —

vienā kopējā nogrupējumā starp ģime-

nes dārziem un pagalmiem. Katrā ēkā

atsevišķi dzīvokļi ar pilnīgi patstāvīgu

ieeju — Liepājas ielā ar 2 istabām, dzī-

vojamo virtuvi un vannu, un Ropažu
ielā ar 3 istabām, virtuvi un vannu.

Katrs dzīvoklis aizņem divus stāvus —

apakšējā saimniecības telpas un priekš-

nams, augšējā istabas. Pie šāda ieda-

lījuma pie mazākiem dzīvokļiem, kādi

ir Liepājas ielā, rodas tā neērtība, ka

apakšējā stāvā ir tikai dzīvojama vir-

tuve ar blakus telpām. Tā kā nama mā-

tei nākas diezgan ilgi uzkavēties vir-

tuvē, tad tai, ja nav īpaša bērnu uzrau-

ga, jāņem arī bērni lejā virtuvē. Pie

trīsistabu dzīvokļiem, kādi uzbūvēti Ro-

pažu ielā, apakšējā stāvā novietota arī

viena dzīvojama istaba, kura no virtu-

ves ērti pārraugāma. Lai gan ārzemēs

šāds būves veids stipri iecienīts, Jo tas

dod iespēju dzīvokli izdalīt pilnīgi pat-

stāvīgu, itin kā atsevišķu ēku, pie mums

tas kā vēl nepierasts, sevišķu piekrišanu

negūst. Viena dzīvokļa kopplatība (par

abiem stāviem) Liepājas ielā 70 m 2un

Ropažu ielā 95 m 2, pie kam dzīvokļu
frontālais garums 5,0 metri Liepājas



519

ielā un 5,5 m Ropažu ielā. Viena dzī-

vokļa uzcelšana izmaksāja Liepājas ielā

Ls 8500 un Ropažu ielā Ls 11.000,

kas, pārrēķinot izmaksu uz apbūves ku-

batūru, iznāk 39 un 38 lati par kubik-

metru, tā tad samērā diezgan dārgs bū-

ves veids. Katram dzīvoklim piedalīts

arī 200—250 m 2 liels ģimenes dārziņš,
Uzcelto ēku vietā agrāk bija klajas smil-

šu kāpas, kāpēc arī apbūves laukumu

nācās vispirms nolīdzināt un zemes

virskārtu uzlabot ar melnzemi. lestā-

dīti arī kociņi un krūmi. Jāsaka, ka

nomnieki savus dārziņus ir visumā īsā

laikā labi iekopuši.

Kā nākošo pilsēta 1927. gadā uzsāka

5-stāvu dzīvojamās ēkas būvi Ausekļa
ielā uz gruntsgabalu starp Ausekļa, Sa-

karu un Eksporta ielām. Ēka celta pēc
malu apbūves (Randbebauung) princi-

pa, gar 3 ielām, atstājot vidū plašu

brīvu pagalmu. Ēkas augstums ņemts

tik liels tāpēc, ka visas apkārtējās ēkas

jau agrāk uzceltas ļoti augstas, tā kā

pie 4-stāvu būves rastos nepatīkams
robs un atsegtos kails pretugunsmūrs.
Šinī ēkā izbūvēti 117 dažāda lieluma

dzīvokļi, sākot no 1 istabas un bei-

dzot ar nedaudz 5 istabu dzīvokļiem,

Blokēka Samarina un Rēznas ielu stūrī.

Visos dzīvokļos oentrālapkurināšana,

gāzes virtuve un vanna ar gāzes silt-

ūdens aparātu. Tanī pat namā ierīkots

arī bērnu dārzs un bibliotēka-lasītava.

Tā kā šos dzīvokļus izdod tikai ģime-
nēm ar maziem bērniem, tad arī bēr-

nu visā lielajā namā daudz. Aiz šī ie-

mesla, protams, būtu ļoti vēlams katru

šādu jaunceltu lielu namu saistīt ar bēr-

nu dārzu vai bērnu sili. Pilsētas aprobe-
žoto līdzekļu dēļ to pie pārējiem jaun-

celtiem namiem nebija iespējams izvest,

Apstākļiem uzlabojoties, to varēs vēl

sasniegt īpašu piebūvju veidā, kas dod

vēl ērtāku atrisinājumu, kā novietojot

šādas telpas pašā dzīvojamā namā, kur

rodas Šruti atrisināmi šķēršļi ar nepie-

tiekošu griestu augstumu un ar samērā

fuvu vienu Pie ofras novietotām trepju

telpām.
Šinī ēkā viena vidēja lieluma (16 m2)

istaba izmaksāja Ls 3680 un viens ap-

būvēts kub.-metrs Ls 30,2. Būves pro-

iektu izstrādājis pilsētas virsarchitekts

P* Dreijmans.

1928. un 1929. gados uzceltas 3 dzīvoja-
mās ēkas. Lielākā no tām, pie 1905.

gada parka, Jāņa Asara ielā — 4-stāvu

dzīvojamā ēka ar vien-, pusotra un
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nedaudz divistabu dzīvokļiem. Visi

dzīvokļi tāpat apgādāti ar nepiecieša-

mām labierīcībām, kā: centrālapkurinā-

šanu, vannas istabām, siltūdens apgādes

ietaisi, virtuvju iekārtām un balkoni-

ņiem pie dzīvokļiem. Pavisam izbūvētas

13 trepju telpas ar 188 dzīvokļiem, no

kuriem 8 dzīvokļi ar 2 istabām, 102

dzīvokļi ar pusotra istabām un 78 dzī-

vokļi ar 1 istabu. Būves projektu sastā-

dījis arch. O. Tīlmanis, sadarbībā ar

virsarch. P. Dreijmani.
lekārtas un izbūves ziņā līdzīgas 4-stā-

vu dzīvojamās ēkas uzcēla arī Latga-

les priekšpilsētā: vienu Samarina un

Rēznas ielu stūrī un otru Samarina un

Žīdu ielu stūrī. Pirmā pie 7 trepju tel-

pām novietoti 48 vienistabu un 49 pus-

otra istabu dzīvokļi. Šīs ēkas projektu

izstrādājis un būvdarbus vadījis doc.

arch. E. Stālbergs. Otrās ēkas būvpro-

jektu izstrādājis un būvdarbus vadījis
arch. H. Pīrangs. Šinī ēkā pie 8 trepju

telpām novietoti pavisam 104 dzīvokļi:
3 dzīvokļi ar 2ty2 istabām, 4 dzīvokļi ar

2 istabām, 48 pusotra un 49 vienistabu

dzīvokļi.
Pavisam pilsētu jaunceltās mājās dzī-

voja 1931. gada sākumā 2534 personas.

Kaut arī tas vēl maz, salīdzinot ar to

Rīgas iedzīvotāju skaitu, kas mitinās

pārpildītos vai arī ļoti sliktos dzīvok-

ļos, taču arī tas ir jau krietns solis uz

priekšu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas

ziņā. Salīdzināšanas dēļ varētu atzīmēt,

ka tas ir tāds iedzīvotāju daudzums,

kāds pēc 1925. g. ļaužu skaitīšanas da-

tiem dzīvoja Jaunjelgavas pilsētā, vai

arī, apm., tikpat, cik četrās mazākās

Latvijas pilsētās (Durbe, Lejasciems,
Ķemeri un Ogre) kopā. Šo dzīvokļu no-

zīmi izceļ arī tas apstāklis, ka viņos
dzīvoja 1086 bērni, kuri pārnākuši no

ārkārtīgi sliktiem dzīvokļiem, kur ilgā-
kā vai īsākā laikā liela daļa no tiem aiz-

ietu bojā.

Tāļāk jāņem arī vērā, ka pilsētas jaun-
celto namu nozīme nepastāv vienīgi
tanī apstāklī, cik iedzīvotāju viņos at-

rod cilvēcīgus dzīves apstākļus, tiem

arī liela propagandējoša nozīme par la-

bāku dzīvokļu kultūru. Sevišķi mazie

dzīvoklīši līdz šim tiek celti ļoti pri-
mitīvi iekārtas ziņā, bez nepieciešamā-
kām labierīcībām, saspiesti lielā skaitā

pie vienas trepju telpas, ar pustumšām

virtuvēm v. tml. Un dzīvokļu apstāk-

ļiem ir tik liels iespaids uz iedzīvotāju
veselības stāvokli, ka šo mazo dzīvokļu

vispārējais līmenis ir jāpaaugstina,

praktiski jārāda, kā šādiem dzīvokļiem

jābūt izveidotiem, jāmodina iedzīvotā-

jos cenšanās un prasība pēc labākiem

dzīvokļiem.
Visu minēto ēku celšanai pilsēta izde-

vusi apaļos skaitļos Ls 5.100.000 un sa-

ņēmusi no hipotēku bankas Ls 1.040.000

lielu aizdevumu, pārējais segts pašas

pilsētas līdzekļiem no dzīvokļu nodok-

ļa ienākumiem.

Kas attiecas uz nomas lielumu jaun-
celtos namos, tad to aprēķināja tādē-

jādi, lai nomas ienākumi segtu no hi-

potēku bankas aizņemtā kapitāla pro-

centus un deldējumu, kā arī segtu na-

mu uzturēšanas izdevumus. Par pilsē-
tas ieguldīto kapitālu procentus nebija

paredzēts rēķināt. Nomas lielums par

atsevišķiem dzīvokļiem saskaņots ar

dzīvokļu platību. Pēdējos gados uzcel-

tās ēkās vidēja noma, bez apkurinā-

šanas, sastāda ap Ls 16 par vienistabu

dzīvokli un Ls 25 par pusotra istabu

dzīvokli. Šāda noma ir ļoti tuva tai, ko

ņem pirmskara celtos namos par lielu-

ma ziņā līdzīgiem dzīvokļiem, bet bez

tām labierīcībām, kādas ievestas pilsē-
tas celtos namos.

Varētu pacelties jautājums, vai arī šā-

das nomas nav vēl par augstām, jo jā-

atzīst, ka vienkāršam dienas strādnie-

kam tās no viņa budžeta grūti sedza-

mas. Bet te nu jāņem vērā, ka, ja ēku

ienākumi nesegtu aizņēmumu procen-

tus un uzturēšanas izdevumus, tad, ēku

ekspluatācija, dzīvokļu skaitam pieau-

got, prasītu arvienu lielākas piemaksas.

Tādējādi šī nasta ātri vien pilsētai kļū-
tu par smagu un tāļākā dzīvokļu būve

kļūtu neiespējama. Jāņem arī vērā, ka



521

arī pie noliktām cenām un lielajiem ie-

robežojumiem, kādus pilsēta uzstādīja,

jau iepriekš paziņojot, ka lūgumrakstus

pieņems tikai no ģimenēm ar maziem

bērniem, kam nav sava patstāvīga dzī-

vokļa vai arī kuru dzīvokļi ir ļoti slik-

ti, pieprasītāju pēc dzīvokļiem bija ār-

kārtīgi daudz. Tā pēdējo reizi uz 380

dzīvokļiem pieteicās ap 3000 dzīvokļu

meklētāju. Jānoraida bija ap 2500 per-

sonas, kas, protams, bija ļoti sarūgti-
nātas un kas aizrāda, ka viņas labprāt

grib un arī var maksāt pilsētas no-

teikto nomu un lūdz tām tikai piešķirt
dzīvokli, lai varētu tikt laukā no pašrei-

zējiem visai smagajiem dzīvokļu apstāk-

Blokēka Samarina un Žīdu ielu stūrī.

ļiem un pasargāt savas ģimenes no boja

ejas. Šādos apstākļos, kur bija jāizšķi-

ras, vai nolikt nomas tik zemas, ka tās

spēj samaksāt arī ikviens dienas strād-

nieks, bet par to, rēķinoties ar ne-

pieciešamām piemaksām, būvēt nelielu

skaitu dzīvokļu, vai arī nolikt mērenu

cenu, bet toties celt lielāku skaitu dzī-

vokļu, pilsēta izvēlējās otro ceļu.

Jāsaka, ka faktiskie ieņēmumi par no-

mu un ēku apkurināšanu visus šos ga-

dus ir bijuši lielāki par izdevumiem

ēku uzturēšanai un apkurināšanai, kā

arī aizņemtā kapitāla procentu samak-

sai un aizņēmuma deldējumam. Samērs

starp šīm summām ir sekošs:

1927 1928 1929 1930

leņēmumi par nomām un apkurināšanu 6.853— 48.744,12 111.860,56 166.588,98

Izdevumiēku apkurinās,un uzturēs,unaizdevuma dzēšanai

un o/o o/o apmaksai 2.517,31 28.179,06 80.363,88 128.181,95

Atlikums • 4.335,69 20.565,06 31.496,68 38.407,04

Kad 1931. gada vasarā noskaidrojās, ka

saimnieciskā krize atstās diezgan jūta-

mu iespaidu arī uz pilsētas budžetu

un paredzētie ieņēmumi vairākos po-

steņos nereālizēsies, pilsētas dome ie-

ņēmumu un izdevumu saskaņošanai pie-

ņēma papildu budžetu, kurā starp ci-

tu, lai segtu ienākumu iztrūkumu, strī-

poja tāļākai dzīvokļu būvei paredzētās

summas. Līdz ar to 1926. gadā uzsāktā
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komunālā dzīvokļu būvniecība faktiski

pārtraukta. Aizdevumi privātai būvnie-

cībai palikuši. Tādā kārtā zināmu pilsē-

tas atbalstu vēl saņems daudzmaz turī-

gākas personas, kam iespējams pāriet uz

labākiem dzīvokļu apstākļiem, uzceļot

sev atsevišķu mājiņu, bet nesaņems šī

atbalsta mazturīgākās aprindas, kam

nav iespējams tikt pie sava kaut arī

neliela namiņa. Pie jautājuma izlemša-

nas par dzīvokļu būvniecības pārtrauk-
šanu izšķirošie nav bijuši vienīgi finan-

siālas dabas apstākļi. Uz to aizrāda ne-

vien tas, ka atstātas aizdevumu sum-

mas privātai būvniecībai, bet arī tas

apstāklis, ka likvidēts arī dzīvokļu in-

spektora postenis, kas nepārprotami

norāda, ka pašvaldībai nav jāved ak-

tīva dzīvokļu polītika, bet gan jāat-

stāj dzīvokļu attiecību kārtošana nam-

saimniekiem un īrniekiem. Nav šau-

bu, ka tie daudzie tūkstoši Rīgas iedzī-

votāji, kas tagad cieš no nenormālajiem

dzīvokļu apstākļiem Rīgā, uzņems Rī-

gas pašvaldības politikas maiņu šinī

jautājumā ne bez sarūgtinājuma.

Tipomontāžs
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ĢIMEŅU DĀRZIŅI
L. PĒTERSONS

Ģimeņu dārziņu pirmsākums Rīgā mek-

lējams ap 1907. g., pie kam dārziņu
dibināšanas ideja bija apgarota no cī-

ņas pret „postošām" sociālisma vēs-

mām, pārlieku alkohola lietošanu un

ētisko normu grimšanu. Šādus motī-

vus bija uzdevis Ernests fon Rots, kā

pirmais zemes pieprasītājs ģimeņu dār-

ziņu vajadzībām. Pieprasītais zemes ga-

bals atradās grupā 26 Nr. 124, kuru

zemes gabalu pilsētas valde arī nodeva

dārziņu ierīkošanai. Bez tam pilsētas
valde atrada par iespējamu ņemt dalību

dārziņu uzturēšanā un uzraudzībā. Sa-

karā ar to pilsētas valde lika priekšā

jaunās idejas reālizētājiem nodibināt

kopību, kurai pilsēta uzticētu un no-

dotu lietas vadību. Pusgadu vēlāk

„Ļaužu labklājības veicināšanas biedrī-

ba" griezās pie Rīgas pilsētas valdes,

lai atļauj tai ierīkot ģimeņu dārziņus.
Jaunievedumu nostādīja kā pilsētas so-

ciālās labierīcības veidu, kuru pilsētas
valdei nebija iemesla noraidīt. Pilsē-

tas valdes lēmumā lasām, ka biedrības

pieprasītais zemes gabals būtu pieskai-
tāms rentes objektiem, par kuriem

ņemama noma, bet ņemot vērā biedrī-

bas vispārderīgumu, kommisija atrada

par iespējamu noteikt vismazāko ren-

tes maksu.

Ļaužu labklājības veicināšanas biedrī-

bas vadību uzņēmās mācītājs Šaberts.

Lai jaunais pasākums sekmīgi darbotos,

biedrība uzaicināja pilsētas dārzu no-

zares direktoru Kūfaltu kā technisko

vadītāju, kura izstrādātie projekti ātri

vien reālizējās. Kolonijā ierīkoja 81

dārziņu, ievelkot ūdensvadu un iežo-

gojot laukumu. Kārtības uzturēšanai

tika izdoti noteikumi, it sevišķi attie-

cībā pret alkohola lietošanu. Cik ap-

zinīgi dārziņu nomnieki ievēroja nosa-

cījumus, rāda fakts, ka septiņu gadu

laikā atzīmēts tikai viens pārkāpuma

gadījums.

Lai varētu apmierināt neparedzēti lielo

dārziņu pieprasītāju skaitu, biedrība

pēc viena gada lūdza ierādīt jaunu ze-

mes gabalu dārziņu ierīkošanai. Ar kat-

ru gadu pieauga koloniju skaits, pie

kam jaunierīkotās kolonijās pilsētā, kā

parasts, ievilka ūdensvadu bez atlīdzī-

bas, atļāva lietot ūdeni par brīvu, kā

arī izsniedza par velti mēslus. Bez tam

pilsētas valde atmaksāja biedrībai arī

tiešos izdevumus par vispārējām ie-

rīcēm.

Nomnieku skaits galvenām kārtām

komplektējās no pilsētas mazturīgām

aprindām, bet vēlākos gados ieplūda
arī turīgākās aprindas. Tā pakāpeniski

gadu no gada ģimeņu dārziņu attīstī-

ba iegāja plašākā gultnē. Tādā kārtā

diezgan daudz darba ļaužu tika ievesti

citos interešu laukos, kuri atradās ārpus

viņu ikdienas pelēkām darba gaitām.
Arvien ciešāk nostiprinājās doma par

dārziņu lietderīgumu. Dažādās priekš-

pilsētas daļās sava „zemes stūrīša" tī-

Ģimeņu dārziņu apkopšanas aina Gegingera I

kolōnijā.
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Skats Gegingera I kolōnijā.

kotāju skaits strauji pieauga. Oficiālā

sarakstīšanās un dokumenti ar 1916. g.

apraujas. Politiskās dzīves konjunktū-

ras maiņas laikā ģimeņu dārziņu lie-

tas nokļuva dārzkopju biedrību pār-

ziņā: viena daļa piederēja vācu, otra

latviešu dārzkopju biedrībai. 1919. g.

lielākā daļa ģimeņu dārziņu piederēja

pilsētai. Tos pārzināja sākumā dārzu

nozare, bet vēlāk gruntsgabalu un mui-

žu nozares.

Sākot ar 1920. g. pilsēta katru gadu

ierīkoja caurmērā 619 dārziņus gadā.
Daudzi zemes gabali, kuri atradās pri-
vātu nomnieku rokās, tika atsavināti

Un pārvērsti par ģimeņu dārziņu ko-

lonijām.

Ar 1922. g. visi ģimeņu dārziņi pārnāca
nekustamu īpašumu nodaļas pārziņā.

Dārziņi sadalīti 53 kolonijās. Koloniju
grupējumi nav sistēmatizēti, bet nereti

tiem piemīt gadījuma raksturs. Apstrā-
dāšanas ražīguma sekmēšanai 1924. g.

vecās kolonijās izlaboti ūdens pumpji

Jauna I kolōnijas dārziņa Nr. 131 kopaina.

un jaunierīkotos dārziņos iesisti jauni

pumpji. 1924./25. g. nomas gadā neku-

stamu īpašumu nodaļa atļāva līdzekļus

priekšlasījumu ciklam par ģimeņu dār-

ziņu racionālu izmantošanu.

Uz nekustamu īpašumu nodaļas vadī-

tāja ierosinājumu sanāca ģimeņu dārzi-

ņu koloniju pārstāvji, kuri 1925. gada
februārī izstrādāja ģimeņu dārziņu tu-

rētāju iekšējās dzīves autonomijas no-

teikumus. Tie bija nepieciešami, lai

sekmētu darbību. Noteikumus pilsētas
valde 25. februāra sēdē apstiprināja.

Darbības nepārtrauktais pieaugums iz-

risināja neparedzētas vajadzības, kuras

saistītas ar naudas izdevumiem. Lai

tos segtu, 1925. gadā nodibināja se-

višķu ģimeņu dārziņu rezerves fondu,

kurā katrs nomnieks iemaksā Ls 0,10

gadā. Par fonda izlietošanu lemj ģi-

meņu dārziņu pārstāvju kopsēde, resp.

no pārstāvju vidus izvēlēta virskommi-

sija.

1930. gadā nekustamu īpašumu noda-

ļa pieņem ģimeņu dārziņu instruktoru;

šāda posteņa nepieciešamība bija

stipri sajūtama, jo sākot no 1920.—1930.

gada ģimeņu dārziņu skaits bija strauji

pieaudzis. Katru gadu dibinājās jau-

nas kolonijas, kur vajadzēja ievest ne-

pieciešamās labierīcības, kā: iežogot ar

sētu, ierīkot pumpjus, ceļus v. t. t.

Tāpat vajadzēja rūpēties arī par ģimeņu

dārziņu turētāju instruēšanu.

1930. gadā ģimeņu dārziņu nomas lai-

ku pagarina no 1 līdz 3 gadiem. Ģi-

meņu dārziņu kolonijās ievēlētas rīcī-

bas komitejas. Minētā gadā no 6.-9. sep-

tembrim sarīkota ģimeņu dārziņu ap-

skate čaklāko dārziņu turētāju godalgo-
šanai. Pavisam godalgoti 116 nomnieki.

Tā paša gada rudenī no 3.—6. oktobrim

Latvijas dārzkopības izstādē piedalījās
arī ģimeņu dārziņu nomnieki ar saviem

ražojumiem, kur ieguva godalgas un

naudas balvas.

Koloniju iekšējo attiecību kārtošanai

izdoti dažādi noteikumi. Lai sekmētu

košuma attīstību ģimeņu dārziņos, pil-



525

sētas valde piekrita nekustamu īpašu-

mu nodaļas priekšlikumam, pārdot ģi-

meņu dārziņu turētājiem stādus no

pilsētas dārzniecībām ar 30% rabatu.

Izstrādāti 10 paraugdārziņu plāni un

lapeņu paraugi, no kuriem nomnieki var

izvēlēties sev piemērotākus. Ar šādiem

plāniem un paraugiem domāts dot pa-

matu dārziņu plānveidīgākai ierīkoša-

nai un lapeņu pareizai novietošanai.

Sakarā ar kontroli par saistošo notei-

kumu ievērošanu, daudzās kolonijās, sa-

līdzinot ar agrākiem gadiem, ceļu uztu-

rēšana, dārziņu apkopšana v. t. t., ir

stipri progresējusi.

1931. gada vasarā izvests t. s. kontroles

mēnesis — lai pārbaudītu ģimeņu dār-

ziņu stāvokli, pie kam šie dati rāda

sekošo ainu: nenožogoto dārziņu 80%,

nožogoti ar dzeloņdrāšu sētām 15%?

gludām drātīm 4,7%, koka sētas 0,3%;

celiņi uzturēti labā kārtībā pie 74%,

vidēji — 18% un slikti — 8%; sai-

stošo noteikumu pilda 77%, nepilda tos

23%. Dārziņu stāvoklis labs pie 42%,

vidēji — 55% un slikti — 3%. Dārziņā

audzē dažādus dārzaugus un kartupe-

ļus 84%, kartupeļus vien — 16%. La-

penes ierīkotas pie 14%. Puķes

ziņos audzē 81% no visiem dārziņiem,
Statistisko datu iegūšanai izdalītas

nomniekiem anketēs, pēc kuru ziņām

redzams, ka nomnieki 1931. gadā ir

ražojuši no 6000 dārziņiem kopvērtībā

par Ls 160.000.— dārzāju, — ražojot
1.403.000 kg dažādu sakņu, jeb vidēji
no katra dārziņa 249 kg līdz 505 kg,

t. i. 27—100 ls vērtībā.

Ģimeņu dārziņu nomnieki ir izdevuši:

a) par sēklām Ls 18.360,

b) stādiem — Ls 21.600,

c) patērēti mākslīgie mēsli:

slāpekļu mēsli 17.880 kg par Ls 5364.—

kālija „
57.600

„ „ ~,
8620 —

fosforskābi
„

36.240
„ „ „

3624.—

kaļķi
„

18.600
„ „ ~

588.—

Kopā 130.320kg parLs 18.196.—

Dārziņu apstrādāšanai minētā gadā pa-

Kopskats uz Šarlotes kolōniju.

tērēts 117.012 darba stundas, jeb uz

katru dārziņu no 195—360 d. st.

Nākotnē ģimeņu dārziņu attīstību jā-
ieved plašākā gultnē — tiem nav jābūt
tikai kā kartupeļu un sakņaugu lauci-

ņiem, bet tiem jākļūst par darba ļaužu

atpūtas stūrīšiem. Tamdēļ ģimeņu dār-

ziņi pēc iespējas apgādājami ar lape-
nēm un attiecīgām labierīcībām. Lai

interese pret šo pasākumu nemazinā-

tos, uzmanīgi jāseko ģimeņu dārziņu
patiesām prasībām, kā arī viņu nom-

nieki jāieinteresē pie lielākas dažādības

— sakņaugu izvēlē un kultivēšanā.

Par ģimeņu dārziņu daudzumu sniedz

datus sekoša tabele:

1909. gadā bija 80 dārziņi
1910.

„
277

„

1911.
„ 755

„

1912.
„

857
„

1913.
„

1914.
„

- 1007
„

1915.
„

- 1167
„

Ogulāji Šarlotes kolōnijā.
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1916. gadabija 1338 dārziņi

1917.
„

- - „*)

1918. „
- -

„

1919.
„

-

1920.
„

- 3564
„

1921.
„

- 5757
„

1922. „ 7323 „

1923.
„

- 7613
„

1924.
„

- 7224
„

1925. „
- 8166

„

1926.
„

- 8221
„

1927.
„

- 8283
„

1928.
„

- 8144
„

1929.
„

7519
„

1930.
„

- 7281
„

Lai gan par iznomātiem dārziņiem pil-
sēta saņem samērā niecīgu nomu, tomēr

pilsētas ienākumi no dārziņiem ir diez-

gan strauji pieauguši:

*) Trūkst datu.

1920. gadā ieņemts Ls 781,92

1921.
„ „ „ (nav datu)

1922. „ „ „ 9.309,58
1923.

„ „ „
10.095,20

1924.
„ „ „ 14.398,20

1925. „ „ „
19.663,20

1926.
„ „ „ 20.060,15

1927.
„ „ „ 26.313,30

1928.
„ „ „

25.287,57

1929.
„ „ „ 23.959,92

1930.
„ „ ~23.043,37

1931. galda 12. un 13. septembrī no-

tika ģimeņu dārziņu nomnieku delegātu

pirmais kongress, kurā piedalījās 66 de-

legāti no 30 kolonijām. Kongresā izstrā-

dāja vadošo līniju turpmākai darbībai,
kā arī pieņēma attiecīgus lēmumus.

Jāvēlas, lai ģimeņu dārziņu kustība nā-

kotnē pieņemtu vēl plašākus apmērus
nekā līdz šim un reizē ar to mēģinātu
ietilpt kā organiska sastāvdaļa plašajos
zaļumu rezervātos.

Tipomo ntāžs
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KĀ RĪGAS PILSĒTĀ APKARO ŽŪPĪBU
H. ASARIS

Pilsētu likums uzliek pilsētām par

pienākumu apkarot žūpību. Tāpēc Rī-

gas pilsētas dome savā 1922. g. 2. no-

vembra sēdē pieņēma manu priekšli-

kumu, iecelt sevišķu žūpības apkaroša-

nas kommisiju ar pārstāvjiem no vi-

sām domes frakcijām, un šai kommisi-

jā ievēlēja: no sociāldēmokratu frakci-

jas — Saeimas deputātu R. Bīlmani,

no nomaļnieku frakcijas — iekšlietu mi-

nistrijas preses un biedrību nodaļas va-

dītāju K. Vildi, no namsaimniekiem —

atturības darbinieku J. Dāvi, no žīdiem

— Dr. B. Meijeru, no dem. centra un

sab. darbiniekiem — prof. Dr. K. Kun-

dziņu, no nacionālās apvienības — re-

daktoru H. Asaru un no vācu frakcijas
A. Kranhalsa jkdzi. Kommisija no sava

vidus par savu priekšnieku ievēlēja H.

Asaru, par viņa biedri J. Dāvi, par se-

kretāru K. Vildi.

Viens no pirmiem kommisijas soļiem

bija tas, ka viņa griezās — likumā pa-

redzētā kārtībā — pie Saeimas ar lū-

gumu, atcelt 1922. g. 14. janv. noteiku-

mus, kas atļāva tirgoties ar alu visos

pārtikas veikalos. Saeimas vairākums

to arī ņēma vērā un minētos noteiku-

mus atcēla.

Tāpat kommisija panāca pilsētas domes

lēmumu, ka krodzniecības veikalus Rī-

gā nedrīkst atvērt agrāk par pīkst. 9

rītā.

Par vienu no galveniem cīņas līdze-

kļiem pret dzeršanas parašām kommi-

sija atzina skolnieku iepazīstināšanu ar

alkohola lietošanas ļaunajām sekām un

t. s. Cerības pulciņu dibināšanu skolās,

Lai to panāktu, kommisija kopīgi ar pil-
sētas valdes izglītības nodaļu sasauca

1922. g. 23. novembrī skolotāju orga-

nizāciju pārstāvju apspriedi un sarīkoja

Rīgas pamatskolu skolotājiem pretal-

kohola mācības kursus.

1923. g. 5. februārī kommisija sasauca

visu Rīgas sabiedrisko organizāciju pār-

stāvju apspriedi par žūpības apkaroša-

nas līdzekļiem un sarīkoja 1923. g. 15.

aprīlī Rīgā dienu" ar

koncertmītiņiem, tautas sapulcēm un

priekšlasījumiem visās pilsētas daļās.
Šai dienā kommisija izdeva un izplatīja

arī dažādus uzsaukumus, lapiņas, kar-

tiņas, plakātus un trīs brošūras: 1) do-

centa Dr. mcd. H. Buduļa „Par alko-

holismu", 2) Saeimas locekļa R. Bīl-

maņa «Alkoholisma saimnieciskie pa-

mati" un 3) Dr. A. Priedkaļna „Alko-

hola iespaids uz cilvēka organismu". Iz-

devumu segšanai Kultūras fonda dome

piešķīra 100,000 rubļus.

Kommisija ar saviem pārstāvjiem pie-

dalījās arī Latvijas pilsētu un miestu

pārstāvju kongresā, 1923. g. jūnijā, ie-

sniedzot šādus priekšlikumus:

1. Atzīt par vajadzīgu un likt Saei-

mai un valdībai priekšā ievest Latvijā

Gēteborgas sistēmu, t. i. atļaut tirgoties

ar reibinošiem dzērieniem vienīgi paš-

valdības iestādēm, labdarības un kul-

tūras veicināšanas biedrībām un citām

organizācijām, kuras no tani iegūtos lī-

dzekļus izlietotu alkohola apkarošanai

un visu ļauno seku dziedēšanai.

2. Kamēr vēl Gēteborgas sistēma nav

ievesta, pilsētām jārūpējas par a) dzē-

rāju ārstēšanu un viņu ģimeņu glāb-
šanu; b) atturības mācību visās pils.

skolās; c) atturībnieku biedrību un jau-

natnes pulciņu organizēšanu un pabal-

stīšanu; d) dzertuvju tirgošanās laika

ierobežošanu un dzertuvju skaita pakā-

penisku samazināšanu, neatļaujot tādas

skolu, rūpniecības iestāžu un baznīcu
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tuvumā; c) ievēlēt no atturībnieku vi-

dus iecirkņu kūrātorus dzertuvju uz-

raudzībai.

3. Atzīt par vajadzīgu un lūgt valdību

un Saeimu noteikt ar likumu, ka ar

kvalificētu vairākumu tautas nobalsoša-

nā var pilnīgi noliegt zināmā pilsētā
alkohola dzērienus izgatavot, ievest un

pārdot.

Kā referenti par šiem jautājumiem kon-

gresā piedalījās kommisijas priekšsēdē-
tājs H. Asaris un loceklis J. Dāvis.

Tāpat kommisija ņēma dalību ar saviem

pārstāvjiem Latvijas pretalkohola bee-

drības sarīkotajā Latvijas 3. pretalko-
hola kongresā, kas notika Rīgā, 1923.

gada 7.-9. sept.

1923. g. beigās kommisija izstrādāja

projektu saistošiem noteikumiem par

žūpības apkarošanu Rīgas pilsētā, bet

pēc pārrunām atzina, ka būtu derīgāki,

ja Saeima tos izdotu kā likumu, kas

būtu spēkā visā Latvijā. Tāpēc kommi-

sija lūdza savu locekli, Saeimas depu-
tātu R. Bīlmani, kā arī Saeimas sociālās

likumdošanas kommisijas locekli Dr.

mcd. G. Reinhardu, ierosināt šāda li-

kuma izdošanu Saeimas soc. likumdo-

šanas kommisijā, ko viņi arī darīja. Tā-

dā kārtā Rīgas pilsētas domes žūpī-

bas apkarošanas kommisija ir Saeimas

izdotā un vēl tagad pastāvošā (kaut gan
1928. gadā pasliktinātā) žūpības apkaro-
šanas likuma ierosinātāja.
Sākot ar 1924. g., „pretalkohola dienu"

sarīkošanu Rīgā uzņēmās Latvijas pret-

alkohola biedrība kopā ar citām pretal-

kohola organizācijām. Kommisija jo-

projām piedalījās šo „dienu" rīkošanā

ar saviem lektoriem, kā arī izdodot uz-

saukumus un brošūras un izprasot no

žūpības apkarošanas fonda vajadzīgos

līdzekļus.

Ar 1922. gadā ievēlētās Rīgas pilsētas

domes pilnvaru izbeigšanos 1925. g. sā-

kumā izbeidzās arī 1922. g. 2. novem-

brī ievēlētās pirmās žūpības apkar,

kommisijas pilnvaras. Jaunievēlētā do-

me ievēlēja jaunu žūpības apkar, kom-

misiju šādā sastāvā: no latv. pilsoņu

frakcijām A. Frīdenbergu, H. Asaru,

Nik. Bankēvicu un J. Dāvi, no minori-

tātēm A. Kranhalsa jkdzi (vēlāk viņas

vietā nāca C. V. Šmidts) un Dr. B.

Meijeru, no sociāldēmokratiem dep. R.

Bīlmani, Ernestu Kalniņu un Elzu Ozo-

liņu un no kreisajiem arodniekiem V.

Pienu. Par savu priekšsēdētāju šī kom-

misija ievēlēja J. Dāvi un par sekretāru

H. Asaru.

Kommisija iesniedza ministru kabine-

tam lūgumu, piešķirt Rīgas pilsētai pa-

balstu 6 žūpības apkar, kūrātoru algo-

šanai, tautas nama ierīkošanai un uztu-

rēšanai lielajā Vērmaņa parkā, 3 tēj-

nīcu atvēršanai Rīgas ostas v. c. strād-

nieku rajonos, pretalkohola izstādes at-

vēršanai, tautas simfonisku koncertu sa-

rīkošanai, pretalkohola priekšlasīju-

miem un literātūrai un Cerības pulciņu
dibināšanai 80 pilsētu pamata, vidus un

aroda skolās, pavisam 191,480 latus, bet

žūpības apkar, fonda valde piešķīra

Rīgas pilsētai kā pirmo "pabalstu tikai

Ls 15.000,—, no tiem pretalkohala

priekšlasījumiem Ls 2000,—, pretalko-

hola literātūrai Ls 7500,—, Cerības pul-

ciņiem Ls 2000,— un kūrātoru algoša-
nai Ls 3500,—.

Par algotiem žūpības apkar, kūrātoriem

kommisija izraudzījās un pils. valde ap-

stiprināja Latvijas pretalkohola biedrī-

bas darbinieku Ed. Tūbeli, no vāciem

Vilhelmu Gertneri un no sociāldēmo-

kratiem Kārli Vītiņu.

RĪGAS PILSĒTAS DOMES ŽŪPĪBAS

APKAROŠANAS KOMMISIJAlaikā no 1926.- 28.g.



Ā. ANDERSONS, Pilsētas galva no 1921. līdz 1928. gadam
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Bez tam kommisija lika domei priekšā
ievēlēt par žūpības apkar, goda kūrā-

toriem vietējo pretalkohola v. c. orga-

nizāciju 60 darbiniekus, bet lielākā daļa

no viņiem pat neizņēma savas kūrātoru

apliecības un nemaz darbā nestājās.

Kommisija lūdza arī pilsētas valdi, pa-

redzēt veselības nodaļas budžetā alko-

holiķu ambulances atvēršanu un uztu-

rēšanu, bet līdzekļu trūkuma dēļ pils.
valde šo lūgumu noraidīja.

1926. g. 15. aprīlī Rīgas pilsētas dome

apstiprināja žūpības apkar, kommisijai

sevišķu instrukciju, kas ar dažiem pār-

grozījumiem pastāv vēl tagad. Bez tam

pilsētas juriskonsults sastādīja īpašu in-

strukciju žūpības apkar, kūrātoriem.

Jau pirms minētās instrukcijas izstrā-

dāšanas žūpības apkarošanas kommisija

bija panākusi pilsētas domes lēmumu,

ka pilsētas valde var atļaut jaunus trak-

tieru uzņēmumus un jaunas degvīna un

vīna tirgotavas tikai ar kommisijas pie-

krišanu. Tāpat jau agrāk kommisija bi-

ja ieguvusi tiesības ierosināt pastāvo-

šo traktieru uzņēmumu un degvīna pār-

dotavu slēgšanu.
Saskaņā ar kommisijas ierosinājumu, ar

1926, g. 1. janv. traktieru uzņēmumi ar

reibin. dzērieniem Rīgā tika samazināti

par 65 proc, bet vīnu un degvīnu tir-

gotavas par 30 proc. Kommisija panāca

visu to dzertuvju slēgšanu, kur pilsoņus

un sevišķi lauciniekus ar nodomu ap-

dzirdīja un aplaupīja.
1926. g. aprīlī kommisija sarīkoja attu-

rības propagandistu kursus un izstrā-

dāja iekšējos noteikumus restorāniem,

ko Rīgas pils. valde gribēja atļaut uz

Gēteborgas sistēmas pamatiem. Bet ne-

radās neviens uzņēmējs, kas tādus no-

teikumus gribētu pildīt, kāpēc šādi re-

storāni nemaz netika atvērti.

Sakarā ar pretalkohola dienām 1926. g.

aprīlī kommisija izdeva 10.000 skrej-

lapiņas par 9 dažādiem tematiem un

izdalīja tās bez maksas pretalkohola
dienu apmeklētājiem.

Visgrūtāki kommisijai un žūpības apka-
rošanas kūrātoriem nācās cīnīties pret

t. s. klubiem, t. L pret nelegāliem nakts

lokāliem, kas pastāv dažos Rīgas pre-

fektūras iecirkņos zem dažādu biedrību

un klubu izkārtnēm. Kur šo cīņu atbal-

stīja policija, izdevās tādus klubus iz-

nīcināt, tomēr daži šie klubi pastāv vēl

tagad.
1926. g. oktobrī kommisija atkal sarī-

koja pretalkohola kursus Rīgas skolo-

tājiem.

Kad 1927. g. sākumā Saeimas kommisi-

jas sāka apspriest grozījumus žūpības

apkarošanas likumā, kas šo likumu pa-

sliktināja, kommisija atbalstīja pret-

alkohola organizāciju protestus pret
šiem pasliktinijumiem. Diemžēl Saei-

mas vairākums šos protestus neņēma

vērā.

1927. g. maijā pilsētas dome pievienoja

kommisiju pilsētas valdes izglītības no-

daļai, un šīs nodaļas vadītājs, pils. val-

des loceklis J. Aberbergs līdz ar to

nāca par kommisijas priekšsēdētāju.
Notika arī pārmaiņas kūrātoru sastāvā:

atteicās no kuratora amata V. Gertners

un viņa vietā pils. dome ievēlēja Bruno

Reichbergu.
1927. g. jūnijā kommisija saņēma no iz-

glītības ministrijas skolu virsvaldes at-

ļauju noturēt skolotāju vasaras kursos

Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī pretalko-
hola lekcijas. Kommisija šo atļauju iz-

lietoja un uzaicināja lektorus, kas šā-

das lekcijas kursos nolasīja. Tai pašā

laikā kommisija izdeva 3000 eks. krā-

sainus plakātus ar cilvēka iekšējiem or-
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ganiem, kas saslimuši no alkohola dzē-

rienu lietošanas. Šie plakāti izdalīti sko-

lām, pašvaldību iestādēm un dažādām

biedrībām bez maksas. Kommisija ie-

gādājās arī diapozitīvus pretalkohola

priekšlasījumiem un burvju lukturus,

ko izsniedza bez maksas dažādu pretal-
kohola organizāciju lektoriem. Tāpat

kommisija nodibināja savās telpās pret-

alkohola bibliotēku.

1927. g. 12. oktobrī kommisija savās tel-

pās atklāja dzērāju labošanas punktu,

resp. alkoholiķu ambulanci, Latv. uni-

versitātes docenta Dr. mcd. F. Neurei-

tera un Dr. J. Kooera vadībā.

1927. g. 15. novembrī kommisija ievē-

lēja J. Sleini par atturības skolotāju un

instruktoru Rīgas skolām. Pēc viņa at-

teikšanās 1928. g. sākumā kommisija
šai amatā ievēlēja Dr. Ansi Bergmani,
kas darbojas vēl tagad.
1928. g. 29- martā pilsētas dome reizē

ar citām kommisijām pārvēlēja arī žū-

pības apkarošanas kommisiju. Kommi-

sijā dome ievēlēja: no arodnieku frak-

cijas Jēkabu Blūmenf eldtu, no soc-dēm.

— Ernestu Kalniņu, Elzu Ozoliņu un

Jāni Kalēju jun., no latv. pilsoņu frak-

cijām — Andreju Frīdenbergu, Volde-

māru Milleri, Hermani Asaru un Teo-

doru Sīpolu; no minoritātēm —C V.

Šmidtu un Simonu Vittenbergu.
1928. g. 16. maijā pils. dome pārvēlēja
arī algotos žūpības apkarošanas kūrā-

torus, un par tādiem ievēlēja Ernestu

Priedkalnu, Bruno Reichbergu, Jāni
Slaugotni-Cukuru un Paulu Grauzi.

Pēc Slaugotņa-Cukura atteikšanās do-

me viņa vietā ievēlēja Pēt. Sproģi, bet

pēc P. Sproģa arestēšanas Alb. Rei-

chenbachu un pēc Reichenbacha atteik-

šanās Ernestu Kalniņu. Ed. Priedkalnu

pils. dome 1929. g. 20. jūnijā atcēla no

amata un viņa vietā ievēlēja 18. jūlijā

Andrēju Vindiņu.
1928. g. vasarā kommisija izdeva 3000

eks. Dr. A. Kooera sarakstītu grāmatu

„Pārskats par alkohola jautājumu" un

izsniedza to bez maksas pretalkohola

organizācijām un skolu bibliotēkām

Rīgā un visā Latvijā.
Tā kā ir daudz arī tādu alkoholiķu,

kurus ambulātoriski nav iespējams iz-

ārstēt, kommisija iesniedza žūpības ap-

karošanas kommisijai motivētu lūgumu,

piešķirt līdzekļus speciālas slēgtas ie-

stādes nodibināšanai tādu alkoholiķu
ārstēšanai. Fonda valde šo lūgumu no-

raidīja. Pēc tam kommisija ar šādu pa-

šu lūgumu griezās arī pie tautas labkl.

un tieslietu ministrijām, bet arī bez pa-

nākumiem.

1929- gadā kommisijas loceklis H. Asa-

ris iesniedza Saeimas tirdzn. un rūpn.

kommisijā priekšlikumu, papildināt li-

kumā par alkoholu saturošu vielu ražo-

šanu aplikšanu ar nodokļiem un pārdo-
šanu 210. pantu ar jaunu (sesto) punktu,

kas nosaka, ka arī atļaujas tirgoties ar

alu un vietējiem vīniem nodokļu depar-
taments var izsniegt vienīgi ar vietējo

pašvaldību piekrišanu. Šo papildināju-

mu Saeima pieņēma 1929. g. 8. maijā,

kas ir labs ieguvums žūpības apkaroša-

nā. Tas deva un dod kommisijai iespēju

ierobežot arī alus un vīna pārdošanu,
kas pēc žūpības apkar, likuma paslik-
tināšanas sāka ieviesties ēdienu un pār-

tikas veikalos, biedrību bufetēs v. t. t.

Kommisija atzina, ka pārtikas veikalos

nekādā ziņā nedrīkst atļaut tirgoties

ar alu un vīnu, bet ēdienu veikalos,

biedrību bufetēs un izrīkojumos tikai

ar kommisijas piekrišanu. Tam pie-

krita arī pils. valde un stiprā mērā iero-

bežoja attiecīgu atļauju izsniegšanu.

1929. gadā kommisija pieņēma atturības

skolotāja un instruktora Dr. A. Berg-
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maņa priekšlikumu, ievest Rīgas skolās

pēc Austrijas un Vācijas parauga t. s.

„zelta grāmatas", kurās parakstās tie

skolēni, kas apņemas nemaz nelietot

reibinošus dzērienus un nesmēķēt Ar

pils. valdes izgl. nodaļas piekrišanu un

atbalstu „zelta grāmatas" Rīgas skolās

sāka ievest 1930. g. rudenī, kā arī iz-

darīja pretalkohola aptauju.

Kommisija piedalījās ar saviem pārstāv-

jiem H. Asaru un E. Kalniņu arī Lat-

vijas IV pretalkohola kongresā 1929.

g. septembrī, un reizē ar šo kongresu

sarīkotajā izstādē ar diagrammām, sa-

viem izdevumiem v. c. eksponātiem.

Tā kā pastāvošie likumi ne policijai, ne

arī pašvaldības iestādēm nedod tiesī-

bas slēgt viesnīcas, mēbelētas istabas,

konditorejas v. c. veikalus, kur sistē-

matiski notiek nelegāla tirgošanās ar

reibinošiem dzērieniem un netiklības

piekopšana, kommisija iesniedza lūgu-
mu valdībai un Saeimai, attiecīgos li-

kumus šaī ziņā papildināt. Tāpat kom-

misija iesniedza valdībai un Saeimai lū-

gumu, papildināt likumu par biedrībām

un savienībām ar noteikumiem, kas ne-

pieļautu biedrību klubiem izvērsties par

nelegāliem krogiem.
Ar Rīgas pils. domes 1930. g. 21. au-

gusta lēmumu žūpības apkar, kommi-

sija pievienota pils. valdes darba no-

daļai un kā viņas priekšsēdētājs dar-

bojas darba nodaļas vadītājs, pils. val-

des loceklis Aug. Ozoliņš.

Žūpības apkar, kūrātoru darbību rak-

sturo sekoši dati:

Laikā no 1927. g. 1. aprīļa līdz 1928.

g. 1. aprīlim kūrātori kontrolējuši da-

žādus traktieru uzņēmumus 3672 rei-

zes, sastādījuši 94 protokolus un iero-

sinājuši 62 gadījumos tiesas vajāšanu.

Minētās lietās sodītas 53 personas ar

224 dienām cietumā un naudas sodiem

Ls 9875.— kopsummā. Tādā kārtā kūrā-

toru algas ir pa daļai segtas ar šīm soda

naudām. 1928. gadā kūrātoru kontrolei

bija padoti pavisam 40 traktieri (14 pir-
mās un 26 otrās šķiras), 3 ēdienu veikali

un bufetes ar reibinošiem dzērieniem,

102 ēdienu veikali, 30 konditorejas ka-

fejnīcas, 4 kafejas restorāni, 33 biedrī-

bu un klubu bufetes un vīnu tirgotavas,
5 vīnu lieltirgotavas, 12 alus noliktavas,

11 liķieru fabrikas, 15 augļu un ogu vī-

nu darītavas, 1 spirta tīrītava, 5 alus

darītavas un 1 iekšzemes augļu un ogu

vīnu pārdotava. Ar 1928. g. 1. janv.
atkal likvidēts 21 uzņēmums, kur sistē-

matiski pārkāpts žūpības apkarošanas
likums.

Laikā no 1928. g. 1. aprīļa līdz 1929. g.

1. oktobrim kūrātori kontrolējuši trak-

tieru uzņēmumus 3840 gadījumos un sa-

stādījuši 230 protokolus un 16 aktiļs.

lerosinātas tiesu iestādēs 270 lietas un

minētās lietās sodītas 126 personas ko-

pā ar 1044 dienām aresta, 4 mēn. un

3 ned. cietuma un Ls 8871.— naudas so-

da. Kūrātori arī ierosināja 28 ēdienu

veikalu, 17 degvīna tirgotavu, 8 bie-

drību bufešu un 1 kafejas restorāna

slēgšanu.

Laikā no 1929. g. 1. aprīļa līdz 1930. g.

1. aprīlim kūrātori kontrolējuši trak-

tieru uzņēmumus 2880 gadījumos un sa-

stādījuši 61 protokolu un 61 akti. Tiesā

ierosinātas 108 lietas, kurās sodītas 110

personas ar 13 mēn. un 6 dienām are-

stā, 1 mēn. cietumā un Ls 2260.—

naudā.

Skolotājs-instruktors Dr. A. Bergmanis

no 1928. g. 1. marta līdz 1. aug. nolasī-

jis 53 pamatskolās un 7 vidusskolās 76

priekšlasījumus, bez tam 15 priekšlasī-

jumus paidagoģiskās konferencēs un

vecāku sapulcēs. Laikā no 1928. g. 1.

ŽŪPĪBAS APKAROŠANAS FONDA
SAŅEMTĀ PABALSTA IZLIETOŠANA
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sept. līdz 1929. g. 31. augustam nolasīti

Rīgas pamatskolās 158 un vidusskolās

48 priekšlasījumi. Nodibināti 7 jauni at-

turībnieku pulciņi skolās un arī vecāku

sapulces un paidag. konferences iepa-
zīstinātas ar alkohola jautājumu. Izdoti

un izplatīti skolās uzsaukumi bērniem

un vecākiem, katrs 25.000 eksemplāros.
Sakārtoti 5 komplekti diapozitīvu pret-
alkohola lekcijām, no kuriem komplekts

„
Veselība, alkohols un slimības" 2 ek-

semplāros nodots izglītības min. skolu

muzeja rīcībā. Instruktors kontrolēja
arī pretalkohola lekcijas privātās bie-

drībās.

Laikā no 1929. g. 1. sept. līdz 1930. g.
31. aug. nolasītas pamatskolās 174 un vi-

dusskolās 34 lekcijas, kopā 208, no jau-
na nodibināti 4 atturībnieku pulciņi, ve-

cāku sapulces un paidag ogu padomes
informētas 14. Skolotāju kursos un po-

licijas skolā nolasītas 27 lekcijas. Ru-

nas stundās, žūpības apkar, kommisijas
telpās, doti aizrādījumi skolotājiem par

pretalkohola audzināšanu, arī ārridzī-

niekiem.

Dzērāju labošanas punktā pie žūpības
apkar, kommisijas 3 gadu laikā ārstēti

1118 vīrieši un 34 sievietes. Lielākā daļa
no tiem ir latviešu tautības, pēc nodar-

bošanās amatnieki un strādnieki, ar

zemāku izglītību. Bet netrūkst arī ie-

rēdņu un brīvo profesiju darbinieku ar

augstskolas izglītību. Ārstēšana ilgst
6—12 mēnešus, izārstēti ir 40—45 proc.
Punkts darbojas pirmdienās, trešdie-
nās un piektdienās, no 5—7 vak., Tor-

ņa iela Nr. 4. Ārstēšana notiek bez

maksas.

No žūpības apkar, fonda Rīgas pils. do-

mes žūpības apkar, kommisija ir saņē-
musi 1926.-27. g. Ls 30.000.—, 1927.-28.

gadā — Ls 36.500.—, 1928.-29. gadā -

Ls 40.000.—, 1929.-30. g. — Ls 41.600.—:

Ar šiem līdzekļiem ir uzturēts dzērāju
labošanas punkts, algoti 3 kūrātori, ie-

rīkota pretalkohola bibliotēka un iz-

sniegti pabalsti pretalkohola organizā-

cijām, pretalkohola literātūras izdoša-

nai un izplatīšanai, orķestru un dzie-

dāšanas koru uzturēšanai un pretalko-
hola priekšlasījumu sarīkošanai visā

Latvijā. To ievērojot, Rīgas pilsētai pēc

taisnības pienāktos no žūp. apkar, fon-

da daudz lielāki līdzekļi.

Tā Latvijas pretalkohola biedrība

1929.-30. budžeta gadā par saņemto pa-

balstu sarīkojusi visā Latvijā 154 priekš-

lasījumus, kurus apmeklējušas 20.287

personas, izsniegusi pabalstus „Cerības

pulciņiem" v. t. t.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrī-

ba „Apziņa" laikā no 20. aug. 1929. g.

līdz 26. okt. 1930. g. sarīkojusi 57 pret-
alkohola priekšlasījumus ārpus Rīgas,

sevišķi Latgalē, ar 150 apmeklētājiem
caurmērā katrā. Bez tam Rīgā sarīko-

tas pretalkohola dienas un kursi un

29 atsevišķi priekšlasījumi. Nodibināti

9 skolēnu atturības pulciņi un skolās sa-

rīkotas pretalkohola lekcijas bērniem.

Pretalkohola nedēļa sarīkota arī Dau-

gavpilī.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība

sarīkojusi Rīgā 15 priekšlasījumus ar

KĀDOSVEIDOSSLEPENIPĀRDODUNDZERDEGVĪNU
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gaismas bildēm, izdevusi un izplatījusi

pretalkohola literātūru.

Latvijas universitātes studējošo atturī-

bas biedrība sarīkoja universitātē at-

turības nedēļu ar universitātes mācības

spēku priekšlasījumiem.
Centrālā pretalkohola savienība sarī-

koja Latvijas IV pretalkohola kongresu

un pretalkohola izstādi, lielā Vērmaņa

parka telpās, ko apmeklēja lielā skaitā

Rīgas un arī provinces skolu audzēk-

ņi. Izstādē piedalījās arī ārzemju pret-

alkohola organizācijas un darbinieki ar

eksponātiem.

Latvijas labtemp liešu biedrība par sa-

ņemto pabalstu izdevusi 2000 uzsauku-

mus šoferiem, 7000 — tirgoņiem, 4000

skrejlapiņas un pretalkohola mēnešrak-

stu vācu valodā „Der blaue Bote".

Strādnieku atturības biedrība saņemto

pabalstu izlietojusi kora vajadzībām.
Biedrības koris un orķestris kuplinā-

juši biedrības 11 izrīkojumus, kuros

Latvijas akciju bankas ēka.

nolasīti referāti par alkoholu. Biedrībai

ir nodaļas: Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī

un Vecmīlgrāvī.

Latvijas pretalkohola biedrība „Spēks"

sarīkojusi 12 priekšlasījumus un 26

teātra izrādes. Biedrība darbojas

Āgenskalnā.

Žūpības apkarošanas kommisijas biblio-

tēkā un brīvlasītavā pie dzērāju labo-

šanas punkta ir 516 grāmatas par al-

koholu un pretalkohola kustību latvie-

šu, krievu, vācu, angļu, franču un zvie-

dru valodā un dažādi ārzemju žurnāli.

Bibliotēka apkalpo pretalkohola kustī-

bas darbiniekus.

Savā 1929. g. budžetā Rīgas pilsēta pa-

redzēja no žūpības apkarošanas fonda

Ls 174.962.— lielu pabalstu, bet saņēma
tikai apm. Ls 55.000.—. Starp citu fonds

noraidīja (tāpat kā iepriekšējos gados)

projektu par slēgtas dzērāju labošanas

iestādes dibināšanu un uzturēšanu to
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dzērāju ārstēšanai, kas ambulatoriski

nav ārstējami.

Rīgas pilsēta no saviem līdzekļiem pie-

šķir ārpusskolas izglītībai, tautas vaļas

brīžu izdaiļošanai v. c. alkohola apkaro-

šanas līdzekļiem ikgadus daudz prāvā-

kas summas.

Tā Rīgas 1931. g. budžetā ir paredzēts:

pabalsts Nacionālai operai — Ls 23.138,

Nacionālam teātrim — 24.012, Dailes

teātrim — 20.000, Strādnieku teātrim —

22.000, Rīgas krievu teātrim — 15.000,

Rīgas žīdu teātrim — 15.000, Rīgas vā-

cu teātrim — 20.000, simfonisk. kon-

certiem Rīgas pilsētas dārzos — 20.000,

tautas namu biedrībai — 50.000, sporta

organizācijām — 10.000, tautas ūniver-

sitātei — 7000, tautas augstskolai —

10.000, jaunekļu kristīgai savienībai —

1000, sabiedrībai „Darba jaunatne" —

1500, savienībai „Latvijas ārpusskolas

izglītības padome" — 3000, Latvijas kul-

tūras biedrībai — 5000, vācu amatnieku

mācekļu patversmei — 5000, žīdu kul-

tūras biedrībai Bjalika vārdā — 3000,

žīdu atpūtas māju biedrībai — 4000,

žīdu Perecklubam — 5000, krievu izglī-
tības biedrībai — 3000, Latv. skautu

centr. organizācijai — 1000 ls.

Bez tam pilsētas bezmaksas bibliotēku

un lasītavu uzturēšanai ir paredzēti

Ls 408.740,-. Tas ir kopā Ls 767.390,-.

Arī iepriekšējos gados Rīgas pilsēta tā-

dām pašām vajadzībām ir izdevusi lī-

dzīgas summas, kas arī pieskaitāmas

žūpības apkarošanai ziedotiem līdzek-

ļiem.

Tipomontāžs
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BĒRNU UN JAUNATNES AIZSARDZĪBA RĪGĀ

R. KĻAVIŅŠ
Bērnu inspektors

Jautājumu apskatot, būs visizdevīgāk

pieturēties pie laikmeta sadalījuma 3

daļās: 1) laikmets līdz karam un pir-

mos kara gados, 2) kara un revolūcijas

gadi, 3) Latvijas laikmets.

A. Pirms kara.

Runājot par darbu bērnu un jaunatnes

labā pirmskara gados, jāatzīmē, ka

apgādības sistēmai veca vēsture: jau

Aleksandra I laikā 1802. gadā dibināta

atsevišķa iestāde „nabagu direkcija",
kura darbojās līdz 1886. gadam. Nā-

košā gadā šīs iestādes funkcijas pār-

iet uz pilsētas valdes nodaļu — trū-

cīgo apgādi, jeb kā parasts saukt

— nabagu valdi. Trūcīgo apgādes rī-

cībā 1900. g. bij 3 bērnu patversmes

un 1 bērnu sile.

Darbs un pienākumi apskatāmā laik-

metā attiecībā uz bērnu un jaunatnes
aizsardzību saprasti samērā šauri: ap-

gādības darbs dibinās uz noteikumiem

par piederības vietu, pareizāk — pie-

rakstīšanās vietu. Pēc šiem noteiku-

miem katrai sabiedrībai jāgādā par sa-

viem locekļiem, ja tie nonāk trūkumā

vai cieš no slimībām — neskatoties uz

pašreizējo šo locekļu dzīves vietu. Šie

noteikumi bija saprotami un dabiski

tanīs laikos, kad tautai bij noliegts
brīvi pārvietoties. Tomēr šādi no-

teikumi izrādījās par ļoti traucējošiem
tanīs apgabalos, kur iespiedās moder-

nās dzīves ritms, sevišķi, kur strauji

attīstījās rūpniecība, piemēram: Rīgā
šī gadsimteņa sākumā. Rēķinoties ar

nenormālo stāvokli, ko izsauca šis li-

kums, Rīga bij spiesta savās iestādēs

zināmu vietu skaitu rezervēt arī tiem,

kas nepiederēja pie Rīgas nodokļu

maksātāju aprindām. Blakus jāatzīmē,

ka citās zemēs šie noteikumi gandrīz
visur atcelti jau pag. gadsimteņa otrā

pusē.

Trūcīgo apgādes darbība attiecībā uz

bērniem sadalāma 2 daļās: iestāžu no-

daļa un atklātā apgāde. No iestādēm

visvecākā — bērnu patversme, saukta

Waisenhaus — Hermaņu ielā Nr. 19;

viņa dibināta 1655. g., vairākkārt pār-
būvēta un 1890. gadā izbūvēta līdzši-

nējā veidā — ar 100 vietām; pie ie-

stādes plašs dārzs; iestādes darbībā

jāatzīmē cenšanās bērniem sniegt prak-
tiskās dzīves vajadzību pirmsākumus

plaši nostādītā rokdarbu sistēmā, tā-

pat arī, lai pieradinātu pie praktiskā
darba. Patversmi atstājušie audzēkņi

parasti turpinājuši apmācību pie da-

žādiem amatniekiem, citi pārgājuši

tirdzniecībā, kā kantoru darbinieki. Jā-

atzīmē, ka viens no bij. audzēkņiem

darbojas Rīgai labi pazīstamās bankas

„Lazard Brothers" Londonas direkcijā.
Patversmei novēlēti kapitāli no dažām

personām, starp citu lielāks dāvājums

no Annas Bīnemans. Patversme dar-

bojas līdz pat pēdējam laikam, un ta-

gad viņā novietoti vācu tautības bēr-

ni. Tāpat agrākos laikos dibinātas pat-

versmes bērniem: I — Hospitāļu ie-

lā Nr. 1, dib. 1870. g. — 70 vietas,

II — Patversmes ielā Nr. 23 (agrāk
Nr. 8) dib. 1884. g. — 100 vietas un

111 — bērnu sile Matīsa ielā Nr. 79,

dib. 1878. g., kur 60 vietas, bez tam

40 vietas dienas patversmei maziem

bērniem (līdz skolas vecumam).

No patversmju darbības jāatzīmē, ka

līdz 1911. gadam abās bērnu patvers-

mēs audzināti kopīgi zēni un meitenes,

bet sākot ar minēto gadu Hospitāļu
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Juglas bērnu patversmes bērni apkopj saknes.

ielā Nr. 1 — audzinātas meitenes, bet

Patversmes ielā Nr. 8 — atkal zēni.

Pie šīm iestādēm ar 1902. g. sākot nā-

ca klāt amatnieku mācekļu patversme

Sarkanā ielā Nr. 4 — 70 vietas. Šī

derīgā iestāde dibināta ar nolūku dot

iespēju mācīties amatu tiem bērniem,

kas citādi to nespētu trūcīgo apstākļu

dēļ. Patversmē dzīvoja 4 meisteri:

galdnieks, atslēdznieks, kurpnieks un

drēbnieks. Viņi papildināja darbnīcu

iekārtu pēc savām vajadzībām un uz

sava rēķina, mācīja audzēkņiem amatu

un izsniedza viņiem sākot ar II mācī-

bas gadu mazu atlīdzību, kuru bērni

saņēma, darbnīcas atstājot, pēc apmā-
cības beigšanas. Ja izstāšanās notika

nelaikā — izpelnītā nauda audzēknim

zuda. Savus uzdevumus iestāde izpilda
arī tagad, kaut gan Latvijas laikā ie-

stāde darbojas kā pilnīga pilsētas ie-

stāde, audzēkņi turpat dzīvo un saņem

visu dzīvei nepieciešamo; audzēkņi ap-

Juglas patversmes siltumnīca.

mācās trīs darbnīcās: galdnieku, kurp-
nieku un atslēdznieku; turpretim, ja

audzēkņa gara dāvanas rāda tieksmi

uz citu amatu — viņš dzīvo patversmē

un apmācās amatu ārpusē pie privā-

tiem meisteriem.

Ja šim pārskatam pievienojam ziņas

par bērnu siles izbūvi 1912. g. Jēkab-

pils ielā Nr. 19 — 200 bērniem, tad

būs uzskaitītas visas pilsētas iestādes

bērniem pirmā posmā; vēl jāpiezīmē,

ka pilsēta pabalsta privātas b-bas pa-

tversmi „Ozolnieki" parasti ar kr. rbļ.
3.000 gadā un krievu labdarības b-bias

Marijas patversmi 75 bērniem ar kr.

rbļ. 2.000—5.500 gadā, b-bu „Bērnu sili"

ar kr. rbļ. 3.000.

Bērnu skaits iestādēs arvienu stabils

un svārstības samērā mazas; to var

redzēt no zemāk pievestās tabeles.

Tā tad šī laikmeta beigās pilsētas ie-

stādēs bērniem 640 vietas. Pasaules

karš atstāja iespaidu arī uz iestāžu

dzīvi. Tā redzam, ka amatu patversmē

bērnu skaits stipri sarucis; iestāde drīz

pēc tam pārtrauc darbību. Tāpat bērnu

skaits samazinājās jaunizbūvētā bērnu

silē Jēkabpils ielā Nr. 19. Fabrikas

pārtraukušas savu darbību, darba ļau-
dis evakuējas fabrikām līdz uz Krie-

vijas vidieni un Rīgā paliek puse no

agrākā iedzīvotāju skaita. Bērnu silei

nācās pārvērsties par slimnīcu.

*) lestāde iekārtota 1902. g., izbūvēta 1910. g.

**) lestāde izbūvēta 1905.-1906. g.

***) lestāde izbūvēta 1912. g.
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No pašvaldības gādības par bērniem

ārpus iestādes jāatzīmē šādi momenti:

a) trūcīgo bērnu atsvabināša-

na no skolas naudas pirmmācī-
bas skolās. Tā kā apskatāmā laikmeta

pirmā un otrā posmos jāmaksā visiem

par mācīšanos pirmmācības (tautas)

skolās, tad atsvabināšana no skolas

naudas jāuzskata par ļoti svarīgu pie-

nākumu, lai vispāri trūcīgus bērnus

laistu skolā; par brīvu skolas apmek-

lēja 1914 g. - 1173 bērni, 1915. g. -

1114 bērni; citiem kaut arī trūcīgiem

bija jāmaksā zināma skolas nauda;

b) trūcīgo skolēnu apgādāša-

na ar brokastīm; šis pasākums sā-

kas no 1910. gada; tad izsniegti Vs

ltr. vārīta piena un V 2mārc. rupjās
maizes pils. skolā bij. Saratovas ielā

— 220 bērniem. Šis pasākums paplaši-

nājās un 1913. gadā siltas brokastis iz-

sniedz jau 7 skolās (Slokas, Saratovas,

Krimuldas, Petersalas, Ludzas, Telts un

Baltās muižas ielu skolās) kopā par

kr. rbļ. 9970,26; c) skolas grāma-
tu un māc. piederumu izsnieg-
šana: skolas grāmatas izsniegtas 1912.

gadā par kr. rbļ. 3698, 1913. gadā par

kr. rbļ. 3018, mācības līdzēkļi izsnieg-
ti 1912. gadā par kr. rbļ. 2187, 1913.

gadā — par kr. rbļ. 2250; d) üba-

gošanas apkarošana. Kaut gan

übagošanas apkarošana vispirms vēr-

sās pret pieaugušiem, tomēr līdz ar vi-

ņiem apkarošana aizsargāja arī tos ne-

laimīgos bērnus, kurus nežēlīgie vecā-

ki izmantoja savā labā. Šādu übago-
šanas apkarošanu uzsāka 1909. gadā;
c) bāriņu un atradeņu apgā-
dība ģimenēs. Par atradeņu un bā-

riņu apgādību sāka vairāk rūpēties pil-
sēta kopš 1909. g. Apgādājamo bērnu

skaits diezgan svārstīgs, kā tas re-

dzams no sekoša: 1909. g. — 91 bērni,

1911. g. - 60, 1913. g. - - 75, 1915. g.
- 179, 1910. g. - - 69, 1912. g. 92,

1914. g. - - 87, 1916. g. - - 126 bērni.

Parasto normu izjauc kara sākums un

turpmākie kara gadi. Tad pamesto

bērnu skaits kopā ar apaļiem bāriņiem

Juglas bērnu patversme. Jaunie dārzkopji.

pastāvīgi pieaug. Šo skaitu vēl palie-

lina bēgļu bērni, kuri bij zaudējuši sa-

vus vecākus.

Atradeņu un bāriņu apgādības lietā jau

labi sen Rīgai bija izstrādāta sava si-

stēma. Blakus bērnu audzināšanai pa-

tversmēs praktizē arī bērnu nodošanu

ģimeņu audzināšanā pret atlīdzību. Sā-

kot ar 1879. gadu šo darbu vada „da-

mu pulciņš" no apm. 30 personām: vi-

ņas uzmeklē audžu vecākus un zīdītā-

jas; dažu dienu vai mēnešu vecus bēr-

nus nodeva audzināšanā; pēc tam pār-

baudīja audzināšanas panākumus. Šai

audzināšanas sistēmai bija daudz pie-

kritēju, jo, pēc šo pēdējo domām, tādā

kārtā bērns dabīgi atrodot atkal sa-

vus vecākus un dabīgi ieaugot atpakaļ

sabiedrībā; pretinieki norādīja uz au-

džu vecāku tieksmēm — izmantot bēr-

nus savā labā. Šādā kārtā apgādāto bēr-

nu skaits pastāvīgi pieaug, kā to rāda

sekošie skaitli: 1901. gadā nodoti ģi-

Juglas bērnu patversme. Bērni pēc darba.
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Vingrotāju-meiteņu grupa vasaras kolonijā.

menēs 162 bērni; 1902. gadā — 194;

1903. gadā - 210; 1904. gadā - 217;

1905. gadā — 243; 1906. gadā - 264;

1907. gadā — 296, bet 1915. gadā no-

doti audzināšanā ģimenēs 401 bērns.

Bērnus nodeva līdz 3 vienā ģimenē, bet

bij gadījumi, kad vienai ģimenei no-

deva pat 7 bērnus. Maksa par bērnu

audzināšanu mēnesī svārstījās (dažādos

gados un vecumos) no 6—lo kr. rbļ.
Sākot ar 1910. gadu pieņem atrade-

ņiem maksas zīdītājas, sakarā ar to at-

radeņu lielā mirstība mazliet sāk slī-

dēt uz leju:

Gads Atradeņu No tiem °/ o°/0

kopskaits miruši

1909. 49 15 30,7
1910. 45 11 23,4

1911. 42 7 27,9

B. Karš un revolūcija.

Otrais posms — kara un revolūcijas

gadi — pagāja uztrauktā atmosfērā.

Vispirms kara lauka tuvums radīja visā

pilsētas dzīvē pamirumu; iedzīvotāju

labklājība mazinājās, pašvaldības darbs

nevarēja iet plašumā; tas novirzījās gal-
venām kārtām uz iedzīvotāju apgādā-
šanu ar pārtiku. Pārtika bij jāsniedz
arī bēgļu bērniem un caurbraucējiem.

Tājāk revolūcijas, vācu okupācijas un

lielinieku valdīšanas laikā stāvoklis

pārtikas ziņā paliek arvienu draudošāks

un no tam, protams, visstiprāk cieta

taisni bērni. Mirstība viņu starpā šinīs

gados ārkārtīgi liela. Protams, bērni

un jaunatne dzīvo līdz arī garīgo dzīvi

šinī laikmetā un ar savu atsaucīgo dvē-

seli piesavinājās ļoti daudz no tā, ko

redzēja visapkārt. Tas atstāja zināmu

iespaidu uz jaunatnes dzīvi turpmākos

gados un zināmā mērā atstās iespaidu
arī nākotnē. Beidzot, kad vislielākās

grūtības jaunatne bij pārcietusi, iesākās

labāki laiki, proti: trešā posmā.

C. Latvijas laikmets,

Protams, arī Latvijas laikā bija momen-

ti, kad cilvēki domāja tikai par to,

kur atrast kādu kumosu maizes, sil-

tumu, gaismu un apģērbu bērniem un

sev, vai arī otrādi: sev un tad bērniem.

Šinī briesmu laikā — Latvijas tapšanas

laikā — pirmais darbs bija ēdināšanas

punktu nodibināšana, ko starp citu Rī-

gā iekārtoja Amerikas sarkanais krusts.

Viņa darbība Rīgā, kā ļoti smagi kara

piemeklētā pilsētā bij ilgstoša un pla-
ša. Tā, vēl 1922./23. g.g. atrodam Rīgā
Amerikas sarkanā krusta 10 ēdināša-

nas punktus ar šādu reģistrēto bērnu

skaitu (24. novembrī 1922. g.):

Uz jauniem pamatiem vēlētā pilsētas
pašvaldība ar valdības atbalstu un

Amerikas sark. kr. piepalīdzību ķērās
ar visu nopietnību pie bērnu aizsar-

dzības darba. Šīs palīdzības veida ap-

mērus starp citu apliecina izsniegta

ēdiena porciju skaits. Piemēram: no

1922. g. 18. okt. līdz 1923. g. 20. jūn.

bija izsniegtas 809.009 porcijas.

Bet Rīgā bija daudz bērnu pilnīgi bez
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kādiem apgādniekiem. Par to uzņem-

šanu patversmēs bij taču jārūpējas, ja

gribēja pildīt laikmeta uzliktos pienā-
kumus. Un Rīga to darījusi visas Lat-

vijas labā, jo caur Rīgu plūda bēgļi at-

pakaļ uz dzimteni, un te pirmā laikā

apmetās. Tā 1920. gadā 19 patversmēs

bij novietots šāds bērnu skaits:

Vingrotāju-zēnu grupa "Ziemelblāzmas" dārzā.

Atplūstot kara bēgļiem, Rīgas bērnu

patversmēs novietotais bērnu skaits no-

krītas uz pusi: 1925. g. beigās — 1320

bērni 15 patversmēs, un 1930. g. bei*

gās — 1069 bērni 15 patversmēs. Pa-

tversmju skaits nav daudz mazinājies,

bet tanīs novietoto bērnu skaits sama-

zinājies uz pusi. Bērnu apgādība pa-

tversmēs, saskaņā ar likumu par so-

ciālo apgādi (izdots 1928. g.) uz paš-

valdības rēķina turpinājās līdz bērna

pilnam 16 dzīvības gadam; tomēr Rīgas

pilsēta gādā par saviem patversmēs au-

gušiem ilgāk, jo dod iespēju izmācīties

amatu vai nu pilsētas iestādēs vai

privātās darbnīcās. Un arī pēc ama-

ta apmācības audzēknis paliek bēr-

nu inspektora pārraudzībā līdz pilnga-
dībai un var arvienu grūtos brīžos

griezties pie viņa pēc padoma un pa-

līdzības. Lai izejot dzīvē būtu savs so-

lids pamats, audzēkņi patur savu sa-

pelnīto algu un saņem arī pūru dzīves

iekārtošanai.

Tanī pat laikā attīstās bērnu novietoša-

na bērnu dārzos, lai darbā esošai sie-

vietei dotu iespēju nodot drošās rokās

savu mazuli. Pilsēta ar katru gadu atver

jaunus bērnu dārzus, tākā 1926. g. sāku-

mā bērnu dārzu tīkls pieņem šādu izskatu:

Pēc šī skaitļa sasniegšanas bērnu dārzu

tīkls nebūt nav apstājies, bet uz 1. jan-

vāri 1927. g. uzrāda 1211 bērnus, uz

1928. g. 1. janvāri — 1580 bērnus,

bet 1930. gadā jau bērnu dārzu tīkls

bij šāds: (sk. tabeli 538. lp. p.).
Bez tam trūcīgie bērni sūtīti uz pil-
sētas pabalstītiem bērnu dārziem:

1. Varkļānu ielā 1 (L. Bērnu Dr. b-ba),

2. Valmieras ielā 23 (L. Siev. Nac. liga),

3. Bauskas ielā 21 (L. siev. Nac. liga),

4. Gogoļa ielā 8/10 (Tora vderach erec),

5. Lāčplēša ielā 60 (Vācu siev. biedrība

Frauenbund),

6. Avotu ielā 29 (Rīg. latv. labd. b-ba),

7. Maskavas ielā 101 (Grebenčik. b-ba),

8. Maskavas ielā 263 (Rīg. bērnu darba

nama apgādniecības b-ba).

Trūkstot līdzekļiem speciālu ēku izbū-

vēm, bērnu dārzi ierīkoti vairākos fa-
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Bērnu nodarbošanās aina Valmieras ielas bērnu

dārzā, kamēr viņu vecāki darbā.

briku osobņakos un citās šim nolūkam

piemērotās telpās, līdz ar to neatsa-

koties no speciālu ēku izbūves pie pir-

mās iespējas.

Kā jau agrāk minēts, kara laika re-

žīms un karam sekojošais trūkums

stipri atsaucās uz bērnu veselību. Bet

jo sevišķi vārga veselība bija tiem bēr-

niem, kurus uzņēma Rīgas pilsēta sa-

vās patversmēs un bērnu dārzos. Tāpēc
vien jau bij jādomā par bērnu veselī-

bas uzlabošanu vasarā, novietojot bēr-

nus vasaras kolonijās. Pirmo reizi pa-

tversmju bērni novietoti lauku apstākļos
4 muižās 1920. gadā, bet sistēmatiski

šī lieta ievadīta no 1923. g., pēc kam

ņemti uz atpūtu ne tikai patversmju,
bet arī bērnu dārzu un visbeidzot —

vispārīgi visi trūcīgie pilsētas bērni. Sā-

kumā bērnus izveda uz Vecākiem, Du-

bultiem, Mīlgrāvi, bet jau ar 1924. g.

kolonija sāk koncentrēties Meža par-

kā, kur bērnu rīcībā nodots bijušais

zooloģiskais dārzs. Pakāpeniski ēkas

piemēro bērnu dzīvei un būvē jaunas

klāt, līdz ar to var pavairoties uzņem-

to bērnu skaits. Visus bērnus apkalpo
viena centrālā virtuve; ir sava veļas

mazgātava, dušu pirts, ambulance un

slimnīca; zāle priekšnesumiem, brīvas

dabas skatuve un rotaļu laukums. Tur-

pat blakus pilsētas peldētavas Ķīšeze-
rā. Apgādāto bērnu skaitu rāda zemāk

pievestie skaitļi:

1923. g. apgādāti 185 bērni, 1924. g.

- 274, 1925. g. - 430, 1926. g. - 540,

1927. g. - 712, 1928. g. - 750, 1929. g.

- 764, 1930. g. — 819 bērni.

Šinīs pat gados veidojās arī bērnu aiz-

sardzības sistēma un jau ap 1926.-7.

gadiem apņem bērnu aizgādniecību un

jaunatnes aizsardzību visādos veidos.

Ja sāktu no bērna dzimšanas, tad va-

ram sagrupēt līdzšinējās aizsardzības

iestādes un veidus šādā kārtībā: 1)
Brīva dzemdēšana slimnīcās trūcīgām

mātēm, bet vajadz. gadīj. arī juridiska

palīdzība un pūriņš. 2) Materiāls pa-

balsts mājās, kopšanas padomi un ārsts

visiem trūcīgiem. 3) Zīdaiņu novieto-

šana patversmē ar un bez mātēm (3

patversmes -siles), bērnu siles pie vi-

siem bērnu dārziem, rajona māsas —

bērnu pārraudzes. 4) Bērnu dārzi —

dienas patversmes — līdz skolas vecu-

mam, ar pilnīgu uzturu visu dienu no

pīkst. 7—17.30. 5) Bērnu nami — klu-

bi — skolas vecumā, ar pilnīgu uzturu

visu dienu no pīkst. 7—17.30. 6) Skolās

brokastis, trūcīgiem brīvas; bibliotēkas

visiem brīvas. 7) Trūcīgiem apavi, drē-

bes, mācības līdzekļi, īres nauda, pār-
tika. 8) Vārgiem — vasaras kolonijas

un sanātdrijas. 9) Bērnu rakstura pār-

baudīšana, lai viņu mācītu un audzinātu

saskaņā ar rakstura īpatnībām. 10) Pa-

domi vecākiem audzināšanas jautā-

jumos. 11) Bērnu izolēšana no ģime-
nēm svarīgu iemeslu dēļ (alkohols, ru-

Nr.Nr.
pēc

kārtas

Vietu

skaits
A d r e s e is

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

80

70

145

55

100

70

60

280

60

40

100

130

110

50

65

90

150

30

85

Ausekļa iela 3_
Kr. Barona ielā 46/48
Kr. Barona iela 117

Bolderaja
Čiekurkalna, 8 šķērslīnijā 1

Daugavgrīvas ielā 22/26
Hospitāļu iela 18

Jēkabpils iela 19-a

M. Kalnu ielā 31/33
Kurmanova iela 4

Mārtiņa ielā7

Maskavasielā 137
Matīsa iela 79

Mieraielā 16

Mīlgravi
M. Nometņu ielā 14
Tilta ielā 1

Jaunmilgravī
_

Valmieras ielā24

1770
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berkuloze, lip. slimības, vājprāts, cie-

tums un iciti ievērību pelnoši iemesli)

un attiecīgu lietu vešana bāriņu tiesā.

12) Bērnu nodošana ģimenēm bezmak-

sas audzināšanā un adoptēšana un šo

bērnu dzīves pārraudzība. Amata mā-

cekļu pārraudzība, slēdzot attiecīgus lī-

gumus. 13) Bērnu audzināšana viņiem

piemērotās patversmēs (mazbērnu, sko-

las vecumā, kurlmēmo, garīgi aprobe-

žoto (dēfektīvo), morāliski dēfektīvo.,

amatnieku un lauksaimnieku patver-

smēs). 14) Gādība par patversmes at-

stājušiem bērniem. 15) Jaunatnes ta-

lantu izkopšana (pabalsti). 16) Sadar-

bība ar privātām organizācijām jaunat-

nes aizsardzības darbā un pabalsti no

pilsētas privātu bērnu dārzu, patver-

smju, koloniju, bērnu klubu, bērnu bi-

bliotēku, lasītavu, bērnu veselības kop-

šanas punktu, veselības kopšanas mu-

zeja uzturēšanai, tāpat daudzos atse-

višķos gadījumos pabalstus izsniedz iz-

stāžu, dažādu svinīgu „dienu" un „ne-

dēlu" sarīkošanai v. c.

Kā jau agrāk minēts, sociālā darba iz-

veidošanās bāzējas uz 1928. gadā izdoto

sociālās apgādes likumu. Likums nodod

valstij rūpes par dēfektīviem bērniem,

bet pašvaldībām atstāj gādību par nor-

māliem, vispārējos vilcienos, deklarējot,
ka pašvaldībām jāuztur trūcīgie bērni

bērnu dārzos un jānovieto patversmēs

vai ģimenēs tie bērni, par kuru garīgo

un materiālo labklājību vecāki nav spē-

jīgi gādāt.
Lai likuma robežās sniegtu maksimālo

palīdzību, Rīgas pilsēta apstiprinājusi

dažādus bērnu inspekcijas darbā izvei-

dojušos noteikumus. Tā, pāri par li-

kuma nepieciešamību ir noteikumi, ku-

ri paredz audzēkņu apmācību amatos

arī pēc sešpadsmit gadu sasniegša-

nas. No audzēkņa prasa tikai cen-

tību darbā un viņš var palikt apmācībā

pat līdz 19 gadu vecumam; ar sapel-

nīto naudu viņš var droši iziet dzīvē;

otrādi: ja audzēknis aiziet amatu ne-

izmācījies, pilsēta patur tiesības piedzīt
savus liekos izdevumus.

Ambulance bērnu dārzā (Jēkabpils ielā 19a).

Tāpat pāri par likuma prasībām iet

noteikumi t. s. Čakstes stipen-

diātiem. Tie paredz, ka pilsēta grib

no visnabadzīgāķiem, visnelaimīgāka-

jiem, patversmēs ievietotiem bāriņiem,

ja pēdējie uzrāda atzīstamas dāvanas

un sekmes mākslas un zinātnes noza-

rēs, izaudzēt, izskolot ievērojamus dar-

biniekus; lai viņi, no tautas nākuši, ietu

un strādātu atkal tautas labā. Tādiem

paredzētas stipendijas ar visu brī-

vu vidusskolā un augstskolā.

Tāpat Rīga kā vienīgā pašvaldība uz-

tur iestādes dēfektīviem bērniem (im-

beciļiem un kurlmēmiem, katrai gru-

pai savu). Šinī nozarē jau ilgāku laiku

ierosināts plāns par plašas kolonijas ie-

kārtošanu ārpus Rīgas, lai dēfektīvo

bērnu kopšanu, audzināšanu un tāļāko

apgādību nostādītu uz pilnīgi racionā-

liem pamatiem.

Pieskaroties likumā paredzētam — par

bērnu dārzu atvēršanu, jāsaka, ka

Rīga jau pirms likuma rašanās

bija iekārtojusi savu bērnu dārzu si-

stēmu. Pēc likuma spēkā stāšanās, kā

jau agrāk teikts, atvērti vēl daži bērnu

dārzi un ar sevišķiem noteikumiem pa-

redzēts, ka bērnu dārzi pieietami vis-

pāri visiem, it sevišķi mazturīgiem. Kas

attiecas uz bērnu novietošanu patver-

smēs, tad pēdējos gados šī nozare nav

paplašināta, bet gan pavairojusies bēr-

nu nodošana ģimeņu audzināšanā. Kā

zināms, šis apgādības veids pašreiz do-

minē Latvijas kaimiņu zemēs, arī So-

mijā un Zviedrijā. Šo pašu nozari ir
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izkopusi arī tautas labklājības ministri-

ja: viņa izveidojusi īpašu pār-

raugu tīklu visā valstī visiem

svešās ģimenēs augošiem bēr-

niem. Balstoties uz saviem pārraugiem

(nodaļas darbinieki un kommisiju vē-

lētie locekļi) un uz tautas labklājības

ministrijas darbiniekiem, bērni nodoti

audzināšanā, bez atlīdzības, ar no-

lūku bērnus adoptēt. Šis darbs 1930. g.

beigās rādīja sekošu ainu: audzināšanā

nodoto bērnu kopskaits 156, no tiem:

a) adoptēti — 56, b) kļuvuši pilnga-

dīgi, patstāvīgi — 24, c) uzņemti at-

pakaļ patversmēs — 7, d) precējušies

— 2, c) izceļojuši uz ārzemēm — 3,

f) miruši — 4 un g) atrodas ģimeņu
audzināšanā — 60.

Blakus šim veidam (audzināšanai bez

atlīdzības) pašā pēdējā laikā ir nodoti

audzināšanai vai nu tuviniekiem vai arī

pilnīgi svešiem kādi 35 bērni, kuru au-

dzinātāji saņem atlīdzību no Ls 15—30

mēnesī. Nodoti vienīgi bērni ar piede-

rīgo piekrišanu, vecumā no 2—7 gadiem
un tādās ģimenēs, kuras paredzams vi-

ņus adoptēs, jo pašiem vai nu nav ne-

maz bērnu, vai ir tikai viens bērns. No-

dotos bērnus sevišķi bieži pārrauga. No

pārraudzības novērojumiem tomēr var

teikt, ka labs skaits nodoto bērnu būs

atraduši īsti sirsnīgus vecākus.

lestāžu tīkla paplašināšana, visādi uz-

labojumi un dažādie jaunievedumi un

papildinājumi tomēr prasa prāvus lī-

dzekļus. Tāpēc arī saprotams, ka pil-
sētas budžetā izdevumi bērnu un jau-

natnes apgādībai un aizsardzībai ar-

vienu auguši, kā to rāda zemāk pie-

vienotā tabele par izdevumu sagrupē-

jumu laikā no 1921.—30. gadam:

Bērnu un jaunatnes aizsardzības darbs

koncentrēts bērnu inspekcijā pie so-

ciālās apgādes. Darba piedzīvojumi
dod jaunus papildinājumus sistēmai,
kurā atbalsojas sabiedriskā doma un

citu zemiu sasniegumi. Sabiedrības in-

terese ar katru gadu pieaug, tā ka droši

var cerēt nākošos 25 gados uz noteiktu

izveidotu sistēmu un vēl labākiem dar-

ba augļiem.

Iestādes nosaukums
1921. g. 1922. g.ļ 1923. g.

Ls Ls Ls

1924. g. ļ 1925. g.

Ls Ls

1926. g.

Ls

I 1927. g.

| Ls

1928. g.

Ls

1929. g. 1930. g.

r s Ls

.Bernupatversmes
!. Bernu dārzi . ._.

Zīdaiņu uzturēs,

bērnu siles u. c.

.Zīdaiņu pūriņi .

.Sanatorijas . ._.
i.Čakstesstipendiati
. Purs dzīvē izva-

dītiem . . . . _.

i. Bērnivalsts iestā-

des
_. _.

L Pabalsti sociālas

apgādības lauka

privātam organi-
zācijām . . . ._

0. Izdotskopsumma
bērniem

....

505.942ļ548.499|676.585
173.914,147.991229.901!

I
— 67.037

2.461

696.381

284.714

61.643

799.050

407.346

99.5241

911.813

554.427:

92.595

863.511

619.712

128.320

851.164i 877.666

693.055 801.190

119.419 107.959

58.384 57.408

6.572 11.112

877.006

865.742

109.223

10.936

50.915

1.121

9.999

3.525 22.534 87.447 78.223;
_ ... •

3.861 5.517 5.350 4.504

679.856696.489906.486

2.144 9.700 25.075 33.600 47.140 34.1382.056

981.095 1.206.3951.466.240 1.483.2231.544.21911.678.8561 1.742.748
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SLIMO APDROŠINĀŠANA RĪGĀ

ANDREJS JABLONSKIS

Latvijas slimo kasu savienības

priekšsēdētājs

Jau sen pirms obligātoriskās slimo ap-

drošināšanas ievešanas, Rīgā pastāvēja

un darbojās dažādas brīvprātīgas or-

ganizācijas savstarpējai pašpalīdzībai
slimības un miršanas gadījumos. Vis-

pirms šo savstarpējo pašpalīdzību sāka

organizēt amatniecības zeļļu brālības

un cunftes. Tās sākumi saskatāmi jau

13. gadsimtenī. Turpmākos gadsimteņos,

amatniecībai attīstoties, brīvprātīgā

pašpalīdzība izveidojās arvienu plašā-
ka un pilnīgāka. 19. gadsimtenī amat-

nieku zeļļiem pastāv jau īpašas slimo

un apbedīšanas kases. 18. un 19. gad-

simtenī arī citas, ārpus amatniecības

stāvošas aprindas, pa daļai vidus šķiras,

pa daļai algoti darbinieki (tirdzniecības

kalpotāji, ierēdņi, skolotāji v. t. t), di-

bina savas palīdzības kases. 19. gadsim-

teņa beigās Rīgā bija jau liels skaits

šādu brīvprātīgu savstarpējas pašpalī-

dzības organizāciju, kuras izsniedza sa-

viem biedriem naudas pabalstus slimī-

bas un miršanas gadījumos, ārstēja tos,

kā arī izmaksāja dažos gadījumos pen-

sijas un bezdarba pabalstu.

Tomēr šīs organizācijas ietvēra tikai

niecīgu daļu no visiem Rīgas algotiem
darbiniekiem. Lielākā daļa, un pie tam

materiālā ziņā vissliktāk nostādītā, ne-

bij ne ar ko nodrošināta nebaltās die-

nās. 19. gadsimteņa otrā pusē, cunftu

iekārtai sabrūkot un attīstoties fabriku

rūpniecībai, radās arī fabriku strādnie-

ku masas, kuras visvairāk sajuta palī-
dzības trūkumu saslimšanas gadījumā.

Palīdzība, kādu sniedza fabriku strād-

niekiem uz 1866. g. pagaidu noteiku-

mu pamata, bija tik niecīga, ka neva-

rēja apmierināt visnepieciešamākās va-

jadzības. Ar to tad arī izskaidrojams,

ka jau pašā fabriku rūpniecības sāku-

mā fabriku strādnieki paši ķērās pie

savu palīdzības biedrību un slimo kasu

dibināšanas. Šinī laikmetā uzsāk savu

darbību vairākas vēlāk diezgan popu-

lāras organizācijas, kā:
„ Jonatāns", „Ce-

rība", „Pavasars", «Zieds*,
„
Fenikss",

Torņakalna palīdzības biedrība, Rīgas

Katriņdambja palīdzības biedrība, Krie-

vu-Baltijas vagonu fabrikas strādnieku

palīdzības biedrība v. t. t. Šādas bie-

drības un kases pastāvēja gan pie at-

sevišķām lielākām fabrikām, gan arī kā

vispārējas patstāvīgas organizācijas.

Dažas no šīm brīvprātīgajām savstar-

pējās pašpalīdzības organizācijām, sa-

mērā ar tā laika apstākļiem, bija diez-

gan lielas un izsniedza pabalstos ievē-

rojamas summas. Illūstrācijas dēļ, pie-

vedīsim šeit dažus skaitļus*): Piem.,

Jonatānā" 1889. gadā bija 2593 biedri,

1893. g. — 3071 un 1905. g. - 2926 b.

Slimības pabalstos izmaksāts no 1870.—

1895. g. 37.268 rubli un no 1895.-1920.

g. 80.000 rubļi. Apbedīšanai izmaksāts

pirmā periodā 42.135 rbļ. un otrā pe-

riodā 100.000 rbļ. Kopā pabalstos iz-

maksāts 259.403 zelta rubļi. „Cerībā"

1886. g. bija 2284 biedri un 1910. g. 3126

biedri. Pabalstos izmaksāts 194.900 rbļ.

Torņakalna palīdzības biedrībā bija

1909. gadā 5188 biedri un 1911. g. —

5581 biedrs. Biedrības izdevumi laikā

no 1881. līdz 1913. g. g. sastāda —

585.717 rbļ. Mantas stāvoklis uz 1913.

gada 31. decembri — 134.735 rbļ. Rī-

gas tirdzniecības darbinieku palīdzības
biedrībā (dib. 1828. g.) 1875. gadā bija

746 biedri un 1909. gadā — 710. Laik-

metā no 1885.—1904. g. biedrība izmak-

*) Sal. Jul. Treimanis — „Slimo apdrošināšana

Latvijā".
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Rīgas centrālās kopējās slimo kases nams, Bruņi-
nieku un Baznīcas ielu stūrī.

sājusi: slimības pabalstos 100.291 rbļ.,

apbedīšanai — 7618 rbļ., pensijās —

55.901 rbļ. un bezdarba pabalstos —

35.717 rbļ.

Brīvprātīgās pašpalīdzības organizāci-

jas un fabriku strādnieku kases tomēr

nebija spējīgas atrisināt tik ļoti sva-

rīgos sociālās apdrošināšanas uzdevu-

mus. Tās aptvēra tikai labāki atalgo-

tos, kvalificētos strādniekus, atstājot
visu lielo algoto darbinieku masu bez

kautkādas palīdzības. Pati dzīve neat-

vairāmi prasīja plašāku un pilnīgāku

palīdzības organizēšanu. Radās nepie-

ciešamība pēc obligāto riskas ap-

drošināšanas. Brīvprātīgā pašpalīdzība,

tāpat arī sociālās apdrošināšanas attī-

stības gaita dažās Vakareiropas valstīs,

šai domai bija jau sagatavojušas ceļu.
Arī pastāvīgi pieaugošā strādnieku ku-

stība nepalika bez iespaida, bet spēlēja
vienu no galvenām lomām strādnieku

apdrošināšanas jautājumu atrisināšanā.

Rezultātā no visa tā radās 1912. gada
23. jūnija noteikumi par strād-

nieku nodrošināšanu slimības

gadījumos, t. i. pirmās obligātoriskās
slimo apdrošināšanas pamats.

Šie pirmie obligātoriskās slimo apdroši-
nāšanas noteikumi bija ļoti nepilnīgi,
jo attiecās tikai uz lielākiem rūpniecības

uzņēmumiem, kuros algoto darbinieku

skaits bija ne mazāks par 20. Ārpus ap-

drošināšanas palika mazākie rūpniecī-

bas uzņēmumi, amatniecība, tirdzniecī-

ba, mājrūpniecība, būvniecība, lauk-

saimniecība v. tmL, ar vārdu sakot —

algoto darbinieku lielumlielais vairā-

kums. No apmēram 13 miljoniem visas

Krievijas algotiem darbiniekiem (neie-
skaitot lauksaimniecību) jaunais likums

aptvēra nepilnus 3 miljonus. Pēc fa-

briku inspekcijas projekta Latvijā (ie-
skaitot arī Vidzemes igauņu daļu) bija

paredzēts nodibināt 142 slimo kases ar

114.000 dalībniekiem. Rīgā apdrošinā-
šanas noteikumi aptvēra 302 uzņēmu-

mus ar 66.700 strādniekiem. Arī pati

apdrošināšanas izvešana dzīvē bija no-

stādīta ļoti neracionāli un nedēmokra-

tiski, atstājot visplašākās iespējamības
birokrātiskai patvaļai. Apdrošināšanas

izvešanai bija paredzētas slimo kases,

pie tam visneizdevīgākais kasu tips —

sīkās slimo kases pie atsevišķiem uzņē-

mumiem. Slimo kasu pārvalde bija no-

stādīta darba devēju un administrāci-

jas atkarībā. Palīdzības sniegšana pa-

šiem apdrošinātiem un viņu ģimenes lo-

cekļiem stipri ierobežota. Dalībnieku

ārstēšana bija atstāta darba devējiem.
Tā bija ļoti primitīva.

Slimo kasu dibināšana un pilnvarnieku
vēlēšanas norisinājās gandrīz visu 1913.

gadu. Tā kā darba devēji un admini-

strācija centās dabūt slimo kasu va-

dību savās rokās un nobīdīt strādnie-

kus pie malas, bet paši apdrošinātie

bija pretējos uzskatos, tad Rīgā uz tā

pamata izcēlās vairāki konflikti, neiz-

slēdzot streikus. Cīnoties ar administrā-

cijas patvaļu, Rīgas strādniecība dibi-

nāja un veidoja jaunās slimo apdrošinā-
šanas iestādes. Tā iemesla dēļ arī kasu

noorganizēšana stipri ieilga, jo vēl pa-

saules kara sākumā — 1914. g. vasarā —

nebija noorganizētas visas projektā pa-

redzētās slimo kases. No visām 69 Vid-

zemē nodibinātām slimo kasēm Rīgā
vien darbojās 62 kases — 17 kopējas un

45 pie atsevišķiem uzņēmumiem.

Nepaguva slimo kases vēl pilnīgi noor-

ganizēties, kad pasaules karš tās sa-
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grāva. Rīga kļuva par piefrontes pil-
sētu, rūpniecības iestādes evakuēja uz

Krievijas iekšieni, sašaurinājās darbi,

samazinājās dalībnieku skaits un ka-

su ienākumi. Ar lielām grūtībām slimo

kases vēl turpināja darboties 1915. g.,

bet tad lielākā daļa savu darbību pār-

trauca.

Kara gados slimo kases Latvijā nedar-

bojās. 1917. g. februāra revolūcija, pār-

veidojot pašos pamatos Krievijas po-

litisko un sabiedrisko dzīvi, reformēja
arī 1912. g. 23. jūnija noteikumus par

slimo nodrošināšanu. Ar Krievijas pa-

gaidu valdības 1917. g. 25. jūlija likumu

apdrošināšanas apjomu ievērojami pa-

plašināja; jo slimo kases atsvabināja no

darba devēju un birokrātijas aizbild-

niecības, paplašināja viņu tiesības, at-

ļāva tām dibināt savienības, pārvaldi
nodeva pašu apdrošināto rokās, palie-

lināja kasu ienākumus, pārkārtoja ie-

maksas, samazinot dalībnieku un pa-

lielinot darba devēju daļu, uzlaboja pa-

līdzības sniegšanu, atļāva kasēm pār-

ņemt ārstēšanu savā pārziņā, dēmokra-

tizēja pārraudzības iestādes v. t. t.

Latvijā tomēr šīs reformas dzīvē neiz-

devās izvest, jo te nepastāvēja slimo

kases un viņu atjaunošanu izjauca vācu

okupācija. Arī 1918. un 1919. g. ne-

izdevās ievest slimo apdrošināšanu. Ti-

kai 1920. gadā, pēc dažādu pārejas laik-

metu pārdzīvošanas, radās atkal iespē-

ja ķerties pie slimo kasu dibināšanas.

Saskaņā ar Tautas padomes lēmumu,

Latvijā palika spēkā Krievijas pagaidu
valdības 1917. g. 25. jūlija noteikumi

par slimo apdrošināšanu. Uz šo notei-

kumu pamata arī dibinājās un darbo-

jās pirmās Latvijas slimo kases pēc lielā

pasaules kara.

1920. gadā nodibinājās Rīgas pilsētas

pašvaldības darbinieku (tagadējā Rīgas
centrālā kopējā), Rīgas grāmatrūpnie-

cības darbinieku un tramvajnieku sli-

mo kases. 1920. g. 15. decembrī Satv.

Sapulce pieņēma jaunu likumu par sli-

mo apdrošināšanu Latvijā (Noteikumi

par strādnieku un citu algotu darbinie-

Rīgas slimo kasu starpbiroja galvenā aptieka un

laboratorija

ku nodrošināšanu slimības gadījumos),
kas stājās spēkā ar 1921. g. 1. janvāri.

Ministru kabinets 1922. g. 14. janvārī
šos noteikumus vēl papildināja un iz-

deva kā atsevišķu likumu, izņemot tos

no rūpniecības darba likuma. 1926. g.

maijā Saeima, ratificējot attiecīgu starp-

tautiskās darba organizācijas konven-

ciju, grozīja šī likuma 51. pantu, uz-

labojot palīdzības sniegšanu dzemdētā-

jām. Ar šiem papildinājumiem likums

bija spēkā līdz 1929. g. 17. oktobrim.

Salīdzinot ar 1917. g. reformām, 1920.

g. 15. decembra likums bija ievērojami

plašāks un radikālāks, kaut gan uzrā-

dīja arī diezgan lielas nepilnības, at-

stājot neapdrošinātu vienu no lielākām

algoto darbinieku katēgorijām Latvijā
— laukstrādniekus. Nebija apdrošināti
arī tāļbraucēji jūrnieki; tāpat nebija pa-

redzētā brīvprātīga apdrošināšanās.

Pašā sākumā slimo kases varēja ne-

traucēti veikt savus uzdevumus un ne-

daudzos gados sasniedza ievērojamus

panākumus. Bet vēlāk darba devēju ap-

vienības un labā spārna politiskās par-

tijas uzsāka cīņu pret sociālo politiku

vispāri un it sevišķi pret slimo apdroši-
nāšanas likumu. Lielākā daļa ārstu un

aptiekāru dedzīgi atbalstīja šo cīņu, jo

arī viņiem slimo kases šķita nevēla-

mas. Darba devēji prasīja, lai arī viņus

pielaiž slimo kasu pārvaldē, kura at-

radās tikai pašu apdrošināto rokās; la-

bā spārna politiķi prasīja valsts pie-
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maksu atcelšanu, ārsti prasīja pēc pil-

nīgi brīvas ārstu izvēles, t. i., visu ār-

stu pielaišanas slimo kasu darbā, un ap-

tiekāri prasīja slimo kasu aptieku likvi-

dēšanu un visu privāto aptieku pielai-

šanu pie zāļu izsniegšanas apdrošinā-

tiem. Jo vairāk Saeimas sastāvs vēlēša-

nās nosvērās uz labo pusi, jo asāka kļu-

va slimo kasu apkarošana. Darba devēju

un labā spārna uzbrukumiem strādnie-

ku organizācijas, galvenām kārtām so-

ciāldēmokratiskā partija un Latvijas
arodbiedrību centrālbirojs, atbildēja ar

savu ieguvumu aizstāvēšanu.

Pirmo mēģinājumu revidēt slimo kasu

apdrošināšanu izdarīja finansu ministrs

Blumbergs 1925. gadā, pie valsts bu-

džeta sastādīšanas strīpojot slimo ka-

sēm valsts piemaksas. Tomēr Saeimas

vairākums tam nepiekrita, un tā šis mē-

ģinājums noveda pie valdības demisijas.

1927. gadā tautas labklājības ministrs

Rubuls nāca ar jaunu priekšlikumu:
slimo kasēm atņemto valsts piemaksu

daļu izlietot ārstnieciskās palīdzības

sniegšanai laukstrādniekiem. Bet arī

šim projektam neradās Saeimā vai-

rākums.

Izšķirošs moments slimo apdrošināša-
nas likuma pasliktināšanai bija 1928. g.
Saeimas vēlēšanas, kuras deva tām par-

tijām un grupām, kas pasliktināšanu

aizstāvēja, nelielu vairākumu. Jau pie
valdības sastādīšanas, kura aptvēra

koaliciju no galējā labā spārna līdz dē-

mokratiskajam centram un Latgales

progresistiem, nacionālais bloks prasīja,
lai valdības deklarācijā būtu paredzēta

apdrošināšanas likuma grozīšana, kam

pārējās koalīcijas grupas arī piekrita.
Līdz ar to jautājums par slimo kasu

reorganizāciju principā bija izšķirts; tās

dzīvē izvešana tagad bija tikai laika jau-

tājums.

Strādnieku organizācijas uzsāka pret šo

nodomu tūliņ plašu protesta kampaņu.
Slimo kasu savienība sasauca ārkārtēju
slimo kasu kongresu. Reorganizācijas

aizstāvji savukārt mierināja sabiedrību,
ka neesot paredzēta likuma pasliktinā-

Šana, bet ka slimo kasēm atņemtās

valsts piemaksas izlietošot vecuma ap-

drošināšanas ievešanai un ka esot pa-

redzēta slimo kasu pārvaldes aparāta

vienkāršošana, izvedot plašu apvieno-

šanas reformu un no 42 kasēm atstā-

šot tikai 16. Slimo kasu reorganizāci-

jas projektu valdība izstrādāja lielā

steigā un izdeva to 1929- g. 17. oktobrī

satversmes 81. panta kārtībā, īsi pirms

Saeimas sanākšanas.

Jaunais valdības izdotais slimo apdro-
šināšanas likums bija iznācis daudz slik-

tāks, nekā to sagaidīja vislielākie pesi-

misti. Pārvaldē bija paredzēts vienāds

skaits apdrošināto un darba devēju, no

valsts piemaksām bija paredzēts 50°/o

atskaitīt vecuma apdrošināšanas fon-

dam, dalībniekiem bija nosacītas pie-

maksas pie zālēm 20°/o apmērā v. t. t.

Kā atbildi uz šī likuma publicēšanu so-

ciāldēmokr. strādn. partija un Latvijas
arodbiedrību centrālbirojs sarīkoja 18.

oktobrī ģenerālstreiku, kurā, pēc abu

augstāk minēto organizāciju ziņām, pie-

dalījās ap 80% strādājošo.
Drīz vien jaunais likums nāca Saeimā

apspriešanā, kas turpinājās līdz pat se-

sijas slēgšanai 1930. g. jūnijā, nedodot

nekādus noteiktus rezultātus, jo tālāk

par otro lasījumu Saeima netika. Pēc

Saeimas sesijas pārtraukšanas valdība

no jauna 1930. g. 11. jūlijā izdeva šo

likumu 81. panta kārtībā, apmēram

tādā redakcijā, kādā to pieņēma Saei-

ma otrā lasījumā. Šis 1930. g. 11. jūlijā
izdotais likums (Noteikumi par slimo

kasēm) ir spēkā vēl tagad.
Salīdzinot ar 1929- g. 17. oktobrī iz-

doto, tagadējais likums uzrāda dažus

uzlabojumus, kaut gan lielā mērā at-

šķiras no tā likuma, kas bija spēkā

pirms reorganizācijas izvešanas. No so-

lītās kasu apvienošanas nekas neiznā-

ca, bet gan tagadējie nosacījumi at-

vieglina jaunu kasu dibināšanu. Vis-

tālāk ejošais agrākā stāvokļa paslikti-

nājums izpaužas slimo kasu pārvaldes

aparāta sastādīšanā, paredzot valdēs

darba devējiem tikai par vienu pārstāvi
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Latvijas slimo kasu savienības sanatorija "Saulkalne" plaušu slimniekiem, Vaiņodē.

mazāk, nekā pašiem apdrošinātiem, bet

pilnās sapulcēs par 10 pārstāvjiem ma-

zāk, t. i. uz 70 dalībnieku pilnvarnier
kiem nāk 60 darba devēju pilnvarnieki.

Ja nu vēl ņem vērā, ka vēlēšanas ir

proporcionālas un ka starp dalībnieku

pilnvarniekiem var iekļūt daži darba

devēju politikas piekritēji, kā to pē-

dējās vēlēšanās viena, otra kase pie-

dzīvoja, tad kļūs saprotamas bažas par

apdrošināto pašnoteikšanas

nu. Vēlnedēmokratiskāks ir nosacījums

par valdes priekšsēdētāja un viņa biedra

ievēlēšanu, kas prasa, lai kandidāti da-

būtu 2/3 balsu. Pretējā gadījumā priekš-

sēdētāju un viņa biedri ieceļ tautas lab-

klājības ministrija, kas dod iespēju kļūt

par priekšsēdētāju personai, kas ne-

bauda vairākuma uzticību.

Tāļāk atzīmējams, ka likumdevējs ap-

mierinājis arī privāto aptiekāru prasī-

bas, pielaižot visas aptiekas pie zāļu iz-

sniegšanas un pazeminot līdzšinējo ra-

bata normu. Arī ārstiem izrādīta liela

pretimnākšana, piespiežot slimo kases

slēgt ar ārstu organizācijām līgumus.
Dalībnieku piemaksas par zālēm nosacī-

tas uz 15%. Samazināta arī augstākā

pabalstu norma no 100% uz 90% un

zemākā norma no 66% uz 60%. Bez tam

paredzēta tiesība ievest uzgaidāmo lai-

ku speciālārstēšanai un zobu plombē-
šanai līdz sešiem mēnešiem un piemak-

sas pie ārstu vizītēm. Pie tautas lab-

klājības ministrijas paredzēta īpaša pa-

dome, sastāvoša no trim visu Latvijas
ārstu un trim slimo kasu pilnvarnieku
vēlētiem pārstāvjiem, ar ministrijas ie-

celtu priekšsēdētāju. Padomes uzde-

vums kārtot ārstu un slimo kasu at-

tiecības. Viņas sastāvs nodrošina ār-

stiem noteicošo lomu. Bez tam katrā

kasē nodarbinātie ārsti var ievēlēt savu

pārstāvi, kuram tiesība piedalīties val-

des sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

Tik lielu pretimnākšanu ārstiem un

aptiekāriem nepazīst citu zemju slimo

apdrošināšanas likumdošana, tāpat arī

nevienā citā zemē darba devējiem nav

piešķirts tik liels iespaids slimo kasu

pārvaldē, kā tas izdarīts pie mums ar

pēdējo likumu. Slimo kasēs apdrošināto

masa savā nospiedošā vairākumā uz-

skata pašreizējo stāvokli par jūtamu pa-
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sliktinājumu, sevišķi attiecībā uz pār-

valdi un pretimnākšanu ārstiem un ap-

tiekāriem, un apņēmusies pie pirmās iz-

devības panākt agrākā stāvokļa atjau-

nošanu.

Bez iepriekš atzīmētiem pasliktināju-

miem jaunais likums paredz arī dažus

uzlabojumus. Apdrošināšanas apjoms

paplašināts, attiecinot to arī uz tālbrau-

cējiem jūrniekiem. Ārstēšana uzlikta sli-

mo kasēm par obligātorisku pienākumu.
lemaksas ārstēšanai darba devējam jā-

izdara no vienkārša strādnieka vidē-

jās dienas algas, ja faktiskā alga ir

zemāka par šo vidējo. Pagarināts līdz-

dalības laiks pēc atlaišanas no darba

līdz trim mēnešiem; tāpat kasēm dota

tiesība izsniegt pabalstu smagos saslim-

šanas gadījumos līdz 52 nedēļām. Pa-

augstināts apbedīšanas pabalsts un pa-

garināts izmaksas periods pēc līdzda-

lības izbeigšanās. levesti stingrāki no-

sacījumi darba devējiem par likuma ne-

pildīšanu. Valsts piemaksas pagaidām,
līdz likuma izdošanai par vecuma ap-

drošināšanu, atstātas līdzšinējos ap-

mēros.

Lielākā daļa Rīgas slimo kasu nodibinā-

jās 1921. un 1922. g. g. Kaut gan likums

atjāva dibināt kases pie atsevišķiem uz-

ņēmumiem, ja tur nodarbināti ne mazāk

kā 500 strādnieku, tomēr tāda tipa kasu

Rīgā nav. Visas tās ir kopējas kases.

Bet ar to vēl nebūt nav sacīts, ka sli-

mo kasu organizācija Rīgā būtu no-

stādīta uz lietderības pamatiem. Ka-

su dibināšanas sākumā apdrošināšanas

Tabele Nr. 1.

darbinieku aprindās gan dominēja uz-

skats, ka slimo apdrošināšana koncen-

trējama un atsevišķu aroda kasu dibi-

nāšana nav pielaižama. Tomēr noteicošo

strādnieku organizāciju pārāk vājās ak-

tivitātes dēļ notika gluži pretējais —

nodibinājās ne tikai atsevišķas, un pie

tam sīkas, arodu kases, bet pat pilnīgi

parallēlas kopējas kases. Šādu apdro-
šināšanas iestāžu sadrumstalošanu stip-

ri veicināja 1921. gada vasarā notikušā

šķelšanās sociāldemokrātu partijā. No

partijas atskaldījušies mazinieki, ieejot

valdības koalicijā ar zemnieku savie-

nību un dabūjot savās rokās darba mi-

nistriju — slimo kasu augstāko pār-

raudzības orgānu — sāka dibināt slimo

kases pa labi un kreisi, lai tikai atka-

rotu sociāldemokrātu partijai jo vairāk

masas un dabūtu tās zem sava iespaida.
Šādas politikas sekas bija tās, ka Rīgā
vien īsā laikā nodibinājās kādas 14 sli-

mo kases. Arī pašās slimo kasēs norisi-

nājās cīna abu šo virzienu starpā. Lai

«sakautu" sociāldemokrātus, mazinieki

nodibināja kopdarbību ar pilsoniskiem

novirzieniem, galējos labos un minori-

tātes neizslēdzot, liekot ar to pamatus

tagad pastāvošai «sociālistiskai" un

«pilsoniskai" slimo apdrošināšanas po-

litikai. Pats par sevi saprotams, ka pie

šādiem apstākļiem ne katrreiz lietde-

rība spēlēja noteicošo lomu un ne katrs,

kas sevi daudzināja par apdrošināšanas

aizstāvi, patiesībā arī bija tāds.

Atzīstot kopdarbības lielo nozīmi un

par spīti visām politiskām nesaskaņām,

Darbinieku skaits Atlaisti medikamenti
Atlaisto

Aptieku

skaits Farmaceiti Techniskie Kopa

Numurētas

receptes

(skaits)

Rokas
_

pārdošana

(skaits)

medikamentu
Gads

Kopa

(skaits)
vērtība

Ls

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

2

3

3
4

5

5

5

5

6

14

28

35

50

49

54

49

48

48

6

19

30

36

44

44
48

58
69

20

47

65

86

93

98

97

106

117

32.372

131.327

223.930

237.481

280.231

306.516

327.477

338.724

314.523

5.428

14.592

55.982

106.605

127.707

155.669

203.006

255.404

290.135

37.800

145.919

279.912

344.086

407.938

462.185

530.483

594.128

604.658

66.556,86
267.495—

369.233,30

412.466,10

498.605,01
580.375,70
702.350,24

808.597,38
804.021,43

Kopa: 2.192.581 1.214.528 3.407.109 1 4.509.701,02
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Rīgas slimo kases jau 1921. g. 15. ok-

tobrī noturēja savu pirmo konfe-

renci, kurā nodibināja Rīgas slimo

kasu s tar p b i r o j v, kas darbojas vēl

tagad un apvieno visas Rīgas slimo ka-

ses. Starpbirojs par vienu no saviem

tuvākiem uzdevumiem stādījis slimo ka-

su kopēju aptieku ierīkošanu un uztu-

rēšanu. Pirmo aptieku starpbirojs at-

klāja 1922. g. 12. aprīlī, ļoti niecīgos

apmēros. Drīz vien nācās šo aptieku

paplašināt, kā arī atvērt vēl jaunas.
Patlaban starpbirojs uztura 6 aptiekas,
kuras darbojas ar ļoti labiem panāku-

miem, kā tas redzams no klāt pieliktām
tabelēm Nr. 1 un 2. Deviņu gadu pa-

stāvēšanas laikā slimo kasu aptiekas re-

ceptūrā un rokas pārdošanā veikušas

3.407.109 zāļu izpildījumus. Izsniegto
medikamentu kopvērtība sastāda Ls

4.509.701,02. Zāļu noņēmējiem — slimo

kasēm — atrēķina no oficiālās valsts

takses īpašu rabatu 25% (patlaban

30%) apmērā, kas pa šiem gadiem sa-

Latvijas skolotāju slimo kases sanatorija plaušu

slimniekiem, Inčukalnā.

stāda Ls 1.112.656,82. Bez šī rabata ap-

tiekas dod tīru peļņu, kas uzrāda

Ls 814.018,49, jeb kopā ar rabatu Ls

1.926.675,31. Ja slimo kasēm nebūtu pa-

šām savas aptiekas, tad šī summa gan-

drīz pilnos apmēros būtu nākusi pri-
vāto aptiekāru rokās. Patiesībā slimo

kasu peļņa no aptiekām ir vēl lielāka,

jo privātās aptiekas bija spiestas ap-

Tabele Nr. 2.

Tabele Nr. 3.

R a b a t s u n P e 1 ņ a

Paju kapitāls Bilance uz 31. XII.Gads
Rabats zaļu noņēmej.

Ls
Skaidra peļņa

Ls
Kopa

LsLs Ls

1922

1923
1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

25.376 —

45.765,79
61.387,87

159.695,62

159.695,62
162.330,62

165.080,62
165.247,51

487.332,61

13.103,34
56.895—

92.338,30
112.278,25

150.302,34

156.425,77
171.423,44
179.544,48

180.345,90

7.622,43
16.000 —

67.321,13

24.594,83
74.413,06

135.222,53
187.802,62
186.199,94

114.841,95

20.725,77
72.895 —

159.659,43
136.873,08

224.715,40
291.648,30

359.226,06
365.744,42

295.187,85

39.298,18

83.990,19
165.390,90
221.573,91

278.373,58
415.218,07

572.578,43
752.488,10

840.225,60

Ko a: 1.112.656,82 814.018,49 1.926.675,31

Gads
Kasu

Dalībnieku

skaits

Vidējais dalīb- Kasēm pie-
nieku skaits uz vienoto darba

katru kasi vietu skaits

Vidējais dalīb

nieku skaits ua

Vidējais

ģimenes

locekļu

skaits

Vidējais visu

apdrošināto

kopskaits

% no Rīgas

iedzīvotāju
skaits katru darba

(vidējais) skaita
vietu

1920

1921
1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

3

7

10

13
15

16

17

17

16

16
17

5.251

17.911

31.484

49.779

64.787

76.769

86,336
93.076

105.796

109.836

116.721

1.750

2.558

3.148

3.829

4.319

4.798

5.078

5.475

6.612

6.864

6.865

144

363
1.271

3.182

4.653

5.443

5.973

6.573

7.747

8.194

36,5

49,3
24,0

14,6
12,5
11,9

11,8
11,6
11,5

11,1

5.101

14.633

25.093

38.159
48.121

53.864

54.881

57.185

60.931

64.766

66.703

10.352

32.544

56.577

87.938

112.908

130.633

141.217

150.261

166.727

174.602

183424

5,2

12,7
19,8
28,8
34,9
38,7

40,9
42,9

46,3

46,5

48,5
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rēķināt rabatu 20—35%, ko viņas

tādā gadījumā, ja kasēm nebūtu sa-

vu aptieku, nebūtu darījušas. Šie

Ls 1.926.675,31, kas izslīdējuši no pri-

vāto aptiekāru rokām, ir pārāk vili-

nošs kumoss, kurā meklējams izskaid-

rojums tai asajai cīņai, ko privātie ap-

tiekāri ved pret slimo kasu aptiekām.

Bet katram būs jāatzīst, ka apmēram

puses Rīgas iedzīvotāju — slimo kasu

dalībnieku — intereses stādāmas aug-

stāk nekā nelielas grupas privāto ap-

tiekāru intereses, un tādēļ slimo kasu

aptieku plaukšana jāveicina.

Līdzšinējais aptieku tīkls nevarēja ap-

mierināt visu Rīgas slimo kasu dalīb-

nieku un viņu ģimenes locekļu vaja-

Tabele Nr. 4.

dzības, kāpēc starpbirojs 1929.—1930. g.

izbūvēja un ierīkoja modernu, plašu
medikamentu ražošanas labo-

rātoriju un lielnoliktavu ar

aptieku, kādam nolūkam tas ieguva

attiecīgu īpašumu. Paredzēts arī ierī-

kot visām Rīgas kasēm kopēju modernu

dabas dziedniecības institūtu,

kas atbilstu visām medicīniskās zinātnes

prasībām. Šādi institūti ir gandrīz vi-

sām lielākām ārzemju slimo kasēm, jo

bez tiem racionāla ārstēšana ir gan-

drīz neiespējama. Tā būtu vispilnīgākā

dziedniecības iestāde Latvijā. Kā ne-

pieciešama sastāvdaļa paredzēts arī

diagnostiskais institūts.

Tabele Nr. 5.

Dalībnieku iemaksas un darba

devējupiemaksas
Darba devēju iemaksas

dalībnieku ārstēšanai
Valsts piemaksas

Gads
SUMMA Uz katru SUMMA

Uz katru

Ls
dalībnieku

Ls
dalībnieku Ls

Ls Ls

1920

1921
1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

40.566,66

376.879,51
908.068,42

1.798.184,55
2.737.390.43

3.442.503,98
4.068.384,71

4.457.691,92
5.076.532,81

5.800.868,65
6.094,054,34

7,72

21,04
28,96

36,12
42,25

44,64
47,12

47,89
47,98

52,86
53,08

1.410,49
54.909.99

296.086,91

795.819,05
1.263.148,13

1.627.538,03
1.953.508,91

2.150.066,41
2.450.115,08

2.763.273,34
3.148.036,86

0,26

3,06
9,40

15,98
19,49

21,20
22,62

23,10
23,15

25,18
27,42

175.778,00
467.371,15

895.005,69
1.353.128,70

1.707.169,76
2.018.760,56

2.205.125,15
2.535.831,98

2.855.333,54
3.064.040,39

34.801.126,98 16.503.913,20 17.297.544,92

Pabalsti da!lībniekiem Dalībnieku ārstēšanai
Ģimenes locekju ārstēšanai

un pabalstiem

Gads
SUMMA

Ls

3
3-*

"S'c 1 3
2 > , a

SUMMA

Ls

3

3-*

03 S
M .O

33a

i a
o > a

SUMMA

Ls

2 o

D-OfiJ

I 3
© > , a

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

13.288,46
237.194,06

497.822,08
926.372,66

1.509.594,81
1.660.325,31

2.046.642,00
2.364.391,54
2.557.193,07

3.142.580,87
3.596.465,85

2,53

13,24
15,81

18,60
23,30

21,62
23,70

25,40
24,17

28,64
31,32

61,3
53,0

37,8
32,5

30,1
26,4

27,5
27,6
26,2

27,6
28,58

441,79

62.686,98
315.349,58

954.219,80
1.820.681,50

2.391.384,25
2.867.738,32

3.401.654,61
4.014.016,33

4.568.893,73
4.868.088,59

0,08

3,49
10,01

19,16
28,10

31,15
33,21

36,54
37,94

41,64
42,40

2,0

14,0
23,9

33,2
36,2
38,0
38,5

39,7
41,2

40,2
38,69

3.497,29

81.844,88
325.259,87

656.670,36
1.163.292,50

1.488.802,90
1.671.186,66

1.867.330,98
2.144.134,71

2.529.957,16
2.847.505,03

0,68

5,59
12,96

17,20
24,17

27,64
30,45
32.65

35,18

39,06
43,43

16,1

18,3
24,7

22,8
23,1

23,7
22,4

21,8
22,0

22,29
22,63

18.551.870,71 25.265.155,48 14.779.472,34
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Rīgas slimo kasu attīstību un tagadējo
stāvokli raksturo klāt pieliktās tabeles

Nr. 3, 4, un 5. Pie tabeles Nr. 3 atzī-

mējams, ka nav ņemta vērā lauksaim-

niecības kooperācijas un pašvaldības

darbinieku slimo kase, kuras valde gan

atrodas Rīgā, bet dalībnieku lielumlie-

lais vairums ārpus Rīgas. Tāpat no Lat-

vijas skolotāju slimo kases, kuras dar-

bība aptver visu Latviju, ieskaitīti ti-

kai tie dalībnieki un tās darba vietas,

(tāpat arī ieņēmumi un izdevumi), kas

atrodas Rīgā. Tabeles piektā ailē uz-

rādītā darba vietu skaitā neietilpst dar-

ba vietas no abām mājkalpotāju kasēm,

Rīgas un apkārtnes ēdienu un dzērienu

uzņēmumu darbinieku kases, pagaidu

Rīgas grāmatrupniecības slimo kases atpūtas māja

"Grāmatnieki", Bīriņos.

strādnieku kases un sīkražotāju kases.

Šinīs kasēs ir gandrīz tik daudz darba

vietu, cik dalībnieku, kas, ja šo kasu

darba vietas skaitītu klāt, dalībnieku

vidējo koeficientu uz katru darba vietu

stipri grozītu. Turpretim pārējās slimo

Visu Rīgas slimo kasu ieņēmumi jno 1920.—1930. g.

Visu Rīgas slimo kasu izdevumi no 1920.—1930. g.

Dažādi ieņēmumi Ieņēmumu kopsummas
Rezerves kapitāls (nauda, inventārs,

īpašumi) uz 31. XII-

i

Ls

Uz katru Uz katru

Ls , dalībnieku ļapdrošināto
SUMMA Uz katru Uz katru

Lg
dalībnieku apdrošināto

Ls LsLs Ls

284,39
3.365,27

11.203,51
31.711,44

51.208,40
119.458,78

129.607,72
214.562,42
193.280,62

448.147,63
353.613,39

42.261,54
610.932,77

1.682.729.99

3.520.720,73

5.404.875,66
6.896.670,55
8 170.261,90
9.047.445,90

10.255.761,49
11.867.623,16

12.659.744,98

8,04

34,10
53,44

70,72
83,42
89,83

94,63
97,20

96,93
108,14

110,27

4,08

18,77
29,74
40,03
47,86

52,79

57,85
60,21

61,51
56,00

70,18

20.461,83
179.047,44

542.283,33
1.204.891,12

1.639.247,32
2.710.889,25

3.495.369,23
4.107.035,06
4.492.480,76

4.484.241,02
4.594.753,02

3,89
9,99

17,22

24,20

25,30
35,31

40,48
44,12
42,47

40,86
40,02

1,97
5,50

9,58
13,70

14,51
20,75
24,75

27,33
26,94

25,70
25,47

1.556.443,57 70.159.028,67

Pārvaldei Dažādi Izdevumu kopsumma

i i

SUMMA

Ls

3 ,

S o

a s

■SŠ-s

3

SUMMA | S
! o > , a

Ls i

I s^aSS

3

SUMMA |-2
Ls -jS

ēŠ2
» O.I03

4.354,29

59.429,20
170.741,95

322.975,61
497.893,31

657.996,28
784.077,92
858.691.94

898.114,36

997.110,16
1.080.555,37

0,42

1,81
3,01

3,67
4,40

5,03
5,55
5,71

5,38

5,71
5,99

20,1

13,3
13,0

11,2
9,9

10,4
10,5

10,0
9,2
8,7
8,5

79,41

6.123,24
6.085,33

10,586,35

30.473,64
82.339,74

76.684,29
79.856,80

119.831,78

112.367,72

191.935,97

0,3

1,3
0,4

0,3
0,6

1,3
1,0

0,9

0,9
1,52

21.661,24

447.278,36
1.315.258,81

2.870.824,78
5.021.935,76

6.280.849,08
7.446.329,19

8.571.925,87
9.733.290,25

11.350.909,64
12.584.550,81

4,12

24,97
41,77

57,67
77,51

81,81
86,24
92,09
92,00

103,43
109,62

2,09

13,74
23,24
32,64

44,47
48,08

52,72
57,04
58,37

65,04
69,77

6.331.940,99 716.364,27 64.644.813,79 ļ
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Kooperatīvu un sabiedrisku iestāžu darbinieku slimo kases sanatorija "Saulstari", Ogrē.

kases visas ņemtas vēra. 1930. g. Riga darbojas sekošas 17 slimo kases:

Tabeles Nr. 3. pēdējā ailē uzrādīts,
kādu procentu slimo kasēs apdrošinā-
tie dalībnieki un viņu ģimenes locekļi
sastāda no visa Rīgas iedzīvotāju skai-

ta. Te vēl jāpieskaita Rīgā dzīvojošie
valsts darbinieki ar savām ģimenēm, kas

medicīnisko palīdzību un naudas pabal-

stus saņem no tautas labklājības mi-

nistrijas. Tādā gadījumā to personu

skaits, kam slimības, dzemdību, mirša-

nas v. tml. gadījumos ar īpašiem liku-

miem nodrošināta palīdzība, sastāda

56,5% no visa Rīgas iedzīvotāju skaita,

neieskaitot nemaz tos, kas saņem pa-

Nr. I I Dalībnieku
skaits

Ģim. loc.
skaits r KopāKases nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

15

16

17

Rīgas centrāla kopēja slimo kase

13. Rīgas darbinieku slimo kase
_

Atsev. tirdzniecīb. rupniecīb. uzņem, darbin.slim.kase

Rīgas Pārdaugavas rajona kop. slimo kase

„ pagaidu strādnieku
„ ,

„ mājkalpotāju „ „

„ pilsētas pašvald. darbinieku
„

dzelzceļnieku „ „

„
treša kopēja

„ „

Rīgas un apkārtnes majkalpot. atsev. slimo kase
. .

gramatrupniecibas
Kooper. un sabiedr. iestāžu darbiniek.

„

Rīgas un apk. ēdienuuu dzer. uzņ. darb.
„ „

. .
tirdzn. darbinieku

„ „

Latvijas skolotāju (tikai Rīgā)
Rīgas sīkražotaju
Jūrnieku slimo kase

47.798

8.450

9.082

7.643

6.416

6.494

5.278

3.763

3.990

3.490

3.093

2.578

2.305

2.047

1.495

902

1.897

26.505

5.575

4.502

3.701

5.054

1.026

5.040

2.306

2.761

695

2.155

1.669

762

1.232

1.219

1.534

967

74.293

14.025

13.584

11.344

11.470

7.510

10.318

6.069

6.751

4.185

5.248

4:247

3.067
3.279

2.714

2.436

2.864

Kopa .
116.721 66.763 183.404
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Rīgas centrālās kopējās slimo kases bērnu ko-

lonija, Ulbrokā.

līdzību no pilsētas sociālās apgādes
un kara vīrus, kurus ārstē kara mi-

nistrija.

Tabele Nr. 4. mūs iepazīstina ar visu

Rīgas slimo kasu ienākumiem

visā kasu darbības laikā, tiklab abso-

lūtos skaitļos, kā arī attiecībās pret

katru dalībnieku, resp. apdrošināto. No

šiem skaitļiem var atvasināt daudz un

dažādus slēdzienus. Vispirms aprēķināt
visu Rīgas algoto darbinieku

vidējo dienas algu. 4% iemak-

sas un piemaksas no visiem 109.836 Rī-

gas algotiem darbiniekiem (slimo ka-

su dalībniekiem) 1929- gadā sastāda

Ls 5.800.868,65. Visu šo darbinieku gada

algas kopsumma (100%) tā tad sastā-

dītu Ls 145.021.716,25, jeb uz katru at-

sevišķi gadā Ls 1.320,35. Dalot šo gada

algu uz 365 kalendāra dienām, dabūjam
visu Rīgas algoto darbinieku

vidējo dienas ienākumu Ls 3,61.

Šinī vidējā algā ieskaitīti arī virsstundu

un citi virsnormas darbu atalgojumi.
Bez tam jāņem vērā, ka starp apdroši-
nātiem ir diezgan liels skaits labi at-

algotu, kvalificētu un inteliģentu dar-

binieku, ierēdņu, fabrikas direktoru v.

tml. ar augstām algām. Strādnieku

vidējā dienas alga ir daudz zemāka par

augstāk minēto.

Atzīmējams vēl, ka darba devēju iemak-

sas dalībnieku ārstēšanai pa

visiem deviņiem gadiem sastāda Ls

16.503.813,20,* bet slimo kases faktiski

izdevušas ārstēšanai Ls 25.265.155,48; tā

tad par apm. 50% vairāk nekā saņēmu-
šas. lemaksas ārstēšanai 1930. g. sa-

Rīgas grāmatrūpniecības slimo kases bērnu ko-

lonija "Burtnieki", Asaros.

stāda uz katru dalībnieku Ls 27,42, jeb

nepilni 7 santimi dienā. Ja ņem vērā,

ka kases sniedz dalībniekiem ne tikai

likumā nosacīto mīnimumu, bet arī da-

žāda veida speciālārstēšanu, ārstēšanu

sanātorijās v. t. t, tad nav nekāds brī-

nums, ka kases ar darba devēju iemak-

sām nevar nākt cauri.

Daudz ir runāts un rakstīts par slimo

kasu lielajiem rezerves kapitāliem. Kā

redzams, uz 1930. g. 31. decembri tie

sastāda ap 4 un pus miljona latu, jeb

uz katru apdrošināto personu Ls 25,47,

pie tam uzrādot tendenci uz samazinā-

šanos (1927. g. bija Ls 27,33). Šinīs

rezerves kapitālos ieskaitīti arī kasu

īpašumi, inventārs un tml.

Kā no tabeles Nr. 5. redzams, slimo

kasu izdevumi ārstēšanai ar kat-

ru gadu pieaug ne tikai absolūtos skait-

ļos, bet arī procentuāli, salīdzinot ar

pārējiem izdevumu posteņiem, un sa-

stāda vislielāko izdevumu grupu. Tas

izskaidrojams ar to, ka slimo kases

arvien vairāk uzlabo un paplašina ār-

stēšanas iekārtu. Gandrīz visas Rīgas

slimo kases piedalās Latvijas slimo ka-

su savienības uzturētā «Saulkalnes"

sanātorijā Vaiņodē un sūta tur

savus plaušu tuberkulozes slimniekus.

Skolotāju slimo kasei ir sava plaušu,
slimnieku sanātorijā Inčukalnā, kuru

izmanto arī dažas citas kases. Bez tam

vairākām kasēm ir savas atpūtas mā-

jas vieglāku slimnieku ārstēšanai, pie-

mēram: grāmatrūpniecības slimo kasei
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Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku slimo kases

bērnu kolonija "Cīrulīši", pie Tukuma.

Bīriņos, Skolotāju slimo kasei Brodos,

13. kasei Sabilē, kooperātoru kasei

Ogrē, Rīgas centrālai kopējai kasei Ul-

brokā un Rīgas pašvaldības darbinieku

kasei pie Valmieras. Tāpat vairākas

kases ierīkojušas un uztura bērnu

vasaras kolonijas dalībnieku bēr-

niem, piem., grāmatrūpniecības kase

Asaros, Rīgas centrālā kopējā Ulbrokā,

Rīgas trešā kopējā Inčukalnā, Rīgas

pašvaldības darbin. Jaunmokās, pie Tu-

kuma, Rīgas pagaidu strādnieku Sigul-
dā, Pārdaugavas rajona Bulduros, Lat-

vijas skolotāju Durbē. Šinīs kolonijās
ir ap 650 gultu. 1929- g. kases uzturēja

kolonijās ap 2800 bērnu. Pārējās ka-

ses, kurām savu koloniju vēl nav, sūta

dalībnieku bērnus uz kases rēķina da-

žādās sabiedrisku organizāciju koloni-

jās. Rīgas centrālā kopējā kase uzcēlusi

Ogrē modernu bērnu sanātoriju ar

apm. 150 gultām, kuru izmanto arī ci-

tas kases. Bez tam kases sūta dalīb-

nieku slimos bērnus Sarkanā krusta un

dažās citās sabiedriskās un privātās sa-

nātērijās. Arī mūsu sēravotu un

dūņu dziedniecības iestādes,
kā: Ķemerus, Baldoni, Kandavu, Lie-

pāju v. c. slimo kases jo plaši izmanto.

Ķemeros vairākas kases uztur savas

balneoloģiskas sanātorijas ganpašu, gan
īrētās telpās. Zināmos gadījumos kases

izmanto ārstēšanai arī akc. sab. A. Volf-

šmidta brāgas vannas, Kroegera vannu

iestādi v. c. Dabas dziedniecības lī-

Rīgas centrālās kopējās slimo kases bērnu sa-

natorija, Ogrē.

dzekļu pielietošana ārstēšanā slimo ka-

su praksē ar katru gadu paplašinās.
Lielākā daļa kasu ierīkojušas savus da-

bas dziedniecības kabinetus, kuros pie-
lieto kalnu sauli, Rentgenu, diatermiju,

elektrizāciju un dažādus citus jaunākās
ārstniecības paņēmienus. Gandrīz vi-

sām kasēm ir labi nostādīti zobārst-

niecības kabineti un vairākām kasēm

ambulances ar ārstiem-speciālistiem.
Stacionāras ārstēšanas vajadzībām tik-

lab slimības kā dzemdību gadījumiem
slimo kases izmanto abas pilsētas slim-

nīcas, augstskolas klīniku (2. pilsētas

slimnīcu), Sarkanā krusta slimnīcu,

vācu slimnīcu, abas ēbreju slimnīcas,

krievu ārstu biedrības slimnīcu, vairā-

kas privātas klīnikas un citas iestādes,

dodot tām lielāko daļu pacientu. Bez

pārspīlējuma var teikt, ka Rīgas slimo

kasu dziedniecības iestāžu tīkls ir pla-
šākais un modernākais visā pilsētā.

Sanatorijas, atpūtas mājas un bērnu ko-

lonijas ierīkotas pa lielākai daļai kasu

pašu īpašumos. Arī pašā pilsētā vai-

rākām kasēm ir savi nekustami īpa-

šumi, kuros ierīkoti kasu biroji un ārst-

niecības iestādes.

Slimo kasu apkarotāji parasti vēršas

pret slimo kasu izdevumiem. Tie esot

nesamērīgi lieli. Dažreiz dzird minam

pat 25%. Cik nedibināti visi šie po-

litiskos nolūkos safabricētie pārmetu-
mi, tas redzams no tabeles Nr. 5 ce-

turtā ailē pieviestiem skaitļiem. Vi-
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dējai s pārvaldes izdevumu procents

pēdējos gados pakāpeniski krīt un

1930. gadā sastāda tikai 8,5 o/o no vi-

siem faktiskiem izdevumiem. Dažās

atsevišķās kasēs ar labvēlīgāku dalīb-

nieku sastāvu pārvaldes izdevumi ne-

sastāda pat 7%. Būtu labi, ja arī ci-

tas līdzīgas organizācijas iztiktu ar tik-

pat zemu pārvaldes procentu.

Slimo kasu kultūrālā darbība izpaužas

galvenām kārtām vesellības kopšanas

jautājumu populārizēšanā. Šinī nolūkā

Latvijas slimo kasu savienība bieži sa-

rīko pazīstamu ārstu un sabiedrisku

darbinieku lekcijas, kuras starp Rīgas

iedzīvotājiem kļuvušas ļoti populāras.
Arī atsevišķas slimo kases sarīko lekci-

jas. Savienība izdod arī brošūru un

skrejlapu veidā plašu literātūru par

veselības kopšanas jautājumiem, ko sli-

mo kases vairāku desmitu tūkstošu

eksemplāru skaitā izplata par brīvu

starp dalībniekiem un ģimenes locek-

ļiem. Sevišķi vērību kases piegriež dar-

Nacionālā opera.

bam mātes un bērnu labā, sarīkojot spe-

ciālus kursus, izdalot par brīvu attie-

cīgu literātūru, kā arī sniedzot bezmak-

sas dzemdību palīdzību, izmaksājot
naudas pabalstus v. t. t.

Metot skatu atpakaļ uz. pagājušiem des-

mit gadiem, kas patiesībā jāuzskata par

slimo kasu organizācijas periodu, jā-

atzīst, ka sasniegts ir diezgan daudz.

Slimo kases laidušas ļoti dziļas saknes

Rīgas iedzīvotājos un kļuvušas par ne-

apstrīdami svarīgu sabiedrisku faktoru.

lestādes, kuru rokās koncentrēta me-

dicīniskās palīdzības sniegšana un nau-

das pabalstu izmaksa apm. pusei galvas

pilsētas iedzīvotāju, un kuras arī visā

nopietnībā cenšas šos savus svarīgos

pienākumus pēc labākās saprašanas iz-

pildīt, gan pelna, lai pret tām izturē-

tos ar lielāku nopietnību, nekā to bieži

nākas novērot.

Daudz kas jau sasniegts, bet lielākā

daļa darba vēl priekšā. Es te nedomāju
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parasto technisko darbu: pabalstu iz-

maksu, ārsta palīdzības un zāļu snieg-

šanu, bet galvenām kārtām radošo, vei-

dojošo darbu, kas izpaužas ārstēšanas

paņēmienu racionālizācijā, jaunu pasā-

kumu organizēšanā, jaunu ideju reāli-

zēšanā.

Ar 1931. gadu slimo kases ieiet jaunā
darba posmā, jo, saskaņā ar jauno liku-

mu, kasu pārvaldē tagad piedalās arī

darba devēji, samērā lielā proporcijā.

Nākotne rādīs, kādu iespaidu šī re-

organizācija atstās uz slimo kasu dar-

bību.

Tipomontāžs
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NESPĒJNIEKU UN TRŪCĪGO PILSOŅU APGĀDE

A. ZVEJNIEKS
Nespējnieku inspektors

Apskatot Rīgas pilsētas nespējnieku ap-

gādi, jāievēro divi ļoti svarīgi apstākļi,

proti: noteikumi par nespējnieku ap-

gādi, kādi pastāvēja pirms Latvijas re-

publikas nodibināšanas, un noteikumi

— pēc Latvijas nodibināšanas.

Vecie Krievijas likumi uzlika Rīgas pil-

sētai par pienākumu apgādāt tikai tos

Rīgas iedzīvotājus, kuri bija pierakstīti

pie Rīgas pilsētas nodokļu valdes, pie

kam atkrita žīdu tautības nespējnieku

apgādība, jo tos pabalstot līdzekļus ņē-

ma no speciāla nodokļa (Korobka-

steuer), kas ienāca par pārdoto gaļu,
kautu pēc ēbreju rituāla. Visus pārējos

pilsētas iedzīvotājus, kuri bija pierak-
stīti pie citu pilsētu vai pagastu paš-

valdībām, nepieciešamības gadījumā pa-

balstīja Rīgas pilsētas pretubagošanas
biedrība, kuru atkal savukārt pabalstīja

Rīgas pilsēta no līdzekļiem, kas ienāca,

pateicoties privātai iniciatīvai.

Ar Latvijas republikas nodibināšanu arī

nespējnieku apgādības noteikumos no-

tiek lielas pārgrozības. Jaunie noteiku-

mi par piederības vietas noteikšanu so-

ciāli apgādājamiem vairs nenoteic, kurā

pašvaldībā katrs pabalstāmais ir pierak-

stīts, bet noteic piederības vietu pēc at-

tiecīgā pašvaldībā uz vietas nodzīvotā

laika. Tā — pec ~Valdības Vēstnesī",

29. VIII. 1919. g. Nr. 25, izsludināto

rīkojumu par nespējnieku dzīves vietas

noteikšanu, šī piederības vieta bija ie-

gūstama pēc 2 mēnešiem, bet uz lau-

kiem pēc 4 mēnešiem; turpretim „Val-

dības Vēstnesī" vēlāk, 27. VIII. 1923.

g. Nr. 186, izsludinātie noteikumi par

piederības vietas noteikšanu sociāli ap-

gādājamiem noteic piederības vietas ie-

gūšanai tiklab pilsētās, kā uz laukiem

1 gadu. Arī jaunais likums par sociālo

apgādi, izsludināts „Vald. Vēstnesī" 13.

IV. 28. g. Nr. 82, noteic tādu pašu lai-

ku, t. i. 1 gadu. Jāsaka, ka šie jaunie
noteikumi uzliek Rīgas pilsētai ļoti jū-
tamus pienākumus, jo tagad apgādāja-
mo skaitā ir tikai apmēram 10% tādu,

kas pirms kapa skaitījās pierakstīti Rī-

gas pilsētas nodokļu valdē, bet pārējie

90% apgādājamie ir agrāk bijuši citu

pilsētu un pagastu pašvaldību piederī-

gie, no kuriem atkal viss nospiedošais

vairums Rīgā dzīvo tikai īsu laiku, pie
kam novērojams, ka ar katru gadu trū-

cīgo laucinieku, sevišķi latgaliešu, ie-

plūdums Rīgā vairojas. Pateicoties pē-

dējam apstāklim, arī izskaidrojama tā

parādība, ka Rīgas pilsētā tagad, ne-

skatoties uz to, ka Rīgā iedzīvotāju ir

apmēram pusi mazāk, nekā pirms pa-

saules kapa, tomēr apgādā tiklab atklā-

tā, kā slēgtā nespējnieku apgādē lie-

lāku skaitu nespējnieku, nekā pirms

kara.

Pabalstāmo trūcīgo pilsoņu skaita pie-

augšana nav izskaidrojama vienīgi ar

jauno noteikumu izvešanu dzīvē, bet arī

ar kara un revolūcijas iespaidiem. Kara

un revolūcijas gados radītie smagie dzī-

ves apstākļi un izpostītās vērtības, ir

daudzus citādi apmierinošos apstākļos

dzīvojušus pilsoņus novedušas pie üba-

ga spieķa; tāpat arī tas apstāklis, ka

neskaitāmiem pilsoņiem kara un bēgļu

gaitās ir gājuši bojā vai pazuduši viņu

dēli un vīri, kuri citādi būtu bijuši to

uzturētāji un apgādnieki vecuma die-

nās. Jāievēro arī vēl tas, ka karā un re-

volūcijā pavadītais laiks, badošanās,

smagie piedzīvojumi un pārdzīvojumi,
kā arī slimības ir atstājušas savas sma-

gās pēdas ne tik vien uz veco, bet

arī jauno paaudzi. Ļoti daudzi pil-
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soņi tāpēc ir fiziski vājināti, pastāvīgi

slimo un viņu darba spējas stipri mazi-

nājušās, tā kā pabalsts tiem visai ne-

pieciešams. Visi minētie piemēri dabīgi

paskaidro, ka audzis pabalstāmo pil-

soņu skaits.

Pie Rīgas pilsētas nespējnieku apgādes
ir nākusi vēl klāt trūcīgo pilsoņu un

nespējnieku ārstēšana slimnīcās. Pirms

Latvijas republikas nodibināšanas attie-

cīgos Rīgas pilsoņus, kuri bija pierak-
stīti pilsētas nodokļu valdē, tieši uz-

ņēma un ārstēja Rīgas pilsētas I slim-

nīcā, Sarkankalna vājprātīgo slimnīcā

un bērnu slimnīcā uz Rīgas nodokļu
valdes rēķina. Nodokļu valdi likvidējot,
visu to slimnieku, tiklab pieaugušo, bēr-

nu un vājprātīgo ārstēšanu, ja tie paši

vai viņu piederīgie trūcības dēļ ārstē-

šanas izdevumus maksāt nespēj un tiem

nav tiesības ārstēties uz valsts vai sli-

mo kasu rēķina, resp. ja tiem valsts

un slimo kasu likumīgais ārstēšanas ter-

miņš izbeidzies, un tāļāka ārstēšana

slimnīcā nepieciešama, — tagad izdara

attiecīgās slimnīcas sociālās apgādības

ceļā. levērību pelna tas apstāklis, ka

ar katru gadu strauji pieaug vājprātīgo
slimnieku skaits, kamēr citās slimnīcās

slimo skaita pieaugums mērens. Vieglā-
ki slimojošos, kuriem ārstēšana slimnī-

cās nav nepieciešama, ārstē atklātās ap-

gādības ceļā mājās sociālās apgādības

nodaļas nespējnieku 11 ārsti vai spe-

ciālu slimību gadījumos — slimnīcu

ambulancēs.

Rīgas pilsētas nespējnieku un trūcīgo

apgāde darbojas sekošos galvenos vir-

zienos:

1) atklātā nespējnieku apgāde, kura ne-

spējniekus no attiecīgām kūrātorijām
pabalsta mājās ar uztura līdzekļiem,
medicīnisku palīdzību mājā, medika-

mentiem, malku un naudas pabalstiem;
2) slēgtā nespējnieku apgāde uztur un

kopj nespējnieku patversmēs tos ne-

spējniekus, kuriem nav piederīgo, vai

kuru piederīgie, trūcības dēļ, savus ve-

cos, slimos un darba nespējīgos ģimenes

locekļus nespēj uzturēt. Pie slēgtās ap-

gādes pieskaitāmas arī pilsētas divas

naktspatversmes;

3) trūcīgo pilsoņu un nespējnieku ārstē-

šana slimnīcās.

Atklātā nespējnieku apgādē saņēma pa-

balstu:

Uz 1931. g. 1. janvāri pieaugušie —

3275 personas (1914. g. — 1643); bēr-

ni līdz 16 g. - 1673 (1914. g. - 1937).
Pavisam 4948 personas (1914. gadā —

3580 personas).

Acīs krītošā starpība, ka 1930. g. at-

klātā apgādē pabalsta saņēmēju bērnu

skaits ir mazāks nekā 1913. g., izskai-

drojama ar to apstākli, ka tagad pilsē-

tas bērnu dārzu tīkls ir plašāks un

skaita ziņā lielāks, nekā tas bija 1913.

gadā, un bērnus, kuri citādi būtu saņē-
muši pabalstu atklātā apgādē, tagad uz-

rauga un apgādā bērnu dārzos.

Ārsta palīdzība sniegta atklātā apgādē

caur nespējnieku kurātoriju 10 ārstiem

ambulātoriski 1930. gadā 16.964 gadīju-

mos (1913. g. — 24.719 gadījumos); bet

mājā 1930. g. no ārstiem apmeklēti slim-

nieki 3535 gadījumos (1913. g. — 3289

gadījumos). Bez tam dzemdībās 1930.

gadā vecmātes sniegušas attiecīgu pa-

līdzību dzemdētājām 111 gadījumos.

Slēgtā nespējnieku apgādē

Rīgas pilsēta 1930. gadā uzturēja 10ne-

spējnieku patversmes ar 1918 nespējnie-

kiem (1913. gadā 8 nespējnieku patver-

smes ar 1281 nesp.) un 2 naktspatver-

smes.

Visās nespējnieku patversmēs atradās:

Uz 1931. g. 1. janvāri — 485 nesp. vī-

rieši (1914. g. — 503); 1433 nesp. sie-

vietes (1914. g. — 778); pavisam —

1918 nespējnieki (1914. g. — 1281).

Pilsētas naktspatversmes 1930. gadā ap-

meklētas pavisam 119.565 gadījumos;
to starpā 89.041 gadījumos no vīriešiem,

30.524 gadījumos no sievietēm un 4195

gadījumos no bērniem (1913. gadā ti-

kai 48.212 gadījumos).
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Trūcīgo pilsoņu un nespējnieku ārstē-

šana slimnīcās.

Uz 1931. g. 1. janvāri slimnīcās atradās

pavisam 948 sociālās apgādības ceļā ār-

stējamo slimnieku, proti:

Sarkankalna vājprātīgo slimnīcā — 672,

I pilsētas slimnīcā — 69, I pils. slim-

nīcas tuberkulozes slimo nodaļā — 43,

bērnu slimnīcā — 59, veselības nodaļas

tuberkulozes slimo nodaļā — 39, II pils.
slimnīcā — 13, veselības nodaļas post-

gonorejas slimo nodaļā — 27, Sarkanā

krusta sanatorijās — 15, tuberkulozes

apkarošanas biedrības sanātorijā — 11;

kopā 948 slimnieki.

Ārstēšanas dienu skaits slimnīcās un

sanatorijās 1930. gadā:
Sarkankalna vājprātigo slimn. — 238.519,

I pilsētas slimnīcā — 36.319, I pilsētas

slimn. tuberkul. slimo nodaļā — 14.290,

bērnu slimnīcā — 32.224, veselības no-

daļas tuberk. slimo nodaļā — 13.087,

II pilsētas slimnīcā — 7222, veselības

nodaļas postgonorejas nodaļā — 10.040,

tuberkulozes apkarošanas biedrības sa-

nātorijās: Gaujas un Ogres — 5582,

Latv. sarkanā krusta sanātorijās: Kri-

muldā —3318, Kalnamuižā —1192, Asa-

ros — 3078, Cēsīs - 149; kopā 365.020

dienas.

Pašizmaksas Rīgas pilsētas slimnīcās

1930. gadā:

I pilsētas slimnīcā — Ls 5,80 dienā,

I pils. slimn. tuberkul. nodaļā — 5,80,

bērnu slimnīcā — 8,21, II pils. slimnīcā

Nespējnieku patversme Ģimnastikas ielā.

— 6,25, Sarkankalna slimnīcā — 3,—,

veselības nodaļas postgonorejas nodaļā

— 3,50, veselības nodaļas tuberkul. no-

daļā - 3,50.

Ārstēšanas dienu un izdoto summu

skaits slimnīcās un sanātorijās 1830. g.

Sarkankalna vājprāt. slimn. — 238.519

dienas, Ls 346.107,10; I pils. slimnīcā

— 36.319 dien., Ls 136.564,32; 11. pils.
slimn. tuberkul. nodaļā — 14.290 dien.,

Ls 44.888,10; bērnu slimnīcā — 32.224

dien., Ls 101.527,30; veselības nodaļas
tuberkul. slimo nod. — 13.087 dien., Ls

41.785,90; II pils. slimnīcā — 7222 dien.,

Ls 29.860,05; veselības nod. postgono-

rejas nodaļā — 10.040 dien., Ls 33.910;

tuberkulozes apkarošanas biedr. — 5582

dien., Ls 16.746,—; Latv. sark. krusta

sanātorijās: Krimuldā — 3318 dienas,

Kalnamuižā — 1192 dien., Asaros

3078 dien., Cēsīs —149; kopā 7737 die-

nas, Ls 34.168,70. Pavisam kopā —

365.020 dienas, Ls 785.557,47.

Sākot ar 1932. g. sociālās apgādības

nodaļa atklātā nespējnieku apgādē pār-

gāja uz citiem principiem pabalstu pie-

šķiršanā trūcīgiem pilsoņiem, proti:

pabalsta saņēmējus iedalīja katēgorijās.
Darīts tas ar nolūku, lai novērstu lielo

kandidātu pieplūdumu nespējnieku pa-

tversmēs, izsniedzot lielāku pabalstu

mājas kārtībā nekā līdz šim, bez tam,

lai tie pabalstu saņēmēji-bērni, kuri ne-

atrodas bērnu patversmēs, vai neap-

meklē bērnu dārzus, būtu uzturas ziņā
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daudz maz pielīdzināti normām, kādas

izdod nodaļas iestādēs,

1932. g. pabalstu normas atklātā ap-

gādē, skaitot no 1932. g. 6. marta se-

košas:

„A" grupa — 250 personas. Nedēļas

deva — visu gadu. 2,8 klgr rudzu maize

— 6095,6 kalorijas, 250 gr smalkā cu-

kura — 996 kalorijas, 200 gr. tauku vie-

las—l769,B kal.; 71tr zupa - 8861,4:7 d.

Dienas deva 1266 kal. plus zupa apm.

900 kal.; kopā 2166 kalorijas.

„B" grupa — 3000 nespējnieki un 1200

bērni no 7—14 gadiem. Nedēļas deva:

4200 pers. rudzu maizi cauru gadu, 4200

pers. tauku vielas 4 mēnešus, 1200 pers.

pienu 4 mēn. (tikai bērniem).

Nespējniekiem — 2,8 klgr rudzu maize,

200 gr tauku vielas (4 mēn.); bērniem

no 7—14 gadiem — 2,8 klgr rudzu mai-

ze, 200 gr tauku vielas (4 mēn.), 3,5 ltr

piens (4 mēn.).

Nespējniekiem — 6095,6 kalor. maize,

1769,8 kal. tauki, dienas deva 1124 kal.;

bērniem no 7—14 gadiem — 6095,8 kal.

maize, 1769,8 kal. tauki, 2240 kal. piens,
dienas deva 1444 kal. (dienas deva ti-

kai maizei — 871 kal.).

„C" grupa — bērni līdz 3 gadiem.

900 bērni, nedēļas deva visu gadu —

1,4 kg baltmaize — 3719,8 kalorijas,
200 gr miežu putraimi — 680 kalor.,

200 gr smalko kviešu milti — 680 kal.,

250 gr cukura — 996 kal., 200 gr tauku

vielas — 1769,8 kal,; 3,5 ltr piens

2240 kal.; dienas deva 1441 kal.

„D" grupa" — 800 bērni no 3 līdz 7

gadiem; nedēļas deva — visu gadu.

1,4 kg rupjā kviešu maize — 3274,6 kal.,

250 gr cukurs — 996 kal., 200 gr tauku

vielas — 1769,8 kal., 3,5 ltr piens —

2240 kal., 200 gr miežu putraimi — 680

kal.; dienas deva 1280 kal.

Zupa — 675 personām visu gadu kā

nedēļas deva: 7 ltr zupa — apm. 900 ka-

lorijas 1 ltr.

Tipomontāžs
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SABIEDRISKĀ PALĪDZĪBA RĪGĀ

PAULA ZVIRBULIS

Rīgas pils. rev.kom. locekle

Sabiedriskās palīdzības darbu Rīgā līdz

pasaules kapam plašākos apmēros vei-

ca valdošā vācu un pa daļai krievu

sabiedrība. Latviešu iedzīvotāju maz-

turīgās aprindas apmierināja ne tikai

savu kulturālo pašdarbību, bet pa da-

ļai arī sociālo pašpalīdzību dzīves grū-
tākos brīžos, kā slimību un miršanas

gadījumos, ar savstarpējām palīdzības
biedrībām un kasēm. Sabiedriskās •

pa-

līdzības darba plašāku izveidošanos

traucēja tautas plašāko slāņu nelabvē-

līgie saimnieciskie un sociālie apstākļi.

No labdarības organizācijām darbojās
tikai viena — Latviešu labdarības bie-

drība, kuru 1868. gadā nodibināja Rī-

gas latviešu pārtikušo pilsoņu aprindas,
lai sniegtu palīdzību Rīgas latviešu trū-

cīgiem iedzīvotājiem — lauku pagastu

piederīgiem, kuriem pilsētas nabagu

valde nekādu palīdzību nedeva. Vēl

90^os gados Rīgas komunālās sociālās

palīdzības apjomi bija ļoti šauri un ap-

tvēra tikai vienu iedzīvotāju grupu —

Rīgas nodokļu valdes piederīgos. Piem.,

1892. gadā no 11 dažādām pilsētas so-

ciālām iestādēm ar 1249 vietām — 992

apgādājamie ir bijuši nodokļu valdes

piederīgie un 110 nākuši no ģildēm.
Tikai trijās iestādēs: nabagu mājā, bā-

riņu patversmē un bērnu silē uzņemti

ārpus šīm kārtām stāvoši trūcīgi Rī-

gas iedzīvotāji un tikai nelielā skaitā.

Visi pārējie, pie nodokļu valdes ne-

pierakstītie pilsoņi trūcības gadījumos

no Rīgas pašvaldības tieši nekādu pa-

līdzību nesaņēma.

Pašvaldība atbalstīja Pretubagošanas

biedrību, kūpas nosaukums jau norāda

uz šīs b-bas uzdevumiem, kādus šī or-

ganizācija bija spraudusi, un kas snie-

dza pārējiem trūcīgiem Rīgas iedzīvo-

tājiem savu palīdzību. Biedrība nodi-

bināta 1869. gadā un ir uzturējusi vai-

rākas iestādes. Pašā darbības sākumā

tā ierīkoja patversmi übagojošiem bēr-

niem. Vēlākos gados patversmi pārve-
da uz Ozolaini (Eichenheim), kuru bie-

drība nopirka kopā ar Literariski-prak-
tisko pilsoņu biedrību, un paplašināja

ar mazbērnu nodaļu. Patversme pama-

zām izveidojās par regulāru audzinā-

šanas iestādi un darbojās vairāk kā 40

gadus. Biedrība ilgus gadus uzturēja

arī patversmi — darba namu pieaugu-

šiem bezpajumtniekiem un dienas pa-

tversmi bērniem, bet visvairāk ir iz-

sniegusi atklātus pabalstus, piem. 1890.

gadā palīdzība sniegta 3000 personām.

Rīgas pašvaldība ir izsniegusi biedrī-

bai samērā lielus pabalstus: no 3000

rub. 1888. gadā līdz 18.500 rub. 1907.

gadā. Biedrības kādreizējās iestādes ta-

gad vairs nedarbojas un pēckara ga-

dos, sabiedriskiem apstākļiem maino-

ties, biedrība savu darbību nav atjauno-

jusi un pastāv tikai juridiski, jo viņai

pieder daži nekustami īpašumi, kurus

tagad īrē Rīgas pašvaldība un citas sa-

biedriskas organizācijas.

Pasaules karš latvju tautu četros gados

noveda galīgā postā un trūkumā. Puse

no Rīgas iedzīvotājiem izklīda bēgļu

gaitās pa plašo Krieviju. Bet taisni grū-

tās bēgļu gaitās raisījās tautas pašdar-

bības spēki arī sabiedriskās palīdzības

darbā. Nodibinājās bēgļu komitejas ar

centrālo valdi Pēterpilī un nodaļām vi-

sur, kur bija lielāks bēgļu pieplūdums.

Bēgļu komiteja paglāba no bojā ejas

un panīkšanas tūkstošiem latvju bēr-

nus un jaunatni. Bēgļu reevakuācijas

komiteja organizēja bēgļu atgriešanos
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dzimtenē un sniedza arī trūcīgiem ma-

teriālu palīdzību.
Pārdzīvotie kara gadi un svešniecības

gaitas bija atstājušas tautas organismā

dziļas rētas, bet dziedināt šīs brūces

nebija pa spēkam ne jaundibinātai val-

stij, ne arī izpostītām pašvaldībām.

Rīgas iedzīvotāju skaits bija sama-

zinājies uz pusi, pilsētas kase arī

tukša, bet sociālie pienākumi desmit-

kārtojušies, jo no bēgļu gaitām atgrie-

zās trūkumā un nabadzībā, badā un sli-

mībās nomākti veci un jauni, tēvi un

mātes, kas karā bija zaudējuši savus

apgādniekus, bet bērni atkal savus ve-

cākus.

Palīdzības darbu latvju bērniem valsts

grūtākā un tukšākā laikā ievadīja ār-

zemju palīdzības organizācijas. Ame-

rikas sarkanais krusts ierīkoja veselu

rindu ārstniecības punktus kara izpo-

stītos apgabalos. Lēdijas Padget misija

ierīkoja 2 bērnu veselības kopšanas

punktus Rīgā. Amerikāņu palīdzības

misija ēdināja apm. 8000 Rīgas trūcīgos

bērnus. Zviedru „Rādda Barnen" nāca

palīgā ar naudas pabalstiem un drē-

bēm. Kad ārzemju organizācijas savu

darbību 1922. gadā izbeidza, Amerikas

sarkanā krusta ierīkoto ārstniecības

punktu tālāku uzturēšanu pārņēma Lat-

vijas sarkanais krusts, bet atlikušo apa-

vu un drēbju krājumu izdalīšanu —

Izpostīto apgabalu kongresa padome,
kas darbojās ar palīdzības sniegšanu

130 izpostītos lauku pagastos.
Kara apstākļiem izbeidzoties, arī vie-

tējās sabiedriskās organizācijas, gan

agrāk pastāvošās, gan arī jaundibinā-
tās, pamazām uzsāka savu darbu un,

jāatzīst, desmit gadu laikā ir attīstī-

jušas rosīgu darbību. Tagad Rīgā dar-

bojās lielāks skaits latviešu, tāpat arī

minoritātu organizāciju, kuras sprau-

dušas sev par mērķi vecu un slimu

nespējnieku apgādību, palīdzības snieg-
šanu trūcīgiem bērniem, higiēnas un ve-

selības kopšanas zinātņu izplatīšanu
tautā. Dažām organizācijām sociālās pa-

līdzības darbs ir galvenais un vienīgais

uzdevums, bet citām tikai viena dar-

bības nozare, blakus dažādiem citiem

kulturāliem uzdevumiem.

Tūliņ pēc Latvijas valsts proklamēša-

nas, 1918. gada 20. novembrī nodibi-

nājās pēc citu zemju parauga Latvijas
sarkanais krusts, kurš blakus saviem

speciāliem uzdevumiem izveidojis visā

Latvijā plašu slimnīcu un veselības kop-
šanas tīklu. Rīgā ierīkota priekšzīmīga

ķirurģiska slimnīca ar 180 gultām, Kri-

muldā kaulu tuberkulozes sanātorijā ar

180 gultām, Cēsīs atpūtas un dziedinā-

šanas iestāde ar 40 gultām rekonvales-

centiem un plaušu slimniekiem, Asaros

kaulu tuberkulozes sanatorija ar 75 gul-

tām, Kalnamuižā slimnīca ar 140 gul-

tām, mazākas slimnīcas ierīkotas arī

Jelgavā, Daugavpilī, Pļaviņās, Smiltenē,

Ērgļos, Irlavā, lecavā. Bez tam Sarka-

nais krusts ir paplašinājis un tālāk iz-

veidojis no Amerikas sarkanā krusta

pārņemtos medicīniskos punktus un

tagad visā valstī darbojas 47 veselības

kopšanas punkti. Katrā punktā strādā

ārsts un žēlsirdīgā māsa, bet lielākos

provinces punktos arī vecmāte. Rīgā ie-

rīkoti 4 šādi mātes un bērna veselības

kopšanas punkti, kuros 1930. gadā

sniegti padomi un palīdzība 18.302 ap-

meklētājiem, mājās māsa apmeklējusi

5653 gadījumos. Līdzekļus savai darbī-

bai Latvijas sarkanais krusts vāc gal-
venām kārtām ar naudas loterijām, spē-

ļu karšu monopolu, un 2 sant. piemaksu

pie dzelzceļa biļetēm. Rīgas veselības

kopšanas punktiem Rīgas pašvaldība
sniedz pabalstu, — 1930. gadā izsniegts

Ls 7140,-.

Latvijas bērnu palīdzības fonda komi-

teja no bērnu iemaksām par amerikāņu

palīdzības komitejas izsniegto ēdināša-

nu, jau 1921. gadā ierīkoja Vecākos pir-

mo bērnu vasaras koloniju, izvedot at-

pūtā 350 novārgušus Rīgas bērnus. Da-

žus gadus vēlāk komiteja no atlikušiem

līdzekļiem nopirka kolonijas vajadzī-
bām Rīgas jūrmalā — Dubultos vasar-

nīcu, uz kurieni ik vasaras izved ap

300 bērnus. Līdzekļus izsniedz tautas
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labklājības ministrija un Rīgas pašval-
dība. 1930. gadā fonda komiteja saņē-
musi no tautas labklājības ministrijas

Ls 4500,— un Rīgas pašvaldības —

Ls 3000,-.

Savu darbību turpina arī viena no ve-

cākām latviešu labdarības organizāci-

jām — vairāk kā 50 gadus pirms kara

nodibinātā Latviešu labdarības biedrī-

ba, kura kādreiz ļoti plaši un rosīgi dar-

bojās. Biedrība uzturēja no 1880. g.

līdz 1918. g. 4-klas. meiteņu skolu, ku-

rai savā laikā bija liela nozīme latviešu

sievietes audzināšanā. Apmēram 23 ga-

dus biedrība uzturēja ļaužu ķēķi, tāpat

1897. gadā atvērtā Katrīnas bērnu pat-

versme darbojās līdz 1920. gadam.
1904. gadā biedrība atvēra ambulanci

mazturīgo ārstēšanai un kara gados uz-

turēja lazareti kareivjiem. Tagad bie-

drība savas iestādes ir pārveidojusi,

piemērojoties tagadnes prasībām, un ie-

rīkojusi savā bij. skolas namā bērnu

dārzu, kurš zināmā mērā uzskatāms kā

Katrīnas bērnu patversmes turpinājums,

Tuberkulozes apk. b-bas sanatorija Īlē.

uztur divas vasaras kolonijas — Asa-

ros apm. 75 bērniem, Ropažos 125 bēr-

niem, un bērnu brīvbibliotēku-lasītavu.

Biedrība saņem pabalstus no valdības

Ls 2000,— un Rīgas pašvaldības

Ls 5000,-.

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss di-

bināts 1919. gadā pēc angļu S. P. kor-

pusa parauga. Darbības sākumā — Ber-

monta uzbrukuma laikā, S. P. K. nodar-

bojās ar palīdzības sniegšanu kareiv-

jiem, ierīkojot frontes rajonā pārsie-

namos punktus, apgādājot kareivjus ar

siltu veļu un citu nepieciešamo. Pārejot

uz miera laika darbibu, S. P. K. atvēra

1920. gadā karā kritušo bāriņu patver-

smi, kurā bija uzņemti ap 80 bērni.

Tagad patversmē vēl atrodas 23 bērni.

Bez tam S. P. K. ir sniedzis arī palīdzī-
bu trūkumcietējiem ar veļu un drēbēm.

S. P. K. Liepājas nodaļa uztur vairākus

gadus nelielu zīdaiņu patversmi apm.

20 bērniem. 1930. gadā S. P. K. ir izde-

vis Ls 11.561,64, saņēmis pabalstus: no
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Latv. bērnu draugu b-bas vasaras kolonija Buļļos.

valdības Ls 1500,— un no Rīgas pašval-

dības Ls 3000,-.

Rosīgi darbojas 2 lielas organizācijas

bērnu aizsardzības darbā: Latvijas bēr-

nu palīdzības savienība nodibinājās

1921. gadā un apvieno 26 dažādas jpilso-
niskas sociālās palīdzības un kulturā-

las organizācijas un apm. 450 atseviš-

ķus biedrus. Centrālā valde darbojas

Rīgā, bet provincē biedrībai 12 nodaļas.

Biedrība ierīkojusi un uztur: Vidzemes

jūrmalā — Neibādē vasaras kolčniju

apm. 100 bērniem, Rīgas jūrmalā —

Mellužos atpūtas namu mātēm ar bēr-

niem, kurā apmēram 3 nedēļas bauda

vasaras atpūtu 80 mātes ar bērniem;

bērnu dienas koloniju Rīgā — Saules

dārzā apm. 135 bērniem; 4 bērnu brīv-

bibliotēkas-lasītavas ar apm. 1500 ma-

ziem lasītājiem; veselības kopšanas mu-

zeju ar 17 nodaļām, 2 ceļojošas mātes

un bērna aizsardzības izstādes. Bez tam

savienība izgatavo un izsniedz trūcīgām

mātēm bezmaksas lietošanā „zīdaiņu

pūrus", 1930. gadā izsniegti 42 šādi pū-

riņi, rūpējas par neapgādāto bērnu no-

vietošanu ģimenēs un uztur bērnu in-

ternātu, noorganizējusi bezmaksas kon-

sultāciju juridiskos un audzināšanas

jautājumos, sarīko ikgadus „bērnu die-

nas", izdod veselības kopšanas propa-

gandas materiālus, veselības kopšanas
brošūras, sarīko priekšlasījumus. Šim

darbam izdots 1930. gadā Ls 102.372,62,

saņemti pabalsti no Latvijas sarkanā

krusta — Ls 10.021,—, valdības —

Ls 48.000,—, Rīgas pašvaldības — Ls

4.000,—.

Latvijas bērnu draugu biedrība nodibi-

nājusies 1923. gadā un apvieno 45 strād-

nieciskas sabiedriskas un kultūrālas or-

ganizācijas un apm. 570 atsevišķus bie-

drus. Biedrībai Rīgā un provincē 20

nodaļas. Biedrība uztur Rīgas jūrmalā
— Buļļos vasaras koloniju apm. 130

bērniem un dienas koloniju Meža par-

kā, kurā 1930. g. vasarā bija izvesti

606 bērni; 2 bērnu dārzus apm. 110

bērniem, 3 bērnu stūrīšus apm. 600

bērniem, jaunatnes klubu, bērnu brīv-

bibliotēku-lasītavu ar 4 nodaļām, bi-

bliotēku vecākiem un audzinātājiem,

pastāvīgu bērnu literātūras izstādi, bēr-

nu svētku centrāli provinču bērnu svēt-

ku apkalpošanai, skolas kino, uztur pie

Dailes teātra īpašu teātri bērniem, sa-

rīkojusi vairākus simtus populāros bēr-

nu rītus, kursus un priekšlasījumus mā-

tēm par bērnu veselības kopšanu, uztur

bezmaksas konsultācijas punktu juridi-

skos un sociālos jautājumos, izdod bēr-

nu žurnālu
„

Jaunais Cīrulītis" un veselu

sēriju stāstu un pasaku grāmatu bēr-

niem, kā arī dažas brošūras par bērnu

veselības kopšanu. Izdoti 1930. gadā —

Ls 113.831,01, valdības pabalsts —

Ls 18.600,—, Rīgas pašvaldības

Ls 30.000,-.

Tuberkulozes apkarošanas biedrība dar-

bojas no 1923. gada ar speciālu mēr-

ķi — apkarot un cīnīties pret cilvēces

ļaunāko ienaidnieku — tuberkulozi. Ša-

jos gados biedrība ir attīstījusi plašu

un sekmīgu darbību. Biedrības aizgād-

niecības punktā sniedz bezmaksas pa-

līdzību trūcīgiem pilsētas iedzīvotājiem.

Vistrūcīgākie saņem arī zāles, zivju eļ-

ļu, tauku vielas, apģērbu. 1930. gadā aiz-

gādniecības punktā pieņemti 907 bēr-

ni un 2416 pieauguši. Māsa apmeklējusi

mājās 2002 gadījumos, zāles izsniegtas

639 slimniekiem un produkti 344 slim-

niekiem. Bez tam biedrība uztur Ro-

pažos bērnu sanatoriju „Gauja" ar 110

gultām un vasaras mēnešos bērnu ko-

lonijas-sanātorijas Ogrē ar 80 gultām,
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Latviešu labdarības biedrības bērnu vasaras kolonija Ropažos.

Biķerniekos 100 gultām. Sākot ar 1928.

gadu biedrība uztur vasaras mēnešos

2 vidusskolnieku kolonijas Cesvainē un

Zaļeniekos ar apm. 200 vietām un Ro-

pažos un Rūjienā pamatskolēniem ar

apm. 120 vietām. Pēdējā laikā biedrība

ir atvērusi Īles muižā, Jelgavas apriņķī,

sanātoriju pieaugušiem tuberkulozes sli-

miem. Bez tam biedrība uztur trešo ga-

du kopā ar Rīgas pilsētas izglītības no-

dalu Biķerniekos meža skolu. — Bie-

drības nodaļas Liepājā, Jelgavā, Cēsīs

un Valmierā arī uztur aizgādniecības

punktus un bērnu kolonijas. — 1930.

gadā izdots Ls 175.421,77, viena daļa

izdevumu atmaksāti no slimo kasēm par

dalībnieku bērnu uzturēšanu biedrības

sanātorijās, valdības pabalsts —

Ls 30.000,—, Rīgas pašvaldības
Ls 9000,-.

Latvju sieviešu nacionālā liga dibināta

1917. gadā Pēterpilī, bet faktiski uz-

sāka savu darbību 1922. gadā Rīgā.
Blakus saviem tiešiem uzdevumiem iz-

kopt un veicināt nacionālo kultūru un

audzināt latvju sievietes pašdarbībai,

dažas ligas sekcijas, kā „Māte un bērns",

audzināšanas un veselības kopšanas sek-

cijas strādā arī sociālo palīdzības dar-

bu. Jau 1922. gadā liga pārņēma savā

tālākā uzturēšanā Lēdijas Padget grū-
tos pēckara gados Rīgā noorganizētos
2 veselības kopšanas punktus. Šo dar-

bu liga ir paplašinājusi un tagad uztur

5 mātes un bērna veselības kopšanas

punktus. 1930. gadā šos punktus ir ap-

meklējušas mātes ar 14.332 zīdaiņiem

Un mazbērniem, mājās apmeklēti 2656

bērni un bezmaksas zāles izsniegtas —

2028 bērniem. Liga uztur arī vairākus

gadus 2 bērnu dārzus apm. 80 bēr-

niem, kā arī zobārstniecības kabinetu,

mazturīgiem par brīvu. Bez tam uztur

mākslas aušanas skolu. Valdības pa-

balsts — Ls 4.000,—, Rīgas pašvaldības
- Ls 18.200,-.

Latvijas baltā krusta biedrība dibināta

1921. gadā, uztur mājokli trūcīgām grūt-
niecēm un ārlaulības mātēm, 1930. g.

patversmē ir mitinājušās 141 sieviete

ar 83 bērniem. Izdevumi svārstās ap

Ls 40.000,—. Rīgas pašvaldības pabalsts
Ls 5000,—. Bez tam biedrība uztur divas

ambulances venēriski slimiem Rīgā un

Daugavpilī. Rīgas ambulancē 1930. gadā

sniegta bezmaksas palīdzība 1248 per-

sonām 7739 reizes.

Vidzemes patronātu biedrība darbojas
no 1923. gada un sniedz palīdzību ieslo-

dzīto ģimenēm un sodu izcietušiem. Sa-

ņem no valdības Ls 1250,— un Rīgas

pašvaldības Ls 2000,— lielus pabal-
stus.

Bērnu labklājības biedrība „Māte un

bērns" uztur 4 bezmaksas bērnu vese-

lības kopšanas punktus, kurus 1930.

gadā apmeklējušas mātes ar zīdaiņiem

6946 reizes. Saņēmusi pabalstus no val-

dības Ls 5000,— un Rīgas pašvaldības
Ls 7000,-.
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"Māte un bērns" veselības kopšanas punkta uzgaidāmās telpas Čiekurkalnā.

Latvijas vecāku un audzinātāju biedrī-

ba arī uztur vienu mātes un bērnu ve-

selības kopšanas punktu, kā arī pado-

mu punktu vecākiem audzināšanas jau-

tājumos, izdod žurnālu „Māja un sko-

la". Biedrība saņem Rīgas pašvaldības

pabalstu Ls 1000,— apmērā.

Biedrība „Dzelzceļniece" uztur bērnu

dārzu apm. 40 bērniem un nelielu va-

saras atpūtas mājokli Rīgas jūrmalā sa-

vām biedrenēm, bet Dzelzceļnieku bie-

drība uztur Buļļos vasaras koloniju —

apm. 300 bērniem.

Bērnu vasaras koloniju apm. 100 bēr-

niem uztur no 1929. gada arī Latvijas-
lietuvju skolotāju biedrības damu ko-

miteja.

Ne mazāk rosīgi strādā dažādas minori-

tātu organizācijas savu tautību aprin-

dās, sevišķi tas sakāms par vācu orga-

nizācijām. Pateicoties vācu tautas 700

gadus ilgam vēsturiskam-valdošam iz-

cilus stāvoklim Rīgā, daudzas vācu tau-

tības sociālās palīdzības iestādes un or-

ganizācijas pastāv jau gadu simteņiem

un ir pirmās Rīgas labdarības iestādes.

Divas vecākās vācu labdarības iestādes

— Jura hospitālis un Sv. Gara konvents

— pastāv gandrīz no pašas Rīgas dibi-

nāšanas un ir līdzi pārdzīvojušas visus

Rīgas likteņus. Jura hospitālis nodibi-

nāts apm. 1220. gadā no bīskapa Al-

berta. Hospitālis pirmos gadsimteņos
sniedzis palīdzību visiem trūcīgiem,

bez kārtas un piederības izšķirības un

tikai ar 16. gadsimteni sākās dažādi

ierobežojumi. Rīgas rātes 1657. gada no-

teikumi nosaka, ka hospitālis var uz-

ņemt tikai pastāvīgos Rīgas iedzīvotā-

jus, no 1789. gada — tikai luterticī-

gus un no 1856. gada — lielās un ma-

zās ģildes piederīgos. Abas ģildes šo

patversmi vēl tagad uztur un tanī uz-

ņemti 92 nespējnieki.

Otra tikpat veca iestāde — Sv. Gara

konvents dibināta 1225. gadā. 15. gad-

simtenī iestāde bija pārvērsta Francis-

kāņu klosterī un tikai pēc reformācijas
atdota savam pirmām uzdevumam —

nespējnieku patversmei. Arī šī iestā-

de, tāpat kā Jura hospitālis, ar laiku

pārvērsta par vienas kārtas labdarības

iestādi, jo no 1725. gada patversmē uz-

ņem tikai lielās ģildes locekļu trūcīgās

atraitnes. Ģilde vēl tagad uztur šo pa-
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tversmi un tanī atrodas 91 nespēj-
niece.

Vēl tagad pastāvošā Kampenhausena

patversme (18 v.) ir viena no kādreizē-

jām astoņām „Campenhausens Elend"

pastāvošām iestādēm, dibinātām 1492.

gadā no rātskunga Johana Campenhau-

sena. lestādē uzņem ģildes locekļu trū-

cīgās meitas.

Ecka atraitņu konvents (8 v.) dibināts

1592. gadā no birģermeistera Nikolaja

Eck'a, arī uzņem tikai ģildes locekļu
atraitnes.

Bergengrūna patversme (50 v.) dibināta

1878. gadā no lielās ģildes vecākā Alek-

sandra Bergengrūna nedziedināmi sli-

miem no literātu, tirgotāju un amatnie-

ku aprindām. Patversmi tagad uztur un

pārzin vācu evanģel.-luter. draudžu ap-

vienība. Saņem no Rīgas pašvaldības Ls

6000,— Jielu pabalstu.
Minnas Ertaka patversme (75 v.) dibi-

nāta 1887. gadā ar noteikumu, ka 2/s

no iemītniekiem jābūt mazās ģildes pie-

derīgiem.
Viena no vecākām Rīgas vācu orga-

nizācijām 1803. gadā dibinātā Literā-

riski-praktiskā pilsoņu biedrība, kura

savā laikā uzturējusi dažādas labdarī-

bas iestādes: tā saukto Lutera svētdie-

nas skolu amatnieku mācekļiem, kas ir

priekštece tagadējai pilsētas amatnieku

skolai; bāriņu skolu ar internātu; pir-

mo kurlmēmo skolu biedrība atvēra —

1839. gadā, arī tagadējais Strazdumui-

žas neredzīgo institūts dibināts ar bie-

drības līdzdalību un atradies zem bie-

drības protektorāta. Biedrība ilgus ga-

dus uzturējusi tā saukto Magdalēnas

patversmi paklīdušām sievietēm, nakts

patversmi, ļaužu ķēķi un citas iestādes.

Biedrība ir gādājusi arī par citām sa-

biedriskām labierīcībām: ierīkojusi sa-

biedriskas akas, uzlabojusi ceļu uz ka-

piem v. c. Savu kādreiz plašo praktisko
darbu biedrība ir izbeiguši un viņas

kādreiz ierīkotās iestādes vai nu savu

darbību izbeigušas, vai arī Rīgas paš-

valdība pārņēmusi savā uzturēšanā.

Šimbrīžam biedrība savā īpašumā Ozo-

Sv. Gara konventa patversme Pētera baznīcas

tuvumā.

Lainē ir ierīkojusi nelielu patversmi, do-

dot pajumti apm. 45 nespējniecēm, bet

par uzturu gādā pašas iemītnieces.

Otra vecākā vācu organizācija — Rīgas
sieviešu biedrība (Rigaer Frauenverein)

dibināta 1818. gadā, uzturēja ilgus ga-

dus meiteņu skolu, bērnu patversmi, 2

bērnu siles, darba apgādi trūcīgām sie-

vietēm. Tagad biedrība uztur tikai divas

patversmes (69 v.), kurās dod vientuļām

sievietēm bezmaksas pajumti. Saņem no

Rīgas pašvaldības Ls 1000.— pabalstu.

Rīgas jaunavu biedrība (Jungfrauenver-

ein) dibināta 1842. gadā, uzturēja vai-

rāk kā 40 gadus Rīgā plaši pazīstamo

meiteņu amatniecības skolu, kas kara

gados likvidēta. Vēl arvienu darbojas
1875. gadā dibinātā darba apgāde, kas

apgādā trūcīgām sievietēm šūšanas un

lāpīšanas darbus.

Bijušā skolotāju palīdzības biedrība

„Feierabendhaus
c<

(dibināta 1903. gadā)
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Vācu amatnieku mācekļu nams Antonijas un Sporta ielu stūrī.

uztur nelielu patversmi (16 v.) vecām

vācu skolotājām. Rīgas pašvaldības pa-

balsts Ls 3000, — apmērā.

Visrosīgāki pašlaik strādā 1905. gadā
dibinātā vācu sieviešu savienība (Deut-

scher Frauenbund), kas uztur 5 bērnu

dārzus (171 v.) un 3 jaunatnes namus

(116 v.) un bērnu koloniju Dubultos.

Rīgas pašvaldība izsniedz Ls 8000,— lie-

lu pabalstu.

Vācu mācekļu internātu 1909. gadā ie-

rīkoja mazā ģilde. Tagad patversmi va-

da un uztur īpaša „Vācu mācekļu pa-

tversmes biedrība". 1930. gadā inter-

nātā atradās 63 mācekļi, starp tiem 14

rīdzinieki, kas apmācās ārpus patver-

smes dažādos amatos. Apmēram puse

no audzēkņiem uzņemta bez maksas vai

par pazeminātu maksu. Saņem no Rī-

gas pašvaldības Ls 5000,— pabalstu.
Vēl atzīmējamas: Rīgas vasaras kolo-

niju biedrība, dibināta 1883. gadā, uz-

tur ilgus gadus apm. 100 vācu tautības

bērniem koloniju Rīgas jūrmalā; Vācu-

baltu evanģel. palīdzības komiteja uztur

Dubultos koloniju apm. 420 bērniem un

Fot. Klio

Vācu skolnieku vasaras atpūtas biedrī-

ba uztur vasaras kolonijas vidus skol-

niekiem Dubultos un Valtaiķos. — Visu

koloniju darbību saskaņo „Vācu kolo-

niju kūrātorija", kura saņem no pilsētas

pabalstu Ls 4000,— kolonijām.
1921. gadā nodibinātā vācu slimnīcu bie-

drība pārņēma no bij. Marijas diako-

nisu biedrības 1866. gadā atvērto slim-

nīcu un māsu skolu un šīs iestādes ta-

gad tālāk vada.

Visas Latvijas vācu organizācijas ap-

vienotas 1920. g. nodibinātā vācu so-

ciālās palīdzības centrālē, kas saskaņo

organizāciju darbību un izsniedz tām

arī materiālus pabalstus. Pēdējos gados

izsniegts caurmērā ap Ls 80—100.000,—

gadā. Līdzekļus centrāle savāc galve-
nām kārtām ar vācu tautības iedzīvo-

tāju pašaplikšanās nodokli sociālām va-

jadzībām caurmērā ap Ls 2,— gadā.

Centrāle ved visu Latvijā darbojošos
vācu organizāciju sarakstus, kā arī visu

vācu iedzīvotāju un sociālās palīdzības

saņēmēju kartotēku.

No krievu tautības labdarības iestādēm
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B-bas "Meišav-Zkeinim" jaunceltā žīdu nespējnieku patversme, Pērnavas iela 42.

jāmin kā visvecākā Grebenčikova vec-

ticībnieku patversme, nodibināta 18.

gadsimteņa sākumā no Rīgas vecticīb-

niekiem — tirgotājiem. Grebenčikova

draudze atvēra arī bērnu patversmi un

skolu, kuras 1828. gadā krievu valdība

slēdza. Skolu atjaunoja 1866. gadā un

patversmi 1899. gadā. No 1919. gada

Rīgas pašvaldība šīs iestādes ir pār-

ņēmusi savā uzturēšanā. Nespējnieku

patversmi ar 218 vietām Grebenčikova

draudze uztur līdz šim laikam. Tāpat
arī nelielu bērnu dārzu 45 bērniem. Sa-

ņem no Rīgas pašvaldības pabalstu —

Ls 24.000,—.

Krievu pareizticīgo Sadovņikova pa-

tversme nodibināta pateicoties Pēter-

pils tirgotāja F. M. Sadovņikova 1853.

gadā ziedotam fondam 125.000 rub. ap-

mērā. Patversme izbūvēta un atklāta

1876. gadā. Pēc fonda noteikumiem ka-

pitālu pārvalda 3—4 personu liela pa-

dome no Rīgas pareizticīgiem tirgotā-

jiem, kuriem jānodod ikgadus norēķini

Rīgas pašvaldībai. Tagad, izņemot ne-

kustamo īpašumu, nekādi kapitāli vairs

nav palikuši un patversmi uztur Rī-

gas pašvaldība.

No krievu organizācijām visvecākā 1863.

gadā nodibinātā krievu labdarības bie-

drība, kura pirms kara uzturēja bērnu

patversmi un skolu. Tagad biedrība uz-

tur tikai nelielu bērnu vasaras koloniju

Rīgas jūrmalā — Dubultos. Bērnu va-

saras koloniju apm. 60 bērniem uztur

arī krievu palīdzības komiteja.

Krievu pareizticīgo klosteris uztur no

1921. gada nelielu patversmi apm. 40

emigrantu un citiem krievu tautības trū-

cīgiem bērniem.

Rīgas bērnu darba nama biedrība uztur

bērnu dārzu 50 bērniem. Arī krievu pa-

reizticīgo studentu vienība uztur bēr-

nu dārzu apm. 50 bērniem.

Krievu slimnīcu biedrība „Brāļu palī-
dzība", kopā ar krievu ārstu kollēģiju,
uztur slimnīcu ar 50 gultām. Saņem pa-
balstu Ls 4000,—.

Poju-romiešu katoļu labdarības biedrī-

ba darbojas no 1878. gada un pirms

kara uzturēja 2 elementārskolas zēniem

un meitenēm, kā arī patversmi meite-

nēm un dienas patversmi zēniem. Sko-

las ir pārņemtas pilsētas uzturēšanā,

bet patversmi apm. 45 bērniem biedrī-

ba vēl tagad uztur.

No ēbreju organizācijām jau pirms ka-

ra darbojas biedrība „Bērnu draugs",

tagad uztur tikai dienas patversmi 100

bērniem. Saņem pabalstu Ls 2000,— ap-

mērā.
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Patversmi 50 bērniem uztur arī biedrī-

ba „Sile", kura saņem pabalstu — Ls

1200,-.

Biedrība „Tora vderech erec" uztur

apm. 50 bērniem bērnu dārzu. Šim mēr-

ķim saņem pabalstu Ls 7.500,—.

Latvijas žīdu skolu centrālās organizā-

cijas Rīgas nodala uztur 2 bērnu dār-

zus apm. 50 bērniem. Saņem pabalstu

Ls 1000-.

Ebreju atpūtas māju biedrība uztur jau

apm. 7 gadus Asaros vasaras koloniju

350 bērniem. Šim nolūkam viņa saņem

pabalstu Ls 4000,—.

Vasaras kolonijas uztur arī „Žīdu ve-

cāku biedrība" — Dubultos, apm. 160

bērniem, un žīdu bērnu vasaras kolo-

niju biedrība „Pardes" — Asaros, apm.

200 bērniem.

Latvijas ēbreju veselības aizsargāša-
nas biedrība „Oze" ierīkojusi tuberku-

lozes dispanseru, bērnu veselības kop-
šanas punktu un „piena virtuvi", kura

izsniedz trūcīgām mātēm bezmaksas sa-

gatavotu piena barību. 1930. gadā dis-

panseru apmeklējušas 5033 personas.

Māsa apmeklējusi mājās un kopusi 575

slimniekus. Vasaras mēnešos biedrība

uztur arī bērnu dienas koloniju apm.

100 bērniem un rotāju laukumu apm. 50

bērniem. Rīgas pašvaldība izsniedz pa-

balstu Ls 2000,—.

Biedrība „Meišav Zkeinim" apgādā trū-

cīgus nespējniekus un uzcēlusi lielāku

nespējnieku patversmi.

Slimnīcu biedrība „Bikur Cholim" uztur

slimnīcu ar 100 gultām un ambulanci.

1930. gadā no 1588 slimniekiem bez

maksas ārstēti 105 slimnieki, ambulancē

ārstēti bez maksas 1354 slimnieki un bez

maksas zāles izsniegtas 7317 gadījumos.

Saņem pabalstu Ls 6000,—.

Biedrība „Linas Hacedek" uztur sievie-

šu slimnīcu ar 50 gultām, ambulanci un

bērnu konsultācijas punktu. Slimnīcā

1930. gadā bez maksas ārstējušās 123

personas, bet ambulancē 255 personas.

Saņem pabalstu Ls 3000, — apmērā.

Nelielu patversmi apm. 30—40 cietum-

nieku un arestantu bērniem uztur inter-

nacionālā „Cietumnieku un arestantu

bērnu patversmes biedrība", kura dar-

bojas jau no 1896. gada. Biedrība dar-

jas ciešā kontaktā ar Vidzemes patro-

nāta biedrību un saņem no pēdējās par

katru patversmē uzņemto cietumnieka

bērnu nelielu piemaksu.
Arī Pestīšanas armija no 1927. gada uz-

tur Rīgā naktspatversmi vīriešiem ar

170 gultām, saņemot no Rīgas pašval-
dības pabalstu Ls 5000,—.

Sabiedrisko organizāciju iestādes 1930. gadā.

Latviešu

organiz.
Vācu

organiz.

K

ori

ievu

;aniz.

Ebrēju
organiz.

Dažādas

citas org.
Kopā

Iestāžu nosaukums

Iest. Apgad.
skaits

Iest. Apgad.
skaits

Iest. APgād.
skaits

Iest. Apgad.
skaits

Iest. Apgad.
skaits

Iest.ļ Apgād.
skaits

1. Mājoklis matem un bērniem

2. Bernu patversmes
3. Amatn. mācekļu patversme .
4. Bernu dārzi

5. Bernu stūrīši
_

6. Bernu bibliotēkas-lasītavas .
7. Atpūtas nams matem ar bern.
8. Vasaras sanātorijās bērniem
9. Bernu vasaraskolonijas . .
0. Vasar. bērnudārzi—rot.lauk.
1. Bernu veselības kopš. punkti
2. Bernuveselīb.kopšan. muzejs
3. Nespējnieku patversmes . .
4. Nakts patversme
.5. Tuberkulozesaizgādn. punkti
.6. Slimnīcas un sanātorijās . .
.7. Ambulances
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Latvijas bērnu palīdzības savienības II mātes un bērnu atpūtas nams Bātē.

Bez augšminētām organizācijām darbo-

jas vēl dažas mazāk ievērojamas lat-

viešu un minoritātu organizācijas, kuras

neuztur iestādes, bet atsevišķos gadīju-

mos izsniedz pabalstus un palīdzību

trūcīgiem nespējniekiem un bērniem.

1930. gadā sabiedriskās organizācijas

uzturēja 115 dažādas iestādes.

No pārskata (skat. 570. lp.) redzams,

ka organizācijas visvairāk ierīkoju-
šas un uztur bērnu vasaras atpū-

tas vietas: 1 atpūtas namu mātēm

ar bērniem, 21 koloniju un 3 vasa-

ras sanātorijās, kopā apm. 4000 bēr-

niem. Šinī skaitā neietilpst slimo ka-

ses, kuras uztur 9 kolonijas arī apm.

2500 bērniem. Pēdējos gados izved va-

saras atpūtā, ieskaitot Rīgas pilsētas
sociālās apgādības bērnu vasaras kolo-

niju, ap 7000 trūcīgus un novārgušus

Rīgas bērnus. — Arī bērnu dārzus (17)

un bērnu veselības kopšanas punktus

(16) organizācijas ir diezgan lielā skai-

tā ierīkojušas. Nespējnieku patversmes
uztur visvairāk vācu sabiedrība, pie tam,

kā jau augstāk aprādīts, vairākas no

tām pastāv simtiem gadu un pieejamas

tikai vienas šķiras trūcīgiem nespējnie-
kiem.

Līdz šim jaunatvērto iestāžu skaits ar

katru gadu pieaudzis un, cerams, sa-

biedrības aktivitāte un atsaucība tik

drīz neatslābs. Līdzekļus savam dar-

bam organizācijas sagādā pa daļai ar

dažādiem sarīkojumiem, loterijām, zie-

dojumu vākšanām v. t. t., kā arī saņem

pabalstus no Rīgas pašvaldības un lie-

lākās organizācijas arī no valdības. Ne-

kādi noteikumi par pabalstu piešķirša-

nu un to apmēriem līdz šim nepastāv,

bet Rīgas pašvaldība ir pēc labākās ap-

ziņas centusies atbalstīt visu organizā-

ciju darbību. Kā zemāk pievestie skaitļi

rāda, pabalstu summas ar katru gadu

pieaugušas.
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Rīgas pilsētas sociālie pabalsti.

Pabalstu pieaugums izskaidrojams pa <

daļai ar organizāciju pavairošanos un

darbības paplašināšanos, pa daļai ar i

Rīgas pašvaldības arvien lielāku pre- ]
timnākšanu šim darbam. Rīgas pašval- :

dībia arvien ir labvēlīgi atbalstījusi sa-

biedrisko iniciātīvu un pašdarbību, pie-

nācīgi novērtēdama to darbu, ar kādu

pati sabiedrība nāk pašvaldībai palīgā
sociālo pienākumu veikšanā.

Tipomontāžs

Gads
Latviešu

organizācijām

Vācu

organizācijām
Krievu

organizācijām

T Ebreju

organizācija
Citām

org.

Kopsumma
Ls

1923
1924

1925

1926
1927

1928
1929

1930

6.255,50

23.335,70
41.344,90

63.013,12
69.140 —

95.240 —

94.340 —

177,80

4.239,80
9.747,83

13.675,50
18.000 —

32.000—

33.000—

12.000—

6.000 —

6.000 —

10.000—

10.000,—
20.000 —

24.000 —

28.000—

3.803 —

12.584 —

21.803 —

29.700 —

32.000-

470,-
470 —

838,60
460 —

5.000 —

5.000 —

5.000- I

12.470—

12.903,30
34.544,30

65.734,42
99.732,62

133.943-

185.940—

187.340—
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RĪGA KĀ SPORTA CENTRS
EDUARDS TŪBELIS

I Pirms kara.

Rīgas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvo-

klis Baltijas jūras piekrastē ir mū-

su pilsētas liela priekšrocība. Vēl lie-

lāka tā bija laikos, kad jūras ceļš bija

vienīgā satiksme ar tālām aizjūras ze-

mēm un tautām.

Arī pirmie ierosinājumi sportā še nā-

kuši pateicoties ērtai jūras ceļa satik-

smei ar ārzemēm, sevišķi Vāciju, An-

gliju, Zviedriju. Pirmos ierosinājumus

sportā devuši vāci un angļi. Vāci —

un vēlāk čechi, vingrošanā, smagatlē-
fikā, riteņbraukšanā un vieglatlētikā.

Angļi — ūdens sportā un futbolā. Kad

pag. gadsimteņa sākumā līdz ar poli-

tisko unkultūrālo pārgrupēšanos Vakar-

eiropā cilvēks kā indivīds iekaroja sev

lielākas tiesības, pacēlās arī lielāka in-

terese par viņa fizisko attīstību. Indi-

vīda griba un iniciatīva varēja brīvāki

izpausties. Biedrošanās tiesību iekaro-

šanā sports toreizējos apstākļos nāca

kā aicināts. Daudzām tautām, piem.:

čechiem, vāciem, sports bija vienīga ie-

spēja biedroties. Pirmās vingrošanas

biedrības šīm tautām bija jau „vesela

revolūcija". Vācijā tādas bija vācu vin-

grošanas celmlauža pagājušā gadsimte-

ņa trīsdesmitos gados dibinātās vingro-
šanas biedrības, bet zem austriešu-unh

gāru jūga nospiestiem čechiem, viņu so-

kolu organizācijas.

Pie mums šis, pēc tolaiku uzskatiem,

visai „ķecerīgās" idejas atrada atbalsi

tikai 30 gadus vēlāk, kad vingrošana un

sports Vakareiropā jau bija iekarojuši

sev plašas tiesības. Rīdzinieki pieķē-

rās vingrošanai un sportam vairāk jau

kā modes lietai, izpriecai, kāds sports

bija ilgus gadsimteņus arī Anglijā, Itā-

lijā un Francijā.

Pirmā vingrošanas biedrība Rīgā dibi-

nāta 1862. g. To dibināja rīdzinieks,

vācietis, Vilhelms Varbandts, korektors

pēc nodarbošanās. Tā tad amatnieks.

Vēlāk šo biedrību iekaroja vācu turīgā-
kās pilsoniskās aprindas. Biedrības pir-
mais priekšnieks bija tirgotājs Antons

Foss (1862.-1867.). Otrais priekšnieks
— konzulents Konrāds Bornhaupts

(1867.—1913.). Biedrībai jau otrā darbī-

bas gadā bija 100 biedru vingrotāju.
1864. g. biedrība ieguva sev nekustamu

īpašumu Totlēbena bulvārī, tagad Rai-

ņa bulv. 11, un izbūvēja Rīgā pirmo vin-

grošanas zāli. To veica arch. Bauma-

nis, kas cēlis arī tagadējo Rīgas apga-

baltiesas namu. Vingrošanas zāles iz-

būve vien biedrībai maksāja toreiz 6000

zelta rubļu. 1868. g., biedrības vingro-

tāji sarīkoja Rīgā pirmos vingrošanas

demonstrējumus. 1890. g. biedrības vin-

grotāji ar labiem panākumiem piedalī-

lījās jau starptautiskās vingrošanas sa-

censībās Vācijā, bet gadu vēlāk Pē-

terpilī Viskrievijas vingrošanas sacīk-

stēs ieguva 12 no 18 godalgām. 1903. g.

biedrības vingrotāji piedalījās Vācijas

vispārējos vingrošanas svētkos Nirnber-

gā, bet 1908. g. Frankfurtē pie Mainas.

Par ūdens sportu — airēšanu un zēģe-

lēšanu Rīgā pamodās interese reizā ar

vingrošanas noorganizēšanu. Sevišķi iz-

devīgie ūdens apstākļi tam bija reti lab-

vēlīgi. Radās ļaudis, kam iepatikās ne-

vien zēģelēšana, bet arī airēšana. Pir-

mās airēšanas laivas sporta nolūkiem

sev bija iegādājušies divi ārzemnieki:

viens anglis, otrs vācietis jau 1862. g.

Ar to bija likts arī pamats airēšanas
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Vingrotāju grupa Rīgas vingrotāju biedrības vingrošanas zālē.

sportam, kaut gan pirmo airētāju klu-

bu; „Rīgas airētāju klubs" oficiāli

reģistrēja tikai 10 gadus vēlāk. 1874. g.

uz Daugavas notika jau pirmās airēša-

nas sacīkstes. Pie Āgenskalna kuģīša

tagadējās piestātnes atrodošās pussali-

ņas klubs uzcēla savu mītni ar krāšņu

dārziņu. Tā bija viena no skaistākām

vietām Rīgā. Tā krita par upuri uguns-

grēkam 1904. gadā. Pēc tam pilsētas
valde atņēma klubam pussaliņu un ne-

lāva vairs atjaunot nodegušās celtnes,

kas traucējot kuģīšu piestāšanos, kaut

gan pilsēta minēto pussaliņu klubam bi-

ja nodevusi rīcībā uz 99 gadiem. Pēc

tam klubs pārcēlās uz Balasta dambi,

kur arī vēl tagad atrodas viņa miteklis.

Pirms kapa klubam jau bija 39 vis-

modernākās sacīkšu airulaiSvas. 36 no

tām sadrumstaloja 2 granātas Ber-

monta laikos. Vairākas reizes Rīgas
airētāji ar labām sekmēm, ņēma dalību

arī starptautiskās sacīkstēs ārzemēs.

1910.—1914. g.g. Rīgas četrinieki un div-

nieki bija labākie visā Krievijā. 1914. g.

R. A. K. izveda airēšanas sacīkstes 11.

Viskrievijas olimpiādē, kas notika Rīgā.

Pirmie pasākumi zēģelēšanas

sportā attiecas uz to pašu laiku. Pir-

mās laivas sporta zēģelēšanai bija div-

mastu atklātas būrlaivas, kūpas pa da-

ļai līdzinājās toreiz Rīgā lietotām pār-

cēlēju laivām. Tās būvēja vai nu tepat

Rīgā, vai arī ārzemēs. Laivas bija pla-
tas un tajās ļoti ērti varēja novietoties

vesela sabiedrība, kamdēļ tās bija vi-

sai iecienītas. Pirmā jachta, kuru no

šiem laikiem min, ir no dzelzs būvēta

30 tonnu kuterjachta „Pērle". Septiņ-

desmitajos gados parādās jau vairākas

jachtas. Atsevišķiem zēģelētājiem savā

starpā iepazīstoties, 1878. g. nodibinā-

jās arī pirmais jachtklubs — „Rīgas

jachtklubs". Pirmā jachtu regate Rīgā
notika 19 augustā 1879. g. uz Daugavas.
Ar startu pie Cementfabrikas un mērķi

— pie Baltās baznīcas. No 7 pieteiktām

jachtām startēja 6. 1895. g. nodibinājās



575

Latvijas sacīkšu laiva-četrinieks starpt. Lielupes regatē

arī otrs jachtklubs —

„
Vidzemes jacht-

klubs". Rīgas „jachtsmeņi" katru gadu

noturēja vairākas eksternas sacīkstes

gan Daugavā, Lielupē, gan Ķīšezera, gan

atklātā jūrā. Ikgadus rīkotas arī starp-

tautiskas sacīkstes. Arī paši rīdzinieki

— „jachtsmeņi" ņēmuši dalību starp-
tautiskas regatēs ārzemēs. Abiem jacht-
klubiem pirms kara bija arī savas jach-
tu būvētavas, kas izlaidušas vairākas

teicamas jachtas. Karš izpostīja arī šo

sporta nozari.

Medību sports pirms kara, blakus

vingrošanai un ūdenssportam, bija vis-

iecienītākais sporta veids. Arī šinī ziņā

Rīga atradās un vēl tagad atrodas se-

višķi labvēlīgos apstākļos. Medībām no-

derīgi gan daudzie meži, gan ezeri un

purvi Rīgas apkārtnē. Tāpēc arī sapro-

tami, ka jau 1866. g. nodibinājās Rīgas

aristokrātiskā Strēlnieku biedrība, kas

vēl tagad ir viena no bagātākām Rīgā.

Šās biedrības nekustamais īpašums —

Strēlnieku dārzs, kura platība 8,9 ha,

resp. 89,030 kv. mtr., ir vairāku simtu

tūkstošu latu vērts. 1898. gadā nodi-

binājās otra plašākā toreizējā mednieku

biedrība — „Ķeizariskā medības kusto-

ņu pavairošanas un pareizas medības

b-ba", tag. „Rīgas mednieku b-ba".

Riteņbraukšanas sports attīstās

deviņdesmitos gados. 1886. g. dibinās

„I Rīgas riteņbraucēju b-ba", kas Strēl-

nieku dārzā izbūvē pirmo treku. Visās

līdz šim minētās biedrības galvenām
kārtām biedri bija vāci. Tāpat kā arī

vēl 1898. g. dibinātā „II Rīgas riteņ-

braucēju b-bā". Šinī biedrībā tomēr

jau sāk uzņemt arī latviešus un 4 gadus
vēlāk latvieši, nemierā ar vācu vadību,

aiziet no biedrības, bet vēlāk atkal at-

griežas un pārņem vadību savās rokās,

tā liekot pamatu jau vēlāki noteiktai

pirmai latviešu sporta biedrī-

bai — tag. „Latvijas sporta biedrība".

Šī biedrība Nikolaja, tagad Valdemāra

ielā 65/67 iegūst sev 2,5 ha lielu ne-

kustamu zemes īpašumu un drīz vien
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Noenkurotās būrjachtas AB dambī pirms kaŗa.

izbūvē otru treku Rīgā, ziemā ierīkojot

laukuma vidū arī slidotavu. 1898. g.

dibinās jau trešā riteņbraucēju biedrība

— „Unions". Arī „Unions" Strēlnieku

dārza atzarojuma nomātā gruntsgabalā,
Elizabetes ielā, saviem līdzekļiem iz-

būvēja nelielu sporta laukumu un uz-

cēla treku riteņbraukšanai. „Unioins"

pulcēja ap sevi galvenām kārtām vācu

sīkpilsoniskās aprindas, tāpat kā 1903.

g. Pārdaugavā vācu dibinātā Āgens-

kalna vingrošanas un sporta b-ba", kas

vēlākos gados piekopa arī vēl riteņ-

braukšanu, ziemas sportu un šaušanu.

1909. g. Baldones ielā 7, biedrība uz-

cēla savu namu, kur izbūvēja otru pēc

Rīgas vingrošanas b-bas lielāko vingro-

šanas zāli. Tanī pašā 1903. g. nodibi-

nājās vēlāk ar futbolu ļoti populāri

kļuvusi „Sporta b-ba Ķeizarmežs (Kai-

serwald)". Šo biedrību dibināja vairāki

Rīgā dzīvojošie angļi kopā ar vāciem.

„Kaiserwald's" Meža parkā pie Ķīšeze-

ra vēlāk ierīkoja nevien jauku mītni, bet

arī savu, otro Rīgā, futbola laukumu un

peldētavu Ķīšezerā. Svētdienās še val-

dīja liela rosība. Nevien zaļumnieku iz-

braucienos, bet arī sporta izrīkojumos.
Futbola spēli Rīgā ieveda 1900. g.

anglis Hols, kurš kopā ar citiem ang-

ļiem nodibināja Rīgā pirmo komandu

un pie „Zalamandra" fabrikas ierīkoja

Rīgā pirmo futbola laukumu. Otru ko-

mandu Hols pēc tam nodibināja pie

„Kaizerwald'a". Šī komanda pēc tam

skaitījās viena no labākām Krievijā.

Smagatlētika atrada sev piekritē-

jus jau deviņdesmitos gados, kad Va-

kareiropā uzpeldēja daudzi spēka vīri,

gan svaru celšanā, gan grieķu romiešu

cīņā. 1890. g. pēc pirmā Rīgas cirkā sa-

rīkotā stiprinieku čempionāta uz cir-

kus ekonoma Bekmaņa un Kančevska

ierosinājumu nodibinājās „I Rīgas atlē-

tikas klubs", no kura nācis slavenais

pasaules čempions Hakenšmidts. Še sa-

vus pirmos ierosinājumus guvuši arī abi

pirmie latviešu svaru cēlēji — pasaules

rekordisti Krauze un Sedots un cīkstoņi

J. Polis un Blumbergs-Rasso. 1902. g.

nodibinājās „II Rīgas atlētikas klubs",

kur pulcējās galvenām kārtām latvieši.

Līdz 1900. g. latvieši vispār ļoti maz

piekopa sportu un maz viņu arī bija pa-

stāvošās, jau diezgan lielā skaitā, vā-

ciskās sporta biedrībās. Ja kāds lat-

vietis arī bija iestājies kādā sporta bie-

drībā, tas uzdevās sevi par vācieti. Lat-

viešus arī gandrīz nemaz neuzņēma par

biedriem sporta biedrībās. Bijuši vai-

rāki gadījumi, kad latviešiem, kas bi-

ja nodomājuši iestāties kādā no pastā-

vošām sporta biedrībām, nācies pat mai-

nit savu latvisko uzvārdu pret kādu

svešāki skanošu. Piemēram: no kāda

Ozola radās Bernē, tāpat kā no Kal-

niņa-Kalnings.

Vieglatlētika parādās tikai 1900. g.

To ieveda vācieši brāļi Oskars un Pauls

Luti, kas sākumā darbojās „Unionā" un

vēlāk „Kaiserwald'ā". Pirmie vieglatlē-
tikas paņēmieni, kurus piekopa, bija
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lekšanas, skriešanas un mešanas. Oskars

Lūts toreiz ar 6,55 mtr. turēja Krievijas
rekordu tāļlēkšanā ar ieskriešanos, bet

„Āgenskalna vingrošanas un sporta bie-

drības" Alslebens ar 6,61 mtr. Baltijas
rekordu.

1902. g. vieglatlētikas sekcija nodibinā-

jās arī pie „II Rīgas riteņbraucēju bie-

drības". Tā saucās „Guter Wille" („La-

ba griba"). To dibināja brāļi Dikmaņi
Vilde, Miezīts, Malchaus un pirmais

Baltijas meisters 1500 mtr. skrējienā

Knifs. Vēlāk no „Guter Wille" 1909. g.

dibinājās stipri liberālais „Amatiers",

kur iestājās galvenām kārtām latvieši.

Līdz tam latvieši, kā jau aizrādīts, pul-

cējās vienīgi ap latviskāko „II Rīgas

riteņbraucēju biedrību". Bet arī še tie

rekrutējās galvenām kārtām no latviešu

turīgākām aprindām, kā: namīpašnie-

kiem, advokātiem, būvuzņēmējiem un

meisteriem. Kādam zellim jau bija maz

izredzes tikt uzņemtam, par vienkāršu

strādnieku nemaz ir neminot.

Pirmā latviešu dēmokratiskākā sporta
biedrība pirms kara bija 1907. g. dibi-

nātais „Marss", kas īsā laikā uzplauka

par redzamu sporta biedrību un ieka-

roja sev tiesības un vārdu nevien šau-

ros Rīgas apstākļos, bet arī visas Krie-

vijas un pat pasaules mērogā. No

„Marsa" nākuši nevien daudzi latvju
izcilus riteņbraucēji, kā: M. Beitlers,

A. Auns, R. Plūme, bet arī vieglatlēti

un smagatlēti un Krievijas un pat pa-

Skats uz Rīgas jachtkluba mītni.

saules rekordisti. Tādi, piem., bija pazī-
stamie svaru cēlēji — Krievijas rekordi-

sti J. Bumbuls un J. Bachmans un pa-

saules rekordisti A. Neilands, L. Alekss

un A. Sedots. Svaru celšanā pirms kara

„Marsam" piederēja 10 Krievijas un 3

pasaules rekordi. Savu sporta laukumu

un treku „Marss" ieguva un izbūvēja

jau 1909. g. Pēterburgas, tag. Vidze-

mes šosejā 22. Laikā no 1910.—1914. g.

„Marss" skatījās ar pilnu tiesību viena

no priekšzīmīgākām un rosīgākām spor-

ta biedrībām nevien Rīgā, bet visā Krie-

vijā, pulcinot ap sevi ap 500 biedru.

Bez riteņbraukšanas, vieglatlētikas un

smagatlētikas „Marss" piekopa arī slidu

sportu, boksu, futbolu un vingrošanu.

Pirmos pamatus vingrošanai latvie-

šiem še lika Voldemārs Cekuls un Jean

Roosts.

„Marss" tāpat kā II Rīgas riteņbraucēju
biedrība" un „Amatiers" sekmīgi kon-

kurēja ar daudz labvēlīgākos apstākļos
esošām vācu sporta biedrībām visās

sporta nozarēs.

Ziedu laikus sports Rīgā piedzīvoja

pirmskara pēdējos 4 gados. Rīgas spor-

tistu izcilus labie panākumi 1912. g. I

Viskrievijas olimpiādē Kijevā sagādāja

Rīgai plašu ievērību arī ārpus Krievi-

jas robežām. Ar savām pāri jau 20

dažādām sporta biedrībām, ar vairāk

simts biedriem katrā (II Rīgas riteņ-

braucēju", Marsā", „Unions" pāri ik pa

400) Rīga kļuva vēl plašāki pazīstama
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Tradicionālā jollu regata Ķīšezerā.

sakarā ar pasaules V. olimpiādi

1912. g. Stokholmā. No 227 Krie-

vijas olimpiskās ekspedicijas dalībnieku

skaita pāri 50 nāca no Rīgas, pie kam

rīdzinieki guva vislabākos panākumus.

H. Bļaus šaušanā uz māla baložiem sīvā

konkurencē ieguva goda pilno II vietu

un sudraba medali. Vienīgais no visas

Krievijas komandas dalībniekiem. Lau-

zēji: Miezīts, Farnasts un J. Polis savās

klasēs, kur bija vairāk kā 80 dalībnieku,

un bija jālaužas 3 nedēļas, iekļuva fi-

nālā un ieguva vēl — abi pirmie cetur-

tās, bet Polis piekto vietu.

II Viskrievijas olimpiādē 1914. g. Rī-

gā rīdzinieki paņēma gandrīz visas uz-

varas. Viens pats „Marss" ieguva 10

pirmās, 2 otrās un 5 trešās vietas, bet

kopā 45 punktus. No „marsiešiem" sa-

vukārt vieglatlēts K. Ozols, ieguva viens

pats 3 uzvaras un 1 otro vietu, pie
tam uzstādot pirmos Krievijas rekor-

dus akmens grūšanā un smaguma svie-

šanā. „Marsa" skrējējs gargabalnieks
A. Kapmals uzvarot 40.200 km mora-

tona skrējienā Jelgava-Rīga 2 st. 59 m.

40 sek. ar to atzīmēja jaunu Krievijas
rekordu. „Marsa" riteņbraucējs A. Auns

savas nenogurstošās spējas pierādīja

grūtā 250 klm. šosejas riteņbraukšanā

Rīga-Šauļi-Rīga, uzvarot 10 st. 9 min.

41 sek. Soļošanā sīkstais un spēcīgais

„marsietis" A. Rukss gadu no gada tu-

rēja visās distancēs, sākot ar 2 un bei-

dzot 25 km nevien Rīgas un Baltijas,
bet arī Krievijas rekordus.

lecienītākais sporta veids toreiz bija ri-

teņbraukšana, gan uz treka, kādu Rī-

gai toreiz bija veseli 4, gan uz šosejas.
Līdz ar to stipri uzplauka arī velosi-

pēdu rūpniecība. Viena pati Leitnera

fabrika izlaida gadā pāri 10.000 velosi-

pēdu. Ūdenssportā rosība bija vienīgi

jachtu sportā un airēšanā. Turpretim

peldēšana neatrada tādu piekrišanu, kā-

du varēja sagaidīt, ņemot vērā Rīgas

un apkārtnes lielo ūdeņu bagātību,
1905. g. tikai dibinātā „I Baltijas peldē-

tāju biedrība" nekad nav varējusi uz-

skaitīt tik kuplu biedru skaitu kā pā-

rējās sporta biedrības. Tās piemēram

nav sekojusi arī neviena cita biedrība

Rīgā, izņemot vienīgi Jelgavu. Visā vi-

sumā tomēr jāsaka, ka ūdenssports

pirms kara neatrada pienācīgu piekri-
šanu. Pa daļai tāpēc, ka tas bija visdār-

gākais, kas prasīja lielus līdzekļus un

bija pa kabatai tikai turīgākai pilsoņu

šķirai, pa daļai tomēr arī tāpēc, ka tas

bija sevī noslēdzies un to maz propa-

gandēja.

II Pēc kara.

Biedrošanās tieksmes latvju tautā, kas

izriet no latvjiem piemītošās viesmīlī-

bas, bijušas arvien lielas. Reti kādā

tautā pēc kara tās izpaudušās tik spilg-
ti kā pie mums. To jo spilgti pierā-

da pēc kara Latvijā dibināts bīedrī-
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bu skaits — 9.600. No tām Rīgā
vien 2565, t. i. 26,720/o, kaut gan Rī-

gas iedzīvotāju skaits 377.917 dod ti-

kai 18,9%. Bet vēl jo spilgtāki Rīgas
vadošā lomā redzama Rīgā dibināto un

pastāvošo sporta biedrību salīdzināju-
mā ar tām visā Latvijā. Kopš 1920. g.

visā Latvijā dibinātas (pēc 1931. g. da-

tiem) 9600 dažādas biedrības. No tām

Rīgā 2565. Kamēr pārējā Latvijā pir-

mā vietā ir kooperatīvi (2742) un kul-

tūras (2722) biedrības, t. i. ik pa 28,5%

no kopējā biedrību skaita, Rīgā kul-

tūras biedrību skaits (935) dod jau

36,5% no 2565 Rīgas biedrību kopskai-
ta. Sporta organizāciju skaits visā La-

tvijā 480, t. i. tikai 5% no visu 9600

lielā pārējo biedrību skaita. Rīgā re-

ģistrēto 155 sporta organizāciju skaits

salīdzinot ar pārējām Rīgā pastāvošām

organizācijām dod nedaudz vairāk —

6,2%, bet 155 Rīgas sporta organizā-

cijas no kopējā sporta organizāciju
skaita Latvijā 480 dod jau pāri 33%,

resp. V3no visu sporta organizāciju
skaita.

Vēl jo svarīgāka ir Rīgas kā sporta cen-

tra loma, salīdzinot ar provinces sporta
biedrību darbības rosīgumu, biedru

skaitu un šo biedrību akumulēto vēr-

tību ziņā. Piem.: biedrību ierīkotie

sporta laukumi, celtnes, sporta rīki, lab-

ierīcības v. t. L

Ūdens sportā Rīga ieņem dominē-

jošo lomu. No Latvijā pastāvošiem 9

jachtklubiem Rīgā 5: Rīgas jachtklubs,

Vidzemes, Latvijas, Rīgas jūrmalas un

Baltijas. Visiem 9 jachtklubiem kopā
ir 217 būru laivas, 76 motorlaivas un

37 ledus jachtas un buru laivas. 5 Rīgas

jachtklubiem no tām ir 152 jachtas un

būru laivas, 68 motorlaivas un 32 le-

dus jachtas, pāri 700.000 ls kopvērtībā.
Bez tam trīs lielākiem Rīgas jachtklu-
biem: Rīgas, Vidzemes un Latvijas ir

pašiem savi nekustami īpašumi: kluba

mājas un laivu noliktavas, segtas ostas

v. t. t., kur ieguldīti pāri 300.000 ls. Še

klāt vēl nāk Rīgas airētāju klubs, airē-

tāju biedrība „Neptuns" un „Rīgas dā-

Rīgas jachtkluba jachta Brega ex. Pan.

mu airētāju biedrība", kūpam nevien

savas 26 sacīkšu airlaivas, bet arī savas

mītnes un laivu novietošanas šķūņi. Šo

biedrību celtnes ar inventāru ap 50.000

ls vērtībā. Bez tam savas laivas, kuru

caurmēra vērtība ap 2000 ls ir vēl „Ūni-

versifātes sportam", „Latvijas sporta bie-

drībai" un korporācijām „Letonija" un

„Selonija", kas kopā ar RAK 15, „Nep-
tuna" 7un „Rīgas dāmu airētāju bie-

drības" 4 airlaivām dod 30 airlaivu lie-

lu flotiliju, apm. 60.000 ls kopvērtībā.

Še klāt vēl nāk pēdējā laikā, ļoti ie-

cienītas, mazas, bet ērtas kanusa lai-

viņas. To kopskaits Rīgā pāri 100, bet

caurmēra vērtība 200 ls, pāri 20.000 ls

kopvērtībā.

Turpretim maz attīstīts peldēšanas

sports, kas prasa vismazāk līdzekļu
vasarā. Še tikai pēdējos pārs gados
radusies drusku lielāka rosība sakarā

ar Rīgas pilsētas peldētavas izbūvi Ba-

lasta Dambī, blakus „I Baltijas peldēša-

nas biedrībai", kas saviem līdzekļiem

uzturēja uz Daugavas, līdz šim vienīgo

Rīgā, brīvas dabas peldētavu, še ie-
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Latvijas jachtkluba vasaras mītne.

guldot pāri 20.000 ls līdzekļu. Ja še

vēl pieskaita „Kaiserwalda" nelielo celt-

ni Ķīšezermalā, kur ieguldīts apmē-

ram 10.000 latu, tad tas ir viss, ar ko

Rīga var lepoties peldēšanas sporta iz-

kopšanā. Kopsummā tas sastāda

1.160.000 ls.

Liels trūkums ir slēgtu telpu peldētavas,

resp. peldbaseina trūkums, ar kādu to-

mēr var lepoties daudz nelabvēlīgākos
materiālos apstākļos atrodošies mūsu

kaimiņi igauņi — Tallinā, kur ir to-

mēr priekšzīmīgs peldu baseins. Ne-

maz jau neminot moderno Helsinku

pilsētu peldbaseinu. Abi šie mūsu kai-

miņu peldbaseini savienoti ar pirtīm un

viņiem arī liela sociālhigiēniska nozī-

me. Bez tam labi nostādīta peldbasei-
na ekspluātēšana, savienojot peldba-
seinu kopā ar pirti, dūšām v. t. 1. pil-

nīgi atmaksājas, kā tas ir piem.: Mag-
deburgā un citās Vācijas pilsētās. Še

Rīgas pilsētai vistuvākā nākotnē pa-

veras plašs darba lauks. Pirmais pasā-

kums tam jau likts ar brīvpeldētavu iz-

būvi uz Daugavas pie pontontilta un

Zvirgzdu salas, ar gaisa un saules van-

nām savienoto brīvpeldētavu ierīci pie

Māras dīķa Pārdaugavā un pie Ķīšezera
Meža parkā, kā arī minētās sporta brīv-

peldētavas ierīci Balasta dambī. Rīgas

un apkārtnes 3623 ha liela ūdeņu pla-
tība no 21.073 ha. Rīgas pilsētas kop-

territorijas paver neizsmeļami lielas

ūdens sporta plašas izkopšanas iespē-

ju, kas ar laiku var atmaksāties arī

saimnieciskā ziņā, ja mēs tikai pratī-

sim lietprātīgi noorganizēt paši savu

jachtu un laivu būvi, kā tas pa daļai

jau bija pirms kara. Pirmais pasākums
tam jau likts arī pēdējos gados tagad,
ievedot mazo jūras jolu klasi. Šās ma-

zās jolas izmaksā tikai apmēram V*»

ko maksā lielās jachtas, un pie tam

mēs it labi tās varam paši būvēt še

Latvijā, izmantojot savu koku materiā-

lu un darbu. Sevišķi tagadējos krizes

apstākļos — lielās un dārgās jachtas
tikai nedaudziem pieejamas. Pie tam

nav jāaizmirst pazīstamais angļu sa-

kāms vārds: „jo mazāka jachta, jo smal-

kāks sports". Līdz šim Latvijā uzbūvē-

tas jau 22 tādas mazas jūras jollas. Reiz

taču jāatmet līdz šim piekoptā prakse
— pirkt to ārzemēs, kas ārzemniekiem

pašiem vairs neder, kaut tas iznāktu arī

lētāki. Še savs vārds atkal sakāms arī

valdībai un pilsētai; no vienas puses

ierobežojot ārzemēs būvēto jachtu ie-

vešanu, no otras puses, veicinot pašu

zeme buveto jachtu un laivu izplatī-
šanos.

Cik liela prasība pēc peldētavām un

gaisa un saules vannu ierīcēm Rīgā,
rāda pilsētas minēto 2 bezmaksas un

2 maksas peldētavu apmeklētāju skaits.

Daugavas peldētavu (pie pantontilta),
kas bija atvērta no 5. jūlija līdz 15. ok-

tobrim 1931. g., apmeklējušas 102.396

personas (1930. g. — 135.137): 65.454 vī-

rieši, 36.942 sievietes. Samērā lielais I

klases apmeklētāju skaits — 37.133

(51.092), pie samērā augstas ieejas mak-

sas — 20 sant., liecina, ka rīdzi-
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nieki gatavi nest arī zināmus materiā-

lus upurus šai ziņā. 11. klases apmek-

lētāju skaits bijis 64.937 (83.566). Še

maksa tikai 5 sant. Samērā liels arī,

ņemot vērā lielo atstatumu no pilsētas,

Ķīšezera peldētavas apmeklētāju skaits

— 11.443 (10.573), kas komplektējies

galvenām kārtām no svētdienas zaļumu

izbraucējiem. Māras dīķa bezmaksas

peldētavu apmeklējušas 46.373 (80.579)

personas: 22.700 vīrieši, 23.673 sievie-

tes. Vismaz tik pat daudz apmeklētāju
nāk arī uz Zvirgzdu salas bezmaksas

peldētavu. Rīgas sporta peldētavu ap-

meklētāju skaits pāri 25.000, tā kā visu

Rīgas peldētavu apmeklētāju kopskaits

pāri 235.000 (270.000). Vasaras karstā-

kās dienās visas peldētavas bijušas pār-

pildītas. Liels trūkums Rīgai ir mo-

dernu gaisa un saules vannu peldētavu

ierīce, savienota kopā ar sporta un spē-

ļu laukumiem, kā tas ir piem. Berlīnē

„Eichkamp'a" brīvdabas peldētavā. Tādu

brīvdabas peldētavu ierīkošanai, pie Rī-

gas pilsētas bagātīgās zemes platības,
vietas diezgan. Pirmos pasākumus pil-
sēta jau darījusi ierīkojot, kaut arī ti-

kai bērniem, spēļu un rotaļu laukumus

līdz ar apsauļošanās un peldēšanas ie-

spēju 1905. g. parkā. Še būvējamā sta-

diona projektētais peldbaseins būs tam

skaists papildinājums.

Vieglatlētika, vingrošana un futbols at-

raduši vislielāko piekrišanu tagad vis-

plašākās tautas masās. Šie sporta un

veselības uzturēšanas veidi ir masu

sports vārda pilnā nozīmē. Sakarā ar

to mūsdienu sporta'nostādīšanas pro-

blēma valstī, pilsētās, kļūva par akūtu

tautas veselības, sociālās higiēnas un

sociālās politikas jautājumu. Kultūrā-

lākās Vakareiropas valstis, kā piem.:

Francijā, Itālijā, Čechoslovāķijā, spor-

tam un fiziskās audzināšanas jautājuma

nostādīšanai vispāri piešķir tik lielu no-

zīmi, ka tur šo lietu kārtošanai pastāv

pat atsevišķas ministrijas. Francija savā

šā gada budžetā paredzējusi milzu

summas 1200 sporta laukumu izbūvei

visā Francijā, nodarbinot šos darbos

Latvijas jachtkluba jachta Beatrise ex. Conderella.

bezdarbniekus. Vācijā, kur sporta jau-

tājums atrisināts vislabvēlīgāki, 86 pil-

sētās, kur iedzīvotāju skaits pārsniedz

50.000, pēc 1931. gada oficiāliem da-

tiem, iegūtiem aptaujas ceļā, pastāv

3.976 sporta laukumi ar 60,46 milj. kv.

mtr. lielu platību, 342 vingrošanas zā-

les 625,111 kv. mtr. platībā. No tām

127 pieder pilsētām, 29 valsts, 15 ar-

mijai, biedrībām 62, privātiem 109. Tad

166 peldētavas 39.100 kv. mtr. platības,
403 maksas un 92 bezmaksas brīvdabas

peldētavas, 98 maksas un 23 bezmak-

sas gaisa un saules vannu peldētavas,
244 bezmaksas un 117 maksas slidota-

vas, 42 aerodromi. Bez tam sporta

rīcībā atrodas 840 treneri, 2.997 vin-

grošanas skolotāji un 1.009 vingro-

šanas un sporta skolotāji, resp. ko-

pā 4.846 mācības spēku ar speciā-

lu sporta izglītību. Pilsētās ar pāri

200.000 iedzīvotājiem pie pilsētas val-

dēm pastāv speciālas „sporta pārval-

des". Jo lielāka pilsēta, jo samērā vā-

jāki tā apgādāta ar sporta laukumiem,

vingrošanas zālēm, peldētavām v. t. 1.

Visas Vācijas pilsētas sporta labierī-

cību ziņā pārspēj Ķelne ar saviem 273
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Latvijas jachtkluba jachta Smret.

sporta laukumiem, 3 slēgtu telpu spor-

ta hallēm, un 88 vingrošanas zālēm. Pat

Berlīnei ar pāri 4 milj. iedzīvotājiem
ir tikai 163 sporta laukumi, kaut gan
še 491 vingrošanas zāles un 11 slēgtu

telpu sporta halles. Trešo vietu ieņem

Hanovera ar 118 sporta laukumiem, 62

vingrošanas zālēm un 1 slēgtu telpu

sporta halli.

Cik lielu vērību citās valstīs, resp. pil-
sētās Vakareiropā, par Ameriku jau ne-

maz neminot, piegriež sporta vajadzību

apmierināšanai, sevišķi spilgti pierāda

Holande, kur katrs metrs zemes pla-
tības ar zeltu atsverams. Neskatoties

uz to, vienā pašā Amsterdamā ir pāri
400 futbola laukumu vien.

Rīga sporta labierīcību ziņā tālu pa-
likusi pakaļ. Pat mūsu kaimiņi igau-

ņi šinī ziņā tālu aizsteigušies mums

priekšā. Tallinā ir nevien samērā plašs
stadions, Katrintālē 8.000—10.000 ska-

tītājiem, bet arī priekšzīmīgs peldba-
seins slēgtās telpās. Neskatoties uz sa-

mērā lielo Rīgas sporta biedrību skaitu

— pāri 40, kas piekopj vieglatlētiku un

futbolu, savi laukumi ir tikai 7 sporta

biedrībām. Tie ir vieglatlētikai un fut-

bolam piemērotie: 1) Latvijas sporta

b-bas stadions ar segtām tribinēm 1000

apmeklētājiem un stāvvietām 6.000—

7.000 ; 2) Armijas sporta kluba laukums

arī nelielām segtām tribinēm; 3)

Sporta b-bas «Marss" laukums ar treku

Vidzemes šosejā 22-a un 4) Sporta

b-bas „Unions" kopā ar 3 citām bie-

drībām („Vanderers", Rīgas airētāju

klubs un Vācu vecāku b-ba) no Strēl-

nieku b-bas nomātais laukums. Arī

abiem pēdējiem laukumiem ir nelielas

segtas tribīnes 400—600 skatītāju no-

vietošanai. Speciāli tikai futbolam pie-

mēroti nelieli laukumi ir sporta b-bai

„Kaizervald's" Meža parkā pie Ķīšezera,

Kundziņsalas sporta b-bai un Strazd-

muižas izglītības b-bai pie Juglas. Lie-

lākais no šiem sporta laukumiem ir Ar-

mijas sporta kluba laukums ar 277x165

= 45.705 kv. mtr. lielu platību. Še at-

rodas 2 futbola laukumi: sacīkstēm

105x70 mtr. un treniņiem 100x60 mtr.

Skrejceļš 401,2 mtr. Jarš un 5 mtr. plats.
Taisnais skrejceļš 140 mtr. garš un 13

mtr. plats. Laukumā ierīkotas atklātas

sēdvietas 3.000 personām un segtas 800

personām. Laukuma vienā galā ierīkots

arī tenisa laukums, bet gar Marijas ielu

kara resors, kura rīcībā atrodas viss

laukums, tagad izbūvē modernu šautu-

vi Rīgas garnizona vajadzībām, kas

nav pabeigta. Pēc nobeigšanas viņas

garums būs 300 jardi. Ziemā ASK uz

sava laukuma ierīko un uztur 115x60

= 69.000 kv. mtr. plašu slidotavu un

bez tam vēl apkārt futbola sacīkšu lau-

kumam speciālu, vienīgo Rīgā, skrej-

ceļu ātrslidotājiem. Laukuma izbūvē

ASK ieguldījis savus līdzekļus ap

100.000 ls.

Latvijas sporta b-ba var lepoties ar lab-

ierīcību ziņā bagātāko stadionu Latvi-

jā, tā ierīkošanai b-ba savā 33. gadu

pastāvēšanas laikā ielikusi milzu līdzek-

ļus. Visa stadiona apbūves platība

200X120 = 24.000 kv. mtr. Še biedrība

ierīkojusi arī 3 tenisa un 1 rokas bum-

bas spēļu laukumu. lerīkota silta gar-
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Pilsētas jaunierīkotais sporta laukums 1905. g. parka tuvumā

derobe, dušas, izrīkojumu zāle ar pla-

šām telpām biedrības vajadzībām. Paša

sporta laukuma platība 120X90 = 10.800

kv. mtr. ar 317 mtr. garu skrej celiņu.
Ziemā biedrība ierīko un uztur uz lau-

kuma 110X80= 8.800 kv. mtr. plašu sli-

dotavu. Biedrības īpašumos ieguldīti

pāri 450.000 ls. Sporta b-bai „Marss"

ir neliels sporta laukums Vidzemes šo-

sejā, kuru tā ieguvusi un izbūvējusi jau

pirms kara. Še tagad atrodas vienīgais

Rīgā treks, kādu pirms kapa bija 4.

Treka ceļa garums 250 mtr., skrej celiņa
— 232 mtr. Visu „Marsa" īpašumu vēr-

tība pārsniedz 60.000 ls. „Uniona" lau-

kuma izbūvē ieguldīti pāri 30.000 ls.

Ši laukuma apbūves kopplatība 110X60

= 6.600 kv. mtr.
,

bet futbola laukuma

— 90X50 mtr. Skrejceliņa garums 273

mtr.

Vingrošanas zāles Rīgā ir tikai 2 bie-

drībām: Rīgas vingrotāju b-bai un

Āgenskalna vingrošanas un sporta bie-

drībai. R. V. B. Vingrotāju ielā 1 ir

pašai savs 1880. g. celts divstāvu ķie-

ģeļu nams. Tā būve b-bai izmaksājusi
60.000 zelta rubļu. Bet tagadējā vēr-

tība kopā ar visām labierīcībām un

inventāru sniedzas pie 250.000 ls. Vin-

grošanas zāle, viena no lielākām Rī-

gā, ir 27X15 = 405 kv. mtr. platības. le-

rīkotas arī siltas dušas. Daudz mazākā

apmērā ir Āgenskalna vingrošanas un

sporta b-bas zāle, Baldones ielā 7, kur

biedrībai pašai savs pirms kara vēl cel-

tais divstāvu mūra nams. Šīs biedrības

īpašumos ieguldītais kapitāls ap 100,000

ls liels. Bet visu tikko minēto sporta
biedrību akumulatais kapitāls ir ap 1

milj. ls liels. Šī summa dubultojas, ja
še klāt vēl pieskaita pārējo sporta bie-

drību ieguldītos līdzekļus gan no Rī-

gas pilsētas nomātos sporta laukumos

(piem. Ķieģeļu ielā, Arkādijā, Hipodro-

mā), kā arī iegādātā sporta un citā

inventārā. Piem.: Jaunekļu Kristīgā

Savienība, kas nomā pilsētas sporta lau-

kumu Ķieģeļu ielā, šā laukuma izbūvē

vien ieguldījusi ap 100.000 ls. Rīgā da-

žādu sporta biedrību 25 izbūvētie tenisa

laukumi ir kopvērtībā vismaz 50.000—

60.000 ls.

Motorsports, kaut gan nav diezin

cik plaši attīstījies, tomēr spēlē jau

ievērojamu lomu. Latvijas automobīļu
un aero kluba biedriem ir kādi 80 pri-

vāti auto ar 7.000 ls mašīnu caurmērā

vērtību, bet 560.000 ls kopvērtībā. Ap-
mēram tik pat daudz ir arī otram Rī-

gas lielākam auto klubam: Latvijas re-

publikas automobīļu klubam. Jaundibi-

nātiem „Touring" kluba biedriem ir 30

auto. Še klāt vēl nāk pāri simtam mo-

tocikletu, kas pieder Rīgas diviem mo-

tocikletistu klubiem, apm. 200.000 ls

kopvērtībā. Ja še klāt vēl ņem mūsu

divu privāto aero klubu: Latvijas avi-

ācijas biedrības un Latvijas republikas

lidotāju kluba īpašumos (mašīnās un

angaros) ieguldītos līdzekļus vismaz

100.000 ls apmērā, tad dabūjam tuvu

3 milj. ls lielu summu, kas kopā ūdens-
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sportā ieguldītiem 1,16 milj. ls un apm.

ar 1milj. ls vieglatletikās, futbolā un vin-

grošanas biedrību akumulēto sporta rī-

cības kapitālu dod jau ievērojamu pāri

5 milj. ls lielu kopsummu.

Aktīvo sportistu skaits Rīgā

pēdējos gados strauji audzis. 17 pa-

stāvošās pilsoniskā sporta savienībās

reģistrēto Rīgas sporta biedrību aktīvo

sportistu kopskaitlis vien sniedzas pāri

12.000, bet šo biedrību biedru kopskaits

tuvu 20.000. Še klāt vēl nāk 2.000—

3.000 savienībās vēl nereģistrēto, mazāk

aktīvo sporta biedrību biedru un ap

2.000 Rīgas strādnieku aktīvo sporti-

stu, kas apvienoti savā speciālā strād-

nieku sporta savienībā. Tā kā visu Rī-

gas sporta organizācijās apvienoto bie-

dru kopskaitu var noteikt 25.000 lielu.

No tiem pāri par 14.000 aktīvu sportistu

vien. Bet šo 14.000 aktīvo sportistu rī-

cībai pieejamas sporta labierīcības ne-

atbilst pat viselementārākam moderna

sporta prasībām. Jau sporta laukumu

ziņā Rīgas sportisti nostādīti ļoti ne-

labvēlīgos apstākļos. Četriem privāto

sporta biedrību vieglatlētikas piekop-
šanai noderīgiem sporta laukumiem var

vēl pievienot tikai divus pilsētas sporta
laukumus: 31.462 kv. mtr. apbūves lie-

lo sporta laukumu Ķieģeļu ielā un

24.853 kv. mtr. lielo Uzvaras parka

sporta laukumu. Pirmo no tiem saviem

līdzekļiem izbūvējusi Jaunekļu Kristīgā

Savienība, kuras rīcībā laukums izno-

māts uz 12 gadiem. Uzvaras parka lau-

kums, kur bez tam vēl ierīkoti arī 3

tenisa laukumi, līdz ar sporta māju, no-

doti Strādnieku Sports un Sargs orga-

nizācijas lietošanā un rīcībā. Kopā ar

3, tikai futbolam piemērotiem, sporta
b-bas „Kaiservald", Kundziņsalas spor-

ta b-bas un Strazdumuižas izglītības
b-bas laukumiem, un pa daļai vieglat-

lētikai, futbolam, slēpošanai un motor-

sportam pielietojamo hipodromu, tas

kopsummā dod tikai 10 sporta lauku-

mus. Labierīcības ziņā pilnīgi apmie-

rinošs ir vienīgi L. S. B. stadions. Sil-

tas dušas ir tikai četriem: abiem pil-

sētas, L. S. B. un sporta b-bas ",Unions"

laukumiem. A. S. K. laukumam ir tikai

aukstas dušas, bet „Marsa" laukumam

nekādas. Sporta biedrības, kam nav sa-

vi laukumi, starp tām arī tik plašas or-

ganizācijas, kā: „Ūniversitātes Sports",

„Vanagi", „Aizsargi", Rīgas policijas

darbinieku sporta klubs", „Latvijas
valsts karoga apvienība", kuru biedru

kopskaits pāri 2.000, spiesti nomāt par

augstu maksu pastāvošos sporta lau-

kumus.

Vēl trūcīgāki apstākļi vingrošanā. Bez

jau minētām Rīgas vingrošanas b-bas un

Āgenskalna vingrošanas un sporta b-bas

vingrošanas zālēm, patlaban Rīgā ir vēl

tikai 2 vingrošanas zāles: privāta, ti-

kai 264 kv. mtr. plaša — konservāto-

rijas un 200 kv. mtr. pilsētas — pre-

fektūras vingrošanas zāle. No tām pri-

vātām organizācijām pieejama vienīgi

konservātorijas vingrošanas zāle. No

Rīgas pilsētas skolu vingrošanas zālēm

sporta organizācijām pieejamas tikai

nedaudzas.

Arī slidotavu ziņā Rīga nav nebūt ap-

mierinoši nostādīta. Rīgā pastāvošās 6

slidotavas uztur vienīgi privātas orga-

nizācijas: Latvijas sporta b-ba savā lau-

kumā, Armijas sporta klubs arī savā

laukumā, Vācu vecāku savienība Strēl-

nieku dārzā, bet Jaunekļu Kristīgā Sa-

vienība, Universitātes sports kopā
ar Rīgas vidusskolām un Strādnieku

Sports un Sargs uztur sev slidotavas

uz pilsētas nomātiem laukumiem. Sli-

dotavas visas koncentrētas galvenām
kārtām pilsētas centrā. Tik plašām

pilsētas daļām, kā: Āgenskalnam,

Torņkalnam, Sarkandaugavai, Maskavas

priekšpilsētai un Čiekurkalnam slido-

tavu nav, kaut gan šie rajoni stipri ap-

dzīvoti.

Rīgas pilsētai turpmāk jāpiegriež lie-

lāka vērība sporta labierīcību sagādā-

šanā, jo sporta laukumi, vingrošanas zā-

les, peldētavas mūsu dienās ir jau ele-

mentāras prasības iedzīvotāju, sevišķi

trūcīgāko slāņu — strādniecības, vese-

lības, resp. higiēnas uzlabošanas ziņā.
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Rīgas pilsētas valdes veselības noda-

ļas medicīniskās nozares pārskats, kā

katrs pārskats, bāzējas uz statistiskiem

datiem. Bet reizē še man arī ir jā-

aizrāda, ka vēsturisko notikumu dēļ,

kādiem tik bagāts bija šis 30 gadus il-

gais laikmets, daudzu gadu statistiskie

pārskati un dati ir gājuši zudumā, vai

arī tie ir visai nepilnīgi, pat pretrunīgi.

Tāļāk man ir jāmin, ka šinī īsajā pār-

skatā, laika ierobežotības dēļ, neesmu

domājis dot izsmeļošas ziņas, jo šāds

pārskats par 30 gadu ilgo dzīvību un

nāvi Rīgas pilsētas iedzīvotāju vidū —

ir gadiem ilgs studiju darbs.

Lai tomēr mēs redzētu, kādos apstākļos
Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības sar-

ģiem — vadītājiem un iestādēm bija jā-

darbojas šajos ilgos gados, mums vis-

pirms jāapstājas pie dažām problēmām,

ar kurām saistās Rīgas iedzīvotāju lik-

tenis.

Statistiskie dati par dzīvību un nāvi

Rīgā no 1901—1930. gadam.

XX gadsimteņa pirmais gads uzrāda

Rīgā 327.700 iedzīvotāju, ieskaitot šinī

skaitā 10.590 dzīvi piedzimušos zīdai-

ņus, kas dod dzimstību skaitli 32 uz

1000 iedzīvotājiem. Šinī pašā gadā pir-

majā dzīvības gadā Rīgā miruši 2518

zīdaiņi, kas sastāda zīdaiņu mirstību —

23,7%! Kopējā mirstība 7000 personas,

kas dod mirstību skaitli 21 uz 1000 ie-

dzīvotājiem.
30 gadus vēlāk, 1930. gadā, Rīgā 378.000

iedzīvotāju, ieskaitot 5648 dzīvi piedzi-

mušos zīdaiņus, kas dod dzimstību

skaitli vairs tikai 14,9 uz 1000 iedzīvo-

tājiem. Pirmajā dzīvības gadā miruši

395 zīdaiņi, kas dod zīdaiņu mirstību

— 6,9%. Kopējā mirstība bijusi 5156,

kas dod mirstību skaitli 13,6 uz 1000

iedzīvotājiem.

Šādas Rīgas iedzīvotāju dzīvības un nā-

ves ainas iezīmē 30 gadus ilgā laik-

meta sākumu un beigas.
Bet kādas šis ainas ir laikmeta vi-

dienā?

Pēdējā miera gadā, 1913. gadā, pie pus-

miljona iedzīvotājiem Rīgā piedzima

vairs tikai 11.200 zīdaiņu, tas nozīmē

tikai 22,5 uz 1000 iedzīvotājiem. Šinī

gadā zīdaiņu mirstība gan samazināju-

sies līdz 17%. Kopējā mirstība bija —

8700, vai 17,4 mirstību gadījumu uz 1000

iedzīvotājiem.

Krievijas Rīgu bieži piemeklēja niknā-

kās epidēmijas, piemēram: atguļas tīfs

1907., 1908. un 1909. gados; izsituma

tīfs 1909. un 1910. gados; cholēra 1910.

gadā. Tanī pašā laikā un arī vēlākos

gados — vēdera tīfs, īstās bakas, šar-

laks, difterija, dizentērija. Pēdējā se-

višķi stipra bija 1917. gadā. 1918. gadā
nāves pļauju Rīgā izdarīja influenca,

sevišķi pie visiem tiem slimniekiem,

kas sirga ar sirds un elpojamo orgānu

slimībām. Kara gados arī tuberkulozes

upuru skaits pacēlās divreiz tik aug-

stu, nekā tas bija pirmskara gados.
Piemēram: 1911./13. gados bija 2,4, bet

1916. gadā 4,7 mirstību gadījumu uz

1000 iedzīvotājiem. 1918. un 1919. ga-

dos plašos apmēros pavairojās mirstī-

ba aiz vecuma nespēka, piem. no 1,2

uz 1000 iedzīvotājiem 1913. gadā uz

7,7 uz 1000 — 1918. gadā, kas uzska-

tāms kā spēkus graujošās badošanās

sekas.

Ar 1915. gadu dzimstību skaits jau ātri

iesāk slīdēt uz leju un 1918. gadā uz-

rāda vairs 9, bet mirstību skaits tanī

pašā gadā paceļas līdz 40 uz 1000 ie-
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dzīvotājiem. 1918. gadā tikko 2000 dzim-

stību gadījumu stāv pretim 8900 mir-

stību gadījumiem. Kad 1919. briesmu

gadā pie izsituma tīfa, bakām, dizen-

tērijas un influencas sērgām pienāca

vēl klāt daudzie noslepkavošanas ga-

dījumi, — politiskie un pilsoņu kara

upuri, — mirstību skaitlis šinī gadā

pacēlās nepieredzētā augstumā: 64

uz 1000 iedzīvotājiem. Rīgā 1919. gadā

bija tikai 200.000 iedzīvotāju, ieskaitot

2200 dzīvi piedzimušos zīdaiņus. Šis

gads Rīgai nolaupīja 12.900 cilvēku dzī-

vības.

Kara, revolūcijas, pilsoņu kara un bada

gadi sagrāva visus normālos dzīves ap-

stākļus, sagrāva līdzi arī dzimstību un

mirstību normālos koeficientus — šos

veselas vai sirgstošas tautas dzīves ne-

pārprotamos apzīmētājus. Sērgas savu-

kārt vēl padziļināja tautas traģēdiju —

iznīcību.

Mirstību augsto procentu un epidēmiju

apkarošana, nerunājot jau nemaz par

dzimstību pavairošanu, pirms kara un

kara gados Rīgas pilsētai nenācās

viegli, pirmkārt, slimnīcu trūkuma dēļ,
sociāl-ekonomisko un sanitāro apstākļu
dēļ (slimo kasu, dzīvokļu, kanāiizācijas
etc. trūkumu dēļ), kā arī tādēļ, ka

Rīga bija Krievijas sastāvdaļa, bet Krie-

vija vienmēr ir bijusi izredzētā zeme vi-

sām epidēmijām.
Kā redzējām, dzimstības, veselības un

mirstības ziņā Rīgu Latvijas valsts 1918.

gadā pārņēma visnelabvēlīgākos ap-

stākļos. Rīgas pilsētas pašvaldībai, resp.

veselības nodaļai medicīniskiem, sanitā-

riem un citiem līdzekļiem bija jānospiež

augstais mirstību koeficients, jāapkaro
epidēmijas, jāuzlabo iedzīvotāju vese-

lības stāvoklis, jāpaceļ dzimstību koe-

ficients; vārdu sakot, veselības nodaļas
uzdevums bijis, ir un būs — sargāt dzī-

vību no šūpuļa, resp. mātes miesās —

līdz kapam.

Ja runa iet par dzimstību koeficienta

pacelšanu, tad šis darbs Rīgas pilsētas
veselības nodaļai — bez valsts atbalsta
—

nav pa spēkam.

Rīgas pilsētas veselības nodaļai visos

laikos ir bijusi grūta cīņa ar trīs lie-

lākām tautas sērgām, kas Rīgas pilsētu

nav atbalstījušas ne bijušā Krievijas, ne

arī tagadējā Latvijas valstī. Šīs trīs

sērgas ir: alkohols, tuberkuloze un dzi-

mumslimības. Kā pirmā, tā otrā sērga
ir katras tautas izmirstības iedīgļi.
Katrs progress alkohola izskaušanā no-

zīmē netikvien tautas veselības no-

stiprināšanu, eigenikas uzlabošanu,

resp. pēcnācēju fiziskās un garīgās

veselības pamatu uzlabošanu un no-

stiprināšanu iedzemdināšanas ceļā, tau-

tas lielāku pārticību, bet arī tautas ti-

kumības balstu nostiprināšanu, un līdz

ar to pacelšanos uz augstāku kultūras

līmeni. Alkohola apkarošana reizē ar

to ir jau pirmais svarīgākais solis uz

abu pārējo tautas postu — tuberkulozes

un dzimumslimību novēršanu. Tamdēļ

Latvijas valstij, kā jaunākai vie-

nībai pasaules valstu saimē, būtu jā-

rāda drošsirdības piemērs savas tautas

konstitūcijas nostiprināšanā, jo to prasa

tautas higiēna, bez kuras ievērošanas

neatvairāmi ies bojā agri vai vēlu jeb-
kura tauta, kā to jau mums pierāda

pasaules vēsture.

Tautas, resp. nācijas dzīvības gribas

grāda mērs — ir un paliek viņas jau-
nās pēcaudzes skaitliskais stiprums.

Kāds viņš ir mūsu laikos?

Ja mēs salīdzinām dzimstību un mir-

stību datus no 1901.—1930. gadam, tad

mēs redzam sekošo: 1901. gads uzrāda

normālu dzimstību koeficientu, 32 uz

1000, bet reizē ar to uzrāda arī augstu
mirstību koeficientu, 21 uz 1000. 1913.

gadā dzimstību koeficients jau noslī-

dējis līdz 22,5 uz 1000, lai gan arī mir-

stību koeficients noslīdējis līdz 17,4 uz

1000. 1918. gadā dzimstību koeficients

vairs tikai 9, bet mirstību — 40 uz

1000. 1919. gadā pirmais — 11, otrs —

64 uz 1000. 1920. gadā dzimstību koe-

ficients jau atkal paceļas uz 13,7, bet

mirstību — nokrītas uz 19,3 uz 1000.

1921. gadā dzimstību koeficients pieaug
līdz 16,9, mirstību — nokrītas uz 14,3
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uz 1000. 1930. gads gan uzrāda relātīvi

zemu mirstību koeficientu — 13,6 uz

1000, bet toties progresējošā kārtā tur-

pinās dzimstību koeficienta slīdēšana

uz leju — līdz 14,9 uz 1000.

Kā redzams, mums nav pamata pie-

ņemt, it kā Latvijas valsts pirmos 12

gados Rīgas iedzīvotāju dzīvot gribas

grāda mērs caur savu pēcaudzi būtu

stiprs kvantitātīvā ziņā. Diemžēl jā-

domā par pretējo. Ar Rīgas iedzīvotāju

izmirstības problēmu, bez bioloģiskas
dabas pamatiem, vēl saistīti arī dau-

dzi citi svarīgi dzimstības pamazināša-

nās iemesli, piem. sociālekonomiskie fak-

tori, kā arī mātes un bērna aizsardzības

likuma nepilnības. Tālāk jāpašvītro, ka

tagadējā Rīga vairs nav fabriku pilsēta,

rūpniecības centrs, kāda tā bija pirms

pasaules kara, un tā līdz ar apkārtni
daudz retāk apdzīvota kā senāk. Rīgas

sanitārie apstākļi arī uzlabojušies, at-

tīstījusies slimo kasu darbība, papla-
šinātas vairāk kā līdz normāliem ap-

Rīgas pilsētas slimnīcas galvenā ēka.

stākļiem pilsētas slimnīcas — viss tas

gan runā par labu Rīgas iedzīvotāju

veselības uzlabošanai, slimību apkaro-
šanai un mirstību samazināšanai, bet

dzimstību koeficienta pacelšanu tas jū-

tami neiespaido.

Tikko pievestie mēmie statistiskie dati

gan nespēj neko izteikt par individuālo

dzīvi, bet tie tomēr ir jūtīgs barometrs

— par dziļām sociālās dzīves pārvēr-

tībām tautā. Šie mēmie skaitļi nepār-

protami norāda — kādā periodā dzīvo

katra tauta: jaunības, gatavības vai ve-

cuma laikmetā.

Rīgas pilsētas slimnīcu darbības pār-

skats par laiku no 1901.—1930. gadam.

Rīgu līdz 1910. gada februārim apkal-

pojušas 3 slimnīcas: pirmā pilsētas

slimnīca, kas atvērta 1803. gadā ar 50

gultām; bērnu slimnīca, kas atvērta

1899. gadā, ar 116 gultām, un Sarkan-

kalna slimnīca, kas dibināta 1862. gadā,
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Rīgas pilsētas II slimnīcas galvena ēka.

kā privāta dziedniecības iestāde, ar 20

gultām un Rīgas pilsētas īpašumā pār-

gājusi 1872. gadā ar 70 gultām. Bez

šīm 3 slimnīcām Rīgas pilsēta vēl uz-

turējusi līdz 1921. gada rudenim lepro-

zoriju ar 80 gultām, kad pilsēta to no-

devusi valsts rīcībā.

1901.gadā gultu skaits sniedzās: I slim-

nīcā — 500, bērnu slimnīcā — 116,

Sarkankalnā — 367; kopā, neieskaitot

leprozoriju, 983 gultas.

Nevar būt divu domu par to, ka Rīgas
pilsētai šāds gultu skaits arī tanīs ga-

dos bija par mazu, ievērojot arī vēl

tos apstākļus, ka Rīgu tik bieži pie-

meklēja epidēmijas. Bez tam vēl Rīgai
nebija slimo kases (tās nodibinātas tikai

1913. gadā, bez valsts piemaksām). Arī

tuberkulozes apkarošanas lieta bija pa-

visam novārtā. Jādomā, ka viena liela

daļa iedzīvotāju, galvenām kārtām, tu-

rīgākie, tanīs laikos ārstējās gan pri-
vātās iestādēs, gan ārpus Latvijas ro-

bežām — Tērbatā, Pēterpilī un citur.

Par normu pieņemts, ka lielpilsētās uz

katriem 1000 iedzīvotājiem jābūt 5 gul-
tām. 1901. gadā Rīgā bija 327.700 iedzī-

votāju; gultu skaits visās 3 slimnīcās

bija 983, turpretim nepieciešamam gultu
skaitam vajadzētu būt 1638. Minētie ap-

stākli gandrīz nemaz neuzlabojās līdz

1910. gadam, kad 10. februārī atvērta

II pilsētas slimnīca ar 132 gultām

un visās 4 slimnīcās gultu kopskaits
1910. gadā sasniedz 1561; bet Rīgas ie-

dzīvotāju skaits šinī gadā jau pieaudzis

līdz 446.100, kādēļ normālam gultu skai-

tam vajadzētu būt 2230. Pavisam ne-

normāli paliek apstākļi 1914. gadā, kad

Rīgas iedzīvotāju skaits aizsniedzis —

505.500 — augstāko skaitli, kāds jebkad

Rīgā ir bijis, bet gultu skaits 4 Rīgas

slimnīcās pieaudzis līdz 1680, lai gan

vajadzētu būt 2527.

Latvijas valsts pastāvēšanas sākumā,

1919. gadā, 4 Rīgas pilsētas slimnīcās

(ieskaitot arī II slimnīcu, kura decem-

bra mēnesī 1919. gadā tika slēgta) gultu
skaits sasniedza 2145. ledzīvotāju skaits

Rīgā 1919. gadā bija 200.000 (zemākais

skaitlis kopš 1890. gada). Norma —

1000 gultas — bija dubultota. 1930.gadā

4 slimnīcu un 1 bērnu nama (225 gultas)

gultu kopskaits sasniedz 2770. ledzīvo-

tāju Rīgā 1930. gadā - - 378.000. Nor-

mālais gultu skaits būtu 1890. Kā re-
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dzam, Rīgas pilsētas iedzīvotāji Lat-

vijas valsts pastāvēšanas laikā ir vai-

rāk kā pietiekoši apgādāti ar slimnī-

cām. Varētu gan būt runa par Sar-

kankalna slimnīcas paplašināšanu, jo

tur vienmēr ir novērojams gultu skai-

ta trūkums. No otras puses, ņemot

vērā to apstākli, ka Sarkankalnā daudz

vietu aizņem ārrīdznieki, ja pēdējos

valsts pārvestu uz citurieni, tad arī rī-

dziniekiem Sarkankalnā vietas ne-

trūktu. Runājot par Sarkankalna slim-

nīcu, vietā pašvītrot, ka mēs jau esam

piedzīvojuši tos laikus, kad vājprātīgo
iestādes pildīt pildās, kas ir, galvenām

kārtām, alkohola un dzimumslimību se-

kas, un karš visas šīs sērgas vēl pa-

dziļināja. Vai viss tas lieku reizi ne-

pastiprina patiesību, ka līdzekļus, ko

mēs ietaupām uz mātes un bērna aiz-

sardzību un iegūstām uz alkohola rē-

ķina — izdodam vājprātīgo iestādēm

(un cietumiem)?

Turpmāk apskatīsim slimnīcu budžetus

un darbību galvenos vilcienos 30 gadu
laikmeta dažādos periodos.

1901. gada slimnīcu budžetu un dar-

bības pārskats.

1901. gadā Rīgas pilsētas veselības kom-

II slimnīcas iekšējo slimību nodaļa.

misijas pārziņā ietilpa medicīniskā, ve-

terinārā un sanitārā nozares (līdzīgi,
kā tas ir tagad Rīgas pilsētas veselī-

bas nodaļā). Veselības kommisijas iz-

devumu budžets 1901. gadā bijis —

521.305 krievu rubļi, no kādas summas

uz slimnīcām krīt 442.927 rubļi, vai

84,9% no visas veselības kommisijas bu-

džeta summas. lenākumu budžets no

slimnīcām paredzēts 301.405 rubļi, kas

sastāda 68% no visu slimnīcu kopiz-
devumu budžeta.

I pilsētas slimnīcas izdevumu bu-

džets 232.870 r., ienākumu 140.629

r. Gultu skaits 500. Slimo dienu 180.000.

1 slimo dienas izmaksa 1 r. 30 k. Per-

sonāla algas sastāda 20% no izdevu-

mu budžeta. I pilsētas slimnīcā gada
laikā dziedinātas pavisam 6995 perso-

nas, kas pavadījušas slimnīcā 163.271

dienu. Ārrīdzinieku dziedināts 38,5%.

Mirstība — 10%. Augstāko mirstību

dod lipīgās nodaļas — ap 20% un iek-

šķīgās — ap 15%.

Bernu slimnīcas izdevumu budžets —

65.092 r., ienākumu — 18.240 r. Gultu

skaits 116. Slimo dienu 22.265. 1 sli-

mo dienas izmaksa 2 r. 92 k. Perso-

nāla alga sastāda 24,8% no izdevumu
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budžeta. Slimnīcā gada laikā dziedināti

1088 bērni, kas pavadījuši slimnīcā —

28.877 dienas. Mirstība — 100/0 (šar-

laks 20,50/o, 1900. gadā - 33,30/o;

difterija — 120/0, 1899. gadā — 28,50/o;

iešķīgās nodaļās — 20%).
Sarkankalna slimnīcas izdevumu bu-

džets 126.100 r., ienākumu — 135.678 r.

(Kā redzam, Sarkankalns 1901. gada

budžetā uzrādījis ienākumus +9578 r.,

bet faktiski, gadu noslēdzot, pilsēta

slimnīcai piemaksājusi 2305 rubļus.)

Gultu skaits 367. Slimo dienu 122.000.

1 slimo dienas izmaksa 1 r. 3 k. Perso-

nāla algas sastāda 26,6%.

Leprozorijas izdevumu budžets 18.935

r., ienākumu — 6858 r. Gultu skaits 80.

Jāpiezīmē, ka Rīgas pilsētas valdes dar-

bības pārskats par 1901. gadu iztrūkst.

1905. gada slimnīcu budžetu un dar-

bības pārskats.

1905. gadā viss Rīgas pilsētas veselī-

bas kommisijas izdevumu budžets bija
632.040 r., no kādas summas uz slimnī-

cām krīt 527.769 r., vai 83,5% no visas

veselības kommisijas izdevumu summas.

Šajos slimnīcu izdevumos arī ieskaitīta

speciāla summa
— 20.000 r., kas domāta

karavīru ārstēšanai no krievu-japāņu
kara lauka. lenākumi no slimnīcām pa-

redzēti 316.407 r., kas sastāda 59,9% no

visu slimnīcu izdevumu budžeta.

I pilsētas slimnīcas izdevumu budžets

288.252 r., ienākumu — 152.854 r. Gul-

tu skaits 782 -ļ- 22 gultiņas zīdaiņiem

un atradeņiem. Slimo dienu 190.000. 1

slimo dienas izmaksa 1 r. 52 k. Per-

sonāla algas budžets — 23 0/0. No 1905.

gada pārskata par Rīgas pilsētas val-

des darbību mēs redzam faktiskos I pil-
sētas slimnīcas izdevumus un slimnī-

cas darbību. Slimnīca izdevusi 305.885

r., ja vēl pieskaita klāt grunts un ēku

izdevumu %o/0 kapitāla deldēšanas

1% — izdevumu budžets sastāda 383.068

r. Pēc pirmā aprēķina 1 slimo diena

izmaksājusi 1 r. 43 k., pēc otrā —

1 r. 79 k. Slimo dienu 213.050. Slim-

nīcā gada laikā dziedinātas 8690 per-

sonas; šinī skaitā ietilpst arī 50 atra-

deņi. Mirstība 11,7% (lipīgo nodaļās —

15,6%, internās —16,7 %, nervu —19,2 %,

atradeņu mirstība — 8,7%). Ārrīdzi-

nieku — 43,9%.

I pilsētas slimnīcas ambulanci 1905. ga-

dā apmeklējušas 7214 personas, pie

18.040 konsultāciju skaita.

No slimnīcas darbības pārskata redzam,

ka 1902. gadā pie slimnīcas atvērta vec-

māšu skola. 1905. gadā slimnīca pie-

slēgta kanālizācijai.
Bērnu slimnīcas izdevumu budžets —

75.600 r., ienākumu — 27.730 r. Gultu

skaits 116. Slimo dienu 33.580. 1 slimo

dienas izmaksa 2 r. 25 k. Personāla al-

gas budžets 26%. No darbības pārskata

redzam, ka bērnu slimnīca 1905. gadā

pie 38.698 slimo dienām izdevusi —

80.040 r., bet ja pieskaita vēl klāt grunts

un ēku izdevumu %% un kapitāla del-

dēšanas 1%, tad izdevumi sasniedz —

101.515 r. Pēc pirmā aprēķina 1 sli-

mo diena izmaksājusi 2r. 64/5 kap., pēc

otrā aprēķina 1 slimo dienas izmaksa

paceļas uz 2 r. 62V3 k. Slimnīcā dzie-

dināti gada laikā 1754 bērni. Mirstība

16,3% (šarlaks — 28,3%, difterija —

13,1%, internās nodaļās — 17,3%, ķi-

rurģiskā — 8,4%, pārējās infekciju no-

daļās — 21,50/o).

Bērnu slimnīcas ambulanci 1905. gadā

apmeklējušas 1346 personas, pie 4244

konsultācijām.

Sarkankalna slimnīcas izdevumu bu-

džets 143.057 r., ienākumu — 125.125 r.

Gultu skaits 380. Slimo dienu 136.800.

1 slimo dienas izmaksa 1 r. 4 k. Perso-

nāla algasi budžets 27,6%. No slimnī-

cas darbības pārskata par 1905. gadu

redzam, ka slimo dienas bijušas 132.671

un izdots 137.983 r. Ja pieskaita klāt

grunts un ēku izdevumu %% un kapi-
tāla deldēšanas 1% — tad izdevumi

sasniedz 162.543 r. Pēc pirmā aprēķina
1 slimo diena izmaksājusi 1 r. 4 k.,

bet pēc otrā aprēķrna 1 slimo dienas iz-

maksa pacēļas līdz 1 r. 22 kap.
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Slimnīca gada laika dziedinātas 591 per

soma. Mirstība 7,9%.

Leprozorijas izdevumu budžets 20.850

rbl. (faktiski 22.690 r.), ienākumu —

7184 r. Gultu skaits 80. Slimnieku gadā
96, pie 24.176 slimo dienām. Mirstība

9,4%. 1 slimo dienas izmaksa 93,85 k.

Ja pieskaita klāt grunts un ēku izde-

vumu %% un kapitāla deldēšanas 1%,
— izdevumi sasniedz 26.687 r.

1910. gada slimnīcu budžetu un dar-

bības pārskats.

1910. gadā veselības kommisijas izde-

vumu budžets bija 836.073 r., no kādas

summas uz slimnīcām krīt 711.024 r.,

vai 85% no visas izdevumu budžeta

summas. lenākumi no slimnīcām pare-

dzēti 398.500 r., kas iztaisa 56% no visu

slimnīcu kopizdevuma budžeta.

Jāpiezīmē, ka 1910. g. 10. februārī at-

vērta II pilsētas slimnīca ar 132 gul-
tām.

I pilsētas slimnīcas izdevumu budžets

353.526 r., ienākumu — 187.183 r. Gultu

II slimnīcas zīdaiņu istaba.

skaits 862 -ļ- 22 gultas zīdaiņiem uti

atradeņiem. Slimo dienu 245.000. 1 sli-

mo dienas izmaksa 1 r. 49 k. Perso-

nāla algas 23,8 °/o. No darbības pārskata

redzams, ka slimnīca izdevusi 387.659 r.,

bet ja pieskaita klāt izdevumu °/o % par

grunti un ēkām un kapitāla deldēšanas

l°/o, tad izdevumi sasnieguši 476.272 r.,

bet slimo dienas izmaksa 1 r. 83,5 k.

Slimo dienu skaits 259.424.

Slimnieku kopskaits gadā 12.400, tanī

skaitā 46 atradeņi. Mirstība 11,8% (li-

pīgo nodajās 16,2%, nervu 20,4%, in-

ternās, 16,1%, ķirurģiskās 9%, atradeņu
mirstība 6,5%). Laucinieku skaits slim-

nīcā 34%.

Ambulātoriski dziedinātas 9984 perso-

nas, pie 23.894 konsultācijām.
1910. gadā Rīgā plosījās izsituma tīfs,

kas iesākās jau 1909. gadā, ar kuru

I slimnīcā 1910. gadā gulējušas 1634per-

sonas, kas devušas 32.550 slimo dienas.

21. februārī izsituma tīfa slimnieku

skaits slimnīcā sasniedzis maksimumu

— 356. Šinī pašā gadā Rīgu piemeklē-

jusi cholera, ar kuru slimnīcā gulējuši
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Rīgas pils. bērnu slimnīcas "James Armitstead"

ambulances ēka.

42 slimnieki — pie 380 slimo dienām.

No šiem 42 choleras slimniekiem mi-

ruši 27 (65,2%). Bez šīm epidēmijām

Rīgu vēl piemeklēja īstās bakas un šar-

laks, tā kā pirmai un bērnu slimnīcām

bija daudz darba.

II pilsētas slimnīcas budžets — izde-

vumu 62.750 r., ienākumu 22.805 r. Gul-

tu skaits 132. Slimo dienu 35.000. 1 sli-

mo dienas izmaksa 1 r. 79 k. Perso-

nāla algas — 32,5%. No darbības pār-

skata redzams, ka slimnīca izdevusi

63.650 r. Slimnieku skaits 1407. Slimo

dienu 28.555. Mirstība 8% (ķirurģiskās

nodalās 5,5%, internās 11,9%). Slimnī-

cas ambulanci apmeklējušas 1362 per-

sonas, pie 4390 konsultācijām.

Jāpiezīmē, ka slimnīca atklāta tikai

1910. g. 10. februārī — interniem un

ķirurģiskiem slimniekiem.

Bernu slimnīcas budžets — izdevumu

99.809 r., ienākumu 47.103 r. Gultu

skaits 116. Slimo dienu 53.000. 1 slimo

dienas izmaksa 1 r. 88 k. Personāla

algas — 27,4%. No darbības pārskata

redzams, ka slimnīca izdevusi 116.701 r.

Bet ja pieskaita klāt izdevumu %% par

grunti un ēkām un kapitāla deldēšanas

1%, tad viena slimo diena izmaksājusi
2 r. 26,8 kap. Slimnieku skaits 2046.

Slimo dienu 60.924. Mirstība 14,16o/o

šarlaks 22,70/o, difterija 14,30/o, internās

nod. 15,8%, ķirurģiskā 8,2%, pārējās

infekciju nodalās 15,6%). Ambulanci ap-

meklējušas 2503 personas, pie 5701 kon-

sultācijas.

1910. gadā bērnu slimnīca paplašināta

ar 2-stāvu interno nodaļas ēku, vienu

— 2-stāvu šarlaknodaļas ēku un vienu

koka ēku — pārējām infekciju vajadzī-
bām (tagadējo izolātoru). Izbūvēts

rentgena kabinets, uzbūvēta dezinfek-

cijas ēka un paplašināta veļas māja.

Kā jau aizrādīju agrāk, 1910. gadā bija

stipra šarlaka epidēmija.

Sarkankalna slimnīcas budžets — iz-

devumu 167.339 r., ienākumu 133.208 r.

Gultu skaits 408. Slimo dienu 149.000.

1 slimo dienas izmaksa 1 r. 10 k. Perso-

nāla algas — 28,7%. No slimnīcas dar-

bības pārskata par minēto gadu re-

dzams, ka slimnīca izdevusi 167.033 r.,

bet ja pieskaita klāt grunts un ēku iz-

devumu %% un kapitāla deldēšanas

1%, tad izdevumu summa sasniegusi —

197.820 r. un slimo diena izmaksājusi
1 r. 29,9 k. Slimnieku skaits 626. Sli-

mo dienas 152.302. Mirstība 70/o.

Minētā gadā slimnīcā ievesta elek-

trība.

Leprozorijas budžets — izdevumu 28.377

r., ienākumu 8200 r. Gultu skaits 80.

Slimnieku gadā 87. Slimo dienu 25.724.

Mirstība 10,3%. No gada pārskata re-

dzams, ka leprozorija izdevusi 28.377

r., bet ja pieskaita klāt grunts un ēku

izdevumu %% un kapitāla deldēšanas

1%, tad izdevumi sasnieguši 32.732 r.

Arī 1910. gadā Rīgas pilsēta uzturē-

jusi Ķemeros sanātoriju ar 40 gultām
slimiem karavīriem un trūcīgiem Rī-

gas iedzīvotājiem. Sanātorijās izdevu-

mi gadā 8453 r. (Sanātoriju pilsēta uz-

cēlusi 1905. 6. gados.)

1913. gada slimnīcu budžetu un dar-

bības pārskats.

Pēdējā pirmskara miera gadā Rīgas

pilsētas veselības kommisijas izdevumu

budžets bija 1.099.007 r., no kādas sum-
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mias slimnīcu budžets sastādīja 947.501

r. vai 86,2% no visas izdevumu bu-

džeta summas. lenākumi no slimnīcām

(ieskaitot 1911. gadā pilsētai mantoša-

nas ceļā dāvāto Dr. A. Fērmaņa Kul-

dīgas ielā — plānprātiņu un epīleptiķu
ietādi ar 55 gultām) paredzēti 483.642

r., kas sastāda 15% no visu slimnīcu

kopizdevumu budžeta.

I pilsētas slimnīcas izdevumu budžets

436.210 r., ienākumu — 209.783 r.

Gultu skaits tāds pats kā 1910. gadā.
Slimo dienu 259.000. 1 slimo dienas iz-

maksa 1 r. 68 k. Personāla algas —

29,1%. No darbības pārskata redzams,

ka slimnīca izdevusi 466.494 r., bet ja

pieskaita vēl klāt grunts un ēku izde-

vumu %% un kapitāla deldēšanas 1%,

tad izdevumu summa sasniedz 555.500

r., bet slimo dienas izmaksa — 2 r. 14 k.

Gada laikā slimnīcā dziedinājušās —

12.148 personas, to starpā 64 atradeņi.

Slimo dienas — 259.237. Mirstība —

10,4% (lipīg. 12,6%, nervu 15,9%, in-

tern. 19,6%, ķirurģ. 7,7%, atradeņu mir-

stība 7,8%). Slimnīcas ambulanci ap-

Bērnu slimnīcas baraki — izolātori

meklējušas 12711 personas. Konsultā-

ciju skaits — 28.497.

II pilsētas slimnīcas izdevumu budžets

— 105.905 r. ienākumu — 37.760 r.

Gultu skaits 132. Slimo dienu 44.580.

1 slimo dienas izmaksa 2 r. 37 k. Per-

sonāla algas — 31,03%. Bet no gada

pārskata redzams, ka slimnīca izdevusi

106.505 r., bet ja pieskaita vēl klāt

grunts un ēku izdevumu %% un kapi*
tāla deldēšanas 1%, tad izdevumi sa-

snieguši 120.700 r., bet viena slimo die-

nas izmaksa — 2 r. 82,9 k. Slimnieku

skaits gada laikā — 2193. Slimo dienu

— 42.655. Mirstība — 9,99% (intern.
— 14,94%, ķirurģ. — 6,37%). Slimnīcas

ambulanci apmeklējušas 4352 personas.

Konsultāciju skaits — 11.967.

Bernu slimnīcas izdevumu budžets —

160.072 r., ienākumu — 57.568 r. Gultu

skaits 221. Slimo dienu — 80.000. 1 sli-

mo dienas izmaksa 2 r. Personāla al-

gas — 27,2%. No gada pārskata mēs

redzam, ka slimnīca izdevusi 182.133 r.,

bet ja pieskaita klāt grunts un ēku

izdevumu %% un kapitāla deldēšanas

1%, tad slimo dienas izmaksa sasniedz
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2 r. 72,2 k. Slimnieku skaits 3382. Sli-

mo dienu skaits 79.240. Mirstība 10,85o/o

(šarlaks 12,31 o/o, difterija 6,710/o, intem.

14,65%, ķirurģ. 7,29%, pārējās infekc.

17,04%). Ambulanci apmeklējušas 3536

personas. Konsultāciju skaits 6677.

Sarkankalna slimnīcas izdevumu bu-

džets — 197.989 r., ienākumu — 147.387

r. Gultu skaits 445. Slimo dienu 162.365.

1 slimo dienas izmaksa 1 r. 23 k. Perso-

nāla algas 28%. No gada pārskata re-

dzams, ka slimnīca izdevusi 201.180 r.,

bet ja pieskaita klāt grunts un ēku

izdevumu %% un kapitāla deldēšanas

10/o, tad izdevumi sasnieguši 232.315 r.,

bet slimo dienas izmaksa — 1 r. 40 k.

Slimnieku skaits gada laikā — 651. Sli-

mo dienu — 165.738. Mirstība — 60/o.

Leprozorijas izdevumu budžets — 28.745

r., ienākumu — 17.235. Gultu skaits —

80. Slimnieku skaits gada laikā — 95.

Mirstība — 10,5%. No gada pārskata

redzams, ka leprozorijas patversme iz-

devusi 40.544 r., bet ja pieskaita grunts

un ēku izdevumu %% un kapitāla del-

dēšanas 1%, tad izdevumi sasnieguši
47.363 r., bet viena slimo diena —

1 r. 61,6 k.

Pilsētas epileptiķu un plānprātiņu ie-

stādes, bij. Dr. Fērmaņa, izdevumu bu-

džets 14.582 r. lenākumi 13.909 r. Gul-

tu skaits 55. Slimo skaits 57. Slimo die-

nu 16.266. 1 slimo dienas izmaksa 89,6 k.

Mirstība 12,2o/o.

1913. gadā Rīgā sevišķu epidēmiju ne-

bija, izņemot nelielu dizentērijas uz-

liesmojumu.
Ar 1914. gadu sākot līdz Latvijas valsts

nodibināšanas laikam, faktiski līdz 1920.

gadam, vēsturisko notikumu dēļ, slim-

nīcu darbībā ienesti lieli un smagi

traucējumi, kas arī nedod mums seci-

nošu plānveidīgu pārskatu par slimnīcu

attīstību gaitu šajā 6 gadu laikā, tam-

dēļ šo laikmetu es izslēdzu no stati-

stiskiem pārskatiem. Noslēdzot pilsē-
tas slimnīcu darbības pārskatus par

pirmskara gadiem, man jāpasvītro vēl

sekošais.

Slimnīcu apstiprinātie budžeti vienmēr

izrādījušies par nereāliem un faktiskie

izdevumi bijuši daudz prāvāki. Tas ap-

stāklis tikai pastiprina patiesību — cik

lieli bijuši trūkumi un vajadzības Rī-

gas iedzīvotāju veselības kopšanas un

sargāšanas laukā pirmskara Rīgā.

Rīgas pilsētas slimnīcās līdz Latvijas
laikam pastāvēja 3 klašu sistēmas.

Personas, kas Rīgā saslima ar epidē-

miskām slimībām, piem.: tīfiem, dizen-

tēriju, šarlaku, difteriju etc, dziedinā-

tas slimnīcās 111 klasē — bez maksas.

Pie slimnīcām pilsēta uzturēja zināmu

skaitu brīvgultu — trūcīgiem slimnie-

kiem.

Rīgas pilsētas veselības nodaļas medi-

cīniskās nozares darbības pārskats Lat-

vijas valsts pirmos 12 gados, t. i. līdz

1931. gadam.

1919. gadā veselības nodala sastāvēja

no 2 patstāvīgām pilsētas valdes no-

dalām,—no slimnīcu nodaļas, kas pār-

zināja slimnīcas, un sanitārās nodaļas,
kuras uzdevums bija pārraudzīt un uz-

labot pilsētas sanitāro stāvokli, gādāt

par pilsētas aizsardzību pret epidēmi-

jām. 1921. g. 4. oktobrī abas minētās no-

daļas apvienotas vienā nodaļā zem ta-

gadējā nosaukuma: „veselības nodaļa".
Slimnīcu nodaļu vadīja: no Latvijas
valsts tapšanas laika līdz 1920. gada
3. februārim Dr. mcd. P. Sniķers. No

1920. g. 3. februāra līdz 1921. g. 18. jan-

vārim — Dr. P. Kalniņš. No 1921. g.

10. februāra līdz 21. aprīlim — Dr. mcd.

J. Alksnis. No 1921. g. 27. aprīļa līdz

1922. g. 27. aprīlim — Dr. J. Joffe.

No 1922. g. 27. aprīļa līdz 1926. g. 30.

septembrim — Dr. mcd. N. Grīnšteins.

No 1926. g. 30. septembra līdz šim lai-

kam Dr. mcd. R. Blūmenfeldts.

Pārņemot slimnīcas 1919. gadā no ie-

priekšējām varām, tās atradās nolaistā

stāvoklī. Trūka medikamentu, pārsie-

namā materiāla, veļas, instrumentācija

un cita inventāra. Ēkām nebija izdarīti

visnepieciešamākie remonti. Bija sajū-

tams ārstu, māsu un apmācīta zemāka
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personāla trūkums. Arī vispārējais pil-
sētas sanitārais stāvoklis tanī laikā bija

ļoti slikts. Kā jau agrāk minēju, Rīgā
plosījās izsituma tīfs, asinssērga un ba-

kas. Visu šo nelabvēlīgo apstākļu uzla-

bošana aizņēma vairākus gadus un pra-

sīja no Rīgas pilsētas lielus līdzekļus.
Kā svarīgākie notikumi veselības noda-

ļas medicīniskās nozares darbībā atzī-

mējami sekošie.

1919. gadā nodibināta ārstniecības lī-

dzekļu noliktava pilsētas slimnīcu un

citu iestāžu vajadzībām, kura 1925. gadā

pārveidota par normālaptieku.
1919. g. decembra mēnesī līdzekļu trū-

kuma dēļ slēgta II pilsētas slimnīca.

1920. gadā slēgta epileptiķu iestāde

Kuldīgas ielā, pārvedot grūtākos slim-

niekus uz Sarkankalna slimnīcu un

vieglos līdz ar telpām nododot sociā-

lās apgādības nodaļai.

1921. gadā slēgta acu ambulance Mas-

kavas ielā, kur tā ierīkota 1919. gadā,

ierīkojot pieņemšanu acu slimībās I pil-
sētas slimnīcas ambulancē. 1921. g. 11.

oktobrī noslēgts līgums ar Latvijas uni-

versitāti par I pilsētas slimnīcas nodaļu
lietošanu studentu apmācības vajadzī-
bām, pie kam atsevišķas nodaļas no-

dotas lietošanā pakāpeniski.

1921. gada rudenī pilsētas leprozorija
nodota valsts rīcībā līdz 1931. gada 10.

oktobrim, sakarā ar lepras slimnieku

ārstēšanas pārņemšanu uz valsts rē-

ķina.

Uz 1921. gada 4. novembra un 16. de-

cembra pilsētas valdes lēmumu pamata

Latvijas universitātes medicīnas fakul-

tātei atļauts darboties Sarkankalna un

bērnu slimnīcās.

1922. gadā atvērta zobu ambulance sko-

lēniem.

1923. gadā reorganizēts infekciju slim-

nieku transports, ievedot slimnieku pār-

vadāšanai automobiļus, zirgu vietā.

Tanī pašā gadā nodibināta ambulance

garīgi atpakaļpalikušiem bērniem, kas

pakāpeniski izveidota par jaunatnes pē-

tīšanas un aroda piemērotības noteik-

Bērnu slimnīcas tāļapkures un siltūdens iestāde.

šanas institūtu. Ar 1926. gadu institūts

pievienots izglītības nodaļai.

1924. gada I pilsētas slimnīca apstipri-

nāta vecmāšu skola.

1926. gadā nodibināts bērnu medicīni-

skais aizgādpunkts. Šinī pašā gadā at-

vērts bērnu nams ar 225 gultām II pil-
sētas slimnīcas koka barakās, ar 4 no-

daļām: 1) nodaļa „māte un bērns", 2)

postgonorejas nodaļa, 3) kaulu tuber-

kulozes nodaļa un 4) zīdaiņu nodaļa.

Atvērta tuberkulozes nodaļa pie I pil-

sētas slimnīcas ar 150 gultām. lesākti

būvdarbi tuberkulozes slimnīcai Biķer-

ļniekos un pabeigta pusbūve galvenai
ēkai. Nākošos gados būvdarbi turpināti.

Slimnīca atvērta 1931. gada sākumā ar

120 gultām.

1926. gadā vēl paplašināta pilsētas la-

borātorija ar bakterioloģisko nodaļu.

Nodibināti 6 skolēnu veselības uzrau-

dzības punkti.

Sakara ar 1925. gada izcēlušos šarlaka
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epidēmiju, 1926. gadā paplašinātas Šar-

laka nodaļas bērnu slimnīcā un atvērta

papildslimnīca krievu slimnīcas telpās,

Narvas ielā.

1927. gadā nodibināts ātrās ārsta pa-

līdzības punkts. Nodibināta mācītu ko-

pēju viengadīga skola bērnu slimnīcā,

kas ar vajadzības izbeigšanos slēgta

1932. gadā.

1928. gadā atvērta II pilsētas slimnīca.

Uz līguma pamata slimnīca medicīniskā

ziņā nodota Latvijas universitātes me-

dicīnas fakultātes lietošanā — līdz 1954.

gadam. Saimnieciskā puse līdz ar per-

sonālu (izņemot ārstus) atrodas pilsētas

pārziņā.

1929. gadā skolēnu veselības uzraudzī-

bas punkti papildināti ar 2 zobārstnie-

cības kabinetiem.

1930. gadā nodibināta mācītu kopēju

viemgādīga skola I pilsētas slimnīcā, kas

vajadzības izbeigšanās dēļ slēgta ar

1932. gadu.

Pilsētas slimnīcu izveidošanas darbu

pārskats.

I pilsētas slimnīca. 1919. g. gultu
skaits bija 800. 1930. gadā — 960 (maksi-

mālais — 1100).
Gultu skaits sadalās sekoši:

lekšķīgo slimību nodaļā 147 gultas, ķi-

Stacionāri ārstētu:

rurģisko slimību nodaļā — 233, nervu

slimību nodaļā — 68, dzemdniecības no-

daļā (ieskaitot 35 jaunpiedz.) — 78,

ģinekoloģiskā nod. — 42, infekciju sli-

mību nod. — 104, ādas, pūšļa un venē-

risko slim. nod. — 79, acu slimību nod.

— 23, kakla, ausu, degunu slim. nod. —

36, tuberkulozes nod. — 150; kopā 960

gultas.

1923. gadā atvērta acu nodaļa ar 6 gul-
tām, kura 1926. gadā paplašināta līdz

24 gultām un nodota Latvijas universi-

tātes rīcībā. 1925. gadā ierīkota ausu,

degunu un kakla slimību nodaļa ar 14

gultām, kura vēlāk paplašināta līdz 36

gultām. 1926. gada 1. oktobrī atvērta

nodaļa tuberkulozes slimniekiem ar 150

gultām. Pēdējos gados pārbūvētas gan-

drīz visas slimnīcas nodaļas, tāpat arī

izbūvēta plaša ambulance.

Slimnīcā darbojas aptieka, seroloģiskais

un patoloģ.-histoloģiskais institūts, rent-

gena un citi fizikālās terāpijas kabineti.

Pie ambulances darbojas zobārstniecī-

bas kabinets, kā arī bezmaksas aiz-

sargbaku potēšanas punkts. Kā jau mi-

nēju, slimnīcā darbojas vecmāšu skola

un līdz 1932. gadam arī mācītu kopēju
skola.

Statistiskas ziņas par I pilsētas slim-

nīcā stacionāri un ambulātoriski ārstē-

tiem slimniekiem:

Ambulatoriski ārstētu:

II pilsētas slimnīca. 1918. g. gultu
skaits sasniedzis 485. 1919. g. decembra

mēnesī slēgta. Atvērta atkal 1928. g.
10. februārī ar 365 gultām, pie kam

nodota Latvijas uni-uz līguma pamata nodota Latvijas uni-

versitātes medicīnas fakultātes lietoša-

nā līdz 1954. g. marta mēnesim.

Gultu skaits slimnīcā sadalās sekosi:

Gads Slimnieku skaits Noslimoto dienuskaits Slimnieku skaits Apmeklējumu skaits

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

7.109

11.368

7.599

7.521

6.549

9.537

10.907

11.278

11.585

12.190

13.473

14.265

15.831

193.168

282.297

202.167

181.763

155.942

204.863

221.797

234.526

258.220

293.632

306.212

330.369

341.646

9.755

17.134

18.654

17.558

18.096

19.745

16.689

18.498

18.835

18.192

17.039

17.633

17.985

27.784

40.013

40.960

35.605

38.182

42.405

37.456

34.470

40.746

41.172

35.580

33.931

33.910
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iekšķīgo slimību nodaļā 140 gultas, ķi-

rurģisko slim. nod. — 90, nervu slim.

nod. — 35, dzemdniecības nod. — 35,

ginekoloģisko slim. nod. — 65; kopā 365

gultas.

Slimnīcā darbojas aptieka, Pastera,

Stacionāri ārstētu:

Rīgas pilsētas tuberkulozes slimnīca Biķerniekos.

Rentgena, patoloģiskais un seroloģi-
skais institūti, kā arī ambulance.

Statistiskas ziņas par slimnīcā stacio-

nāri un ambulātoriski ārstētiem slim-

niekiem:

Ambulatoriski ārstētu:

II pilsētas slimnīcas robežās atrodas

sevišķi atdalītas 8 koka barakas, kuras

celtas pasaules kara laikā infekcijas sli-

mu novietošanai. Šīs barakas izlietotas

sekosi: 3 barakās pagaidām novietots

skolotāju institūts, 3 barakās — bērnu

nams un 2 barakas rezervētas. Pie šīm

barakām atrodas arī 3 saimniecības

ēkas.

Bērnu slimnīca James Armit-

stead". Gultu skaits 500, kas sadalās

sekosi: iekšķīgo slimību nod. —104 gul-
tas, ķirurģisko slim. nod. — 86, kakla, au-

su, deguna slim. nod. — 20, ādas un ve-

nērisko slim. nod. — 68, infekcijas slim.

nod. — 196, izolātoros — 26; kopā 500

gultas.
1921. gadā ierīkota un atvērta nodaļa

gonorejas slimiem bērniem. 1925. gadā
slimnīca pieslēgta kanalizācijai. 1926.

gadā ierīkota speciāla dezinfekcijas ēka

lipīgo nodaļu kanāiizācijas ūdeņu de-

zinficēšanai. 1927. gadā izbūvēts spe-

ciāls izolātors ar 26 gultām. 1928. gadā
ierīkota trešā iekšķīgo slimību nodaļa

ar 32 gultām un atvērta atsevišķa no-

daļa ādas un sifilisa slimiem bērniem

ar 32 gultām, kā arī ausu, degunu un

kakla slimību nodaļa ar 20 gultām. le-

kārtota automātiska telefona centrāle.

Uzsākta jaunas katlu mājas būve apku-
rināšanas centrālizēšanai un siltūdens

apgādāšanai. Šie darbi pabeigti 1930.

gadā un visa izbūve ar mašīnām etc.

izmaksājusi Ls 461.689,37. 1929. gadā

pārbūvēta un izveidota pēc zinātnes pra-

sībām ambulance ar 16 kabinetiem bi-

jušo 3 kabinetu vietā, speciāliem izolā-

toriem — visu aizdomīgo uz lipīgām sli-

mībām bērnu nekavējošai izolēšanai.

Gads Slimnieku skaits Noslimoto dienu skaits Slimnieku skaits Apmeklējumuskaits

1928

1929

1930

1.217

4.257

4.973

31.748

118.114

139.660

309

1.339

1.639

488

3.390

4.660
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Ambulancē ierīkots arī pilnīgs fizikā-

lās terapijas kabinets — ambulātori-

skiem slimniekiem, kā arī zobārstniecī-

bas kabinets. Šīs modernās ambulances

ierīkošanas darbi pabeigti 1930. gadā

un izmaksājuši ar visu iekārtu Ls

35.408,85. Šajā gadā arī izmantota slim-

nīcas galīgas paplašināšanas iespējamī-

ba — paplašinātas infekciju slimību no-

daļas. Paplašināta zīdaiņu virtuve un

Slimnieku kustība no 1918—1930. g.

Stacionāri ārstētu:

izvesti pārbūves darbi slimnīcas pārval-
des ēkā.

Slimnīcā darbojas Rentgena un fizi-

kālās terapijas kabineti. Gandrīz visās

nodaļās darbojas kalnu saules un Sollux

lampas.
Mācītu kopēju sagatavošanai 1927. ga-

dā nodibinātā mācītu bērnu kopēju sko-

la ar viengadīgu kursu — 20 skolniecēm.

Skola slēgta 1932. gadā vajadzības iz-

beigšanās dēļ.

Ambulatoriski ārstētu:

Sarkankalna slimnīca. 1918. gada
slimnīcā gultu skaits 420, bet 1930.

gadā 720. Slimnīca paredzēta vāj-

prātīgo ārstēšanai un uzturēšanai.

1921. g. ierīkota pagaidu tuberkulozes

nodaļa ar 30 gultām, kura slēgta 1926.

gadā, pārvedot slimniekus uz I pils.
slimnīcā jaunierīkoto tuberkulozes no-

daļu. 1923. gadā slimnīcai pievienota

bij. darba nama ēka, kas izbūvēta slim-

nīcas vajadzībām, ierīkojot un iekārto-

Slimnieku kustība no 1920.—1930. g.

jot telpas 165 slimniekiem. 1925. gadā
uzsākti kanāiizācijas ierīkošanas darbi,

kas pabeigti 1927. gadā. 1926. gadā pār-
būvēta veļas māja un iegādātas jaunas

veļas mazgājamās mašīnas. Uzcelta jau-

na katlu māja un uzstādīti 2 tvaika katli

— veļas mazgātavas un virtuves vaja-

dzībām. Paplašināta un pārkārtota vir-

tuve. 1928. gadā uzcelta moderna cūk-

kūts 70 cūkām, kurā novietotas arī 1.

pils. slimnīcas cūkas. 1930. gadā papla-
šināta centrālapkurināšanas ietaise.

Gads Slimnieku skaits Slimn. dienu skaits I Slimnieku skaits Apmeklējumu skaits

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

3.092

3.662

3.190

3.388

2.637

2.806

3.540

3.575

3.528

3.475

3.289

3.780

4.775

77.244

66.891

98.923

108.901

106.851

125.965

134.270

135.278

137.793

117.233

116.902

141.778

146.804

} Ziņu

3.100

3.221

3.837

4.629

4.496

4.624

4.300

4.003

3.545

2.856

3.395

trūkst

9.885

11.121

11.375

11.908

11.638

12.654

11.603

11.240

9.288

7.106

8.194

Gads Slimnieku skaits Noslimoto dienuskaits Tbc. slimn. skaits Noslimoto dienu skaits

1920

1921

1922

1923
1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

940
720

755

885

1.069

1.098

1.111

1.223

1.293

1.409

1.428

129.855

133.212

141.729

163.476

197.041

217.367

237.996

270.178

290.355

302.588

314.626

142 8.638

135 8.358

145 10.365

167 12.110

115 12.296

88 8.838

līdz 1. X. Tbc. nodaļa

slēgta un slimnieki pārvesti
uz I. pilsētas slimnīcu
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Slimnīca vienmēr ļoti pārpildīta un

maksimālais slimnieku gultu skaits 1930.

gadā sasniedza 895.

Tuberkulozes slimnīca. 1926. ga-

dā likti pamati slimnīcas galvenai
ēkai, kura tanī pašā gadā pabeigta

pusbūvē. Nākošos gados būvdarbi tur-

pināti un uzceltas arī saimniecības ēkas.

1930. gadā slimnīca iekārtota ar 120

slimnieku gultām.

Bērnu nams. Bērnu nams atvērts II

pils. slimn. koka barakā 1926. g. marta

mēn. ar 2 nod.: 1) nod. „māte un bērns"

Tuberkulozes slimnīcas guļamā halle.

ar 30 gultām mātēm un 30 gultām zī-

daiņiem; 2) postgonorejas nodaļa ar 60

gultām. Tā paša gada rudenī, sakarā

ar šarlaka epidēmiju, uz bērnu namu

no bērnu slimnīcas pārceltas: 1) kaulu

tuberkulozes nodaļa ar 40 gultām un 2)

zīdaiņu nodaļa ar 40 gultām, novietojot

tās atsevišķā barakā. Bērnu slimnīcai

paplašinoties, abas pēdējās minētās no-

daļas paliek arī uz priekšu bērnu na-

mā. Vēlāk bērnu namam pievienota vēl

trešā baraka un kaulu tuberkulozes no-

daļa paplašināta uz 60 gultām, zīdaiņu

nodaļa — uz 45 gultām.

Bērnu un uzfurdienu skaits no 1926.—1930. g.:

Postgoinorējas bērnus, pēc 1 gadu novē-

rošanas nodod atpakaļ vecākiem, bet ja

tādu nav, jeb tie atsakās no bērnu iz-

ņemšanas, bērnus nodod audžu vecā-

kiem, pie kam pēdējie saņem pabalstu

Ls 40 mēnesī un noteiktu vienreizēju

i

Gads
„Mate un bērns" nodaļa Postgonorejas nod. Kaulu tbc. nod. Zīdainu nod.

Personas I Dienas ļ Bērni I Dienas Bērni ļ Dienas Bērni ļ Dienas Bērni I Dienas

1926

1927

1928

1929

1930

51

61

59

60

77

6.824

7.918

8.444

7.281

7.754

53

69

69

61

95

7.317

9.854

9.821

8.940

10.321

49

73

77

104

101

8.871

15.870

19.859

18.291

15.674

40

81

76
94

91

2.164

13.073

13.674
17.256

23.393

50

117

94

107

129

2.097

15.140

12.549

11.372

16.172
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„pūru" (gultu, veļu, vannu). Tādu pa-

šu pabalstu saņem arī trūcīgie miesīgie

vecāki. Bērnu veselības stāvokli perio-

diski pārbauda veselības nodaļas ārsts

un mājas apstākļus kontrolē īpaši tam

nolūkam pieņemtā māsa.

Slimnīcu budžets 1925. gadā.

Veselības nodaļas izdevumu budžets

1925. gadā sastādīja Ls 2.999.931,48, ie-

nākumu Ls 1.925.046,26.

Visu slimnīcu (I pils. bērnu un sarkan-

kalna) izdevumu budžets Ls 2.616.335,78,

vai 87,2% no veselības nodaļas izdevu-

mu budžeta. lenākumu budžets no slim-

nīcām — Ls 1.860.606,18, vai 96% no ve-

selības nodaļas ienākumu budžeta.

1. pilsētas slimnīcas izdevumu budžets

— Ls 1.152.063,63. Personāla algas Ls

559.389,67, kas sastāda 40,9% no slimnī-

cas izdevumu budžeta. Slimnīcas ienā-

kumu budžets Ls 907.857,37. Slimnieku

skaits gada laikā — 11.278. Slimo dienu

— 234.526. Ambulātoriski ārstētu —

18.498, pie 34.470 konsultācijām. Mir-

stību skaits slimnīcā 6,4%.

Bērnu slimnīcas izdevumu budžets —

Ls 800.240,08. Personāla algas Ls

402.010,87, kas sastāda 50,2% no slimnī-

cas izdevumu budžeta. Slimnīcas ienā-

kumu budžets Ls 389.033,41. Slimnieku

skaits gada laikā — 3575. Slimo dienu

— 135.278. Ambulātoriski ārstētu —

4624, pie 12.654 konsultācijām. Mirstī-

bu skaits slimnīcā 6,07%. (šarlaks —

4,340/o, difterija — 8,300/o).

Sarkankalna slimnīcas izdevumu bu-

džets — Ls 664.032,07. Personāla algas
Ls 267.829,89, kas sastāda 40,3 0/0 no slim-

nīcas izdevumu budžeta. lenākumu bu-

džets — Ls 563.715,40. Slimnieku skaits

vājprātīgo nodaļās 1098, tuberkulozes

nodaļā 115. Slimo dienu skaits pirmās
- 217.307, otrā — 12.296. Mirstība vāj-

prātīgo nodaļās — 5,2%, tuberkulozes

32,10/o.

Slimnīcu budžets 1930. gadā.

Veselības nodaļas izdevumu budžets

1930. gadā sastādīja Ls 6.341.209,62, ie-

nākumu — Ls 4.205.893,30.

Visu slimnīcu (I un II slimnīcu, bērnu,

Sarkankalna un bērnu nama) izdevumu

budžets — Ls 5.398.328,72, vai 85,1o/o

no veselības nodaļas izdevumu budžeta.

lenākumu budžets — Ls 4.053.737,14,

vai 96,4% no veselības nodaļas ienāku-

mu budžeta.

1. pilsētas slimnīcas izdevumu budžets

— Ls 2.030.014,05. Personāla algas Ls

1.028.062,23, vai 50,60/o no slimnīcas iz-

devumu budžeta. Slimnīcas ienākumu

budžets — Ls 1.790.032,69. Slimnieku

skaits 15.831. Slimo dienu skaits 341.646.

Ambulātoriski ārstētu — 17.985, pie

33.910 konsultācijām. Mirstība slimnī-

cā 7,170/o.

II pilsētas slimnīcas izdevumu budžets

— Ls 934.515,42. Personāla algas Ls

497.037,76, vai 53,2% no izdevumu bu-

džeta. lenākumu budžets — Ls

883.125,38. Slimnieku skaits 4973. Slimo

dienu skaits 139.660. Ambulātoriski ār-

stētu — 1639, pie 4660 konsultācijām.
Mirstība 5,650/0.

Bernu slimnīcas izdevumu budžets —

Ls 1.226.754,06. Personāla algas — Ls

711.648,15, vai 58% no izdevumu bu-

džeta. lenākumu budžets Ls 593.291,18.

Slimnieku skaits 4775. Slimo dienu

146.804. Ambulātoriski ārstētu — 3395,

pie 8194 konsultācijām. Mirstība —

3,940/o (šarlaks — 1,200/o, difterija —

3,460/o).

Sarkankalna slimnīcas izdevumu bu-

džets — Ls 956.748,87. Personāla algas
— Ls 447.528, vai 46,8% no izdevumu

budžeta. lenākumu — Ls 554.607,77.

Slimnieku skaits 1428. Slimo dienu

skaits 314.626. Mirstība 5,30/0.

Bernu nama izdevumu budžets — Ls

250.296,32. Personāla algas Ls 133.842,23,

vai 53,4% no izdevumu budžeta. lenā-

kumu — Ls 232.680,12. Gada laikā bēr-

nu namā uzturējušās 493 personas: 416

bērnu un 77 mātes. Dienu skaits 73.314,

no kura skaita uz mātēm krīt 7754 un

uz bērniem 65560.
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Salīdzinoša mirstību %% tabele slimnīcās pēc pievestiem pārskatiem:

Salīdzinoša personāla algas %°/o tabele(pēc izdevumu budžetiem) pēc pieve-

stiem pārskatiem.

No šīs tabeles mēs redzam, ka pirms-

kara Sarkankalna vājprātīgo slimnīcā

personāla algas °/o bija lielāks nekā

bērnu slimnīcā. Šī parādība nav ne

ar ko citu izskaidrojama, ka vienīgi

ar to, ka Sarkankalns tanīs laikos bija

~izredzēto" iestāde, no kuru aprin-

dām arī izgājis zināms spiediens uz pil-
sētu — iekārtot šo iestādi ar lielākām

ērtībām. Slimnieku skaits šinī slimnīcā

bijis vienmēr zemāks par pārējo slim-

nīcu slimnieku skaitu, kālab Sarkankal-

na slimnieku apkalpošana arī bija la-

bāki nostādīta par pārējām slimnīcām.

Tagad, Latvijas Rīgā, mēs redzam citu

— iepriecinošu ainu: bērnu slimnīcas

personāls ir lielāks par Sarkankalna

slimnīcas personālu. Es nebūt nedomā-

ju, ka Sarkankalnam kautkas jāatrauj

citu slimnīcu labā, bet viens tomēr

skaidrs, ka, ja mēs stāvam dzimstību

sabrukuma priekšā — tad par austošām

dzīvībām mums jārūpējās vairāk nekā

par rietošām, starp kurām tik daudz

jau garīgi mirušu.

Beidzot savu pārskatu, man jānorāda,
ka šinī darbā esmu izmantojis bez Rī-

gas pilsētas oficiāliem dokumentiem —

arī bijušā Rīgas pilsētas statistiskā bi-

roja ilggadīgā vioedirektora, cienījamā

nelaiķa Dr. B. Šrenka darbus, kurus la-

sot — mūsu acu priekšā visreālāki no-

stājas jautājums par dzīvību un nāvi

Rīgas iedzīvotāju vidū.

Rīgas pilsētas veselības nodaļas me-

dicīniskās daļas darbības novērtējums

par laiku no 1901.—1930. gadam.

Rīga, kā Krievijas pilsēta, pirmskara

laikos, medicīniskā ziņā bija nostādīta

tādā pašā pabērna lomā, kādā atradās

parasti toreizējās Krievijas guberņu pil-
sētas. Bet ja mēs vēl ievērojam apstāk-

ļus, ka Rīga bija Krievijas avangards

uz Rietumeiropu, viena no lielākām ostu

pilsētām, rūpniecības centrs, pilsēta ar

iedzīvotāju skaita strauju kāpinājumu,
— tad jāsaka, ka Rīgas iedzīvotāju ve-

selības aizsardzības jautājums pirms-

kara laikos bija pavisam vēl neatrisināts

un pati aizsardzība ļoti zemu vērtē-

jama.

Ja līdz 1910. gadam tik straujā tempā

attīstījušos Rīgu apkalpoja viena vie-

nīga pirmā pilsētas slimnīca — pie-

augušiem, un ja pat pie šādiem apstāk-

ļiem pirmās revolūcijas gados šīs slim-

nīcas nodaļās varēja uzturēties soda

ekspedīcijas karaspēka daļas, bet dzem-

dētājas izmeta uz ielas, — tas vien jau

nepārprotami liecina, ka Rīgas pilsētas

veselības kommisija pirmskara laikos

vai nu nestāvēja savu uzdevumu aug-

Gads I pils. slimnīca II pils. slimnīca Bērnu slimnīca Sarkankalna

1901

1905

1910

1913

1920

1925

1930

10°/0
11,70/0
11,80/0

]0,40/o

10,90/o
6,40/0

7,17ū/o

8o/o

9,99ū/o

5,650/o

150/o
16,3o/o

14,16o/o
10,850/o

9,56o/o
6,070/o
3,94°/o

7,90/o
70/0
60/0

4,650/o
5,20/o

5,3o/o

Gads I pils. slimnīca II pils. slimnīca Bernu slimnīca Sarkankalna

1901

1905

1910

1913

1925

1930

20ū/o

23°/o
23,8o/o
29,lo/o

40,90/o
50,60/o I

32,50/o
31,03o/o

53,20/o

24,80/0
26,o/o

27,4ū/o
27,2o/o

50,20/o
58°/o

26,6o/o
27,6ū/o

28,7o/o
28ū/o

40,3o/o
46,80/o
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stumā, vai arī viņai bija visai neievē-

rojama loma un svars Rīgas iedzīvo-

tāju veselības sargāšanā.

Jāaizrāda, ka tanīs laikos veselības

kommisiju vadīja mc ārsts un tādēļ jā-

pielaiž arī varbūtība, ka šādai perso-

nai, kā nespeciālistam šinī tik svarīgā

postenī, bija grūti orientēties un ini-

ciātīvā trūka ja nu ne sirds — tad zi-

nāšanu.

Rīgas pirmā pilsētas slimnīca pirms-

kara gados bija vārda pilnā nozīmē pie-

mērs — kādai slimnīcai nevajaga būt.

Viņa bija gandrīz vai klasisks ka-

zarmju stila un iekārtojuma atdarinā-

jums, vienīgā atšķirība bija tā, ka

šinīs kazarmēs uzturējās slimnieki, bet

ne kareivji.

II pilsētas slimnīca daudzus trūkumus

novērsa, bet arī viņas izbūvē vēl trū-

kumu netrūka, kas pat mūsu dienās

nav viegli novēršami. Ņemsim, piemē-

ram, tikai šādu sīkumu, kā visai kom-

plicēto un dārgi izmaksājušo bēniņu,

resp. jumtu izbūvi, kura nedod pat ie-

spēju tur novietot slimnīcas perso-

nālu.

Bērnu slimnīcai pirms kara trūka vis-

elementārākās un nepieciešamās vaja-
dzības — izolācijas nodaļas, resp. at-

sevišķas celles, aizdomīgo bērnu izo-

lēšanai, bez kurām nav domājama ne-

viena bērnu slimnīca pasaulē. (Šinī

ziņā arī mēs vēl neesam sasnieguši

mērķi, jo slimnīcā nepieciešamo 50

ceļļu vietā ir izbūvētas tikai 13 celles

+ 4 celles ambulancē.)

Rīgas pilsētas veselības kommisijas dar-

bības trūkums saskatāms arī jau tanīs

apstākļos, ka Rīgu pirms kara pārklāja

vesels tīkls privātkliniku un iestāžu un

ka šīm iestādēm vienmēr bija darba pil-

nas rokas. (Mūsu laikos daļa no tām

jau likvidējušās, bet daļa nīkuļo, kam

par iemeslu ir labi un plaši nostādī-

tas pilsētu slimnīcas.) Tāpat pie tik

maza gultu skaita, kāds toreiz bija Rī-

gas slimnīcās, vēl ievestā klašu sistē-

ma arī vēl pastiprina, ka pilsētas slim-

nīcas trūcīgiem iedzīvotājiem bija grūti

pieejamas, jo pēdējo stacionārai ārstē-

šanai pie slimnīcām bija nodibinātas

kopsummā tikai daži desmiti brīvgultu.

Latvijas valsts pastāvēšanas 12 gados

Rīgas pilsētas veselības nodaļa veikusi,

samērā ar saviem ierobežotiem līdzek-

ļiem, lielus uzdevumus. Viņa ne tikai

ir saglābusi visu to, ko bija sagrāvis

pārejas laikmets, ne tikvien kapitāli iz-

veidojusi un paplašinājusi līdzšinējās
esošās vecās slimnīcas, bet vēl atvē-

rusi jaunas ārstniecības iestādes, kā:

tuberkulozes nodaļu pie I pilsētas slim-

nīcas, tuberkulozes slimnīcu Biķernie-
kos, bērnu namu pie II pilsētas slimnī-

cas, skolu bērnu zobārstniecības kabi-

netus v. t. t. Veselības nodaļa Latvijas

Rīgā ja ne pilnīgi, tad stiprā mērā ap-

karojusi lipīgo slimību izplatīšanos.

Trūcīgo iedzīvotāju daļai brīvi pieeja-

ma stacionāra un ambulātoriskā ārstē-

šanās.

Šeit vietā ir minēt, ka lieli nopelni Rī-

gas veselības nodaļas izveidošanā un

Rīgas iedzīvotāju veselības sargāšanā

un kopšanā Latvijas pastāvēšanas lai-

kā pieder ilggadīgam (kopš 1926. ģada)
veselības nodaļas vadītājam — Rīgas

pilsētas valdes loceklim Dr. mcd. Blū-

menfeldtam. Viņa darbus pienācīgi no-

vērtēs jebkura socio-higiēniķa kri-

tika.
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RĪGAS PILSĒTAS PALĪDZĪBA BEZDARBNIEKIEM

A. ŠTEINS

Rīgas pilsētas valdes loceklis

Bezdarbnieku reģistrēšana nenotiek visā

Latvijā viscauri, pat ne visās Latvijas

pilsētās. Daudz maz kārtīgi viņa notiek

tikai lielākajās pilsētās — Rīgā, Lie-

pājā, Jelgavā, Ventspilī, Daugavpilī un

t. t. Tamdēļ īsto bezdarbnieku skaitu

Latvijā nevar noteikt, jo reģistrēto bez-

darbnieku skaits ir mazāks par faktisko.

1931./32. gada ziemā reģistrēto bezdarb-

nieku skaits sasniedza 35.000, bet, sa-

līdzinot slimo kasu dalībnieku skaitu

1930./31. gada ziemā ar 1931./32. gada

ziemā, mēs redzam, ka slimo kasu da-

lībnieku skaits visā Latvijā kritis par

44.000 cilvēku, bet Rīgā vien par 29.000

cilvēku. Rīgā tomēr reģistrēto bezdarb-

nieku skaits nekad nepārsniedza 20.000.

Pie tam slimo kasu dalībnieku skaitā

nav nemaz laukstrādnieku un gadījuma

strādnieku tikai maza daļa.

Kā jau no šiem skaitļiem redzams, tad

bezdarbnieku lielākā daļa krīt uz Rīgu.
To var arī redzēt no sekošas tabeles,

kur uzrādīts bezdarbnieku skaits katra

gada janvāra mēnesī, kurš laikam vis-

pareizāki attēlo bezdarba ainu.

Bezdarbnieku skaits.

Gads Latvijā R'gā

1921. 4901 3434

1922. 8978 4364

1923. 14162 6810

1924. 7004 3718

1925. 6978 4523

1926. 7490 3684

1927. 8442 3055

1928. 10461 4477

1929. 19437 5577

1930. 13848 3972

1931. 14433 3508

1932. 35011 18806

No šīs tabeles redzams, kā aug bezdarb-

nieku skaits Latvijā, kad ar 1928. gadu
sāka vairākās vietās reģistrēt bezdarb-

niekus, īsto bezdarba ainu gan te pa-

Pils. ēdienu nams Mastu ielā 4.
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Malkas sagatavošana bezdarbniekiem.

reizāki attēlo bezdarbnieku skaits Rīgā,
nekā vispārējais bezdarbnieku skaits

Latvijā.

Ziemas mēnešos sabiedriskos darbos vi-

sās pilsētās nodarbina no 1/3 līdz V2no

visiem bezdarbniekiem, tā tad V 2līdz

2/3 paliek bez darba.

Dīkā palikušo bezdarbnieku skaits pē-

dējos sešos gados lielākās Latvijas pil-
sētās ir sekošs (gada caurmēraskaitļos).

Salīdzinot šos skaitļus ar šo pilsētu ie-

dzīvotāju skaitu, jākonstatē, ka Rīgas
bezdarbnieku skaits procentuāli ir pat

mazāks, ka citās pilsētās.

Sabiedriskie darbi.

Jau sākot ar 1922. gadu Rīgas pilsēta
rīko sabiedriskos darbus. Šos darbus

līdz 1929. gadam finansēja vienīgi val-

dība, izsniedzot līdzekļus — pusi kā

neatmaksājamu pabalstu, otru pusi kā

aizdevumu.

Sākot ar 1929. gadu arī pilsēta pare-

dzēja savā budžetā līdzekļus sabiedris-

kiem darbiem un palīdzībai bezdarbnie-

kiem.

Sabiedrisko darbu kārtībā izbūvē ielas,

laukumus, aizsargdambjus un citus sa-

tiksmes ceļus. Sākumā novāca arī kara

drupas. Citus darbus līdz šim rīkoja

ļoti mazā mērā, jo zemes darbi izmaksā

samērā lēti un pie tiem var nodarbināt

lielu bezdarbnieku skaitu. Bez tam pie

šiem darbiem izdevumu vislielākā daļa

aiziet tieši bezdarbnieku algās. Tā 1931.

gadā izvestos darbos 83% no visiem iz-

devumiem aizgāja strādnieku algās, un

tikai 17% aizgāja sociālai apdrošināša-

nai, materiāliem, inventāram un pārval-

des uzturēšanai. Pie citiem darbiem bie-

ži ir pat otrādi.

Sabiedrisko darbu kārtībā ir izbūvētas

ielas un padarīti nepieciešami darbi,

kuri tik un tā būtu pilsētai jāizbūvē vai

nu gadu agrāk vai gadu vēlāk, ar

budžetā paredzētiem līdzekļiem. Ja sa-

līdzina darbu izmaksu darbu vienībās ar

Gads
ICO
M
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2
2
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co lai
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ico'ft

1926

1927

1928

1929

1930

975

1.156

1.487

1.469

1021

3.436

13.061

501
533

722

542

753

835

3.023

698

656

519

619

486

628

1.490

236

316

472

445

347

423

1.058

182

137

144
121

269

739

757

202

333

1.357

2.421

1.975

2.653

6.946

1931
1932. gada

janvārī
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vasaras cenām, kad pilsēta maksā strād-

niekiem algas pēc tirgus cenām, tad sa-

biedrisko darbu darba vienības daudzos

gadījumos iznāk pat lētākas nekā va-

sarā. Saprotams, ziemā izstrādāt sasa-

lušu zemi ir grūtāki un tas prasa vairāk

darba spēka, bet pie darba vienību iz-

maksas tas kompensējas ar tautas lab-

klājības ministrijas noteiktajām zema-

jām algām sabiedrisko darbu strādnie-

kiem — proti Ls 2 vīriešiem, Ls 1.50 sie-

vietēm, Ls 2.80 ceļa meisteriem un Ls

3.20 amatniekiem dienā. Bez šīs algas

gan Rīgas pilsēta uz sava rēķina

izsniedz 400 grammu maizes un litru

zupas pusdienai.

Strādnieki saņem arī Ls 0.20 dienā uz

katru savu apgādājamo ģimenes locekli

(sieva un bērni līdz 16 gadiem).

Ja strādniekiem darba vieta pārāk tāļi,

tad izsniedz arī daļu naudā ceļa izde-

vumu segšanai.

Sabiedriskos darbos strādājošos nomai-

na rēgulāri pēc 12 dienu nostrādāšanas,

izņemot sabiedrisko darbu administrā-

tīvo personālu, ceļa meisterus un amat-

niekus, kuri strādā darbu sekmības dēļ

nepārtraukti visu sabiedrisko darbu se-

zonas laiku.

Laikā no 1. jūlija līdz 1. jūnijam 1931.

gada pilsētas darba nodaļa izveda seko-

šus darbus:

Ropažu ielā, Daugavgrīvas plūdu aiz-

Sabiedrisko darbu strādnieku kopgrupa.

sargu dambi, ceļu pāri Spilves pļavām,
Vecā Nometņu laukuma norakšanu, iz-

veidojot tur modernu sporta stadionu

un līdz ar to izbūvējot Uzvaras parku

starp Hermaņa un Bāriņu ielām, bez

tam Emmas, Skuju un Ostas ielas Mīl-

grāvi, Vestienas, Anniņmuižas, Robežu,

Zolitūdes ielas un Burcharda muižas

ceļu.

Bez tam vēl strādāts Meža parkā pie

ielu izbūves, pie Mellera muižas attekas

izbūves, nosargājot Katrīndambi pret

plūdiem, pilsētas ganību aizsargdambja

būves, pie Zemitana laukuma izbūves

un Hausmaņa purvja ceļa būves.

Ari ielas un šosejas sabiedrisko darbu

kārtā ir attīrītas no sniega.

Pilsēta ir izvedusi sabiedriskos darbus

par sekošiem kredītiem.

Rīgas pilsētas ēdienu nami.

Pasliktinoties saimnieciskiem apstākļiem

un pieaugot bezdarba postam, Rīgas pil-

sēta nevarēja apmierināties tikai ar sa-

biedrisko darbu organizēšanu un sāka

Gads Valdības Pilsētas Gads Valdības Pilsētas

Ls

921/22 589.000

922/23 287.000

923/24 156.000

924/25 179.000

925/26 137.000

926/27 123.000

1927/28

1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

Ls

203.000 —

114.000 260.000

150.000 400.000

152.000 550.000

748.000 508.000
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Sabiedrisko darbu aina pie Buļļu ielas nostiprināšanas.

citādā veidā sniegt bezdarbniekiem palī-
dzību.

1929. g. sākumā pilsētas darba nodala

noorganizēja vairākus ēdināšanas punk-
tus dažādos pilsētas rajonos, kur trū-

cīgiem bezdarbniekiem un viņu ģimenes

locekļiem izsniedza par brīvu katram

200 grammu rudzu maizes un 1 litru

barojošas zupas ar gabaliņu gaļas.
Pret samaksu izsniedza ēdienu arī tau-

tas labklājības ministrijas, pilsētas so-

ciālās apgādes un citu organizāciju va-

jadzībām, ka arī privātai publikai zupas

porciju par Ls 0.30.

Bezdarbniekiem dienā 1931./32. g. zie-

mā izsniegts pāri par 10.000 litru zu-

pas dienā.

1930. gadā sāka celt un 1931. gada au-

gustā pilsētas darba nodaļa jau atvēra

lielāku ēdienu namu Mastu ielā 4, ostas

strādnieku vajadzībām. Šai namā ir glī-
ta ēdamtelpa ar 152 sēdvietām.

Pastāvīgi darbojas 5 pilsētas ēdienu na-

mi: Vidzemes šosejā 11, Artilērijas ielā

Nr. 65, L. Maskavas ielā Nr. 63, M. No-

metņu ielā Nr. 14 un Mastu ielā Nr. 4.

Izsniegto zupas porciju skaits pilsētas
ēdienu namos.

1931./32. gada ziemā bez šiem pastāvī-

giem ēdienu namiem darbojās vēl vai-

rāki zupas izsniegšanas punkti pilsētas
nomalēs.

Bez tam darbojās arī Rīgas pilsētas sa-

biedriskās palīdzības komitejas bērnu

ēdināšanas punkti.

Pārējā palīdzība.

Bez sabiedriskiem darbiem un zupas iz-

sniegšanas Rīgas pilsētas valde jutās

spiesta nākt vēl vairāk bezdarbniekiem

palīgā.

Darba nodaļa sniedz bezdarbniekiem un

viņu ģimenes locekļiem medicīnisko pa-

Gads
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55.037 5.742 393.616 486 545.721

25.030 2.040 681.254 3.873 738.410
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līdzību — kā stacionāro, tā ambulāto-

risko ārstēšanu, kā arī izsniedz par brī-

vu zāles.

Šiem nolūkiem pilsēta izdevusi:

1926. g. Ls 17.000 1930. g. Ls 3.000

1927. g. Ls 13.000 1931. g. Ls 15.000

1928. g. Ls 24.000 1932. g. Ls 67.000

1929. g. Ls 35.000 4 mēn.

Medicīniskās palīdzības izdevumu sa-

šaurināšanās 1930. g. izskaidrojama ar

to, ka 1930. gadā sabiedriskos darbos

nodarbinātie bezdarbnieki uzņemti pa-

gaidstrādnieku slimo kasē un ārstēti

ar slimo kases līdzekļiem. Ar 1931. g.

beigām sabiedrisko darbu strādnieku

ārstēšana no slimo kases puses caur

tautas labklājības ministrijas rīkojumu

ārkārtīgi sašaurināta un liels skaits bez-

darbnieku sabiedriskos darbos ilgu lai-

ku nevarēja tikt.

Sanitāri -higiēniska palīdzība sniegta

bezdarbniekiem, izdodot brīvtalonus uz

pirtīm sekošos apmēros.

Gads Skaits Gads Skaits

1923. 859 1928. 3113

1924. 340 1929. 8120

Sieviešu grupa pie darba Buļļu ielas galā.

Gads Skaits Gads Skaits

1925. 430 1930. 9231

1926. 715 1931. 30905

1927. 1340 1932. 41364

3 mēn.

Tā kā pilsētas pirtis 1931./32. gada zie-

mā nevarēja uzņemt visus bezdarbnie-

kus, tad darba nodaļai samaksāja pri-

vātām pirtīm šaī ziemā Ls 13.800 par

bezdarbnieku uzņemšanu.

Sabiedriskos darbos ziemas laikā bez-

darbnieki ierodas galīgi cauriem vai pil-

nīgi nepiemērotiem apaviem. Lai tomēr

dotu iespēju tādiem strādāt un mazi-

nātu saslimstību caur apsaldēšanos, no-

daļa noorganizēja apavu lāpīšanu un

šim nolūkam izdeva:

Salāpīja apavus Summa

1929. g. 1371 pāri Ls 6.200

1930. g. 1514 n
Ls 7.200

1931. g. 4063
„

Ls 20.500

1932. g. 5201
n

Ls 17.400

3 mēn.

Bezdarbnieki sabiedriskos darbos netiek

nodarbināti nepārtraukti, bet tik 12 die-

nas no vietas. Tā kā vispāri nodarbina
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Dambja uzbēruma darbi pie Hapaka gŗāvja.

vienmēr mazāko daļu reģistrēto bez-

darbnieku, tad viņiem jāgaida uz otr-

reizēju rindu vismaz divas nedēļas. Bet

pēdējo ziemu iznāca gaidīt pat divus

mēnešus un ilgāki. Saprotams, ka ne-

atrodot nekādu citu nodarbošanos, bez-

darbnieki nav spējīgi kārtot savus mak-

sājumus un pirmām kārtām dzīvokļu
īres. Šoziem ar likumu uz laiku gan

apturēta bezdarbnieku izlikšana no

dzīvokļiem, bet pavasarī un vasarā tas

tomēr nostāda bezdarbniekus galīgi bez-

izejas stāvoklī. Bezdarbs arī izskaidro

dzīvokļu krizes izbeigšanos šoziem. Lai

aizkavētu bezdarbnieku izlikšanu no

dzīvokļiem, darba nodaļa ar pilsētas lī-

dzekļiem maksāja bezdarbnieku īres

naudas pēc katrreizējas speciālas ģime-

nes un materiālo apstākļu pārbaudes
uz vietas. Gada laikā izsniedz ne vai-

kā astoņdesmit latus.

1931./32. gada ziemā bija iespējams šau-

ro līdzekļu un lielā trūkuma dēļ maksāt

tikai ģimenēm ar mazgadējiem un pē-
dīgi tikai tad, kad jau bija tiesas izpil-
du raksts un termiņš par izlikšanu.

īres pabalsts izsniegts:

Gads Gadījumu skaits Summa

latos

1925. 591 2.300

1926. 235 1.300

Gads Gadījumu skaits Summa
latos

1927. 277 2.500

1928. 2037 29.500

1929. 2460 41.500

1930. 1395 31.600

1931. 4590 100.900

1932. 2035 47.900

3 mēn.

Tomēr viena daļa bezdarbnieku ir tādu,

kuri dažādu apstākļu dēļ (slimība, grūt-

niecība, zīdāmi bērni un t. t.) nav spē-

jīgi strādāt sabiedriskos darbos.

Tiem un sabiedrisko darbu pārtrauku-

mu laikā arī darba spējīgiem (jo strādā

tikai daļa) darba nodaļa izsniedza 200

gr. maizes un 1 litru zupas.

Finansiālas krizes dēļ, lai ar to pašu

kreditu summu sniegtu lielākam skai-

tam bezdarbnieku palīdzību, pilsētas
valde pēdējo ziemu ieveda sausu pro-

duktu izsniegšanu bezdarbnieku bēr-

niem pēc sociālās apgādes normām.

Tāpat bezdarbnieces ar 3 un vairākiem

mazgadējiem bērniem, ja viņu vīri bi-

ja reģistrēti un izkontrolēti bezdarbnie-

ki, izslēdza no sabiedriskiem darbiem

un viņām izsniedza naudas pabalstu Ls

4,— nedēļā un Ls 0,20 uz katru bērnu

dienā.
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Sabiedrisko darbu aina pie Uzvaras parka uzbēruma.

Tāpat rīkojās ar atraitnēm ar maziem

bērniem un civilsievām, ja varēja kon-

statēt, ka no civīlvīra nekādu pabalstu
nav iespējams dabūt.

Grūtniecēm pēdējā mēnesī un četras

nedēļas pēc dzemdībām, ja vīri bija

reģistrēti kā bezdarbnieki un sievas ne-

varēja uzturēt, izsniedza Ls 1,— dienā,

turpretim grūtnieces ar 7. grūtniecības

mēnesi, sabiedriskos darbos nepielaida,

bet izsniedza pabalstu Ls 4,— nedēļā.

Saņemot kopā visu palīdzību Rīgas bez-

darbniekiem, mēs dabūjam sekošu ta-

beli: (sk. tabeli 610. lp. p.).

Pie šīs tabeles jāņem vērā, ka izrē-

ķinātā summa uz katru bezdarbnieku

nenāk viņa rokās, bet tikai ap 80%, jo

jāņem vērā arī blakus izdevumi sabie-

drisko darbu izvešanā.

Pie izdevumu sadalīšanas starp pilsētu
un valdību jāņem vērā divi apstākļi:

1) valsts bez pilsētai izsniegtiem kredi-

ditiem izved sabiedriskos darbus, no-

darbinot arī ārpus Rīgas Rīgas bez-

darbniekus; 2) no valsts izsniegtiem kre-

ditiem puse skaitās kā aizdevums Rī-

Bezdarbnieku demonstrācija pie pilsētas valdes

nama, L. Ķēniņu ielā N° 5.
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Bezdarbnieka ģimene dzīvoklī.

gas pilsētai, kas noteiktā laika jāat-

maksā, tā kā faktiski Rīgas pilsēta se-

guši 1929. g. 870/o, 1930. g. 890/0
,

1931.

g. 92 °/o, 1932. g. 4 mēn. 74% no visiem

izdevumiem par labu bezdarbnieku pa-

līdzībai.

Pilsētas krediti (latos) V alsts krediti

un
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1929 201.200 35.200 41.50019.60010.500: 29.500 337.500

1930 383.700 3.400 31.700 5.30018.800 93.800 536.700

1931 681.300 15.200 100.90027.200 20.500 196.4001.041.400

1932 376.700 67.500 50.800 44.40017.500237.140 703000
1932. g.
4 mēn.
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RĪGAS STRĀDNIEKU SPORTS

BRUNO KALNIŅŠ

Rīgas strādnieku jaunatne sāka piekopt

sportu tiklīdz Latvijā radās modernā

sporta organizācijas. Rīgas kā augošas

lielpilsētas dzīves apstākļi, kur strād-

nieku jauniešu lielais vairums nodarbi-

nāti rūpniecībā, pamudināja viņu me-

klēt ceļu uz sportu kā vienīgo līdzekli

pasargāt savu veselību.

Pirms Latvijas republikas nodibināša-

nās strādnieku sportisti darbojās toreiz

pastāvošās pilsoniskās sporta biedrī-

bās. Sevišķi daudz strādnieku bij spor-

ta biedrībā „Marss", kuras darbības ra-

jons atradās Rīgas galvenā strādnieku

iecirknī — Aleksandra vārtu fabriku

apvidū. Šinī biedrībā sastāvēja pat la-

ba daļa toreiz slepenās Latvijas sociāl-

dēmokratijas biedru.

Apstākļi grozījās pēc pasaules un at-

brīvošanas kara beigām. Nodibinoties

politiskām brīvībām, atkrita šķēršļi pat-

stāvīgas strādnieku sporta organizāci-

jas radīšanai. Strādnieki, kuru vairu-

ma politiskās simpātijas piederēja so-

ciāldēmokratu partijai, nevēlējās sporta

laukā darboties biedrībās, kuru vadība

atradās pilsonisko partiju piekritēju ro-

kās. Strādnieku sociālistiskā daļa at-

zina, ka strādnieku sportam nav jāno-

robežojas no politikas, bet tam jābūt
vienai no strādnieku kustības nozarēm,

kas savu sporta darbību uzskata par

līdzekli darba jaunatnes audzināšanai

sociālistiskā garā.

Šādos apstākļos, sadarbība ar pilsoni-
skā sporta vadību nebij iespējama. 1921.

g. 8. jūnijā Rīgas apgabaltiesa reģistrēja

„Strādnieku Sporta Savienības" statū-

Fot. Klio.Pilsētas sporta laukums Uzvaras parkā.
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Strādnieku sportistu gājiens Brīvības ielā.

tus. Jaunās biedrības pirmā biedru sa-

pulce notika tā paša gada 21. jūnijā,

strādnieku biedrību kopējās telpās Ma-

tīsa ielā 11-13. Pirmā gadā SSS piekopa

vienīgi kājbumbas sportu. Sava lauku-

ma biedrībai nebij, tālab valde noīrēja

tāļajā Lucavsalā pļavu un tur izveda

pirmos treniņus un sacīkstes.

Velak biedrība uzsāk ari nodarboties ar

vieglatlētiku un ziemas sportu. Lai iz-

vestu sacīkstes, tad SSS 1921. un 1922.

gados piedalījās pilsoniskā futbolā un

ziemas sporta savienībās. Bet sadarbība

drīz aiz principiālām pretešķībām kļu-

va neiespējama un tālab 1923. gada 28.

jūlijā SSS pārtrauca sakarus ar pilso-

ņu sporta organizācijām. Pirmos divos

gados bij nodibinātas vairākas jaunas

nodaļas dažādās Rīgas pilsētas daļās,

kas deva iespēju SSS sporta vienībām

sacensties jau savā starpā. Kā vecākās

no Rīgas nodaļām minamas — Rīgas

centra (nodibināta 1921. g.), Pārdauga-

vas (1922. g.) un Brīvības vārtu (1923.

g.). Ar 1922. g. sākot (līdz pat mūsu

dienām), SSS īrē no Rīgas pilsētas Uz-

varas parka sporta laukumu, kas deva

iespēju nostādīt sistemātisku sporta

darbību. Nu vairs nebij vajadzīgs sa-

cīkstēm nomāt svešus laukumus, kas

ievērojamā mērā pacēla sporta darba

rosību.

1923.—25. gados Rīgas SSS nodaļu un

biedru skaits ātri pieauga. 1925. g. sā-

kumā tas pārsniedza 1000. Tanī pat lai-

kā SSS sāka uzrādīt teicamas techni-

skas spējas un panākumus galvenās

sporta nozarēs. Ap 1925. g. SSS bij

radījusi sekcijas jau vairāk kā desmit

dažādās sporta nozarēs. Ziemas sporta

veida — ledus hokeja vajadzībām 1923.

un 1924. g. SSS nomāja no pilsētas Vie-

Aina no SSS meža skrējiena.
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sturdarza dīķi un ierīkoja fur nelielu

sporta slidotavu.

1925. g. notika organizatoriskas pār-

maiņas. Sakarā ar sadursmēm, kādas

bij notikušas SSS biedra A. Masaka

nogalināšanas dienā 15. februārī, val-

dība 18. februārī apturēja „Strādnieku

Sporta Savienības" darbību. Bet 13.

maijā 1925. g. Rīgas apgabaltiesa reģi-

strēja jaunu biedrību

Sports un Sargs", kas pārņēma Strād-

nieku Sporta Savienības" īpašumus un

turpināja ļoti rosīgi sporta darbību.

Jaunā SSS bij plašāka un vairāk cen-

tralizēta organizācija. Tās biedri pie-

kopa gandrīz visus bez izņēmuma Lat-

vijā atzītos sporta veidus. Bez tam pie

biedrības darbojās arī militārās sek-

cijas, kas 1926. g. tika pārdēvētas par

sargu sekcijām. To uzdevums bij uz-

turēt kārtību biedrības un citu strādnie-

ku organizāciju sarīkojumos. Tāpat bie-

drība nodibināja strādnieku bērnu vie-

nības, kurām deva „Sarkano pionieru"
nosaukumu. Biedrības organizācija ap-

vienoja viena apvidus nodaļas novados.

1927. g. nodibinājās Rīgas novads, kurš

ir biedrības vecākais novads. Novada

darbību vada Rīgas novada kommisija,

kuru ievēl Rīgas nodaļu delegāti savās

gadskārtējās konferencēs.

Sākot ar 1924. g. visi SSS kongresi un

100 m. skrējiens sievietēm.

svētki ir notikuši Rīgā. Biedrības svēt-

kos, kas pazīstami zem latvju strād-

nieku sporta svētku nosaukuma, pieda-

lījās strādnieku sportisti prāvā skaitā

nevien no Rīgas, bet arī no provinces

nodaļām un daudzām ārzemju strād-

nieku sporta savienībām. Rīgā notika

šādi svētki: 2. SSS svētki 2. un 3. au-

gustā 1924. g., 3. svētki 8. un 9. augu-

stā 1925. g., 4. svētki 19. un 20. jūlijā
1926. g., 5. svētki no 10.—12. jūnijam

1927. g. un 6. svētki no 30. jūlija līdz 3.

augustam 1930. g.

Rīgā biedrība izdod kopš 1924. g. sa-

vu mēnešrakstu „SSS". Tāpat pie Rī-

gas tautas augstskolas, sākot ar 1929.

g. darbojas SSS sporta skola, kas ik

SSS vingrotāju grupa.
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Sarkano pionieru nometne.

gadus } sagatavo lielāku skaitu sporta

darbinieku.

Rīgas strādnieku sportam nācies grūti
cīnīties ar laukumu un telpu trūkumu.

No 1925. g. SSS ik ziemas uztur lielu

sporta slidotavu Ērgļu ielā, kuru 1931.

g. pārcēla uz Marijas ielu. Vasaras

sporta laukumu ziņā SSS, līdzekļu trū-

kuma dēļ, savā 11 gadu darbības laikā,

bez Uzvaras parka, nav izdevies tikt pie

vairākiem laukumiem. Toties ar pilsē-
tas atbalstu SSS 1928. g. varēja ierīkot

Balastdambī savu sporta peldētavu. Tā-

pat 1930. g. SSS ieguva lielu sporta šau-

tuvi Ziepniekkaļnā.

Laikā no 1925.—1932. gadam SSS Rīgas
novads turpināja augt. Biedrības skait-

liskos sasniegumus liecina dati par bie-

drības sastāvu 1932. g. sākumā. Biedru

skaits sasniedzis 3518, no tiem 822 sie-

vietes un 2698 vīrieši. Pēc nozarēm SSS

Rīgas nodaļu biedri sadalās šādi: sargi

1172, pionieri 1077, sporta spēļu da-

lībnieki 363, futbolisti 334, vingrotāji

243, šachisti 183, vieglatlēti 169, pel-
dētāji 152, bokseri 144, ziemas sporti-

sti 81, smagatlēti 67, riteņbraucēji 65,

šāvēji 62. Nodaļu skaits Rīgas novadā

sasniedzis jau 24. Par Rīgas nodaļu dar-

bību liecina tas, ka 1931. g. Rīgā sarī-

kotas 154 sporta sacīkstes un 279 iz-

rīkojumi. Lielākā no Rīgas nodaļām
visā SSS pastāvēšanas laikā ir bijusi

Rīgas centra nodaļa, kuras biedru skaits

1932. g. sasniedza 817. Otrā pēc lieluma

~Spēks" nodaļa ar 303, un trešā — Brī-

vības vārtu nodaļa — ar 233 biedriem.

Vienpadsmit gados Rīgas strādnieku

sports ir izaudzis par lielu strādnieku

jauniešu masu organizāciju.

Tipomontāžs
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RĪGAS PILSĒTAS SANITĀRAIS STĀVOKLIS

Dr. med. B. ULPE

Divdesmitā gadsimteņa sākumā Rīgas
pilsētas higiēnā sākās jauns laikmets,

kas raksturots ar sistēmatiskās kanāii-

zācijas ierīkošanu un ar pirmiem soļiem

pilsētas apgādāšanā ar dzeršanai pil-

nīgi derīgu ūdeni no Baltezera rajonā
ierīkotām gruntsūdens akām. Līdz tam

pilsētas iedzīvotājiem bija jālieto Dau-

gavas ūdens, pie Krūdnera dambja, no

inženiera Wiljama Weira (1863. g.), bū-

vētas pumpju stacijas, Lai gan jau 19.

gadsimtenī sakarā ar cholēras, dizentē-

rijas un vēdera tīfa epidēmijām vairāk-

kārt tika runāts un rakstīts par Dauga-
vas ūdens ļauno iespaidu pie šo epidē-

miju izplatīšanās, tikai 1900. gada tīfa

epidēmija deva galīgo ierosinājumu ķer-

ties pie jauna ūdens stacijas izbūves.

Minētā epidēmija, kuras gaita detaliēti

aprakstīta no sanitārārsta fon Riedera,

vilkās apmēram no 1900. g. 18. maija

līdz 1901. gada 31. janvārim. Šinī laikā

Rīgā reģistrēti 2646 vēdera tīfa gadī-

jumi ar letalitāti 12,89%. 1901. gadā to-

reizējs sanitārās kommisijas priekšsē-

dētājs Dr. fon Bochmanns iesniedza pil-
sētas valdē attiecīgu memorandumu un

1904. gada 26. oktobrī sāka darboties

jaunais ūdensvadu tīkls. No citiem gro-

zījumiem pilsētas dzīvē, kuri varēja ie-

spaidot sanitāros apstākļus 20. gadsim-

tenī jāmin vēl pilsētas lopkautuves at-

vēršana un visu privātu kautuvju slēg-
šana 1897. gadā, bez tam pastiprināta

pārtikas līdzekļu, sevišķi gaļas un pie-

na, uzraudzība, mēslu novākšanas si-

stēmatizācija, nopietnāka higiēnas ievē-

rošana pie būvnoteikumu sastādīšanas

un paplašināta dzīvokļu inspekcija. Jā-

min arī iedzīvotāju apdrošināšana sli-

mību gadījumos, sociālas apgādes iz-

veidošana, pastiprināta infekciju slimī-

bu uzraudzība un infekciju slimību sta-

tistikas lietderīga nostādīšana. Vai, un

cik lielā mērā, šie iespaidi atspoguļojas
pilsētas iedzīvotāju pēdējo gadu dekādu

veselības stāvokli, to redzēsim vēlāk.

Pasaules kara gadi, kuru ļaunās sekas

redzamas visās mūsu pilsētas saimnie-

cības nozarēs met savu ēnu arī uz pil-
sētas higiēnisko stāvokli: iznīcinātās vai

evakuētās fabrikas, sašautās ēkas runāja

un pa daļai runā vēl tagad par to, cik

lielā mērā pilsētas dzīve bijusi saistīta

ar kara notikumiem. Var iedomāties,

ka arī sanitārā ziņā daudz kas bija jā-

atjauno un pat pavisam no jauna jāuz-
būvē. Pie pilsētas, caur karu un tam

sekojošām politiskām un saimnieciskām

pārmaiņām, sabrukušās iekšējas dzīves,

šī restitūcija daudzos gadījumos bija iz-

cilus grūti izvedama. Jāuzsver arī tas

apstāklis, ka sanitārās lietās vēl bija

spēkā un pa daļai pašreiz vēl spēkā
vecie krievu noteikumi un likumi.

Kas attiecas uz pilsētas saistošiem

noteikumiem — šeit skaidri manā-

mas nesaskaņas ar mūsu tagadējiem
dzīves apstākļiem. Gan skaidri re-

dzami panākumi pēdējos gados, bet

viss darbs tomēr vēl nav veikts.

Tamdēļ šinī virzienā arī nākošos gados
būs ļoti daudz jāstrādā. 1922. g. izdoti

jauni noteikumi par lipīgo slimību ap-

karošanu, bet jau tagad šie noteikumi

vairs neatbilst mūsu dienu prasībām un

jau izstrādāts jauns projekts. 1918. g.

izdotie noteikumi par asenizācijas dar-

biem regulē ateju mēslu novākšanu no

ēkām, kuras vēl nav pieslēgtas sistēma-

tiskai kanālizācijai. Noteikumi par tir-

gošanos ar pienu un piena produktiem
izdoti tikai 1923. gadā, tagad no jauna

pārstrādāti un jau pieņemti pilsētas do-

mē.

No 1900.—1904. gadam Rīgas sanitāras
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lietas un Rīgas slimnīcas pārzina pil-

sētas sanitārā kommisija. 1904. gada 1.

janvārī pilsētas veterinārārsti, kuri līdz

tam laikam bija padoti tirdzniecības

kommisijai, pārgāja veselības nodaļas

rīcībā un līdz ar to visa pilsētas vete-

rinārā uzraudzība. Tikai lopkautuve vēl

līdz šim pieder pie tirdzniecības noda-

ļas. 1904. gada 1. jūlijā sanitārā kom-

misija pārorganizēta un no šā laika pa-

stāvēja divas atsevišķas kommisijas:
sanitārā kommisija un slimnīcu kommi-

sija — pagaidām ar vienu un to pašu

priekšsēdētāju. No 1897. gada 18. de-

cembra līdz 1901. gada oktobrim sanitā-

rās kommisijas priekšgalā atradās Dr.

E. fon Bochmanns, no 1901. gada 8. ok-

tobra līdz 1917. gada 3. augustam —

Dr. R. Heerwagens.
1915. gadā sanitārā kommisija pārņēma

jaunu uzdevumu: gādāt par kara bēgļu
sanitārās uzraudzības organizāciju. Pir-

mie bēgli Rīgā parādījās minētā gada

februāra mēnesī. Aprīļa mēnesī ienā-

ca lielā daudzumā no Kaunas un Kurze-

zemes guberņām un reizē ar viņiem

spaidu kārtā no šām guberņām eva-

kuētie iedzīvotāji. Šāds, pa lielākai da-

ļai ļoti nabadzīgu ļaužu, sastrēgums, pro-

tams, nevarēja neveicināt lipīgu slimību

izplatīšanos. Pateicoties sanitārās kom-

misijas enerģiskai darbībai tomēr lie-

lākas sērgas šinī laikā Rīgā nav plosī-
jušās, izņemot masalas, kas bija stipri

izplatītas starp bērniem. Bij arī cholē-

ras gadījumi, bet saslimušie ar šo sēr-

gu nekavējoši tika izolēti slimnīcās. Tā

tad arī šī slimība nevarēja izplatīties.
Par karam un revolūcijai sekojošiem ga-

diem trūkst tuvāku ziņu par sanitārās

kommisijas darbību. No 1917. gada au-

gusta mēneša sanitārās nodaļas priekš-
galā atradās Dr. S. Musinovičs, vēlāk,
līdz lielinieku laikam — Dr. Ch. fon

Brokers. Lielinieku laikā, 1919. gada
janvārī par veselības nodaļas komisāru

tika iecelts Ungurs, bet viņam par pa-

līgu — Rudzīts. Pēc lielinieku aizieša-

nas, 1919. gada 22. maijā sanitāro da-

ļas pārzināšanu atkal uzņēmās Dr. fon

Brokers, kurš arī lielinieku valdības lai-

kā bija faktiskais Rīgas sanitāro lietu

pārzinis. 1919. gada 6. jūlijā par sani-

tārās nodaļas vadītāju ievēlēja Dr. N.

Joffi. 1921. gada 24. oktobrī sanitārā

un slimnīcu nodaļas atkal apvienotas

vienā nodaļā zem nosaukuma „Vese-

lības nodala". Toreiz vispārējais pilsē-
tas sanitārais stāvoklis vēl bija ļoti bē-

dīgs. Visādu nelabvēlīgu apstākļu uz-

labošana aizņēma vairākus gadus un

prasīja no pilsētas prāvus līdzekļus.
1920. gadā atvērta kontrolstacija prosti-
tuēto medicīniskai izmeklēšanai un no-

dibināta skolu higiēnas nozare. Sakarā

ar lepru slimojošo pārņemšanu uz valsts

rēķina 1921. gada 10. oktobrī pilsētas

leprozorija nodota valsts rīcībā. 1922. g.

27. aprīlī pēc Dr. I. Joffes atkāpšanās
no amata par veselības nodaļas vadītāju
ievēlēts Dr. N. Grūnsteins. Pēc Dr.

Grūnsteina grūtās saslimšanas un nā-

ves, sākot ar 1926. gada 30. septembri

līdz šim laikam veselības nodalu ne-

pārtraukti vada Dr. R. Blumenfeldts.

1926. gadā reorganizēta visa sanitārā

gādība, ievedot no 1. marta teritoriālās

(rajonu) sistēmas vietā speciālistu si-

stēmu. Sakarā ar to nodibinātas seko-

šas nozares: administrātīvā, epidēmio-

loģiskā, ēdam- un baudvielu uzraudzī-

bas, piena un gaļas uzraudzības, rūpnie-
cības un tirdzniecības uzņēmumu, jēl-
vielu uzņēmumu un lopu sērgu apka-

rošanas, dezinfekcijas un skolu higiē-

nas nozares. Administrātīvā nozare ap-

vieno un pārzin nodaļas darbvedību.

Epidēmioloģiskas nozares uzdevums aiz-

sargāt pilsētu pret infekciju slimībām

un šo slimību apkarošana. Nozarē ie-

tilpst sanitārais transports, kura uzde-

vums nogādāt uz slimnīcām infekciju
slimniekus. 1923. gadā transports reor-

ganizēts, ievedot zirgu transporta vietā

modernus sanitārus automobiļus. Epi-

dēmioloģiskā nozare gādā arī par vis-

pārējo pilsētas higiēnas stāvokli. Ēdam-

un baudvielu uzraudzības nozares uzde-

vums šo vielu ražotavu un tirgotavu sa-

nitārā uzraudzība. Piena uzraudzības
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Pilsētas peldētava Daugavā pie pontontilta.

nozare rūpējas, par pienu un piena pro-

duktu labumu un par to, ka telpas, ku-

rās apstrādā vai tirgojas ar šiem pro-

duktiem būtu arvien tīras un saskanētu

ar sanitārām prasībām. Gaļas uzrau-

dzības nozarei tāds pats uzdevums

kā iepriekšējai nozarei. Rūpniecības

un tirdzniecības uzņēmumu nozare gā-
dā par to, lai rūpniecības un tirdzniecī-

bas uzņēmumi būtu ierīkoti un darbo-

tos saskaņā ar sanitāriem noteikumiem.

Dzīvnieku jēlvielu uzņēmumu un sērgu

apkarošanas nozare gādā par šo uzņē-

mumu, iebraucamo vietu, lopu un zirgu

staļļu sanitāro uzraudzību, rūpējas par

pilsētas aizsardzību pret lopu sērgām.

Dezinfekcijas nozares uzdevums dezin-

ficēt lipīgo slimnieku dzīvokļus, drē-

bes un veļu, kā arī izvest citāda veida

dezinfekcijas, kā iestādē, tā ārpus tās.

Dezinfekcijas nozare pārvalda dezinfek-

cijas iestādi Bārzddziņu ielā 2 (atvēr-

ta 1893. g. 21. jūnijā), 1913. g. ierīkoto

dušu pirti Krāsotāju ielā 9 (ar ietaisi

drēbju dezinfekcijai) un pirtis: Bolderā-

jā, Iļģeciemā, Čiekurkalnā un Mīlgrāvi

Fot. Klio.

Bez tam nozares pārziņā ietilpst līķu

sekciju iestāde, kas 1930. g. pārvietota

uz morgu, kurš pirms kara celts un ta-

gad moderni izbūvēts. Sākot ar 1928. g.

dezinfekcijas nozare pārzin arī Dauga-

vas, Māras, dīķa, Ķīšezera un Zvirgzdu-
salas peldētavas. Dezinfekcijas tran-

sports reorganizēts 1928. g., likvidējot

zirgus un iegādājot speciālu automobili.

Skolu higiēnas nozare pārbauda higiē-

niskus apstākļus skolās, gādā par skol-

nieku aizsargāšanu pret lipīgām slimī-

bām. Reizē ar to, šī nozare novēro kā-

du iespaidu atstāj skolas dzīve uz sko-

lēnu veselības stāvokli un dod padomus

skolēnu vecākiem. 1926. gadā likvidēti

skolu ārstu posteņi, pie atsevišķām sko-

lām un nodibināti 6 skolēnu veselības

uzraudzības punkti. Tikai nomaļu sko-

lās atstāti skolas ārsti pie pašām sko-

lām. Visu nozaru rīcībā atrodas pilsē-

tas laborātorija, kur izdara vajadzīgas

ķīmiskas, un sākot ar 1926. gadu arī

bakterioloģiskas izmeklēšanas. Veselī-

bas nodaļas nozares ik gadus izdod sī-

kākus darbības pārskatus.
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LIPĪGAS SLIMĪBAS 1924-1930.

INFEKTIONSKRANKHEITEN I9SU-1930.

Atgriežoties pie tām lipīgām slimībām,

kuras mūsu pilsētas dzīvē spēlējušas
izcilus lomu, kā pirmo minēšu Āzijas
cholēru. Lielākas cholēras epidēmijas
divdesmitā gadsimtenī Rīgā vairs nav

bijušas, bet tomēr no 1908. līdz 1910.

gadam cholēra parādījusies vasaras un

rudens mēnešos. 1908. gadā reģistrēti
24 slimnieki ar 14 nāves gadījumiem,
1909. gadā — 254 ar 153 nāves gadīju-
miem un 1910. gadā — 44 ar 29 nāves

gadījumiem. Saskaņā ar šiem datiem

vidējā letalitāte (nāves gadījumu skaits

uz 100 saslimšanas gadījumiem) aprē-

ķināma ar 61,2%, turpretim saskaņā ar

medicīniskas literātūras datiem cholēras

letalitāte parasti nepārsniedz 50%. Pie-

laižams, ka šeit vainojama nepilnīga sa-

slimstības statistika. Pie 160 I pilsētas
slimnīcā mirušiem cholēras slimniekiem

diagnoze uzstādīta bakterioloģiski un

klīniski, bet pie ārpus slimnīcas miru-

šiem tikai klīniski. Pierādīts, ka vis-

vairāk saslimšanas gadījumu bijis starp

plostniekiem un vispārīgi starp visādām

uz Daugavas nodarbinātām personām.

Tamdēļ arī kā infekcijas avots toreiz

tika uzskatīts Daugavas ūdens.

Vēdera tīfam Rīgā jau ilgus gadus tikai

endemisks raksturs. Bez tam bieži uz-

liesmojušas lielākas vai mazākas epidē-

mijas, piemēram: 1878. gadā, 1881. j*.
(10 nāves gadījumi), 1882. g. (300 nāves

gadījumi) Rīgā bijušas nopietnas tīfu

epidēmijas. Kā pēdējā ievērojamākā tī-

fu epidēmija uzskatāma agrāk minētā

1900. g. epidēmija, kura deva galveno

ierosinājumu pilsētas apgādāšanai ar la-

bāku ūdeni. Šinī epidēmijā, sākot ar

1900. g. 18. maiju līdz 1901. gada 31. jan-
vārim reģistrēti 2046 saslimšanas ar 341

gadījumu. Pilsētas sanitārā kommisija
toreiz bija pārliecināta, ka tīfa epidēmi-

ja ievazāta Rīgā ar Daugavas plostiem.
No 1900. gada 11. aprīļa līdz 8. maijam

Rīgā ienākuši 5557 plosti ar 16.500 cil-

vēkiem. Konstatēti vairāki cholēras ga-

dījumi tiklab starp plostniekiem, kā arī

starp Rīgas strādniekiem, kuri bija

strādājuši uz šiem plostiem. Bijušas pa-

matotas aizdomas, kā saslimušo lielākā

daļa nav ārstējušies Rīgā, bet slimī-

bas sākumā aizbraukuši pa dzelzceļu

uz mājām. Nākošos gados, pēc jaunās

ūdens stacijas un sistēmatiskās kanāii-

zācijas ierīkošanas, lielākas tīfa epidē-

mijas vairs nav bijušas. Tikai 1919. g.

reģistrēti 507 gadījumi, 1924. g. — 588

un 1930. g. — 530 gadījumi. Citos ga-

dos ar tīfu saslimušo skaits svārstās

starp 200—400. Vidējā morbiditāte (cik

saslimšanas gadījumi aprēķināti uz 10

tūkst, iedzīvotājiem) —

apm. 11,6. Vi-

dējā letalitāte — apmēram 13%. Pama-

tojoties uz 1913. gada tautas skaitīšanas

datiem, tīfa mortalitāte minētā gadā bi-

jusi 0,16, saskaņā ar 1925. gada tautas

skaitīšanas datiem tīfa mortālitāte ši-

nī gadā bijusi 0,11. Pēc Vakareiropas
datiem tīfamorbilitāte pilsētās stipri ma-

zināsies, sakarā ar iedzīvotāju apgādā-
dāšanu ar labu ūdeni un sevišķi sakarā
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ar sistēmatiskās kanāiizācijas ierīkoša-

nu. Rīgā, sakarā ar šo labierīcību ieve-

šanu, novērots tikai tas, ka vairs nav uz-

liesmojušas lielas vispārējas epidēmijas.
Tomēr Rīgā vēdera tīfs palicis endē-

misks. Ja vēdera tīfa epidēmioloģiskā

gaita visur tiek uzskatīta kā tautas ve-

selības kopšanas indekss, tad šeit me-

klējami visādi citi apstākļi, kas para-

lizē sanitāro labierīcību iespaidu. Vis-

pirms jāuzsver, kā pie mums kanāiizā-

cijas un ūdensvada tīkli attīstās ļoti lē-

ni un pašreiz ievesti tikai centrālos ra-

jonos. Tad arī jādomā, ka ar tīfa dīg-
ļiem aizsērētie zemes slāņi tikai pakā-

peniski vairāk gadu laikā atbrīvojas no

šiem dīgļiem un no tām organiskām vie-

lām, kūpas uzskatāmas par labvēlīgiem
šādu dīgļu attīstīšanai. Bez tam iedzī-

votāju skaita straujais pieaugums, sa-

karā ar rūpniecības attīstīšanos, se-

višķi pirms kara, nelabvēlīgi iespaido-

jis Rīgas sanitāro stāvokli — sevišķi

aiz tā iemesla, ka šis pieaugums rekru-

tējas no iedzīvotāju slāņiem ar zemu

kultūras līmeni un no tām vecuma gru-

pām (20—45 gadu vecumam), pie ku-

rām novērota vislielākā morbilitāte. Kā

rūpniecības attīstības sekas uzskatāma

arī ekspanziva būvdarbība pilsētas no-

maļu rajonos, kur nav kanāiizācijas un

laba dzerama ūdens, un citu labierīcību.

Sevišķi pēc kara minētos rajonos attī-

stījās mazas saimniecības ar dārzko-

pības un lauksaimniecības raksturu, un

mājlopu, sevišķi govju turēšanu. Starp

šiem govju turētājiem pēdējos gados

konstatēti pa daļai tieši bakterioloģiskā

pa daļai epidēmioloģiski — deduktīvā ce-

ļā vairāki tīfa baciļa nēsātāji, kas, ap-

gādājot centrālo rajonu ar pienu, bieži

vien inficē veselas personu grupas. Pro-

tams, šāda infekcija var izplatīties arī

ar svaigiem augļiem, saknēm v. t. 1.

Baciļu nēsētāju jautājumam pēdējos ga-

dos piegriesta sevišķa vērība un izvei-

dots tīfa un paratīfa apkarošanas plāns.
Asins sērgu (dizentēriju) tāpat kā vē-

dera tīfu un cholēru, izsauc gremošanas

orgāna infekcija, resp. inficētu ēdam- un

baudvielu uzņemšana. Tā tad arī pie

šīs slimības apkarošanas galvenais svars

jāliek uz ēdam- un baudvielu higiēnu.
Arī vispārējie higiēniskie apstākļi, mē-

slu un atkritumu novākšana, spēlē se-

višķi lielu lomu. Vissvarīgākais apstā-

klis: individuālā higiēna un tautas kul-

tūrālais līmenis. No statistikas mēs re-
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dzam, ka asins sērga Rīgā savā laikā bi-

jusi endēmiska — katru gadu bijuši at-

sevišķi gadījumi, pa lielākai dajai vasa-

ras otrā pusē: jūlija beigās, augustā un

septembrī. Gadījās arī lielākas epidē-

mijas. 1901. gadā reģistrēts 501 saslim-

šanas gadījums, 1912. gadā — 804 gadī-

jumi, 1914. gadā 1672, 1915. g. -

1917, 1916. g. - - 1402, 19i7. g. - 6186,

1918. g. — 390 un 1919. g. — 2682. Tur-

pretim 1925. g. reģistrēti tikai 24 ga-

dījumi, 1928. g. - 5, 1929. g. - 1 un

1930. g. — 2. Par pēdējiem reģistrētiem

gadījumiem jāpiebilst, ka diagnozes pa

lielākai dajai uzstādītas tikai klīniski

un bakterioloģiski — tādēļ zināmā mē-

rā apšaubāmas. Mēs redzam, ka visa

lielākā saslimstība krīt uz kara gadiem,
kad pilsēta bija pārpildīta ar Krievijas

armijas karavīriem; tad strauji krita vā-

cu okupācijas laikā un atkal pacēlās lie-

linieku laikā. Tad saslimstība sāka pa-

kāpeniski mazināties un pašreiz dizen-

tērijas Rīgā tikpat kā nav.

Izsitumu tīfa pēdējo 30 gadu vēsture

dabīgi dalās trīs periodos: priekškara

gadi ar pirmiem kara gadiem līdz 1917.

g., revolūcijas gadi un pēdējie 12 gadi,
kas raksturoti ar Latvijas valsts saim-

niecības uzbūvi. Pirmskara gados iz-

situmu tīfs parādījās mazākā mērā gan-

drīz katru gadu, piem.: 1903. gadā re-

ģistrēti 17 saslimšanas gadījumi, 1904.

g. — 0, bet 1905. gadā atkal — 58. Tad

1906. g. bijuši 29 saslimšanas gadījumi,
1907. g. - 35 un 1908. g. - 33. Skaidri

izteikta epidēmija bija 1909. g. ar 162

saslimšanas gadījumiem. Epidēmija sā-

kās 1909. gada pavasarī, pie kam va-

saras mēnešos tā ievērojami sāka mazi-

nāties, bet rudenī uzliesmoja no jauna

un turpinājās līdz 1910. gada septem-
bra mēnesim. 1910. gadā reģistrēti 1256.

saslimšanas gadījumi. 1910. gada 1. mar-

tā ievesta izsitumu tīfa bezmaksas ār-

stēšana pilsētas slimnīcās un bezmak-

sas dzīvokļu dezinfekcija. Līdz ar to

epidēmija drīzi izbeidzās un 1911. g.
reģistrēti tikai — 43 saslimšanas gadīju-
mi, 1912. g. — 12, 1913. g. — 16, 1914.

g. — 21 un 1915. g. — 10. Sākot ar 1916.

gadu, kad Rīga atradās pilnīgi zem kara

notikumu iespaida izsituma tīfa stati-

stika paliek arvien trūcīgāka: 1916. g.

reģistrēti 5 gadījumi, 1917. g. — 11.

Nākošos revolūcijas gados aina radi-

kāli mainās. Pilsētas statistiskā gadu

grāmata uzdod sekošus datus. 1918. g.

— 361 saslimšanas gadījums, 1919. g. —

9291 (lielinieku laiks!), 1920. g. — 655,

1921. g. — 386, 1922. g. — 405. No šā

laika, pateicoties valdības un pašvaldī-
bas enerģiskiem pretsoliem (atutošana,

dzīvokļu dezinfekcija, karantīna) — epi-

dēmija sāk stipri mazināties un no 73

gadījumiem 1923. g. noslīd līdz 9 gadī-

jumiem 1931. g. Jāpiezīmē, ka pēdējos

gados gandrīz pie visiem izsitumu tīfa

gadījumiem Rīgā izdevās konstatēt, ka

slimie inficējušies ārpus Rīgas, sevišķi

Latgalē un Lietavas robežas tuvumā. Iz-

situmu tīfa mortalitāte viszemākā 1913.

gadā — 0,02 un visaugstākā 1919. ga-

dā — 79,1 uz 10.000 iedzīvotājiem. Vi-

dējā letalitāte pēc pilsētas I slimnīcas

un bērnu slimnīcas datiem apmēram 16

proc.

Atgulās tīfs, kas mūsu gadsimteņa sā-

kumā vēl spēlēja zināmu lomu pilsētas

epidēmioloģijā 1907. gadā izsauca diez-

gan plašu epidēmiju, kura beidzās 1910.

gadā. Pavisam šinī laikā reģistrēti —

3410 saslimšanas gadījumi. Pēc B. fon

Šrenka uzskata šie dati nav pilnīgi jo,

sevišķi pirmos epidēmijas gados ārsti

nav pieteikuši visus gadījumus. Pēckara

gados 1922. gadā vēl reģistrēti 76 gadī-

jumi. Pašreiz šī slimība, kuras izpla-

tīšana, kā pie izsitumu tīfa atkarājas

no pilsētas vispārējā higiēniskā stāvo-

kļa, zaudējusi savu nozīmi epidēmiolo-

ģiskā ziņā un pašlaik Rīgā vairs nav

sastopama.

Bakas ilgu laiku bijušas Rīgā endemi-

skas un arī pēc pilsētas baku potēšanas

punkta ierīkošanas vēl nebija manāmi

vēlamie panākumi, jo baku potēšana ne-

bija obligatoriska. Laikā no 1900.—1910.

gadam ik gadus Rīgā saslima ar bakām

apmēram 300. iedzīvotāju — lai gan
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baku potēšana tika izvesta bez maksas

4 pilsētas glābšanas iestādēs. 1910. g.

Rīgā konstatēti 648 saslimšanas gadī-

jumi ar 297 nāves gadījumiem. No tiem

skaitļiem redzams, ka šinī gadā nav

pieteikti visi saslimšanas gadījumi, jo

citādi vajadzētu pieņemt šī gada letār

litāti ar apmēram 45%, turpretim para-

sta baku letalitāte nepārsniedz 20%. Jau

pirmos Latvijas pastāvēšanas gados ba-

ku potēšanas jautājumam piegriezta lie-

la vērība, bet galīgi lieta noorganizēta

tikai sakarā ar 1926. gadā izdoto li-

kumu par aizsargu baku potēšanu. Bei-

dzamos gados baku saslimšanas gadī-

jumi Rīgā vairs nav konstatēti. Tikai

viens @trs gadījums ievests no ārpus

Rīgas. Neskatoties uz to, baku potēša-

nas kontroli izveda ļoti stingri un ce-

rams, ka līdz ar to bakas Rīgā vairs ne-

parādīsies.
Tuberkulozi var saukt par mūsu laikme-

ta nopietnāko sērgu. Kā visur, tā arī

pie mums tās apkarošana prasa vislie-

lākos upurus. Rīgā nāves gadījumi no

tuberkulozes caurmērā sastāda 1/7—Vs

no visiem nāves gadījumiem, t. i. ap-

mēram 13%. Apstāklis, ka tuberkulo-

ze izvēl savus upurus taisni starp jau-
nākiem un darba spējīgākiem cilvēkiem,

sevišķi svarīgs tautsaimnieciskā ziņā.

Rīgā līdz šim nav bijuši dati par saslim-

stību, un par tās izplatīšanas apmēriem

Pilsētas morgs, Maskavas ielā.

var spriest pēc mortalitātes. Lai da-

būtu vismaz pareizus saslimstības skait-

ļus vajadzētu pielietot multiplikātoru 3

līdz 5 pie atklātās plaušu tuberkulozes.

Multiplikātors aprēķināts, pamatojoties

uz citu valstu statistiskiem datiem. Mir-

stības statistika mūsu pilsētā līdz 1909.

g. 1. janvārim dibinājās uz ziņām, ko

sniedza garīdzniecība. Šīs ziņas uzska-

tāmas par trūcīgām. 1909. g. 1. janvārī

stājās spēkā jauni noteikumi par obli-

gātorisku miroņu apskati no ārstiem,

un no šā laika tiesība izdot apliecību

par nāves cēloņiem pieder tikai ārstiem.

Vidējā tuberkulozes mirstība pēc B. fon

Šrenka datiem pirms šo noteikumu ie-

vešanas, (par pamatu ņemti 27 gadi)

aprēķināta ar 22,6 uz 10.000 iedzīvotā-

jiem un pēc 1909. gada svārstās starp
22 un 45. Vislielākā mirstība aprēķināta

1908. un 1909. gados (45,4 un 36,8), kas

lieku reizi pierāda cik liela nozīme pie

tuberkulozes izplatīšanas sociāliem un

saimnieciskiem apstākļiem. Pirmo ie-

rosinājumu sistēmatizēt tuberkulozes

apkarošanu Rīgā, cik man zināms, devis

Dr. A. Šaberts 1909. g. Tanī pašā gadā
dibinātas sekošas organizācijas: „Vid-

zemes tuberkulozes apkarošanas biedrī-

ba" un biedrība
?,tautas labklājības veik-

šanai" 1909. g. sāka arī darboties Vis-

krievijas tuberkulozes apkarošanas liga"
1909. g. 23. nov. atklāts aizgādniecības
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punkts I pilsētas slimnīcā. 1924. g. 27.

janvārī nodibinājās Latvijas tuberkulo-

zes apkarošanas biedrība, kura 1. mai-

jā atvēra vienu aizgādniecības punktu.

Punktu uztur ar biedrības līdzekļiem,

kas galvenām kārtām komplektējas no

sabiedrības labprātīgiem ziedojumiem

un pilsētas naudas pabalstiem. Slim-

niekus pabalsta ar naudu, produk-

tiem, zālēm un slimnieku piederumiem.

Ar tuberkulozes apkarošanu nodarbojas
arī Latvijas sarkanais krusts un vese-

lības aizsardzības biedrība „Oze", kura

uztur aizgādniecības punktu. Pēdējos

gados arī pilsētas veselības nodala sā-

kusi aktīvu cīņu pret tuberkulozi un

spērusi visus soļus, lai iegūtu ziņas par

Rīgā slimojošiem ar atklāto plaušu tu-

berkulozi. Par katru konstatēto gadī-

jumu sastāda atsevišķu anketu, un di-

vas māsas ar ārstu priekšgalā cenšas

uzlabot to slimnieku higiēniskos apstākļus,

pēc iespējas izvedot slimnieku izolāciju.

Šarlaks, difterits un masalas Rīgā en-

dēmiskas. Novēroti zināma epidēmiju
periodicitāte. Par šarlaku jāsaka, ka

tomēr pēdējos gados, izņemot 1914. un

1925. līdz 1926. gadu epidēmijas, tas

pašreiz zaudējis savu lielo nozīmi. 1914.

gadā reģistrēti — 2188 saslimšanas ga-

dījumu, 1925. g. — 1459 un 1926. g. —

2225. Citos gados saslimšanas skaits

svārstās apmēram starp 200 un 1000

gadījumiem. Uzkrīt, ka netikai saslim-

šanu skaits stipri mazinājies, bet

ka arī letalitāte nogājusi pakāpeniski
no 22,30/o (1900.—1911.) līdz 10/0 1930.

g. Šīs parādības iemesli nav visai skai-

dri. Domājams, ka šeit mazāku lomu

spēlē klimātiski, bakterioloģiski, resp.

bioloģiski, iemesli, bet gan zināmas pār-

maiņas sociālā dzīvē un šeit atkal —

dzīvākā satiksme starp pilsētas un valsts

iedzīvotājiem, kūpas sekas bijusi pa-

stiprināta dabīga imunizācija (Stille Fei-

ung). Kas attiecas uz difteritu, tad sa-

slimšanas gadījumu skaitļi laikā no 1901.

gada līdz 1930. g. svārstījās starp 107

un 1 gadījumu 1921. gadā un 869 gadī-

jumiem 1929. gadā. 1930. gadā reģistrē-

ti 413 saslimšanas gadījumi. Redzams,

ka pēdējo gadu vispasaules difterita

epidēmijas iespaidojušas arī Rīgu. Arī

šīs slimības letalitāte pēdējā laikā sa-

karā ar sērumuterāpijas panākumiem

mazinājusies no 27% 1895. g. līdz 12,1%

1902 līdz 1905. gadam un 5,75% 1930.

gadā. Masalu statistika Rīgā bijusi vien-

mēr loti trūcīga jo vieglos saslimšanas

gadījumos bieži vien netiek ārsts aici-

nāts un arī no ārstu puses ienāk ne-

pilnīgas ziņas. Tamdēļ masalu morbili-

tātes un letalitātes dati sevišķi mazvēr-

tīgi un gandrīz nepielaiž nekādus slē-

dzienus epidēmioloģiskā ziņā. Jāaizrāda

uz masalu epidēmiju eksplozīvo rakstu-

ru, kas izskaidrojams ar masalu lielo

lipīgumu jau inkubācijas stādijā, piem.:

1927. g. uzliesmoja ar 3150 reģistrētiem
saslimšanas gadījumiem, epidēmija ga-

līgi likvidējās tikai 1930. gada aprija

mēnesī un no šā laika reģistrēti tikai

atsevišķi gadījumi, 1931. gadā masalas

Rīgā gandrīz nav novērotas. Vidēja ma-

salu mortalitāte Rīgā 1,5 uz 10.000 ie-

dzīvotājiem; šie dati apmēram saietās

ar Vācijas datiem par masalu mirstību.

Ik gadus Rīgā reģistrēti atsevišķi bēr-

nu trieku gadījumi, epidēmiska smadze-

ņu un epidēmisku smadzeņu plēvju
iekaisumi. Šie slimnieki pa lielākai da-

ļai ievesti no provinces un koncentrēti

pilsētas slimnīcās.

Lepras apkarošana Latvijā piekrīt val-

stij, un pilsēta gādā tikai par transportu,

dezinfekciju un organizē uzraudzību

par atvaļinātiem slimniekiem.

Trakumu sērgu sekmīgi apkaro ar kle-

jojošo suņu ķeršanu, aizdomīgo dzīv-

nieku izmeklēšanu un cietušo iedzīvo-

tāju potēšanu pilsētas Pastera institūtā.

No izteiktā redzams, ka pilsētas vese-

lības stāvoklis pēdējos 30 gados stipri

labojies, pateicoties labierīcību izveša-

nai. Galvenais nākotnes uzdevums do-

mājams būs visenerģiskākā tuberkulo-

zes apkarošana un vēdera tīfa izplatī-
šanas paralizēšana ar sistēmatiskās ka-

nāiizācijas, ūdenstīkla un citu labierī-

cību izveidošanu.
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R ĪGAS SKOLAS

J. ABERBERGS

Pirmās skolas Rīgā nodibināja garīdz-

nieki savām vajadzībām. Tās saucās la-

tīņu skolas. Viņās mācīja latīņu valodu,

lasīt un rakstīt latīņu valodā un tā

sauktās septiņas brīvās mākslas: gra-

matiku, retoriku, dialektiku un aritmē-

tiku, ģeometriju, mūziku un astrono-

miju.' Tās bij — zinības augstākais

sasniegums. Zemākais bij — lasīt latīņu

valodā. Garīdzniekiem piekrita toreiz

ļoti svarīga loma pilsoņu dzīvē. Viņi iz-

pildīja sekretāru, notāru, rakstvežu,

grāmatvežu un citus līdzīgus pienāku-

mus. Pirmā pilsētas parādu grāmata ir

vesta latīņu valodā. Arī pilsētas zemes

tiesas lēmumi līdz 1407. gadam ir latī-

ņu valodā. Tāpat visi pirkšanas un pār-
došanas akti, līgumi, novēlējumi, zemes

grāmatu ieraksti, sēžu protokoli v. t. t.

Paši pilsoņi nospiedošā vairumā nepra-

ta ne lasīt, ne rakstīt un savos ikdienas

darījumos palaidās vienīgi uz savu at-

miņu, vai izpalīdzējās ar speciālām, vie-

nīgi viņiem pašiem saprotamām zīmēm.

Garīdznieku skolas bij nodibinātas

pie baznīcām un klosteriem. Vecākā

skola, kas, dažādi pārveidota, pastāvē-

jusi līdz mūsu dienām, ir Doma skola,

viņas dibināšanu skaita ar 1211. gadu.
14. gadsimtā, pilsētas saimnieciskai dzī-

vei arvienu vairāk ejot plašumā, katrs

pilsonis, kas patstāvīgi veda savus vei-

kalus, izjuta, cik ārkārtīgi nepiecieša-

mi ir ieraksti un piezīmes pašam savā

valodā. Radās nepieciešamība dibināt

vācu skolas. Pirmo tādu skolu nodi-

bināja pie Pētera baznīcas. Tā bij pil-

soņu skola. Viņā mācīja ticības mācības

un garīgo dziedāšanu, bet bez tam arī

lasīt un rakstīt vācu valodā un rēķi-
nāt. Tādas skolas saucās par rakstu un

rēķinu skolām. Pētera skolas dibinā-

sanu skaita ar 1353. gadu. Šo skolu

sauc arī par Morica skolu. Ap Pētera

skolu ir norisinājušās sīvas cīņas starp
pilsētniekiem un garīdzniekiem, jo ga-

rīdznieki gribēja šo skolu dabūt pilnīgi
savā iespaidā, bet pilsētnieki, izjuzdami
skolas lielo vajadzību, gribēja paturēt

un beidzot arī paturēja vienīgi savām

vajadzībām. Par skolotājiem te meklē-

ja iecelt personas, kas prastu vācu rak-

stus un varētu arī pildīt pilsētas rakst-

veža pienākumus.

Reformācijas laikos vēl jo vairāk sāka

prasīt pēc vispārējas izglītības. Pati

ticība savā būtībā prasīja no katra ti-

cīgā apzinīgu piedalīšanos dievkalpo-

jumos. Katram cilvēkam vajadzēja prast
lasīt bībeli un dziedāt no grāmatas ga-

rīgas dziesmas. Arī saimnieciskā dzī-

ve tā bij paplašinājusies, ka cilvēks, kas

neprata lasīt un rakstīt, nevarēja ne-

maz vairs uzņemties kādus plašākus vei-

kalus. Tāpēc pieauga vajadzība dibināt

jaunas skolas. Katoļiem atņemto doma

skolu 1528. gadā izveidoja par prote-

stantu vidusskolu, līdzīgi tagadējām

ģimnāzijām. Bērnu mācīšanu lasīšanā

uzņēmās baznīcu kalpi — ķesteri un

priekšdziedātāji. Tomēr 16. gadsimta
kara un nemieru laiki nebij labvēlīgi

skolu dibināšanai un mierīgam izglītī-
bas darbam.

Rīgas skolas un organizēta skolu dzīve

sākas īstenībā tikai ar zviedru valdības

laikiem. Rīgas pilsētas doma skolu ar

1631. g. 18. aprīli izveidoja par aug-

stāku klasisku ģimnāziju un viņā sāka

lasīt priekšlasījumus par teoloģiju, ju-

risprudenci, filozofiju v. t. t. Blakus

šai skolai pastāvēja vēl šādas zemākās

skolas: 1) 1353. gadā dibinātā Pētera,

vai Morica skola; 2) Jēkaba skola, pir-
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mo reiz minēta 1623. gada; 3) Gertrū-

des skola, dib. 1667. g.; 4) Jāņa skola,

dib. 1673. g.; 5) Jēzus skola, dib. 1681.

gadā; 6) Torņakalna zēnu skola, kuru

min jau 1684. gadā, un 7) Klīversalas

zēnu skola, minēta 1681. gadā. 8) Bā-

riņu skola Kaļķu ielā dibināta ap 1650.

gadu (starp 1651. un 1666. g.), varbūt

arī vēl dažas citas. Skolas bij pieieta-

mas visu tautību bērniem un dažās no

viņām, piem. Jāņa skolā un dažās no-

māju skolās, mācīja arī latviski.

Parasti skolas, arī zviedru laikos, no-

dibinājās pie baznīcām un par skolo-

tājiem bij baznīcu priekšdziedātāji —

ķesteri. Skolotāji darbdienās mācīja

bērnus, bet svētdienās ar savu bērnu

kori vadīja baznīcu dziedāšanu. Par se-

višķu atlīdzību skolotājs ar savu bērnu

kori piedalījās arī mirušo apglabāšanā.
Lielāko skolu priekšniekus sauca par

rektoriem, bet dažu skolas priekšnieku

apzīmē ar vārdu „aritmekus", kas no-

rāda uz viņu speciālo pasaulīgo izglītību

un rēķināšanas prašanu. Lielāko daļu
skolas pārziņu gan sauc vienkārši par

„Schulhalter" un viņu palīgus par sko-

las zeļļiem — Schulgeselle. Viņi tur sev

arī skolotāja amata mācekļus — skolas

puišus — Schuljungen. Par savu darbu

skolotājs saņēma pilsētas pabalstu, at-

līdzību no baznīcas un skolas naudu

no skolniekiem. Atlīdzība bij niecīga,

un skolotāji, kā bieži lūgumos paši iz-

sakās, „trūkumā ēda savu maizi". Sko-

lēni varēja bez ticības mācībām mācīties

pilnu skolas kursu, bet varēja mācīties

arī tikai daļu kursa. Skolotājs ņēma at-

sevišķu maksu par mācīšanu lasīt, par

rakstīšanu un par rēķināšanu. Rēķinā-
šana bij skolas zinības augstākā pa-

kāpe.

Zviedru laikos nodibinās arī pilsētas
skolu pārvalde. Rīgas pilsētas rāte vi-

sos laikos piegriezusi lielu vērību sa-

vām skolām. Līdz 18. gadsimta beigām
pilsētas skolas atradās vienīgi pilsētas
rātes uzraudzībā un vadībā. Sākumā

katrai skolai bij nozīmēts viens rāts-

kungs, kas skolu uzraudzīja. To sauca

par scholarchu. Doma skolu pārzināja
viens no birģermeisteriem, to sauca par

virsscholarchu. 17. gadsimta otrā pu-

sē nodibinājās Rīgas pilsētas skolu kol-

lēģija, kas dokumentos konstatējama

ar 1689. gadu. Šīs kollēģijas locekļi bij:

ķēniņa iecelts burggrāfs, divi rātskungi,
doma skolas garīgais inspektors un Pē-

tera baznīcas virsmācītājs. Skolu kollē-

ģija, savā sastāvā dažkārt pārveidota,

darbojās līdz Latvijas neatkarības lai-

kiem.

Zviedru valdības laikiem izbeidzoties,

smagajos kapa gados pilsētai bij daudz

jācieš un pilsētas skolu dzīve panīka.

Nomaļu skolas pa daļai izbeidza savu

darbību, pa daļai pārvietojās pilsētas
centrā. Kad krievi 1710. gadā ieņēma

Rīgu, pamazam atjaunojās arī pilsētas
skolas. Skolu dzīve, darba iekārta un

skolu pārvalde 18. gadsimtā pārveido-

jās maz. Jaunas skolas nākušas klāt ti-

kai 18. gadsimta beigās: Āgenskalnā —

1778. gadā un Katriņdambī — 1780.

gadā.

1802. gadā krievu valdība nodibināja

izglītības ministriju un nolēma izvest

jaunu skolu iekārtu visā valstī. Pēc šīs

jaunās skolu iekārtas katrā guberņas

pilsētā vajadzēja atvērt guberņas ģim-

nāziju un katrā apriņķī — apriņķa skolu.

Saskaņā ar šo lēmumu 1675. gadā zvie-

dru valdības nodibināto un 18. g. s.

krievu valdības uzturēto „Schola Caro-

lina" pārvērta par guberņas ģimnāziju,
bet pilsētas doma skolu par apriņķa
skolu. Šis valdības solis stipri aizskāra

pilsētas pašvaldību, jo parasti doma

skolu uzskatīja par augstāko Rīgas sko-

lu un viņu apmeklēja turīgāko pilsoņu
bērni. Vēl lielāks sitiens pilsētas skolu

politikai bij skolu pārvaldes iekārta.

Skolas pārņēma savā pārziņā mācības

apgabala kūrātors, zem tā bij direk-

tors, zem tā inspektors — visi no pil-
sētas neatkarīgi valsts ierēdņi. Pilsētas

skolu kollēģijai atlika tikai gādība par

skolu uzturēšanu, bet uz skolas pro-



627

18. pamatskolas ēka, Ķīšezera ielā Nr. 19.

grammu un mācību gaitu pilsētai nebij
vairs nekāda iespaida. Arī pilsētas sko-

lu kollēģijas izvēlētie skolotāji bij jā-

stāda priekšā valdības iestādēm apsti-

prināšanai.

Sakarā ar šīm grūtībām, pilsēta 19. gad-
simta pirmā pusē ir atvērusi, cik vēro-

jams, tikai dažas jaunas skolas: Āgens-

kalna meiteņu skolu 1805. gadā, Alberta

skolu 1844. gadā, Ģertrūdes meiteņu
skolu un Aleksandru skolu 1826. g.

Pēc Krimas kapa, kad Krievijā sākās tā

saucamais lielo reformu laikmets, pil-
sēta guva atkal lielāku iespaidu uz savu

skolu dzīvi. Šinī vispārējā Rīgas pilsē-
tas uzplaukuma laikmetā uzplauka arī

pilsētas skolu dzīve. 1865. gadā atvēra

Iļģeciemā divas skolas — zēniem un

meitenēm, 1868. g. Harrasa meiteņu

skolu, 1869. g. Harrasa zēnu skolu, 1870.

g. Andrēja zēnu un meiteņu skolas,

1871. g. Markus un Annas skolas, Matīsa

zēnu un Martas meiteņu skolu, 1872. g.

Aleksandra-Marijas skolu, otru Harrasa

meiteņu skolu, Aleksandra ielā 104, Ka-

triņdambja meiteņu skolu, Pētera zēnu

un Pētera meiteņu skolu, Lūkasa zēnu

un Torņakalna meiteņu skolu, 1881. g.

Aleksandra zēnu skolu, 1884. g. Suvo-

rova ielā Nr. 46 meiteņu skolu, Alek-

sandra zēnu skolu Kuģu ielā, zēnu sko-

lu Cēsu ielā, 1885. g. Marijas meiteņu

skolu Suvorova ielā 14, divklasīgu, no

1887. g. četrklasīgu, 1899, g. atvēra sko-

lu abēja dzimuma bērniem „Aleksan-

dra augstumos" — Sarkandaugavā, Tilta

ielā 30, 1898. g. vienu zēnu un vienu

meiteņu skolu pie Jāņa vārtiem, 1901.

g. Zasulauka zēnu skolu Kalnciema ielā

44, 1904., g. pirmo brīvskolu zēniem un

meitenēm Šarlotes ielā, Ādolfa un Lim-

bažu ielu stūrī, ar priekšpusdienas un

pēcpusdienas klasēm, 1907. g. tādu pašu

brīvskolu Švarcmuižā.

Tā pa ilgiem gadiem nodibinājās pil-
sētas elementārskolu tīkls. Šīs skolas

pa lielākai dajai bij vienklasīgas, sākot

ar 1885. gadu viņas izveidojās par div-

klasīgām. Ļoti daudz Rīgas pilsētas

pašvaldība šinī laikā ir darījusi vidus-
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16. pamatskolas ēka, Dārtas iela Nr. 41-a.

skolu labā. 1868. g. uzcēla jaunu namu

pils. ģimnāzijai. Par pils. ģimnāziju bij
izveidota vecā doma skola. Līdz 1860.

gadam viņa pastāvēja kā apriņķa skola,

sākot ar 1861. gadu izveidojās par piec-

klasīgu reālģimnaziju, no 1879. gada par

pilsētas ģimnāziju. 1879. gadā uzcēla

jaunu ēku pilsētas reālskolai, 1884. g.

pilsētas meiteņu ģimnāzijai, 1902. g. at-

vēra pilsētas tirdzniecības skolu. 1885.

gadā uzcēla divas jaunas elementārsko-

lu ēkas: Kalpaka (toreiz Todlēbena)
bulvārī 8 un Krišjāņa Barona (toreiz

Suvorova) ielā 71. Pirmajā novietoja:
Morica skolu, Jēkaba skolu, Jāņa skolu,

Aleksandra skolu, Markus skolu un An-

nas skolu, pavisam sešas divklasīgas
skolas. Sākot ar 1907. gada otru se-

mestri mācība šinī skolā bij kopīga zē-

niem un meitenēm. Krišjāņa Barona

ielas skolā novietoja abas Ģertrūdes
skolas, Alberta skolu, abas Andrēja sko-

las un Aleksandra-Marijas skolu — arī

sešas skolas, arī sākot ar 1907. g. ar

kopmācību zēniem un meitenēm. 1904.

g. uzcēla jaunu skolas namu Roden-

burga (Kazaku) ielā un tur apvienoja:

Jēzus skolu, divas Matīsa skolas, divas

Pētera skolas, Martas skolu un Alek-

sandra skolu — līdzīgi, kā pirmos lie-

lajos skolas namos. 1902. g. Švarcmui-

žā jaunceltā skolas namā apvienoja:

Āgenskalna zēnu un meiteņu skolas,

Lūkasa zēnu skolu un Švarcmuižas mei-

teņu skolu. Blakus šīm skolām 1882. g.

atvēra Āgenskalnā vakara skolu amat-

nieku mācekļiem, 1884. g. tādu pašu

skolu Katriņdambī, 1886. g. Torņakal-
nā.

Skolu attīstības gaitā liela loma pie-
krīt toreizējam pilsētas skolu direkto-

ram Švederim. Pilsētai bij izstrādāts

pašai savs skolas iekārtas projekts ar

pakāpenisku pāreju no pilsētas elemen-

tārskolām uz apriņķa skolām. Bet tad

krievu valdības pārkrievošanas polītika

pārtrauca pilsētas skolu normālo attī-

stības gaitu. Ar ministru kabineta 1887.

g. 10. aprīļa lēmumu visās skolās, arī

pilsētas elementārskolās, bij krievu va-
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loda jāieved par mācības valodu. Šo

lēmumu neatlaidīgi izveda dzīvē torei-

zējais Tērbatas mācības apgabala kū-

rātors Kapustins. Sākot ar 1887./1888.

mācības gadu visās Rīgas skolās visas

mācības sāka mācīt krievu valodā. Lie-

la daļa Rīgas skolotāju, kas neprata

pietiekoši krievu valodu, bij spiesta at-

stāt skolas darbu. Piedzīvojušu mācī-

bas spēku vietā nāca jauni, kas augstāk

par paidagoģiju stādīja savus jaunos

pārkrievotāja uzdevumus. Daudzas vā-

cu privātas skolas pavisam pārtrauca

savu darbību. Skolai vispār bij laupīta

iespēja darīt iespaidu uz saviem au-

dzēkņiem ar mātes valodas palīdzību.
Arī bērniem bij jāpiedzīvo, ka māja

un skola nesaprotas un vārda burtiskā

nozīmē runā dažādās valodās. Pilsē-

tas skolas pārzināja valdības iecelts

skolu inspektors un pilsētas skolu kol-

lēģijā blakus pašvaldības pārstāvjiem ie-

gāja vēl divi mācības apgabala kūrātora

pārstāvji un viens pareizticīgo garidz-

ļnieks. Skolu vadītājus un skolotājus
iecēla valdība, skolu programmas sa-

stādīja kūrātors, neprasot pašvaldības

18. pamatskolas aktu zāle.

piekrišanu. Pilsētas līdzekļus izlietoja

pa daļai valdības iestāžu uzturēšanai,

un pilsētas pašvaldība tā bij atbīdīta

no skolu organizēšanas un uzturēšanas

darba. Pilsētas skolas palika pilsētai
svešas. Pārkrievošanas polītika vācie-

šiem bij smagāki izjūtama, nekā latvie-

šiem. Vācieši bij visas skolu lietas va-

dītāji, viņiem bij izstrādājušās jau no-

teiktas paidagoģiskas tradicijas un iezī-

mējušies tāļākas darbības mērķi. Lat-

viešiem visa tā vēl nebij. Jaundibinātās

latviešu skolas bij privātskolas, bez tra-

dicijām un pagaidām vēl bez tāļākas
darbības noteikti iezīmētām līnijām.
Bez visa tā par sevišķi laimīgu gadī-

jumu latviešu skolas vēsturē Rīgā at-

zīmējams, ka par skolu inspektoru,
krievu valdības ieceltu, nāca latvietis —

Fr. Treilands-Brīvzemnieks. Viņš, ma-

zākais, panāca, ka Rīgas pilsētas ele-

mentārskolās par skolotājiem nāca arī

daži latvieši. Šie jaunie skolotāji — lat-

vieši nebij mazāk uzticami pārkrievo-

tāji, tomēr viņi darbojās arī latviešu

biedrībā un mazākais pieaugušos au-

dzināja tautas pašapziņu. Latvieši arī
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34. pamatskolas ēka Bolderājā.

vācu laikos bij gājuši svešas tautības

skolās, tāpēc prata izvairīties no pār-

krievošanas ļaunā iespaida. Skola vi-

ņiem arvien bij bijusi pati par sevi,

māja atkal par sevi.

Pārkrievošanas laiku sākumā pilsētas

pašvaldība nostājās it kā sāņus no sko-

las darba, tomēr skaidri bij redzams,

ka ar tādu taktiku galīgi sagraus pil-
sētas skolas, tāpēc sāka atkal ķerties

pie darba un glābt, kas vēl bij glāb-

jams. Ar 1890. gadu pēc ilgākas sa-

rakstīšanās sāka darboties pilsētas sko-

lu kollēģija šādā sastāvā: pilsētas galva
kā priekšsēdētājs, divi pilsētas domes

ievēlēti skolu kollēģijas locekļi, viens

luterāņu mācītājs, divi mācības apgaba-
la kūrāfora pārstāvji, viens pareizticī-

go garīdznieks. Šādi sastādīta skolu

kollēģija atguva atkal lielāku patstāvī-
bu un pietiekošu iespaidu uz Rīgas sko-

lu dzīvi. Tomēr pārkrievošanas ļaunie

iespaidi ar to nebij mazināti.

Jauns posms Rīgas skolu dzīvē iestājās

ar 1905. gadu. 1905. gada 18. februārī,
lai kautcik nomierinātu iedzīvotāju uz-

trauktos prātus, krievu valdība izdeva

daudz minēto petīciju ukazu, ar kuru

bij dota iespēja visām iestādēm, pat

privātām personām griesties pie valdī-

bas ar priekšlikumiem, par soļiem kas
būtu sperami iedzīvotāju labklājības la-

bā. Šo petīciju tiesību izmantoja arī

Rīgas pilsētas valde un 1905. g. 13. janv.

iesniedza valdībai savu petīciju. Šinī

pēdējā starp citu bij prasīts: 1) Lai paš-

valdībām dotu tiesību pēc savas gri-

bas un spējām atvērt un uzturēt, vai

vajadzības gadījumos arī slēgt elemen-

tārās un vidusskolas, pie kam skolu nau-

das lai ieplūstu pilsētas kasē, tāpat kā

visi nepieciešamie izdevumi skolu uz-

turēšanai lai nāktu no pilsētas kases.

2. Lai pilsētu skolas tiklab saimnieciskā,

kā paidagoģiskā ziņā būtu padotas se-

višķam pašas pašvaldības ieceltam ne-

atkarīgam uzraudzības orgānam. 3. Lai

pilsētas pašvaldībai piederētu skolotāju

pieņemšana un atlaišana. 4. Lai mācī-

bas valoda pilsētas vidusskolās būtu

pēc vajadzības vācu vai latviešu, bet

elementārskolās krievu, vācu, vai lat-

viešu, pie kam valsts valodai kā mācī-

bas priekšmetam būtu jānozīmē tik

daudz stundu, cik nepieciešams, lai sko-

lēni šo valodu varētu piesavināties. Brī-

vības dienās — 1905. gada 29. oktobrī

arī pilsētas elementāro skolu skolotāji

„sadūšojās" sasaukt sapulci un šinī sa-

pulcē pieprasīja: 1. Visas mācības sko-

lās pasniegt mātes valcdā. 2. Skolu

pārvaldi nodot skolu uzturētāju rokās,

pieaicinot šinī pārvaldē arī skolotāju

pārstāvjus. Pēc 1905. g. revolūcijā pār-
dzīvotiem satricinājumiem krievu val-

dība tomēr bij spiesta ņemt kautcik

vērā arī sabiedrības domu. Rīgas pil-
sēta panāca mazākais tik daudz, ka tā-
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Amatnieku skolas un IV vidusskolas ēka, Gaiziņa ielā Nr. 3.

dās pilsētas skolās, kur skolēnu sastāvs

bij vienas tautības, pirmos divus gadus

varēja mācīt visas mācības mātes va-

lodā. Tad arī sadalīja pilsētas skolas

vācu, latviešu un krievu skolās, bet pil-
sētas savienotās elementārskolās, kurās

bij 12 klases, nodalīja 4 vācu, 4 latvie-

šu, 4 krievu klases.

Pilsētas gādības tālu nepietika, lai seg-

tu lielo cenšanos pēc izglītības rūpnie-
cības lielpilsētā, kāda bij Rīga. ledzī-

votāji paši bij spiesti gādāt par savu

bērnu izglītību, uzturot un atbalstot

privātas mācības iestādes. Privātas ele-

mentārskolās atvēra gandrīz bez izņē-

muma visas strādnieku palīdzības bie-

drības, labdarības biedrības, arī privā-

tas personas. Lielu ievērību guva Jo-

natāna palīdzības biedrības elementār-

skola, Reiņa meiteņu skola, Torņakalna

palīdzības biedrības elementārskola, Jo-
natāna biedrības vakara kursi pieaugu-
šiem un daudzas citas privātas mācī-

bas iestādes. Ar 19. g. s. beigām sāka

atvērt arī latviešu vidusskolas, gan ar

krievu mācības valodu, bet ar latviešu

valodu kā mācības priekšmetu. 1895. g.

N. Draudziņa pārcēla uz Rīgu savu sie-

viešu ģimnāziju, kas bij pastāvējusi Jel-

gavā jau no 1887. g. 1900. gadā latviešu

rakstnieku pāris Anna un Atis Ķēniņi
atvēra savu meiteņu proģimnaziju. Ap
šo skolu pulcējās latviešu jaunie sko-

lotāji—rakstnieki, un viņa ātri uzplau-

ka, pārveidojoties 1904. gadā par tirdz-

niecības skolu, 1907. g. par reālskolu.

1904. gadā V. Olavs atvēra savu tirdz-

niecības skolu, vēlāk komercskolu.

Liela nozīme bij Maldoņa ģimnāzijai. Tā

blakus pilsētas skolām attīstījās arī dau-

dzas privātas skolas, kas pildīja robu

darbā, ko toreiz nespēja, vai negribēja
veikt ne valdība, ne pašvaldība.
Par Rīgas skolu attīstību un skolēnu

skaitu dod mums pārskatu sekoša ta-

bele: (sk. tab. 632. lp. p.)
Šī tabele rāda, ka pilsētas skolas 1906.

g. ir apmeklējuši tikai piektā dala no

visu skolās ejošo bērnu skaita, un pat

pilsēta ar valsti kopā uzņem tikai 33°/o
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1883.

Skolas Skoln. °/0

Valdības skolas 9 2073 17,46

Pilsētas skolas 37 3626 36,53

Baznīcu un biedr. skolas 38 3229 27,19

Privātskolas 55 2948 24,82

— tikko vienu trešdaļu skolnieku. Par

visiem citiem bērniem gādā pati sa-

biedrība.

Laikmetā no 1906. līdz 1914. g. pilsēta

ir cēlusi vairākus jaunus skolas namus:

Telts ielā, Baltās muižas ielā, Krimul-

das ielā, Raņķa dambī, vislielāko Rī-

gas pilsētas pamatskolu Dārtas ielā,

tālāk Saratovas ielā, Rumpmuižas ielā,

Slavu ielā, Pētersalas ielā, Kalnciema

ielā. Pēdējās skolas priekš kara ir cel-

tas Hamana ielā un Bruņinieku ielā

1914. gadā. Šo pilsētu skolu ražīgas

attīstības posmu (1905.—1914.) pār-

trauca pasaules karš. 1914. g. otrā pus-

gadā pilsēta uzturēja 44 pamatskolas

ar 190 klasēm un 9348 skolniekiem. Ši-

nīs skolās strādāja kopā 253 skolotāji.
Skolu uzturēšana pilsētai izmaksāja
268.075 rubļi 38 kap.

Pie obligātoriskās bezmaksas pamatsko-
las Rīga savos bagātības laikos netika.

Pēc pavirša aprēķina, ņemot vērā visus

bērnus, kas apmeklēja jebkādu privā-

tu skolu, ārpus skolas palika tomēr

1500 līdz 2000 skolēnu. Par mācību pil-
sētas skolās ņēma maksu, tomēr samērā

liels bij atsvabināmo procents. No 9348

skolniekiem, kas 1914. g. 11. pusgadā

apmeklēja pilsētas skolas, tikai 2393

maksāja pilnu skolas naudu, citi visi

mācījās bez maksas. Redzams, ka pil-
sētas domei bij tendence pāriet uz bez-

maksas pamatskolu, bet viņa to darīja
ar lielu apdomu.

1914. g. 1. augustā sākās pasaules karš,

tomēr pirmais kara gads pagāja bez se-

višķiem traucējumiem skolu dzīvē. 1915.

gada vasarā Vācijas kara pulki pievir-

zījās Rīgai klāt un stāvoklis pilsētā pa-
lika draudošs. Rīgā ieplūda Kurze-

mes bēgļi, no kuriem daudzi apmetās

uz dzīvi atstātā pilsētā, jo ar rūp-

1894. 1906.

Skolas Skola. °/0 Skolas Skoln. °/0

11 2333 15,73 12 3206 11,19

41 4733 31,93 48 6243 21,79

38 3590 24,21 64 8784 30,66

83 4171 28,13 101 10415 36,36

niecības iestāžu evakuēšanu uz Krievi-

jas iekšieni pārcēlās gandrīz puse Rī-

gas iedzīvotāju. No Rīgas evakuēja arī

lielākās pilsētas skolas. Daudzas pri-

vātskolas pavisam pārtrauca savu dar-

bību. Pilsētas elementārskolas visumā

tomēr darbojās tāļāk, lai arī dažas lie-

lākās skolu ēkas bij nodotas kara re-

sora vajadzībām un viņās bij ierīkotas

slimnīcas. Mācības valoda skolās vēl

arvien bija krievu. 1917. gada revolūcija

un krievu armijas sabrukums ienesa

Rīgas skolās tikai traucējumus. Neva-

rēja paredzēt, ko nesīs rītdiena.

1917. g. 5. septembrī vācu valsts kara

spēki ieņēma Rīgu. Vācu valsts vara

ierīkojās te kā savā zemē. Oktobra sā-

kumā vācieši atvēra sešas vidusskolas

un 10 elementārskolas, sākumā visas ar

vācu mācības valodu. Par skolu

nodaļas priekšnieku iecēla kādu Ma-

kenzenu, par viņa tuvākiem padomnie-
kiem bij Rīgas vācu tautības pilsoņi.
Pilsētas skolu skolotāji skaitījās visi at-

laisti; kas vēlējās strādāt pie vāciešiem,

varēja pieteikties no jauna. Pieņēma

darbā, protams, tikai tādus, kas prata

vācu valodu. Savāds bij šo skolotāju
stāvoklis. Viņi bij bijuši centīgi pār-

krievotāji, bet nu bij jāpaliek par pār-

vāootājiem. Jāsaka, ka laba daļa prata šo

savu jauno lomu izpildīt tā, ka izpel-

nījās no jaunās priekšniecības pat uz-

slavu. 1918. g. pirmā pusē bij pavi-

sam 15 pilsētas elementārskolas ar 142

klasēm, 180 skolotājiem un 5798 skolē-

niem. No tiem latviešu bij 2594, vāciešu

1192, poļu 917, žīdu 612, krievu 343,

leišu 132, pārējie citu tautību. Lielākā

daļa bērnu mācījās visas mācības vācu

valodā, tomēr 1918. g. sākumā latviešu

bērnus varēja mācīt arī latviešu valo-

dā. Toreizējās vācu militārās iestādes

atrada par politiski izdevīgu zināmu
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Pilsētas mācības līdzekļu centrāles pirmais māc. līdzekļu kabinets.

pretimnākšanu latviešiem. Vidusskolas

mācīja tikai vāciski.

Okupācijas laikā liela nozīme bij lat-

viešu privātskolām. Okupācijas varas

iestādes ar sevišķu bardzību vajāja tā

sauktās slepenās skolas un privātsko-

las ar latviešu mācības valodu atļāva

atvērt ar lielām grūtībām. K. Dēķens,

piemēram, nedabūja atļauju atvērt tirdz-

niecības skolu. Tāpat neatļāva atgrie-

stīes Rīgā Draudziņas un Tailovas ģim-

nāzijām. Visām skolām bij jāpiemēro-

jas vācu valdības centieniem. Šie cen-

tieni neapšaubāmi izgāja uz latviešu pār-

vācošanu. Par to liecina Kurzemes sko-

lu pārvaldes priekšnieka fon Goslera

ziņojums: „Zemē dzīvi cilā jautājumu,
vai būt latviešu, vai vācu tautskolai. Šai

ziņā ieskati savos pamatprincipos pa-

šu vāciešu starpā stipri dalās. Pārval-

dei tūlīt'ieņemt principiālu stāvokli bū-

tu pāragri. Vācu vadošo iestāžu, un

tāpat, pats par sevi saprotams, arī taut-

skolas un vispārīgi skolas mērķis, ir —

iegūt apgabalu vāciešiem. Un tāpēc par

vadošiem pamatprincipiem jābūt notei-

kumam, ka katram latviešu bērnam sko-

lā jāmācas vācu valoda, bet nevienu vā-

cu bērnu nedrīkst piespiest mācīties

latviešu valodu". Šo pēdējo principu
vācu vadošās iestādes ņēma sevišķi vē-

rā. Ja skolā bij uzņemti kaut daži

vācu tautības bērni, vai pat tikai tā-

di, kas sevi atzina par vāciešiem, visas

mācības skolā pasniedza vāciski. To

ņemot vērā, skolām ar latviešu mācības

valodu bij ļoti grūti darboties. Vairākas

privātas skolas ar latviešu mācības va-

lodu pārgāja uz vācu valodu. Kas pa-

lika, tām vācu valdības iestādes stipri
sekoja. Šinī laikā ļoti liela nozīme bij
Latviešu izglītības biedrībai un viņas
uzturētām skolām. Šinīs skolās valdīja
noteikti latvisks gars un tendence uztu-

rēt savu tautību pretī pārvācošanas cen-

tieniem. Ap latviešu izglītības biedrī-

bas skolām tad arī pulcējās labākie un

pašapzinīgākie latviešu mācības spēki.

Pavisam okupācijas laikā pastāvēja 19

privātas skolas ar latviešu, 32 ar vācu

un 21 ar citām mācības valodām. Krie-

vu skolas vācu okupācijas vara pūlē-

jās pavisam iznīdēt.

1918. g. 9. novembrī nodibinājās Vā-

cijas republika, vācu okupācijas iestā-

des steidzīgi atstāja Latviju. 1918. g.

18. novembrī latvieši proklamēja neat-

karīgu Latvijas republiku. Ar decem-

bra mēnesi sāka darboties neatkarīgās

Latvijas laika pilsētas dome. Viens no

pirmajiem jautājumiem bij obligāto-
riskās pamatskolas izvešana dzīvē. Sa-
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skaņā ar vadošo izglītības darbinieku

uzskatiem, mācības visās skolās bij jā-

pasniedz mātes valodā. Tomēr Rīgas

skolām nācās pārdzīvot vēl komunistu

laikus.

Komunisti skolām piegrieza ļoti lielu

vērību. Nekavējoties viņi izveda dzīvē

vispārēju pamatskolu un mācības visās

skolās mātes valodā. Komunistu laikā

Rīgā bij 32 latv. pamatskolas ar 232

klasēm un 8644 skolniekiem; 14 krievu

pamatskolas ar 81 kl. un 2945 skoln.;

vācu: 18 skolas, 142 kl., 4576 skoln.,;

žīdu: 4 skolas, 33 kl. 1126 skoln.; poļu:

2 skolas, 25 klases, 908 skoln.; leišu: 2

skolas, 9 klases, 370 školn. Kopā 72

skolas, 512 klases, 18.569 skolnieki. Sko-

lotāju skaits, klasēm pārveidojoties un

jaunām klasēm atveroties, pastāvīgi pie-

auga. Latviešiem bij 3 vidusskolas ar

45 klasēm un 1325 skolniekiem; vācie-

šiem bij 10 skolas ar 43 klasēm un 1508

skoln.; krieviem 8 skolas ar 36 klasēm

un 1418 skolniekiem. Privātas skolas

komunistu laikos nevarēja pastāvēt, jo

komunisti noliedza jebkādu skolas mak-

su. Jāatzīmē, ka komunistu laikos, kad

iedzīvotājiem nebij pārtikas un daudzas

ģimenes vārda tiešā nozīmē mira badu,

skolās bērniem tomēr deva miltu tumi

un marmelādi. Komunistu laikos na-

cionālam jautājumam nebij nozīmes, ve-

cāki varēja vadīt bērnus tādas tautības

skolās, kādās viņi vēlējās. Komunisti

sauca savu skolu par „vienotu sociāli-

stisku darba skolu". Viņu pamatprin-

cipi audzināšanā bij: skolēnu pašdar-
bība, vienota skola, ražīga darba prin-

cips. Skolai bij jābūt pasaulīgai, reli-

ģija, uz ko līdzšinējā skola dibinājās,

bij noliegta. Skolēniem bij jādod paš-

valdība un fizisks darbs bij jāizmanto
kā audzināšanas līdzeklis. Komunistu

audzināšanas principi praktikā nebij
skaidri ne to laiku skolu lietu vadītā-

jiem, ne skolotājiem. Skolai bij jāiz-
vēršas par „vienotu darba kollektīvu",

bet viņa izvērtās par iestādi, kur sko-

lēni vadīja un valdīja skolotājus. Ko-

munisti neaicināja pie skolas darba or-

ganizēšanas palīgā ne vecākus, ne sa-

biedrību, kas pie tik radikālas skolas

iekārtas pārveidošanas bij nepiecieša-

mi. „Izglītības" Nr. 2 ir atzīmēta sko-

las vadība šādi: „Skolas vada un pār-

valda vieni un tie paši izglītības orgāni,
skolu politiku noteic proletariāta va-

ras orgāni, skolas iekšējo dzīvi kārto

skolas kollektīvs vadošo iestāžu rīko-

jumu robežās". «Proletariāta varas or-

gāni" — komunistu valdība — prasīja

no vecā tipa skolotājiem neiespējamo —

pārveidoties un piemēroties citiem uz-

skatiem. Arī gribēdami viņi to nespētu.

Tāpēc komūnistu darba skola nesa sko-

las dzīvē tikai traucējumus un bij par

nastu kā skolotājiem, tā skolēniem."

Ar 1919. gada otro pusgadu sākās dē-

mokratiskās Latvijas skola. Nebij jau-

tājuma par to, ka skolai jābūt vispā-

rīgai, obligātoriskai, visiem pieietamai,

un ka mācības jādara pieejamas ka-

tram bērnam viņa ģimenes valodā. 1919.

gada 8. decembrī Latvijas tautas pa-

dome pieņēma „Likumu par Latvijas

izglītības iestādēm", kurš ar samērā sī-

kiem grozījumiem atsevišķos pantos pa-

stāv vēl joprojām. Visas Latvijas izglī-
tības un audzināšanas iestādes ar šo

likumu ir nodotas izglītības ministri-

jas pārziņā. Valstij un pašvaldībām ir

uzlikts par pienākumu dibināt un uz-

turēt izglītības un audzināšanas iestā-

des. Katram Latvijas pilsonim obligā-
toriski ir jāmācas no pilna sestā līdz

pilnam sešpadsmitam gadam. Obligā-

toriskais mācības posms aptver: a) māj-

mācību vai pirmskolu (7.-8. bērna mū-

ža gads), b) pamatskolu (no 9.—14. g.),

c) papildu skolu (15. —16. g.). Latvijas
skolu likums dāvā ļoti lielu uzticību

skolotājiem, bērnu vecākiem un pašval-
dībām. Valdības iestāžu, t. i. izglītības

ministrijas vadībā un uzraudzībā paš-

valdība uztur un vada skolas, skolotāji

un vecāki noteic skolas darba iekšējo
iekārtu un darba metodes. Skolu pro-

grammas noteic izglītības ministrija,

bet sabiedrības vēlētām iestādēm nav

ņemta iespēja dot savus aizrādījumus
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12. latv. pamatskolas skolēni mācības līdzekļu centrāles laboratorijā.

par vēlamām pārgrozībām skolu pro-

grammā. Pie katras skolas darbojas
skolas padome, sastāvoša pa pusei no

skolotājiem, pa pusei no bērnu vecā-

kiem, kas noteic mācības gaitu skolā

un kam ir dota iespēja izraudzīties sko-

lotāju amata kandidātus, no kuriem tad

pašvaldības iestādes vienu izvēl un sko-

lu valde apstiprina. Skolu valdēs dar-

bojas kopā pašvaldības iestāžu, valdī-

bas un skolotāju pārstāvji. Latvijas tau-

tas padome izdeva arī likumu par ma-

zākuma tautību skolu iekārtu Latvijā.

Ja kādā vietā salasās vismaz 30 vienas

tautības bērnu, tad tiem ir tiesības pra-

sīt atvērt atsevišķu klasi, kur mācības

dotu viņu valodā. Mazākuma tautībām

ir nodibinātas arī savas skolu pārvaldes.
Uz šī likuma pamatiem Rīgas pilsēta,
sākot ar 1919. gadu sāka dibināt savas

mācības iestādes. Obligātoriskās desmit

gadu pamatskolas izvešana dzīvē pra-

sīja no pilsētas pašvaldības ļoti lielus

upurus. Bij vajadzīgas skolu telpas,
skolu inventārs, mācības līdzekļi, liels

skolotāju personāls. Rīgas pilsētas dē-

mokratiskā pašvaldība neuzticējās tam

skolotāju sastāvam, kurš bij ievēlēts un

pieņemts dažādos laikos no dažādām

valdībām: krievu laiku pilsētas skolu

kollēģijas, vācu okupācijas varas un ko-

munistu varas laiku iestādēm. Bij sko-

lotāji, kas vienādi labi bij mācījuši kal-

pot visādām varām, bet kas nespēja

piemēroties dēmokratiskas valsts pra-

sībām. Bij arī nevēlami elementi, kas

bij izraudzīti speciāli pārkrievošanas,

pārvācošanas, vai komunistu varas no-

stiprināšanas nolūkos un kam nebij ne-

kā kopēja ar dēmokratisku valsti un

dēmokratisku pašvaldību. Tāpēc pils.

domes ieceltā skolu kollēģija pils. gal-

vas biedra vadībā nolēma, ņemot pa-

līgā arī skolotāju organizāciju pārstāv-

jus, pārvēlēt visus Rīgas pamatskolu

skolotājus un pieņemt darbā tikai tos,



636

kas izrādītos cienīgi darboties dēmo-

tiskā skolā. Pie pārvēlēšanas skolu kol-

lēģija darbojās ļoti saudzīgi un nospie-

došais vairākums skolotāju no jauna

ievēlēts savās vecās vietās, tomēr da-

žiem, lai arī nedaudziem, bij no skolas

jāaiziet.

Pirmie pieci gadi (1920.—25.) bij Rī-

gas skolu organizēšanas un iekārtošanas

gadi. Šinī laikā pilsētas skolu kollēģi-

jas, kultūras un izglītības nodaļas

priekšgalā ir stāvējuši K. Dēķens, Dr.

P. Kalniņš, A. Andersons, L. Bērziņš

un Rob. Bērziņš. Par darba plašumu un

lielajiem uzdevumiem, kas bij jāveic ši-

nī laikā, lai rāda skaitļi. 1914. gadā,

t. i. pirms kara Rīgas pilsēta uzturēja

44 pamatskolas ar 190 klasēm, 249 sko-

lotājiem un 8976 skolēniem, bet 1920.

gadā 62 pamatskolas ar 521 klasi, 751

skolotāju un 21.415 skolēniem. Vidus-

skolas 1914. g. bij 6 ar 86 klasēm, 215

skolotājiem un 3517 skolēniem, bet 1920.

gadā 8 ar 105 klasēm, 251 skolotāju

un 3655 skolēniem. Ik gadus nāca jau-

nas skolas klāt. 1923. gadā pilsēta uz-

turēja jau 99 mācības iestādes ar29.456

skolniekiem, bet 1925. gadā 102 mācī-

bas iestādes ar 29.882 audzēkņiem. Pil-

sētas samērā vājie naudas līdzekļi ne-

atļāva celt jaunas skolu ēkas, tāpēc

liela daļa pilsētas skolu ir novietotas

privātos namos īrētās telpās. Pirmos

gados pilsēta nopirka dažus privātus

namus un izbūvēja tos skolu vajadzī-
bām. Tādos namos ir ievietotas pilsē-
tas 38., 41., 24., 26., 36. un 25. pamat-

skolas. Mazāki skolas nami ir pirkti
arī Čiekurkalnā un Solitūdē. Tomēr

drīz no šādas skolas namu iegūšanas
sistēmas bij jāatteicas. Izbūvējot skolu

vajadzībām privātus namus, tomēr ne-

varēja tur novietot skolas tā, kā to pra-

sītu modernas skolas vajadzības. Katrā

tādā namā ir savi trūkumi: zemi grie-

sti, nepietiekoša apgaismošana, neie-

spējama ventilācija, nepietiekoši nosti-

prināti griesti un grīdas un tamlīdzīgi.
Visvairāk tomēr liedza šādu pilsētas
skolu tīkla <.paplašināšanas veidu asā

dzīvokļu krize, kas, iedzīvotāju skai-

tam pavairojoties, iestājās ar 1925. g.

Pilsētas pašvaldība, kuras uzdevums

bij — rūpēties par iedzīvotāju labklā-

jību, nevarēja pirkt namus skolu va-

jadzībām un izlikt uz ielas desmitām

ģimeņu.
Otros piecus gadus (1925.—1930.) pil-
sētas pašvaldība varēja piegriesties vai-

rāk skolas iekšējās organizācijas dar-

bam. Šinī laikā Rīgas skolu lietas va-

dīja J. Aberbergs. Pilsētas skolu tīkla

izveidošanās gāja plašumā. 1927. gadā

pilsēta uzturēja jau 114 mācības iestā-

des ar 31.178 audzēkņiem, bet 1930.

gadā — 124 mācības iestādes ar 34.332

audzēkņiem. Pakāpeniski samazinājās

skolotāju darba laiks pamatskolās

līdz 28 stundām nedēļā, ieskaitot

šinīs 28 stundās 22 stundas klases-

un 6 stundas audzināšanas darba.

Tāpat samazinājās skolēnu skaits klasē

līdz 30 skolnieku caurmērā. Skolotāji

bij mazāk apgrūtināti un varēja vairāk

vērības piegriezt katra bērna individuā-

litātes izkopšanai. Pilsēta pakāpeniski
ir pacēlusi arī savu skolotāju izglītības
līmeni. Pēdējos gados pilsētas izglītības

kommisija nav ievēlējusi vairs neviena

skolotāja, kam nebūtu piemērotas sko-

lotāja izglītības. Liela daļa pilsētas sko-

lotāju savu brīvo laiku izlieto studijām

augstskolā un ar katru gadu palielinās

augstskolu beigušo skolotāju skaits Rī-

gas pilsētas pamatskolās. Sākot ar 1925.

gadu Rīgas pilsētas skolās ir ievesta

siltu pusdienu izsniegšana skolēniem.

Pilsēta no saviem līdzekļiem ēdina apm.

33°/o visu Rīgas skolēnu par brīvu, pā-

rējie maksā paši, vai par viņiem maksā

skolu padomes. Lai arī piedalīšanās

kopēdināšanā pilsētas skolās nav obli-

gātoriska, tomēr vecāki atrod šādu kop-
ēdināšanu par nepieciešamu, un 1930.

gadā kopēdināšanā piedalījās pāri par

80% no visa skolēnu skaita. Pilsēta iz-

sniedz par brīvu mazturīgiem skolēniem

arī apģērbu, apavus un mācības līdzek-

ļus. Šinī ziņā pilsētai daudz palīdz arī

skolu padomes, kas trūcīgu skolēnu pa-
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balstīšanai sagādā prāvus naudas lī-

dzekļus. Kopēdināšanā un trūcīgu bēr-

nu apgāde ar apģērbiem un mācības lī-

dzekļiem veicina skolu apmeklēšanu.

Neskatoties uz visu to, obligātoriskā
skolas apmeklēšana nav izvesta visā

pilnībā. Pēc pēdējās ļaužu skaitīšanas

datiem spriežot, Rīgas pilsētas skolu

apmeklē vecumā no 6—7 gadiem 28,27%

visu bērnu, 7-8 g.71,20%,8-9g. 91,050/o,

9-10 g. 95,670/o, 11-12 g. 97,140/o, 12-13

g. 95,650/o, 13-14 g. 94,500/o, 14-15 g.

87,560/o, 15—16 g. - 73,020/o. Ja arī ve-

cumā no 9—14 g. ir skolās pāri par

95% no visiem bērniem, ja arī no pā-

rējiem viena daļa ir slimi ar dažādiem

fiziskiem un garīgiem defektiem, tomēr

jāliecina, ka pa visu Rīgu ir daži simti

bērnu skolas gados, kas skolu neap-

meklē. Uzmanīgi sekojot šādiem bēr-

niem, izrādās, ka dažus no viņiem ve-

cāki pārāk vēlu nodod skolās, citus

atkal pārāk agri izņem no skolas,

jau pirms obligātoriskā skolas laika no-

tecēšanas. Vainīgs te visumā ir trū-

kums.

Lielu vērību pilsēta ir piegriezusi īpat-

nējām skolām. 1919. gadā pilsēta pār-

ņēma 1839. gadā nodibināto I īpatnējo

(kurlmēmo) skolu. 1923. g. pilsēta at-

vēra II īpatnējo skolu garīgi atpakaj-

palikušiem bērniem, 1928. g. atvēra Bi-

36. pamatskolas skolēni pie kopgalda.

ķernieku mežā 111 īpatnējo (Meža) sko-

lu tuberkulozes apdraudētiem bērniem,

1928. g. —IV īpatnējo skolu bērniem ar

asociālām un antisociālām tieksmēm,kas

nespēj iekļauties normālas skolas dzīvē

un ir no skolām izslēgti, un 1929. gadā
V īpatnējo (mēģinājuma) skolu, kur iz-

mēģina jaunākos paidagoģiska darba

paņēmienus. Lielu ievērību pelna arī

pilsētas jaunatnes un aroda piemērotī-

bas pētīšanas institūts, kas palīdz ve-

cākiem un skolotājiem noteikt viņu au-

dzēkņu spējas un izmeklēties savām

spējām visvairāk piemēroto arodu un

dod padomus dažādās audzināšanas

grūtībās.

Sākot ar neatkarīgās Latvijas nodibinā-

šanas laiku nav pacēlies Rīgas pilsētas
skolās arī nacionālais jautājums. Pār-

tautošana nemaz vairs nav iespējama,

jo katrai tautībai pilsēta uztur pietie-
košu skaitu pamatskolu, neliegdama ve-

cākiem pašiem noteikt savu tautību un

laist bērnus tādas tautības skolā, kādā

tie vēlas. Līdz 1930. gada beigām ar-

vienu mazāk ir pacēlies arī jautājums

par skolas garu un darba metodēm sko-

lās. Pilsētas pašvaldība ir pūlējusies
strādāt visciešākā saskaņā ar bērnu ve-

cākiem un ņēmusi vērā vecāku vairā-

kuma domas. Sakarā ar to ir nogrupē-

jušies arī vecāki tādējādi, ka izmeklē
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saviem bērniem skolas, kurās darbojas

viņu pārliecībai un uzskatiem piemē-

rots skolotāju vairākums. Pieaugot dē-

mokratiskai pašapziņai visos iedzīvotāju

slāņos, pieaug arī vecāku aktivitāte sko-

las un paidagoģiskos jautājumos, un

skolotāji, darbojoties saskaņā ar vecāku

padomēm, ir spiesti vai nu pārliecināt

vecākus par savu uzskatu pareizību, vai

padoties viņu uzskatiem. Vecāku kop-
darbība ar skolotājiem ir devusi labus

rezultātus Rīgas pilsētas skolu darbā

un katrs mēģinājums nākotnē šo kop-
darbību traucēt, var novest tikai pie

nevēlamiem rezultātiem. Rīgas pilsētas
skolu iekārta un darbība ir nostādīta

uz stingri demokrātiskiem pamatiem,

un tikai uz šiem pamatiem ir paredzama

pilsētas skolu iedzīvotājiem svētīga at-

tīstība nākotnē.

Pilsētas skolu tīkla plānveidīga izvei-

došanās un neatlaidīgā gādība par la-

bi nostādītām skolām un izglītotiem

skolotājiem ir novedusi pie privātu sko-

lu darbības sašaurināšanas. Palikušas

no privātām skolām ir vēl tikai retas

privātas vidusskolas, kas aiz tradicijas

negrib savu darbību izbeigt, bet no pa-

matskolām skolas ar speciāliem mēr-

ķiem, sevišķi konfesionālas skolas, kas

negrib iekļauties pilsētas uzturamo vis-

pārēju pasaulīgu skolu tīklā. No visām

Rīgas 148 pamatskolām ar 32.682 sko-

lēniem 1930. gadā valsts uzturēja 3 pa-

matskolas ar 452 skolēniem, biedrības

15 pamatskolas ar 1851 skolēnu, pri-

vātpersonas 16 pamatskolas ar 1535 sko-

lēniem, turpretim pilsēta — 114 pamat-

skolas ar 28.844 skolēniem.

Pilsētas skolu attīstības gaitu pēdējos

piecos gados rāda mums sekoši skaitli.

Pilsēta uzturēja:

Gads Klašu Skolēnu Skolotāju Izdevumu °/o nopils.
skaits skaits skaits kopsumma Ls budž.

1925 9JO 29.625 1.546 4.852.253 18,95
1926 968 30.283 1.612 5.850.743 19,37
1927 1.008 30.546 1.703 6.024.437 21,07
1928 1.019 30.531 1.726 6.390.261 18,18
1929 1.052 31.388 1.786 6.937.357 18,32
1930 1.091 32.985 1.833 7.284.196 18,25

Mācības līdzekļu iegādāšanai skolās

pilsēta pēdējos sešos gados ir izdevusi

550.000 latus, inventāra iegādāšanai —

570.000 latus, kopēdināšanai — 1,1 milj.
latus.

1931. gadā pilsēta uzturēja šādas skolas:

oez sim SKOiam pnseta gaaa uz-

turēja vēl pilsētas amatnieku skolu un

technikumu ar 47 klasēm, 1287 skolē-

niem un 111 skolotājiem un pilsētas

komercskolu ar 15 klasēm, 429 skolē-

niem un 29 skolotājiem, kas pilsētai iz-

maksāja kopā 430.000 latu. Pilsēta pie-
dalās vēl leišu vidusskolas uzturēšanā

ar 500.000 latiem gadā, baltkrievu vi-

dusskolas uzturēšanā ar 6000 latiem un

Rīgas skolotāju institūta uzturēšanā ar

30.620 ls gadā.
Laikmetā no 1925. līdz 1931. gadam pil-
sēta ir uzcēlusi moderni iekārtotus sko-

las namus Ciekurkalnā 18. pamatskolai,

pie Vidzemes šosejas 9. pamatskolai un

Bolderajā 34. pamatskolai.

Visu kopā ņemot, jākonstatē, ka savā

700 gadu attīstības gaitā Rīgas pil-
sētas skolas ir gājušas attīstības ceļu,
kas sakrīt pilnīgi ar pilsētas pašvaldī-
bas attīstības gaitu. No latīņu skolas uz

pilsoņu skolu, tad uz pārvācošanas sko-

lu, vēlāk uz pārkrievošanas skolu un

beidzot uz plašu dēmokratijas aprindu

vajadzībām piemērotu skolu. Šinī vir-

zienā Rīgas pilsētas skolas stāv uz dro-

šiem pamatiem, tik drošiem, cik droša

vien ir pati dēmokratija.

Vidusskolas
Skolas Klases Skoln.

Pamatskolas
Skolas Klases Skoln.

Papildu skolas
Skolas Klases Skoln.

īpatn. skolas
Skolas Klases Skoln.

Latviešu

Vācu

Krievu

Leišu

Poļu
Žīdu

Igauņu
Baltkrievu

4 73

1 20

1 9

1 4

1 9

2.472

704

232

121

243

47 476

15 154

13 109

4 18

6 40

9 80

1 3

2 11

15.125

4.672

3.014

429

1.231

2.343

38

321

6 35 998

1 12 335
1 6 193

1 4 83

1 6 205

1 4 167

5 29 495

1 7 81

1 2 30

Kopa 8 115 3.772 97 891 27.173 11 67 1.981 38 606
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RĪGAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS

V. CAUNE

Pilsētas vecākās bibliotēkas dibināša-

nas gads nav īsti pareizi nosakāms. Uz-

glabājusies kāda kvīte no mācītāja Ni-

kolaja Ramma par piecām dāvātām grā-

matām. Ja šo dāvājumu uzskata par

bibliotēkas sākumu, tad var pieņemt, ka

bibliotēka dibināta 1524. gadā, kad kvī-

te izdota. Bet reformācijas laikā biblio-

tēkai pievienotas dominikāņu un fran-

ciskāņu klostera bibliotēkas, un tās no-

binājušās jau dziļos viduslaikos.

Bibliotēkas plaukšanu veicinājuši dažā-

di faktori. 1588. g. jau izdots noteikums

par tā saukto obligātorisko eksemplā-
ru. Šajā gadā Rīgā dibinātai spiestuvei

vajadzējis iesūtīt pilsētas bibliotēkai vi-

su savu iespiedumu vienu eksemplāru.

1659. g. arī ārzemju grāmatu tirgotājiem

uzlikts pienākums no katras ievestas grā-

matas nodot vienu eksemplāru pilsētas
bibliotēkai. 1735. g. Krievijas ķeizariene
Anna pavēlējusi piesūtīt bibliotēkai Pē-

terburgas ziņātņu akadēmijas izdevumu

vienu eksemplāru. Šie rīkojumi nav gan

kārtīgi pildīti, tomēr obligātoriskais ek-

semplārs bibliotēkas grāmatu krājumus

ievērojami vairojis. Kopš 1920. gada

bibliotēka saņem Latvijas poligrāfisko

ražojumu vienu eksemplāru.

Daudz grāmatu bibliotēka ieguvusi dā-

vināšanas ceļā. Bibliotēkai dāžkārt no-

vēlēti vairāku simtu un pat tūkstošu

lieli grāmatu krājumi. legūti daži ievē-

rojami krājumi arī pirkšanas ceļā,

Rīgas pilsētas bibliotēkas (Rātslaukuma) lasītava.
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piem.: Brooes materiāli, marķīza Pau-

luči bibliotēka, Napierska krājums un

citi. Bijuši arī paraša katram jaunpie-

ņemtam pilsētas ierēdnim dāvāt biblio-

tēkai kādas grāmatas.

Gandrīz 340 g. —no 1553.-1890. — bi-

bliotēka mitusi baznīcas paspārnē, at-

radusies Māras (Domas) baznīcas ejā.

1890. gada to pārved uz rātes namu,kur

tā mitinās vēl šodien.

Ļoti vērtīga ir bibliotēka sava sastāva

ziņā. Ir prāvs krājums vecu manuskrip-

tu, tāpat pirmiespiedumi (inkunabula).

Visvērtīgākie raksti būs Livonijas no-

daļā. Ir arī karšu kollekcija un ģīmetņu

ķrājums. Katrā ziņā daudz materiāla

RĪGAS

PILSĒTAS
BIBLIOTĒKU

TIKLS
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Bibliografs un bibliotēkars J. Misiņš.

dzimtenes vēstures pētniekiem. 1931. g.

1. janvārī bibliotēkā bija 133.615 sēju-

mu. 1930. gadā lasīšanai izsniegts: lie-

tošanai bibliotēkā 40.531 sējums, lasī-

šanai mājās 10.574 sējumi. Bibliotēku

apkalpo 8 bibliotēkāri.

1927. gadā pilsētas valde nopirka no

Jāņa Misiņa viņa 1885. gadā Tirzas

Krācēs dibināto bibliotēku. To novie-

toja pilsētas namā, Torņa ielā Nr. 3.

Šī bibliotēka ir lielākais un pilnīgākais
latviešu grāmatu krājums. Tajā sakrātas

nevien grāmatas, bet īsti daudz arī sīku

lapiņu nošu un diezgan pilnīgs krā-

jums periodisku izdevumu. 1931. g. 1.

janvārī bibliotēkā bija 31.673 sējumi, no

tiem latviešu valodā 19.224 sējumi.

Bibliotēku 1930. g. lietojuši 3970 lasī-

tāju, no tiem latvieši 3710, cittautieši

260. Gandrīz visi lasītāji piederējuši

pie intelligences. Lasīšanai izsniegti

Dr. Nicolaus Buschs, Rīgas pils. centrālās bibl.

direktors.

10.194 sējumi. Bibliotēkai trīs darbi-

nieki.

Sabiedriskā saviļņojumā, kāds pastāvē-

ja ap 1905. gadu, Rīgas pilsētas pašval-
dībai radās griba atvērt plašākām ap-

rindām pieejamu bibliotēku, tā saukto

tautas bibliotēku un lasītavu. To atvēra

1906. g. 10. oktobrī. Ar to bija likts pa-

mats lielam darbam. Gadu no gada pil-

sētas bibliotēku skaits ir audzis un paš-

laik var teikt, ka Rīgas pilsētai ir jau

savs biblotēku tīkls, kas aptver pēdējās

pilsētas nomales. Pirmajai tautas biblio-

tēkai, Ģertrūdes ielā 19/21, sekoja 1909.

gadā otrā, Dārtas ielā 41, tad 1912. g.

trešā, Sadovņikova ielā 37 un ceturtā,

Miera ielā 43. Pie visām bibliotēkām

atvērtas arī lasītavas.

Pasaules karš pārtrauca tālāku biblio-

tēku attīstību. Tā atjaunojās atkal 1923.

gadā, kad nodibinājās piektā pilsētas
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I pils. bibliotēkas (Tautas namā) abonementa telpa.

bibliotēka, Krāsotāju ielā 32. 1924. g.

atvērās sestā bibliotēka, Sarkandauga-
vā, Sīmaņa ielā 8, 1925. £adā — septītā
biblotēka, Slokas ielā 40 (tagad 74) un

astotā bibliotēka Bolderājā, Rīgas ielā

44, 1927. g. — devitā bibliotēka, Vidze-

mes šosejā 5 un desmitā — Parka ielā 6.

1927. gadā stacionārās bibliotēkas sāka

plesties plašumā, izplatot savu iespaidu

un_novedot savas grāmatas bibliotēkām

piegulošās nomalēs. Radās doma di-

bināt attālākās vietās grāmatu izdalī-

šanas punktus. Šie punkti saņēma grā-
matas no stacionārajām rajonu biblio-

tēkām, 2000—3000 grāmatas katrs

punkts. Grāmatas bibliotēkars aiz-

veda jau gatavas izsniegšanai. Grāmatu

kataloģizēšanas un aprakstīšanas dar-

bus izdara stacionārajā bibliotēkā. Arī

darbiniekus punktiem dod šās pašas ra-

jonu bibliotēkas. Grāmatu izdalīšanas

punkti parasti atvērti trīs dienas ne-

dēļā, izņemot dzīvākos punktus, kurus

atver katru dienu. Tādi grāmatu iz-

sniegšanas punkti bija atvērti sekošās

vietās: pie 1. bibliotēkas: Ausekļa ielā

3; 2. bibliotēkas: Pleskodālē, Kalnciema

ielā 118, Torņakalnā, M. Altonovas ielā

6, Bišu muižā, Gulbja ielā 1-a, Torņa-

kalnā, Āpšu ielā 24; 3. bibliotēkas: Kuz-

ņeoova ielā 2, L. Maskavas ielā 140-a;

4. bibliotēkas: Čiekurkalnā, 10. skolā,

Ķīšezera ielā 15; 5. bibliotēkas: Purv-

ciemā 19, Strazdu muižā, Vidzemes šos.

162, Avotu ielā 34, Kurmanova ielā 18;

6. bibliotēkas: Jaunmīlgrāvī, skolā, Eze-

ra ielā 27, Vecmīlgrāvī, Ziemeļblāzmā,

Jaunciemā, skolā, Kundziņsalā, skolā;

7. bibliotēkas: Zolitūdē, Anniņmuižas
ielā 100, Ranka dambī 1, Zaķu salā,

Krasta ielā 13, Slokas ielā 14, Šampe-
tera ielā 1; 9. bibliotēkas: Aku ielā 10

(Tautas augstskolā).
Atverot piekto bibliotēku 1923. g., tika

uzsākts vēl viens jauns bibliotēku dar-

bības veids — bērnu bibliotēkas ierīko-

šana. No šīs bibliotēkas grāmatu krāju-

ma izdalīja bērnu grāmatas un uzstādīja
tās īpaši, atsevišķi aprakstot un kataloģi-

zējot, un ievietoja tās īpašā savrup stā-
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vošā istabā. Bibliotēkai piedalīja arī savu

bibliotēkām. Tādas pašas bērnu biblio-

tēkas nodibināja, atverot 6., 7. un 9.

bibliotēku. Šāda bērnu bibliotēku izda-

līšana dod iespēju strādāt īpašām bēr-

niem piemērotām darba metodēm.

Pilsētas stacionārajās rajonu bibliotē-

kās, grāmatu izdalīšanas vietās un bēr-

nu bibliotēkās 1931. g. 1. janvārī bija

kopā 228.953 sējumi. 1930. g. iegādā-
tas 25.412 grāmatas, no tām ap 50%

daiļliteratūras.

Visām šām bibliotēkām 1930. g. bijuši

39.994 lasītāji, no tiem 55% vīriešu,

45% sieviešu. Jaunāki par 15 gadiem

bijuši 22,7%, 16—30 gadu vecumā 59%

un vecāki par 30 gadiem 18,3%. Pēc no-

darbošanās lasītāji sadalās: strādnieku,

amatnieku un veikalu kalpotāju 34%;

intelligentām profesijām piederīgo 14%;

īpašnieku (rūpnieku, tirgotāju v. c.)

0,8%; skolnieku 35%; studentu 6%;

pārējo 10,2%.

Visi šie lasītāji izlasījuši 1930. gadā
1.525.314 sējumus. (No tiem ap 70%

daiļdarbu).

I pilsētas bibliotēkas lasītava (Tautas namā).

Ka lasītāju skaits, ta izsniegto grāmatu

daudzums nemitīgi pieaug. Piemēram:

1924. g. izsniegti lasīšanai mājās 295.668 sējumi

1927. g. „ „ „
876.181

„

1928. g. „ „ „
1.288.820

„

Pilsētas bibliotēkas apkalpo 60 biblio-

tēkāri.

Bibliotēku pārvaldīšanai un darbu sa-

skaņošanai nodibināta bibliotēku cen-

trāle.

Pilsētas uzturētu bibliotēku sarakstam

vēl pievienojamas trīs speciālas biblio-

tēkas: medicīniskā bibliotēka, kas sa-

vā laikā atdalīta no Rīgas pilsētas bi-

bliotēkas un atrodas tagad Rīgas ārstu

biedrības pārzināšanā, mākslas biblio-

tēka, kas novietota pilsētas mākslas mu-

zejā, un paidagoģiskā bibliotēka, kas no-

dibināta pie J. Misiņa bibliotēkas.

Rīgas pilsētas pašvaldība bibliotēku uz-

turēšanai izdevusi sekošas summas:

1923. g. - Ls 58.916,12, 1924. g. -

Ls 92.764,05, 1925. g. — Ls 168.538,37,

1926. g. - Ls 258.934,06, 1927. g. -
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IX pils. bibliotēkas bērnu nodaļa (Vidzemes šos. Nr. 5).

Ls 279.499,49, 1928. g. -Ls 311.267,32,

1929. g. — Ls 342.059,69, 1930. g.

Ls 356.557,97, 1931. g. bija paredzēts
izdot Ls 408.740,—.

Pirmskara laikmetā bibliotēku uzturē-

šanai izdotas visai niecīgas summas.

Pēdējos gados tā tad atvēlētās summas

nemitīgi pieaugušas, desmit gadu laikā

pavairojušās septiņkārtīgi. Tagad pil-
sēta izdod bibliotēkām jau vairāk kā

latu katram iedzīvotājam, vai arī des-

mit latus katram lasītājam.

Ārpus šām summām Rīgas pilsētas paš-
valdība izsniedz vēl pabalstus Latvijas
bērnu draugu biedrībai un Latvijas bēr-

nu palīdzības savienībai viņu bērnu bi-

bliotēku uzturēšanai.

Pie trūkumiem, kurus pilsētas pašval-

dība vēl nav spējusi novērst, pieder tel-

pu trūkums. Jaunās telpās ir gan ti-

kusi pirmā bibliotēka, — tā tagad mi-

tinās Tautas namā — Bruņinieku ielā

29/31, un trešā bibliotēka — Lāčplēša
ielā Nr. 161.

Bet saspiestās un savas darbības apjo-

mam neatbilstošās telpās vēl joprojām

spiesta mitināties Rīgas pilsētas biblio-

tēka rātsnamā un 5. bibliotēka Krāso-

tāju ielā 32. Kad būs pārvarētas saim-

nieciskās grūtības, pilsētas pašvaldībai

viens no pirmajiem un neatliekamiem

darbiem būs dažu bibliotēkas ēku uz-

celšana, piemēram: Rīgas pilsētas bi-

bliotēkai pilsētas centrā, 5. bibliotēkai

— pie Pāvila baznīcas un vienai jaunai

bibliotēkai Torņakalnā.
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STRĀDNIEKU ORGANIZĀCIJU KULTŪRAS

DARBS RĪGAI

R. BĪLMANIS

Pirmie sākumi strādnieku šķiras sa-

biedriskā dzīvē saskatāmi tikai de-

viņpadsmitā gadsimteņa septiņdesmi-
tos gados. Pastāvot dzimtbūšanai uz

laukiem un reakcionārai vācietības va-

rai pilsētās, strādniecībai bij laupīta
katra dziņa un iespējamība darboties

sabiedriski vai arī rūpēties par izglī-
tību un kultūru. 1863. gadā jaunizdotais

pasu likums pašķīra lauku iedzīvotā-

jiem plašākas iespējamības pārvietoties

no vienas vietas uz otru un arī pārcel-
ties uz dzīvi pilsētās. Tomēr darbu un

maizi atrast pilsētās nācās grūti, un

tas bij iespējams saistoties ar vācu

amatnieku cunftēm, kurām līdz 1866.

gadam pilsētās bij pilnīgi noteicošs ie-

spaids par jaunu darbnīcu un amatnie-

cības pasākumu atvēršanu. Cunftes sa-

vus darbiniekus turēja pilnīgā pakal-

pībā un sastingušās tradicijās. 1866. ga-

dā ar likumu tika atceltas cunftu pri-

vilēģijas, un amatniecības attīstībai pa-

vērās plašākās un brīvākas iespējamī-

bas attīstīties: katrs amatnieks drīk-

stēja atvērt savas darbnīcas bez atļau-

jas no cunftes. Sešdesmitajos un sep-

tiņdesmitajos gados Rīgā strauji uz-

plaukst tirdzniecība un rodas arī pir-

mie lielākie rūpniecības pasākumi. Rūp-

niecības strādnieku skaits šaī laikā, sa-

sniedzot 10% no visa Rīgas iedzīvotāju

kopskaita, jau bija pietiekoši liels fak-

tors vietējā sabiedriskajā dzīvē. Tāpēc
arī pirmajos latvju tautas sabiedriskos

veidojumos redzama strādnieku līdz-

darbība.

Pirms kara plaši pazīstamā „Cerī-

bas" biedrība ir viena no vecākām

un pirmajām latviešu organizācijām Rī-

gā. Tā nodibināta divus gadus pirms

Rīgas latviešu biedrības 1867. gadā ar

nosaukumu „Slimo un apbedīša-
nas kase „C cr ī b a", kā savstarpī-

gas palīdzības biedrība. Tās dibinātāji

bijuši Holma vilnas austuves strādnie-

ki un meisteri: Ernests Ferbers, Pēte-

ris Saukums, Jānis Knochs, Jēkabs Ade-

lovs v. c. Biedrības pirmais mājoklis
atradies L.Lēģeru ielā, tagadējā Āgens-

kalna tirgus rajonā. 1880. gadā biedrība

ieguvusi gruntsgabalu L. Altonovas ielā

15, kurš pēc 1884. gada korborācijas
akta izmaksājis 13.000 rubļus. Biedrība

uzcēlusi koka celtni biedrības vajadzī-
bām un iekopusi dārzu. 1886. gadā bie-

drības nams nodedzis, bet nodegušā na-

ma vietā drīz uzcelts jauns biedrības

nams. 1910. gadā biedrības bilancē imo-

biļa vērtība parādīta ar summu 48.425

rubļi. Ap 1905. gadu biedrībā bijis
vairāk kā 3000 biedru. Tiklab pirms,

kā arī pēc 1905. gada biedrības telpas

izmantojušas strādnieku organizācijas

saviem izrīkojumiem.

Sakarā ar to, 1906. gadā, kāda Rīgas

vācu „selbstšuc'a" grupa iebrukuši bie-

drības namā, izdemolējusi biedrības tel-

pas un tās aizdedzinājusi. Vietējie ie-

dzīvotāji pasteigušies laikā uguni ap-

dzēst. Nodegusi tikai mūzikas estrāde.

1919. gadā biedrības namā ievietoti Ber-

monta karaspēka zirgi, izpostīta ska-

tuve un inventārs, sētniecei kareivji

draudējuši ar dunčiem un no nervu sa-

tricinājuma viņa nomirusi. Nodarītos

zaudējumus, 44.900 rub., biedrība pie-

prasījusi atlīdzināt. Latvijas laikā bie-

drība gan atjaunojusi savu darbību, bet

niecīgais biedru skaits un līdzekļu trū-

kums jau 1920. gadā noved biedrību

pie lēmuma pārdot biedrības namu no-

plēšanai. 1922. gadā biedrības pilna
biedru sapulce ievēl biedrībai likvidā-
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cijas kommisiju. Biedrības nams pār-

dots par 76.400 rubļiem, inventārs par

13.000 rubļiem. 1923. gadā biedrības

grunti nopērk kāds Grigorjevs par 7000

ls, bet 1924. gadā to patur Rīgas pil-

sētas valde, sadalot vēlāk apbūves gaba-

los. Pie biedrības galīgas likvidācijas

viss kases atlikums 473.438 rubļi sada-

līts biedriem, arī biedrības karogi no-

nāk privātpersonu īpašumā un tikai

5000 rubļu tiek nodoti Torņakalna palī-

dzības biedrības bibliotēkai.

1912. gadā pie biedrības nodibinājusies

krāj-aizdevu kase, kura darbojusies daļ-

žus gadus arī Latvijas pastāvēšanas lai-

kā, bet pēc tam likvidējusies.

„Jonātana savstarpējā palī-

dzības biedrība" nodibināta 1869.

gada 8. martā. Tā kā pilsoniskās
tiesības tai laikā arvienu vēl pie-

derēja tikai mantīgai šķirai, tad arī

visu sabiedrisko organizāciju vadošās

lomās redzam mantīgos pilsoņus, kaut

gan palīdzības biedrības viss biedru

vairākums bij strādnieki. Pirmais or-

ganizācijas veids, kurš plašākos apmē-

ros saistīja strādnieku aprindas, bija

palīdzības biedrības. Pie smagajiem
darba apstākļiem, zemajām algām, ne-

pastāvot nekādai darba aizsardzībai,

savstarpīgā palīdzība cik necik varēja
līdzēt grūtos brīžos. Palīdzību biedrī-

bu statūti gan ierobežoja darbību tīri

materiālo interešu sfērā, tomēr visas

palīdzības biedrības šādā vai tādā vei-

dā piekopa arī izglītības darbu, nodi-

binot bibliotēkas un lasāmos galdus,
atverot skolas, sarīkojot priekšlasīju-

mus, jautājumu izskaidrošanas vakarus,

sarīkojot teātra izrādes un koncertus.

Savā laikā palīdzības biedrības bij vie-

nīgais iespējamais organizēšanās veids,

kuru, kā tas redzams no palīdzības bie-

drību samērā lielā skaita, Rīgas strād-

niecība izmantojusi plašos apmēros.

Pirmā un vecākā strādnieku organi-

zācija ir ,Jonātana palīdzības
biedrība". Šīs biedrības ierosinātāji
un dibinātāji bijuši strādnieki — Šnei-

d.emaņa austuves audēji. Dibināšanas

sapulce notikusi 8. martā 1869. gadā

Ilģeciemā, Riekstu ielā Nr. 8, Indriķa

Strausmaņa mājā, un tanī piedalījušās
desmit personas: P. Milleris, K. Hāns,

Grullis, P. Bergs, Apiņš, Zīle, M. Šū-

le, Grandovskis, I. Strausmanis un Šil-

lers. Šaī sapulcē nodibināta savstarpējā

palīdzības kase ar 15 kapeikām mēneša

iemaksām. Kase sākumā darbojusies
bez apstiprināšanas. Tās priekšnieks

bijis J. Milleris. Gada beigās biedru

skaits pārsniedzis jau 70 personas, kā-

pēc bijis nepieciešams dibināt legālu
biedrību. Statūtus apgādājis Mārtiņa
draudzes mācītājs Stārks un 1870. gadā
30. jūnijā tos apstiprinājusi Rīgas pil-
sētas „rāte" ar nosaukumu „Likkums

preeksch tahs slimņeeku- un

behru lahdes „Jonathan" un

kas dibbinata preeksch Rih-

gas fabriku strahdneekeem".

Šīs biedrības statūti izteikti 28 pantos

un tās mērķi ļoti iešaurināti. Statūtu

pirmais pants skan: „§ 1. Schis lahdes

mehrķis ir: viņņas beedreem slimmibas-

laikā un kad kahds mirst, palihdsibu

sneegt". Statūtu otrais pants izteikts

sekoši: „§ 2. Par beedru pee

schihs lahdes varr tikt us-

ne mts katrs gohdigs Rihgas
fabriku strahdneeks un kat-

ra gohdiga Rihgas fabriku

strahdmeeze". Kā redzams, no di-

bināšanas Jonātana biedrība bijusi vie-

nīgi strādnieku organizācija un šādas

biedrības dibināšanu izsaukuši grūtie

darba un dzīves apstākļi, kādos tanī

laikā dzīvoja Rīgas strādnieki. Tikai

pēc 12 gadiem — 1882. gadā pārlabotos
statūtos vairs nav runas par «godīgiem
fabrikas strādniekiem un strādniecēm",

bet par tās biedriem var būt katrs

pilntiesīgs pilsonis, kas izpilda statūtu

prasības.

No Riekstu ielas biedrība pārvietoju-

sies uz Daugavgrīvas ielu — Zariņa

mājā un vēlāk uz Sproģa māju, kur

paliek līdz 1875. gadam. Sākot ar šo
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Jonatāna biedrības vecā māja, Slokas ielā Nr. 17. Noplēsta 1920. gadā.

gadu katrs biedrs, skatoties pēc sa-

vām spējām, ikgadus maksā 50 kapu

nama būves fondam. Šaī nolūkā katrs

biedrs tiek aplikts ar 3 rubļiem, ku-

rus biedrība atmaksāja dubultīgā ap-

mērā pie bēru naudas izmaksas. 1876.

gadā biedrība iegūst gruntsgabalu Slo-

kas ielā 17 un uzsāk nama būvi. Pa

nama būves laiku biedrības telpas at-

radušās Krūzes muižiņā Kuldīgas ielā.

Pēc diviem gadiem, 1878. gadā, biedrība

pāriet savā namā, kas izmaksājis 6611

rubļus. Biedrības nams uzcelts kailās

smilšu kāpās, bet pirmajā gadā biedru

čaklās rokas jau pārvērtušas grunts

gabalu jaukā dārzā. 1885. gadā biedrī-

bas nams paplašināts un viņa vērtī-

ba sasniegusi 14.701 rubli.

Biedrības ienākumi — biedru mēneša

maksas 15 kap. līdz 1908. gadam, vē-

lāk 25 kap. mēnesī. lestāšanās nauda

— 50 kap. līdz 1895. g., vēlāk 1 rublis

līdz 1908. g. un beidzot 1.50 kap. Bez

tam biedri maksāja 6—15 kap. par

katru mirušu biedri un 50 kap. gadā

amatu personu algām. Par brīvbiedri

varēja kļūt katrs biedrs, kurš 20 ga-

dus no vietas izpildījis savus pienāku-

mus pret biedrību, pēc 1908. gada —

pēc 15 gadiem. Miršanas gadījumos
mirušā biedra piederīgiem biedrība

maksājusi sekošus pabalstus: līdz 1873.

gadam no 15—20 rub., līdz 1879. ga-

dam — 30 rub., līdz 1883. gadam —

50 rub., līdz 1886 gadam — 70 rub.,

līdz 1895. gadam — 85 rub. Slimības

gadījumos biedri saņēmuši pabalstu

līdz 1883. gadam — 1 rub. 50 kap.

nedēļā, bet pēc 6 nedēļām tikai 1 rub.

Pēc 52 nedēļām pabalstu vairs neiz-

sniedza. Sākot ar 1908. gadu biedrība

izsniegusi pabalstus arī dzemdēšanas

gadījumos pa 2 rub. divu nedēļu laikā.

Pirmajos 25 gados biedrība izsniegusi

pabalstus slimības gadījumos 2766 bie-

driem kopsummā 37.268 rub., bēru nau-

das 586 gadījumos — 42.135 rub. Vē-

lākos gados biedrība apgroza lielākas

summas. Sākot ar 1878. gadu biedrība

izsniedz pabalstus arī bāriņiem un at-

raitnēm un ikgadus šaī nolūkā sarīko

plašu ziemas svētku eglīti. Atsevišķos

pabalstus biedrība izsniegusi arī Maz-

gadējo noziedznieku kolonijai 160 rub.,

1904. gadā sarkanajam krustam*) 150

rub. Pēdējam par labu ziedots arī prā-

vais atlikums no Lieldienu sarīkojuma.

Kā redzams, biedrība sniegusi samērā

jūtamu atbalstu saviem biedriem tā

laika grūtajos un beztiesiskos dzīves

apstākļos.

Jonātana biedriba vienmēr turē-

jusies strādnieku interešu sfērā. 25 ga-

*) Latvijas str. soc.-dēm. strādnieku partijas.
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du jubilejā to apsveikušas 16 biedrī-

bas. Starp tām arī Rīgas latviešu bie-

drība kopā ar citām 13 biedrībām pa-

sniegušas sudraba pokālu ar zīmīgu uz-

rakstu „Tikai vienībā ir spļēks

un spēkā brīvība". Tomēr pokāla

pasniedzēja Grosvalda runa nebūt nav

saskanējusi ar uzraksta saturu, kāpēc

Pliekšans (J. Rainis) bijis spiests uz-

stāties pret Grosvaldu, un jubilejas sa-

pulces liels vairums izpaudies demon-

strācijā pret „māmuļniekiem". Jubile-

jas dienā (1895. gadā) Ādolfs Allunāns

pats līdzspēlējis savā lugā „Pārticība

un nabadzība", kā arī uzstājies biedrī-

bas koris un orķestris. 1883. gadā bie-

drība atvērusi savu skolu skolotāja Ci-

linska vadībā. 1899. gadā biedrība uz-

sāk celt skolas ēku, kura nāk gatava

1901. gadā. Skolas nams izmaksājis
21.000 rubļu un šī summa savākta lab-

prātīgu dāvinājumu un aizdevumu vei-

dā. Biedrības skolā darbojušies pazī-

stamie paidagogi: J. Rītiņš, V. Derma-

nis, Mūrnieks, arī Plāķis. Pie Jonātana
skolas izveidošanās lieli nopelni J. Ri-

tinām, kurš kopš 1896. gada bez die-

nas skolas noorganizējis arī vakara

skolu pieaugušiem. Vēlākā laikā šī va-

kara skola kursu veidā darbojās līdz

1912. gadam un savā ziņā bij sākums

tagadējai Rīgas tautas augstskolai. 1905.

gadā 31. martā biedrības pilna sapulce
nolēma rūpēties par jaunas laika pra-

sībām piemērotas skolu programmas iz-

strādāšanu un šaī nolūkā izvēlēja se-

višķu kommisiju. Taī pašā laikā bie-

drība sarīko paidagoģiskas sapulces,
kurās piedalās skolotāji un bērnu ve-

cāki. 1905. gada revolūcija šos izglī-
tības pasākumus sagrāva un 1910. gadā
biedrībai bij jālikvidē skola.

Kopš 1884. gada biedrības telpās bieži

tiek sarīkoti jautājumu vakari. Laikā

no 1884.—1894. gadam sarīkoti 75 šādi

vakari, kurus apmeklējušas 14.500 per-

sonas, resp. 153 apmeklētāji katram sa-

rīkojumam. 1894. gadā biedrība atvē-

lējusi telpas mācītājam Valterim reli-

ģiskiem priekšnesumiem, bet pēc 3 mē-

nešiem tam aptrūcis klausītāju. 1895.

gadā Jonātana biedrībā jūtamu rosību

ienes progresīvā inteliģence: Stučka,

Pliekšans, Roziņš, Jansons, un sapul-

ces tiek ļoti kupli apmeklētas. 1896.

gadā policija pieprasa biedrības proto-

kolus un sāk to ciešāk uzraudzīt.

1880. gadā biedrība atvēl 200 rubļus
bibliotēkas ierīkošanai. Pēc 9 gadiem
bibliotēkā 371 sējums, bet lasītāju ti-

kai 29 no kopēja biedrības biedru skai-

ta — 2593. Pilna biedru sapulce 1895.

gadā lemj par bibliotēkas slēgšanu, bet

otra sapulce šo lēmumu atceļ. 1897.

gadā policija bibliotēku slēdz, jo bie-

drības statūtos šādas tiesības nav pa-

redzētas. Biedrība bibliotēku tomēr ne-

likvidē, bet to pārved uz Birzgaļa vār-

du. 1909. gadā biedrība atvērusi lasī-

tavu, bet pēc pusgada to slēgusi.
Līdztēkus šim izglītības un kultūras

darbam biedrības telpās apgrozījušies

ļoti daudz pilsoņu, apmeklējot dažda-

žādus saviesīga rakstura sarīkojumus.
Visā plašajā Āgenskalna —Iļģeciema ra-

jonā Jonātana biedrība bija vienīgā

vieta, kur latviešu strādnieks varēja

rast izpausmi savām sabiedriskajām
tieksmēm. Šī biedrība bij centrs, kas

pulcēja ap sevi un modināja atziņas

strādnieku pašpalīdzībai un cīņai. Jo-
nātana biedrības pirmais darbības

posms sakrīt ar tautiskās atmodas laik-

metu, kāpēc arī šaī laikā viņas darbība

norisinās paviršās seklās izpriecās —

tautiskos jandāliņos pie Jāņugunīm, gan

dažāda veida ballītēs. No 1871.—1878.

gadam biedrības priekšgalā atrodas ķe-
sters J. Straube, kurš katru pilnu
biedru sapulci sāk un beidz ar pāta-

riem, bet sarīkojumos ar saviem pie-

derīgiem bijis lielākais krodzinieks. No

1880.—1882. gadam biedrības priekšgalā
K. Lieknējs, kurš visskaļāk uzstājās

tautiskā bravūrā, bet nobeidz savu goda

amatu ar to, ka patvarīgi noved uz

Dobeli biedrības grāmatas, kur gri-

bējis tās ieķīlāt, lai aizņemtos naudu.

Kad tas neizdevies, tad grāmatas noslī-

cinājis upē. Pēc Lieknēja par biedri-
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bas priekšnieku bijuši A. Valdmanis un

K. Zievalds, kuri fāpat turpinājuši kli-

bošanas un pielabināšanās taktiku vie-

tējām varām. Tā biedrības 20 gadu ju-

bilejas svētkos vadošais motīvs bijis

galda dziesmai:

„Jaunais tautiets mlle ziedus,

Ko tam piesprauž tautiete.

Vecais tautiets cienī miežus,

Kas dod gārdu alu še."

Ar 1895. gadu, 25 gadu jubileju, kurā,

kā jau minēts, uzstājās J. Rainis pret

Grosvaldu, biedrības darbība ievirzās

jaunā strāvā. Tā sarauj sakarus ar „mā-

muļniekiem", liedz savu karogu R. L.

Biedrības sarīkotai etnogrāfiskai izstā-

dei. Tomēr biedrības biedros valda vēl

liela politiska negatavība. Tā 1901. ga-

dā biedrības padome pieņem lēmumu,

ka biedrenes-sievietes pilnās sapulcēs
var piedalīties tikai pasīvi, t. i. ne-

drīkst uzstāties ar runām un piedalī-

ties balsošanā. 1905. gada 1. maija iz-

rīkojumā Jonātana biedrībā iebrūk ka-

zaku patruļa. Šaī gadā biedrība ie-

sniedz valdībai petīciju par dēmokra-

tisku reformu nepieciešamību, tā pie-

vienojas citu biedrību protestam pret
kazāku uzturēšanu Rīgā uz pilsētas rē-

ķina. Jonātana biedrības darbības otrā

posmā par biedrības priekšniekiem bi-

juši starp citiem: G. Zemgals, E. Hibš-

manis, A. Buševics, Dr. A. Priedkalns,

K. Tuters. Tagad biedrības priekšgalā
R. Liepiņš. Biedrības darbība norisi-

nās sašaurinātos apmēros. Pirms da-

žiem gadiem biedrība pārdevusi noplē-
šanai biedrības telpas. Rosīgi darbojas

krāj-aizdevu kase, bet skolas telpas iz-

nomātas Rīgas pilsētas pašvaldībai.

Torņakalna palīdzības bie-

drība savu darbību uzsākusi 3. jū-

nijā 1880. gadā. Arī palīdzības biedrī-

bu nodibināšanai taī laikā bija nepie-
ciešama statūtu apstiprināšana Pēter-

burgā. Biedrības reģistrēšana bij sai-

stīta ar lielām grūtībām. Vadošām per-

sonām vajadzēja būt labi pierakstītām

vietējās uzraudzības iestādēs, jo no to

atsauksmes atkarājās statūtu apstipri-
nāšana. Tāpēc arī redzam, ka pirmo
biedrības sapulci, ar kādiem 60 dalīb-

niekiem, galvenām kārtām strādnie-

kiem, atklāj Šlessers ar garīga satura

uzrunu un pateicības izsacīšanu ķeiza-
ram Aleksandram 11, novēlot tam „aug-

stu laimi" un „ilgu mūžu". Koris no-

dzied garīgu dziesmu „Tam Tēvam pa-

teicam" un „Dievs sargi ķeizaru". Pēc

izdarītām runas vīru vēlēšanām, skaitā

36 personas, sapulci slēdz, korim no-

dziedot četrbalsīgi dažas tautas dzie-

smas.

Būtu velti meklēt taī laikā palīdzības
biedrībās kaut kādu programatisku dar-

bību vai arī ideālismu no vadošām per-

sonām. Bet arī biedrības iešaurinātā

darbība pati par sevi taī laikā bija

ļoti liels notikums, kas atļāva masu

pulcēšanās un biedrošanās tiesību.

Kad pirmajā runas vīru sapulcē par

biedrības priekšnieku netiek ievēlēts

viens no biedrības dibinātājiem — Šles-

sers, kurš līdz tam bij izrādījis lab-

vēlību jaunajai biedrībai, atvēlot tel-

pas, protams, par attiecīgu samaksu,

rodas pirmais konflikts, kurš ilgāku
laiku nodarbina biedrību. Pirmajā dar-

bības gadā uzsācis darboties dziedātāju
koris Mitmaņa un Ozola vadībā, kā

arī orķestris Duktura vadībā, biedrība

nolemj atvērt skolu ar vienu skolotāju,

atklāj avīžu galdu, uz kura redzami

„Balss" un „Heimat" un ierosina „krā-

šanas un aizdošanas lādes" dibināšanu.

Skolas uzturēšana statūtos nav pare-

dzēta un tā sāk darboties „nelegāli".
1884. gadā uzpeld jautājums par bie-

drības nama būvi un biedrība pārceļas

uz Bauskas ielu Nr. 6, kur darbojas arī

skola. Pirmajos gados pacelts arī jau-

tājums par bibliotēkas organizēšanu,

bet pilna sapulce to noraidījusi, domā-

jams, zem tā laika pārkrievošanas po-

litikas iespaida, kas izpaudusies torei-

zējā priekšnieka Ziediņa personā. Tā

kā biedrība mitinājās biedrības priekš-

nieka telpās, tad līdz ar pēdējā maiņu,
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parasti radās konflikts telpu dēļ. Pir-

majos gados biedrība atsaukusies ar

pabalstiem Latv. biedrības zinību kom-

misijai, Cimzes kolektei, pareizticīgo

baznīcas būvei pie Daugavpils stacijas

(Rīga I) par piemiņu Aleksandra 111

izglābšanai pie Borkiem. Biedrība pie-

dalījusies pieminekļa atklāšanā krievu

kapa vīriem Lucavas salā un balvas pa-

sniegšanā cara sudraba kāzās, kā arī

Kr. Valdemāra mirstīgo atlieku pārve-

šanā no Maskavas. Uz šādu darbību taī

laikā spieda policejiskā vara, kura cen-

tās izmantot sabiedrību šādiem nolū-

kiem, un bieži vien biedrībām bij da-

žādas personas jāieceļ goda amatos, vai

arī jāatpērkas uz svētkiem ar atlīdzī-

bas izsniegšanu. Tā 1902. gadā uz gu-

bernātora pavēli biedrība spiesta iz-

braukt jūrā sagaidīt no Amerikas pie-
nākušo kuģi ar labību. Pārraudzības

iestādes visādi cenšas biedrības izman-

tot saviem politiskiem vai pat savtī-

giem nolūkiem. Daudz rūpes biedrībai

bijis jāpārdzīvo skolas dēļ, jo pārrau-

dzības iestādes visādi mēģināja tai pie-

ķerties tāpēc, ka skola nesekmēja pār-
krievošanas politiku. Tā kā biedrības

skola arvienu bijusi pārpildīta un ne-

spējusi uzņemt visus bērnus, tad taut-

skolu inspektors piedraudējis skolu

slēgt. Vēlāk priekšniecība pavēlējusi
skolu pārkārtot uz „citiem pamatiem".
Pilna biedru sapulce lemj šo prasību

neizpildīt, kam seko pavēle skolu slēgt.
Arī to biedrība ignorē, bet atvairīšanas

nolūkā sadala skolu divās maiņās: die-

nas un vakara skolā, ar ko atkritis ie-

meslis pieķerties skolas telpām. Turp-
māk inspektors uzspiež pieņemt sko-

lotāju no Baltijas skolotāju semināra,

noteicot algu 400 rubļi. Lai izrādītu

savu protestu, biedrības valde izsaka

savu pateicību aizejošam skolotājam

Ķempelim. Par šādu pretošanos in-

spektors (Treilands-Brīvzemnieks) ne-

apstiprina arī jaunizvēlēto skolotāju, jo
biedrība neesot ievērojusi viņa ieteikto

kandidātu leviņu.
1900. gadā biedrība iegūst gruntsgabalu

nama būvei, bet nesaskaņu dēļ, to ne-

var pārņemt īpašumā. Minētā gadā bie-

drības ienākumi sasniedz jau 100.000

rubļus un vērtspapīros skaitās 48.248

rubļi liels noguldījums. Biedru pieplū-
šana stāv sakarā ar strauji pieaugo-

šo rūpniecību un pirmajiem streikiem

1899- gadā. 1903. gadā biedrība uzsāk

nama būvi, kas ienes biedrības dzīvē

lielu rosību un asas attiecības. Sapul-
cēs piedalās apm. 900 biedru. Biedrī-

bas skolā mācas 180 bērnu, skolu vada

skolotājs Fr. Osis. Lai izpatiktu krievu

ierēdņiem, biedrības valde ieceļ par

goda biedri tautskolu inspektoru Fr.

Treilandu un to pilnvaro piedalīties

pilsētas domes vēlēšanās. Pilna sapul-

ce šo priekšlikumu noraida. 1905. gadā
biedrība piedalās petīcijas iesniegumā

caram, atvēl līdzekļus karoga dāvinā-

šanai ar uzrakstu „Lai dzīvo tautas brī-

vība", kā arī 3.000 rubļus revolūcijas

mērķiem. Kontrrevolūcijas vara par to

aptur biedrības darbību ar pavēli bie-

drību likvidēt. Priekšlaicīga gādība arī

pasargāja biedrības namu no nodedzi-

nāšanas. Zem kontrrevolūcijas iespaida
mainās arī biedrības orientācija un tā

1900. gadā noraida parakstu zem
„

Jau-

nā Teātra" lūguma pilsētas valdei pēc

pabalsta, bet dod parakstu Rīgas lat-

viešu biedrībai. 1911. gadā pie biedrī-

bas nodibinājās Krāj-Aizdevu kase, kas

vēl tagad darbojas. 1912. gadā biedrība

iegūst tiesību atvērt bibliotēku, kura

darbojas vēl tagad. Sakarā ar biedrī-

bas telpu biežo izmantošanu dažādiem

priekšlasījumiem un sarīkojumiem, pār-

raudzības orgāni tur biedrību aizdomās

un neļauj tiesības vakara kursu atvēr-

šanai. 1910. gadā biedrība neatvēl lī-

dzekļus Romanova dinastijas 300 gadu

jubilejas rīkošanai, par ko tā saņem

no policijas mutisku rīkojumu neatvēlēt

telpas politiski neuzticamām organizā-

cijām. Biedrība šo rīkojumu neievēro,

par ko policija slēdz biedrības bufeti.

Pasaules kara sākumā biedrībai nedod

atļaujas organizēt komiteju karā cie-

tušo ģimeņu pabalstīšanai. Gubernātors
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arī noliedz darboties biedrības teātrim,

kurš tai laikā zem T. Amtmaņa režijas

guva plašu ievērību. Biedrības inten-

dants Hibšmanis tiek sodīts ar 50 rub.

par telefonisku sarunu latviešu valodā.

Teātris atjauno savu darbību 1915.

gadā. Bēgju laikā Torņakalna biedrība

atver savas telpas bēgļu uzņemšanai.

1917. gadā biedrība atbalsta strādnieku

presi, darina skolai sarkanu karogu,
bet drīz vācu okupācijas vara 1918. g.

4. augustā biedrību slēdz. lenākot Rī-

gā padomju varai, biedrība atkal at-

jauno savu darbību, bet pēc pāris ne-

dēļām, 29. janv. 1919. g., saņem rīko-

jumu, ka biedrības manta tiek pārņem-
ta valsts īpašumā. Šāds rīkojums bie-

drības biedros bij radījis lielu sašutu-

mu un tā vilcināja dokumentu nodo-

šanu. Padomju varai krītot, biedrība

atjauno darbību, bet to pārtrauc Ber-

monta granātas, kuras bojā biedrības

namu. Biedrības darbību raksturo vi-

ņas ieņēmumi. 1880. gadā — 402 ls,

1890. g. - 13.512 ls, 1900. g. — 88.847

ls, 1910. g. - 128.528 ls, 1913. g. -

172.655 ls, 1920. g. — 2.903 ls, 1929. g.

- 30.331 ls.

Biedrības biedru skaits savā laikā pār-

sniedzis 3.000 un Torņakalna strādnie-

cībai tai bijusi nenoliedzami svarīga
nozīme. Latvijas pastāvēšanas laikā

skolas telpas iznomātas pilsētas sko-

lai, bet biedrības telpas kalpo dažādo

organizāciju kultūras darbam. 1929. ga-

dā biedrības priekšgalā atkal atgriežas

viņas ilggadīgais darbinieks K. Bungšs,

un pati biedrība ierindojas strādnie-

cisko organizāciju saimē.

Pavasara palīdzības biedrība

dibināta 1872. gada 23. janvārī no kā-

dām 18 Sarkandaugavs rajonā dzīvo-

jošām personām. Pirmais biedrības

priekšnieks K. Bange. Statūti izstrā-

dāti pēc Jonātana biedrības parauga

un pirmā gadā biedrībā biedru skaits

jau pārsniedz 100. Biedrības karogs
darināts „kreewu flaggu pehrwē" ar ro-

mantisku zīmējumu — divi vaiņagoti

Jonātana biedrības skolas māja, Mārtiņa ielā Nr. 7.

eņģeļi tur rokās ozola vaiņagu- Atklā-

šanas aktā, kurš noticis Rīgas Latviešu

biedrības namā, biedrības kora dzie-

smas, viencēliena teātra uzvedums. Uz

atklāšanas svētkiem biedrības biedri no

Sarkandaugavas uz Rīgu braukuši

„ekstrazugā". Iztapšanas un pielabinā-
šanās nolūkā biedrība iecēlusi goda bie-

dros virspolicejmeisteru Reichartu,

Pirmajā darbības gadā ierosināts jau-

tājums par pastāvīga mājokļa iegūšanu

un par fortfurjmeg fctbeebro»

fdjanofjg, t. i. fabeebroteeS uf fatoftarpiau

garjbafdjamt par parjrtifu".

Šis lēmums pilnā biedru sapulcē pie-

ņemts vienbalsīgi. Biedrības kultūras

darbība pirmajos gados gan izpaudu-
sies izbraukumos zaļumos uz apkārtē-

jiem krogiem, līdzņemot savu orķestri
vai dziedātāju kori. Orķestrim maksāts

par izbraukumu „V2muzzu Bairischallu

un par 5 Rbļ. S. un ehschanu". Ar se-

višķu svinību biedrības priekšnieks cē-

lis pilnai biedru sapulcei priekšā valdī-

bas rīkojumus. Tā 1873. gada 23. jūlija

protokolā lasām:

attlat>ļt fepbefcņcmu un poftu-

btnaja to no eetfcbjtbga rmnifrertutna tfbotrto

pan>ef)U fa tatvai labbartfd)cma3 beebrtbaibubš

fattmš barbuč ufbot)t"-

Runa bijusi par kādu valdības aptauju

biedrībām. Redzams, ka valdības acs

jau tad bijusi nomodā par topošo or-

ganizāciju darbību. Biedrības protokoli
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liecina, cik kropļota valoda tad valdī-

jusi:

..cpreelfd&neefS apfupbfeja eattaņ Utaē

pat tSluftefc&anaS laitu tai ®auber f. babrfa

jeerefcbanaē tot)tu un faž *>cc

comttejaš atstnaptž natt> naņjiž, arr to atbtlbt

tē jau ftnnu faž tur preeffcbd bu^š".

Šis notikums tiek nodots „schķirscha-

nas comitejai", kurai redzams jau no

paša sākuma bijis pietiekoši daudz dar-

ba. Toreizējie biedrības priekšnieki pa-

rasti centās rīkoties patvarīgi un bieži

arī savtīgi. Tie deva telpas, rīkoja bu-

fetes un bieži biedrību uzskatīja kā sa-

vu privātu pasākumu un pilnās sapul-

cēs arī neslēpa savu pašlepnumu, ne-

ļaujot sapulcēs pretī runāt vai kriti-

zēt. Tas arī pa lielākai daļai bij par

cēloni iekšējām ķildām. Tā 1874. gada
14. jūlija pilnā biedru sapulcē pret bie-

drības priekšnieku K. Bange iesniegts

kollektīvs protests, kurš noslēdzas se-

košiem vārdiem:

„Qib.v. 33ange f. to roarru bij. «ebmtč tai 10.

febr. ncfabrttad roibfe ttuffu fapulji par btcb-

fcbeem lobpeem fam raggt trubfft nolama^t".

Rezultātā — biedrības dibinātājs un

pirmais priekšnieks ar balsu vairāku-

mu tiek no biedrības izslēgts, bet viņa

vietā ievēl tā brāli E. Bangi. Rakstu-

rigi ari tas, ka 1877. gadā biedru pilna

sapulce lemj atpirkt pirmajam priekš-
niekam dāvāto sudraba pokālu, kurš

ticis ūtrupē pārdots, bet pāris gadus
vēlāk atvēl 150 rub. celt tam pieminekli
Ainažos.

No pirmajiem gadiem pie biedrības

darbojas dziedātāju koris skolotāja Bā-

liņa vadībā. Septītajā darbības gadā
sekretārs Duklaus sanāk strīdū ar

priekšnieku E. Bangi un tiek no bie-

drības izslēgts, bet 1882. gadā Duklaua

opozīcija gāž E. Bangi un biedrībā pie
stūres nāk Lieknejs, kurš jau pazīstams

pēc Jonātana b-bas grāmatu slīcināša-

nas. Priekšnieka E. Bange laikā uzcelts

biedrības nams, kas izmaksājis 23.400

rubļu — tanī plaša zāle un skolas tel-

pas. Pirmie skolotāji — Bērziņš luter-

skolai un Andrejevs — krievu skolai

Ilgāku laiku biedrība cīnās par pareiz-

ticīgās skolas izcelšanu no biedrības

telpām un nonāk asā polemikā ar vie-

tējo krievu presi. Tāpat lielas rīvēšanās

biedrībā izsaucis līgums ar Pārdauga-
vas latv. labdarības b-bu par biedrī-

bas telpu iznomāšanu pēdējai un par

kopīgu skolas uzturēšanu. 1885. gadā
nozūd biedrības priekšnieks Lieknejs,
nenododams biedrības grāmatas un no-

darīdams zaudējumus. Biedrības teātri

vada Pūriņš, kori — Eglīte un Bērziņš.
1886. gadā nodeg biedrības nams, par

ko tā saņem atlīdzību 20.500 r. Tomēr

iekšējo nesaskaņu dēļ pilnas sapulces

nespēj ilgāku laiku pilnvarot valdi iz-

ņemt minēto summu. 1899. gadā bie-

drība uzceļ tagadējo biedrības namu,

kura vērtība pēc šī gada bilances —

78.000 ls. Pavasara palīdzības biedrībā

savā laikā biedru skaits pārsniedzis —

3000, bet strādniecības iespaids tanī nav

bijis tik liels, kā Jonātana un Torņa-
kalna palīdzības biedrībās. Latvijas pa-

stāvēšanas laikā biedrība noslēgusies

no jauniem biedriem, darbojas sašāuri-

nātā veidā savstarpējas palīdzības lau-

kā; nekādu izglītības darbu vairs ne-

piekopj, telpas izīrētas kino izrādēm,

ar ko arī citām organizācijām tās maz

pieietamas.

Rīgas latviešu amatnieku pa-

līdzības biedrības organizēšanās

sākums 1875. gadā, bet statūti apstipri-

nāti 1878. gadā. Pirmais priekšnieks D.

Zariņš un viņas pirmajos darbiniekos

sastopams arī Lapas Mārtiņš. Pirmajā

gadā 300 biedru ar bilanci 1534 rub.

No pirmā gada darbojies dziedātāju
koris Cilinska, vēlāk Rumpētera vadī-

bā. Uz lasāmā galda — „Rīgas Lapa",

„Balss", «Baltijas Zemkopis", „Mājas
Viesis"; pastāv bibliotēka ar 128 sēju-

miem un svētdienu vakaros bezmaksas

zīmēšanas kursi Celiņa vadībā. Pirmais

biedrības mājoklis Blaumaņa, vēlāk Eli-

zabetes ielā Nr. 16, no kurienes pēc

mājas nodegšanas, biedrība pārcēlusies

priekšnieka Zariņa mājā — Marijas ielā

Nr. 19, kur 1883. gadā uzsākusi darbo-
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ties biedrības izveidota krāj-aizdevu
kase. 1891. gadā biedrība iegūst grunts-

gabalu Dzirnavu ielā Nr. 60 par 10.000

rubļiem, bet dažu biedru denuncēšanas

dēļ, neapstiprina nama būvplanu. Tai

pašā gadā biedrība iegūst grunti tag.

Lāčplēša ielā Nr. 25 un stājas pie na-

ma būves. 1902. gada 6. oktobrī bie-

drība pāriet savā namā, kurš izmak-

sājis 136.000 rubļus. Jaunā celtne ar

samērā plašām teātra telpām deva ie-

spēju tā laika dēmokratiskai intelliģen-
oei koncentrēt savu darbību, nošķiro-
ties no Rīgas Latv. biedrības. Tai pašā

gadā nodibinājās „Rīgas latviešu

sabiedrība", kura apvienoja progre-

sīvi dēmokratisko intelliģenci un strād-

niecību un tā arī nomāja palīdzības
biedrības jaunās teātra telpas. Ar na-

ma būvi un tā iznomāšanu jaunajam

teātrim, Latv. amatn. palīdz, biedrība

bij sagādājusi iespējamību veidoties

latvju mākslai. 1905. gadā uz gubernā-
tora rīkojumu teātri slēdza, bet 1906.

gadā to rekvizēja kara spēka vajadzī-
bām un pašu namu nodeva Domeņu
valdes pārziņā. 1908. gadā biedrība sa-

ņem māju atpakaļ ar stipri sabojātu

un izvazātu inventāru. Tanī turpina

darboties Jaunais Rīgas teātris līdz

1915. gadam. Biedrības 50 gadu jubi-

lejā atzīmē, ka biedrībā bijuši 1619

biedri. Slimības naudas izmaksātas 771

biedrim kopsummā 45.141 r. un bēru

naudas 31.100 rub., atraitnēm un bāri-

ņiem 30.350 rubļi.

Pēc zīmēšanas kursu izbeigšanās, bie-

drība atvērusi pirmmācības skolu, sko-

lotāja Vilciņa vadībā. Skola darbojusies
līdz 1895. gadam, kad nepiemērotu

telpu dēļ tā pēc 20 gadu pastāvēšanas

slēgta. 1913. gadā biedrība atvērusi

amatnieku skolu inž. T. Hermanovska

vadībā, bet kara apstākļi to izbeiguši.
Biedrības bibliotēkā 3000 sējumu un tā

darbojas vēl tagad. Biedrība atbalstī-

jusi laikraksta „Dienas Lapa" nodibinā-

šanu. Laikā no 1885.—1889. gadam bie-

drība nodarbojusies arī ar priekšlasīju-
mu un jautājumu izskaidrošanas vakaru

Pavasara pal. b-bas nams, Sarkandaugavā.

sarīkojumiem. Biedrības priekšnieka
amatus starp citiem ieņēmušas sekošas

personas: J. Lasmanis līdz 1902. g., Dr.

R. Liepiņš 1903.—1904. g., P. Bisenieks

1904.—1909. g., G. Zemgals — 1913. g.,

Kreplins līdz 1921. gadam. Pēc tam

J. Lāme.

1882. gadā Kriegsmana un Sengbuša

korķu fabriku strādnieki, tā sauktie

„korķnieki", kuri agrāk pulcējās «Zie-

doņa" dziedāšanas biedrībā, nodibina

palīdzības biedrību «Ziedo-

nis", bet nevarot šo jēdzienu pārtul-
kot krievu valodā, nosaukuši biedrību

vārdā «Zieds". 1914. gadā biedrībā

skaitījušies 3200 biedru un biedrības

bilance sasniegusi 75.000 rubļus. Tagad
biedrībā apmēram 400 maksājušo bie-

dru un apmēram tikpat daudz brīvbie-

dru. Biedrības plašā bibliotēka likvi-

dēta 1930. gadā. Sākumā pie biedrības

darbojies arī dziedātāju koris, kas 111.

dziesmu svētkos ieguvis balvas: sudra-

ba pokālu un takts zizli. Šīs balvas no-

dotas padomju varai un gājušas zudu-

mā. Kopš 1885. gada biedrības priekš-

galā stāv J. Āboliņš, kopš 1890. gada
rakstvedis Karlsons. 1912. gadā nodi-

bināta krāj-aizdevu kase, kura turpina

darboties. Biedrība arvien turējusies

„māmulnieku" orientācijā.

Strādnieku dibinātas un strādnieku šķi-

ras orientācijā darbojušās vēl sekošas

palīdzības biedrības:

„Rīgas palīdzības biedrība", di-

bināta 1882. gadā ar darbības rajonu
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Maskavas priekšpilsētā. Biedrība iegu-

vusi īpašumu L. Lubanes ielā Nr. 17,

kur iekārtotā sapulču zāle ar skatuvi

ir līdz šim galvenā strādniecības kul-

tūras vieta Maskavas priekšpilsētā. —

1930. gadā biedrības bilance sastādījusi
66.121 ls.

„Katriņdamb ja palīdzības bie-

drība" dibināta 1882. gadā ar darbī-

bas rajonu tagadējā Viesturdārza ra-

jonā. 1904. gadā biedrībā bijis 856 bie-

dri un bibliotēka ar 482 sējumiem. —

«Pārdaugavas latv. amatnieku

palīdzības biedrība" dibināta —

1881. gadā; «Iļģeciemā palīdzības
biedrība" Daugavgrīvas ielā Nr. 50;

«Ziemeļu palīdzības biedrība",

«Feniksa palīdzības biedrība",

«Rīgas dzelzsgriezēju palīdz,
biedrība «Censonība", «Daiļ-

krāsotāju pa 1 ī d z ī b a s biedriba"

(1890. g.) un «Fūrmaņu palīdzī-
bas biedrība" (1882. g.) dibinātas vē-

lāk, bet arī tās ir pulcējušas samērā

diezgan plašas strādnieku masas.

Strādnieku palīdzības biedrības, izvei-

dodamās pirmām kārtām materiāliem

mērķiem, savā laikā ir saistījušas plašas
strādnieku masas, ir uzkrājušas samē-

rā plašus līdzekļus, kas devis tām ie-

spēju uzcelt Rīgā pirmos tautas namus.

Sabiedrisko telpu izbūve ir bijusi un

vēl ilgi paliks Rīgas strādniecībai pa-

mats, bez kura tagad nebūtu iespējama
samērā plašākā kultūras dzīve Rīgas

strādnieku rajonos. Šai ziņā strādnieku

palīdzības biedrībām lieli nopelni. Otr-

kārt, strādnieku palīdzības biedrību

savstarpējās palīdzības prakse ir ra-

dījusi pamatus vēlākai strādnieku so-

ciālai likumdošanai 1912. gada likumam

par slimo kasēm. Izveidojoties obliga-
toriskai strādnieku apdrošināšanai, zu-

dusi arī plašajās strādnieku masās in-

terese par palīdzības biedrībām un tās

savā palīdzības darbā tuvojas likvidā-

cijai. Treškārt, šīs biedrības ir bijušas
savā laikā pirmais un vienīgi iespēja-
mais biedrošanās veids, kas audzinājis
strādnieku sabiedrisko apziņu un, pie-

kopjot plašākos apmēros kultūras dar-

bību, cēlis jūtamos apmēros Rīgas
strādniecības atziņas un izglītības lī-

meni.

Bez palīdzības biedrībām zināma loma

strādnieku kultūras dzīvē piekrīt arī

strādnieku dziedāšanas bie-

drībām. Šīs biedrošanās mērķis ir sa-

mērā mazāk saistījis strādnieku inte-

resi, un šo biedrību darbība, cik tāļu
tās ķērušas strādnieku aprindas, izpau-

dusies arvien ierobežotākos apmēros.

No dziedāšanas biedrībām, kurās pul-

cējušies Rīgas strādnieki un kuras ie-

rindojušās savā darbībā strādnieku šķi-

ras orientācijā, minamas: Pēterbur-

gas Ārrīgas dziedāšanas bie-

drība, dibināta 1883. gadā, ar 160 bie-

driem, dziedāšanas b-ba „Kokle" —

Sarkandaugavā, dib. 1900. g., Šreien-

bušas dzied, biedrība, dib. 1900.

gadā, Strazdumuižas strādnie-

ku dzied, biedrība, dib. 1898. gadā,

Jonātana mūzikas un dziedās,

biedrība, dib. 1904. gadā. Skaņu māk-

slas laukā strādnieku rosība visplašāk

izpaudusies dziedātāju koros un orķe-

stros, kuri izveidojušies bez maz pie

visām pārējā rakstura strādnieku or-

ganizācijām. Vēl mazāk populārs strād-

nieku aprindās ir bijis saviesīgās un sa-

draudzīgās biedrošanās mērķis.

STRĀDNIEKU ORGANIZĀCIJU
KULTŪRAS DARBS

laikā mo 1890.—1920. gadam.

Pēdējais gadu desmits XIX gadsim-

tenī ļoti strauji pārveidoja Rīgas iedzī-

votāju sastāvu. Strauji pieaugošā rūp-

niecība arvienu pulcināja lielākas pro-

letāriāta masas Rīgas fabrikās. No-

stiprinājusies zemnieku turība deva ie-

spēju latvju jaunatnei gūt augstskolas

izglītību tiklab Rīgas politechnikumā,
kā arī Krievijas augstskolās. Strauji

pieaugošais kultūras līmenis gatavoja

ceļu dēmokratiskām reformām un Rī-

gas proletāriāts pieaugošā gaitā gata-

vojās cīņai. Arvien biežāk radās kon-
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flikti fabrikās, kas noveda pie strei-

kiem. Lai sekmētu proletāriāta cīņu, jau

1896. gadā izstrādāti statūti „Rīgas

strādnieku biedrībai", kuras mēr-

ķis bijis — strādnieku kopošana saim-

nieciskai cīņai un pabalstu izsniegša-

na streika gadījumos. Statūti iesniegti

apstiprināšanai, bet viņu apstiprināša-

nas vietā 1897. gadā arestēti paši bie-

drības dibinātāji. Šīs organizācijas vei-

došanā ņēmuši dalību strādnieku ku-

stībā pazīstamas personas: Bundža,

Šulcs, Lūsis, Pētermanis, Melnalksnis,

Punga v. c. Neskatoties uz vajāšanām,

minētā organizācija turpinājusies nele-

gāli darboties un 1905. gada revolūcijas
laikā Jonātana biedrībā notikusi šīs ne-

legālās organizācijas likvidācijas sapul-

ce, kas kases atlikumu 70 rubļus no-

devusi Federātīvai komitejai.
Izcilus vieta Rīgas strādnieku kustībā

pieder atturības biedrībai „Ausēklis",

kura uzsākusi savu darbību 1891. gadā
—

un kuras nodibināšanu ierosinājis
strādnieks Alberts Munķens. Atgrie-
zies no Amerikas un Anglijas Rīgā,

Munķens, redzot lielo alkohola postu
strādnieku masās, uzsācis rosīgu pret-

alkohola aģitāciju Iļģeciema rajonā.

Drīz grupai apzinīgu strādnieku izdo-

das reģistrēt statūtus jauna tipa orga-

nizācijai — atturības biedrībai. Pirmais

biedrības priekšnieks Krastiņš nav at-

turībnieks, kas traucē biedrības dar-

bību. Otrā darbības gadā biedrība no

sātības biedrības pārveidojas atturības

biedrībā un uzsāk rosīgu darbību, sa-

rīkojot ik svētdienas Berga bazārā

priekšlasījumus. Biedrība uzņem par

goda biedri skolotāju Brīvkalnu (Frei-

berģi), kam pieder pirmie raksti at-

turības jautājumā. Tai pašā laikā Alek-

sandra parkā nodibinājās otra atturī-

bas biedrība „Saule", bet tā drīz vien

izbeidz savu darbību. 1892. gadā pie

„Ausekļa" darbojas dziedātāju koris

Reinholda vadībā. Altberga dāvātās

grāmatas liek pamatu bibliotēkai. Bie-

drība izdod skrejlapiņas un Brīvkalna

brošūru. 1903. gadā par priekšnieku

Torņakalna palīdzības biedrības nams.

ievēl G. Eulenbergu (Pūcīšu Ģedertu);
tanī 51 biedrs un tā sarīko vairākus

literāriskus un mūzikas vakarus, arī

ārpus Rīgas. Biedrības teātris «Uļeja"

telpās uzved vairākas lugas: «Rīta blāz-

ma", «Ugunsgrēks". 1895. gadā par

priekšnieku ievēl Dr. A. Priedkalnu,

un biedrības priekšlasījumus jau ap-

meklē līdz 300 personas. A. Priedkal-

nam aizejot iestājas pagurums un bie-

drība draud iznīkt. 1900. g. to saglābj

G.Ķempels, tanī sāk darboties J.Asars

un gada laikā atkal biedrība sarīko 70

jautājumu vakarus, ierosina alkoholiķu
ārstēšanas institūta nodibināšanu. 1902.

gadā J. Asars un Fr. Mierkalns v. c.

izstājas no biedrības G. Ķempeļa dēļ,

un tanī gūst vairākumu «māmuļnieki",
kuri pret opoziciju sāk pielietot police-

jiskus līdzekļus. Tomēr strādnieku in-

terese pret šo biedrību neatslābst un

Dr. Priedkalna lekciju «Par koleru"

Apollo teātrī noklausās 1500 personas.

Revolūcijas gadā biedrības vadība atkal

nonāk strādnieku rokās, tiek atvērts

bērnu dārzs, izveidots tautas nams

Vidzemes šosejā. Tanī prāva skatuve

ar zāli, bibliotēka, lasītava, tējnīca,

1906. gada 23. janvārī tiek nodedzināts

«Ausekļa" tautas nams un pēc tam bie-

drība klīst pa pilsētu, jo tai, kā žūpī-

bas apkarotajai, nevar citas biedrības

dot telpas, jo visur darbojas krogi.

1907. gadā uz Priedkalna ierosinājumu

nodibinājās plašs fonds atturības žur-

nāla izdošanai, bet pirmo numuru
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konfiscē. Pasaules kara sākumā bie-

drības priekšgalā atrodas A. Deglavs.

Bez maz katru gadu biedrība izdevusi

savu gada grāmatu, kura ar saviem vēr-

tīgiem apcerējumiem ir ievērojams fak-

tors ne tikai atturības propagandā, bet

vēl vairāk strādnieku politiskā kustī-

bā. Biedrības 20 gadu jubileja 1911.

gadā izvērtās par plašāko strādnieku

biedrību parādi, kas liecina šīs biedrī-

bas izcilus lomu strādnieku masās.

Izcilus nozīme Rīgas strādnieku kul-

tūras dzīvē 1905. gada revolūcijas

priekšvakarā piekrīt «Rīgas Jauna-

jam Teātrim", kuru uzturēja «Rīgas
latviešu sabiedrība" bij. Romanova ielā

Nr.25, Zudermaņa, Hauptmaņa lugas,

sevišķi Aspāzijas «Sidraba šķidrauts"

saistīja visplašākās strādnieku masas.

Pieaugošā politiskā cīņa spēja uzsūkt

tikai vienu daļu no strādnieku masu

intereses un tāpēc proletāriāta aktivi-

tāte tai laikā pārņem visas legālās or-

ganizācijas un neatvairāmi pleš viņu

darbību ārpus pārraudzības orgānu no-

spraustām robežām. Proletāriāta īsais

uzvaras laiks vēl nepaguva izpausties

plašāk kultūras darbā un nespēja ra-

dīt attiecīgas organizācijas. Sekojošā

kontrrevolūcija nežēlīgā kārtā likvidēja
visus legālos un nelegālos pasākumus
un laikā no 1906. gada sākuma līdz

1908. gadam nelāva izpausties nekādam

strādnieku kultūras darbam. Tikai 1908.

gadā rodas jaunas izglītības orga-

nizācijas, kādas līdz 1905. gadam ne-

atļāva dibināt. Šo organizāciju statūti

pavēra organizācijām samērā daudz

plašākas iespējamības kultūras darbā.

1908. gadā uz J. Apiņa ierosinājumu

nodibinājās strādnieku atturības biedrī-

ba «Rīts", kura zem legālās maskas

ap sevi pulcēja izkaisītos strādnieku

šķiras darbiniekus. Tā kā toreiz visām

biedrībām nācās darboties zem poli-
cijas iestāžu patvarības, un atļaujas pla-
šākiem sarīkojumiem izdevās dabūt ļoti
reti, tad biedrības darbība izpaudās in-

terni — pie biedrības izveidotā izglītī-
bas kommisijā. Pirmajā gadā biedrībā

jau 300 biedru. Tikai 1910. gadā izdo-

das sarīkot plašākus priekšlasījumus:
M. Skujenieks nolasa 15 vakaros lek-

cijas par tautsaimniecību un J. Dani-

ševskis 12 lekcijas par valsts tiesībām.

Biedrība uztur bibliotēku, bērnu dārzu,

viņas izrīkojumi pārpildīti un ekskur-

sijā uz Koknesi piedalās pāri par 1000

personu. Biedrība noorganizē arī va-

kara kursus J. Celma vadībā. Tās val-

dē darbojušies: J. Dambekalns (vēlā-
kais Rīgas prefekts), E. Urbāns, A.

Plakans, A. Sproģis (Saulīts). 1910.

gadā biedrību slēdza reizē ar citām

biedrībām par Rīgas latv. biedrības rī-

koto dziesmu svētku boikotu.

Pēc «Rīta" slēgšanas viņas darbību pār-

ņēma strādnieku atturības biedrība

«Apziņa" ar priekšsēdētāju J. Prūsi.

Tā darbojās Aleksandra vārtu rajonā,

uztur tējnīcu, lasāmo galdu Brīvības

ielā 188, sarīko lekcijas un simfoniskos

koncertus, kuros Šnevoigta vadībā izpil-

da Dārziņa, Čaikovska, Sibeliusa un

Vāgnera darbus un pulcē plašas strād-

nieku masas.

īsāku laiku vēl darbojas sekošas attu-

rības biedrības: «Vilnis" Jāņu vārtu

rajonā. Tā sarīko Lubānas ielā Nr. 17

un krievu tautas teātrī mūzikāli-drā-

matiskus vakarus, kuros piedalās bie-

drības «Laboremus" un Tērauda kori,

kā arī uzstājas pazīstami mūziķi. No

šīs biedrības darbiniekiem minami P.

Sevelis un N. Berendts.

Pēc «Vilnis" slēgšanas Jāņu vārtu ra-

jonā turpina darbu izglītības biedrība

«Atbalss". Tanī darbojas: Auziņš,

Spiģis, Markevics; biedru ap 200. At-

klāšanas svētkos «Apollo" teātrī po-

licija uz gubernātora pavēli noliedz at-

klāšanas runu un apsveikumus. Pēc te-

lefoniskām sarunām atļauj pārpildītā

sapulcē (ap 1000) paziņot par runu no-

liegšanu. Tai laikā atklāšanas runās un

apsveikumos bij vienīgā iespējamība iz-

pausties strādniecības gribai. Pēc «At-

balss" slēgšanas minētā rajonā turpi-

na darboties biedrība «Agrais Rīts"

un pēc tās biedrība «Rasa". Abu šo
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organizāciju mūžs bijis ļoti īss. Purva-

ciema rajonā 1911. gadā uzsākusi dar-

boties izglītības biedrība — «Strād-

nieks", kuras darbībā redzami vairāki

inscenējumi Lejas-Krūmiņa režijā un

dažādi sarīkojumi. Gubernātors tai no-

liedzis atvērt jūridisko biroju.

Rīgas centrā, pēc atturības biedrības

«Rīts" slēgšanas, nodibinājās 1910. gadā

izglītības biedrība «Atvase". Jau sa-

vas darbības sākumā biedrība spiesta

izslēgt 4 denunciātus, par ko biedrī-

bas telpas izkratītas un visas otrā

dienā biedrības telpās ienākušās per-

sonas arestētas. Par šo notikumu bie-

drība iesniedz protestu valsts domnie-

kam Dr. Priedkalnam. Biedrībā ap 500

biedru, bet represiju dēļ tās darbība

vairāk norit interni — kommisijās. Bie-

drība sarīkojusi arī vairākus mūzikāli-

drāmatiskus izrīkojumus «Uļejā", kur

uzstājušies A. Kaktiņš, Fogelmanis, Bi-

ruta Skujeniek v. c.

1908. gadā uzsāk darboties Rīgas iz-

glītības biedrība «Kultūra",

kura kopā ar «Jonātana" biedrību uz-

tur kursus pieaugušiem. Līdzekļus ie-

gūst ar izrīkojumiem. — Biedru ap

300, bibliotēkā vairāk kā 400 sējumu;

darbojas dziedātāju koris Muižnieka

vadībā. Sadarbojoties ar «J.T.", biedrī-

ba sarīko Pārdaugavā vērtīgas teātra

izrādes. 1911. gadā biedrību slēdz, bet

viņas darbību turpina izglītības biedrī-

ba «Uguns", L. Lēģeru ielā 26, palī-
dzības biedrības «Paspārne" telpās.
Biedru ap 250. Atklāšanas svētkos Ce-

rības biedrības telpās J. Lapiņš refe-

rēja par tematu «Garīgā un materiālā

kultūra", uzstājās A. Kaktiņš, B. Sku-

jeniek v. c. Turpmākā darbībā lielākā

daļa sarīkojumu noliegti.

Sarkandaugavā 1911. gadā uzsākusi dar-

boties izglītības biedrība «Ausma".

Biedrībā ap 100 biedru, pie tās darbo-

jās teātra trupa A. Freimaņa režijā,

sarīko plašus bērnu svētkus, tanī dar-

bojas Švābe, H. Asars, Līgotnis. Pēc

tam, kad pilna sapulce nolemj pabalstīt
«Arodnieku", pilsoniskie biedri aiziet

no biedrības. Biedrību slēdz un likvi-

dācijas sapulce notiek 1913. gada 4. fe-

bruārī. Neilgu laiku Sarkandaugavā

darbojusies izglītības biedrība «Pro-

metejs". Šī biedrība slēgta 1912. g.

18. sept. un viņas īpašumi konfiscēti.

1908. gada 28. decembrī Šreienbušā uz-

sākusi darboties izglītības un pa-

līdzības biedrība «Gaisma". Šī

biedrība izaugusi no Šreienbušas trū-

cīgo skolēnu palīdzības biedrības. Pir-

mā pilna biedru sapulce lēmusi atvērt

bērnu dārzu, pārņemot to no skolēnu pa-

līdzības biedrības, atvērt pirmmācības

skolu, pēc kā šai novārtā atstātā priekš-

pilsētās daļā bij liela nepieciešamība.
No sākuma biedrība uztur lasītavu ar

visiem latviešu laikrakstiem. Izstrādā-

jusi instrukciju par palīdzības kasi mir-

šanas gadījumos, tikai šo uzdevumu nav

dzīvē izvedusi. Trešā biedru sapulce iz-

sakās pret reibinošu dzērienu bufeti

biedrības telpās un nolemj uzaicināt

«Ausekli" atvērt bezalkoholisku tējnīcu.

Otrā darbības gadā sāk sarīkot priekš-

lasījumus un noorganizē kursus pieau-

gušiem. 1912. g. biedrība lemj par aug-

stākā tipa skolas atvēršanu, jo kursos jau
150 klausītāji. To uzturēšanā piedalās
arī izglītības biedrība «Laboremus", ta-

nīs darbojās 13 skolotāji, tos vada J.

Aberbergs. Biedrības skolā ap 100 sko-

lēnu, bet bērnu dārzā mācās 97 bērni.

Biedrība saista pie sevis daudzus aktī-

vus darbiniekus, kas palīdz tai sarīkot

vērtīgus koncertus ar A. Kārkliņa,

Melngalvja un Vīgner-Grīnberg līdzda-

lību, sarīko katru gadu plašus bērnu

svētkus. Biedrības darbinieku sapulcēs
iztirzāti daudzi paidagoģiski jautājumi,

bērnu svētku programma. 1913. gadā
biedrība lēmusi par nekustama īpašu-

ma iegūšanu skolas un tautas nama va-

jadzībām. Pasaules kapa laikā biedrība

visvairāk rūpējusies par skolas un bēr-

nu dārza uzturēšanu, ko ar lielām grū-

tībām veikusi līdz 1918. gada 19. jū-

nijam, kad vācu okupācijas vara slēdz

skolu tāpēc, ka neesot priekšā stādīta

vācu valodas skolotāja, kaut gan tādu
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biedrība pieteikusi. Dažas dienas vēlāk,

7. VIII., okupācijas vara slēdz biedrības

darbību. Latvijas patstāvības laikā bie-

drība nav atjaunojusi savu darbību, bet

viņas īpašumi nodoti „Kult. veic. b-bai".

1908. gadā sāka atjaunoties revolūci-

jas laikā nodibinātās arodbiedrības.

Pastāvot politiskām represijām un ie-

robežojumiem, arodu biedrības neva-

rēja attīstīt plašāku darbību saimnie-

ciskās cīņās, un tāpēc tās parāda ro-

sību kultūras darbā, galvenām kārtām

organizējot bibliotēkas un atbalstot da-

žādus strādnieku kultūras pasākumus.
Sakarā ar to radās nepieciešamība pēc

apvienojoša un vadoša centra kultūras

darbā.

«Latviešu kultūras biedrība"

uzsākusi darboties 1910. gadā, bet tās

likvidācijas sapulce notikusi 1911. gada
7. maijā. Šī organizācija ir aptvērusi

visas toreizējās strādnieku organizāci-

jas, kūpas to regulāri pabalstījušas ar

naudas līdzekļiem. Biedrība izdevusi

Jansona darbu «Vēsturiskais materiā-

lisms", kuru biedrības rūpīgi izplatī-

jušas. Šai centrālai kultūras organizā-

cijai vajadzēja saskaņot un sekmēt dau-

dzo organizāciju darbību kultūras lau-

kā, bet viņas mūžs bij par īsu, lai veiktu

šo uzdevumu. Šīs biedrības darbību

pārņēma jauna organizācija «Strād-

nieku kultūras biedrība", izvei-

dota faktiski kā biedrību savienība.

Tanī iestājušās 11 izglītības, 5 atturī-

bas, 4 palīdzības, 4 arodu un vēl 7 da-

žāda rakstura biedrības. Šī biedrība uz-

aicinājusi iestāties par biedriem kādas

150 strādnieku biedrības Latvijā. Bie-

dru skaits tanī ap 500. Biedrība nodibi-

nājusi fondu dienas avīzes izdošanai.

Kādā biedru sapulcē, kuru vadījis K.

Bungšs un protokolēja A.Deglavs, pie-

ņemts bargs lēmums pret lektoriem, ku-

rus pielaiž lasīt referātu strādnieku or-

ganizācijās tikai pēc tam, kad sevišķa
referātu kommisija pārbaudījusi refe-

rāta tēzes. Šī cenzūra bij vērsta pret

progresīvās pilsonības lektoriem, ku-

riem bieži bij jādod vārds strādnieku

organizācijās, jo visi marksistiskie lek-

tori atradās trimdā. Biedrība nolēmusi

sasaukt kongresu strādnieku apdroši-
nāšanas jautājumā. Pilna sapulce norai-

dījusi kādas organizācijas «Maliene" ie-

rosinājumu — izveidoties par neitrālu

centrālo izglītības organizāciju. Tas no-

zīmē, ka biedrība nostājusies noteikti

par strādnieku šķiras cīņas mērķiem.
Biedrības sēdeklis bijis Bruņinieku ielā

Nr. 53, dz. 1. 1912. gadā šī organizā-

cija sarīkojusi arī simfoniskos koncer-

tus. 1913. gada 4. februārī ar Vidzemes

guberņas biedrību lietu kommisijas lē-

mumu biedrību slēdz ar motīvu, ka

biedrība «apdraudot sabiedrības drošī-

bu". Minētās biedrības telpās darboju-
šās vēl divas citas biedrības: «Bērnu

rotaļu biedrība", kura uzturējusi

bērnu dārzu, kā arī «Bibliotēku

veicināšanas biedrība", kurai

dibināšanas sapulce notikusi 1912. gada

8. jūnijā. Par biedriem tanī pielaistas
arī juridiskas personas, darbības rajons
— visa Krievija.

1911. gadā Rīgas strādnieku organizā-

cijas «Dzīvokļu īrenieku biedrī-

bas" vadībā sarīkoja plašāku ekskur-

siju pa Somiju. Atgriežoties no Somi-

jas, uz atturības biedrības «Apziņas"

ierosinājumu, strādnieku organizācijas

sāka diskutēt jautājumu par strādnie-

ku pils būvi Rīgā, un vairākas organi-

zācijas šim nolūkam jau iemaksāja zi-

nāmas summas. Grūto politisko ap-

stākļu dēļ, tomēr šis ierosinājums drīz

tika atmests. «Dzīvokļu īrenieku

biedrībai", kurai šaī jautājumā pie-

derēja vadošā loma, drīz arī bij jāiz-

beidz sava darbība.

No dziedāšanas un mūzikas biedrībām,

kuras kontrrevolūcijas laikā rosīgi sa-

darbojušās ar strādnieku organizācijām,

minamas: mūzikas un dziedāšanas bie-

drība «Baltija" (slēgta 1911. gadā),

«Stars", «Druva" (1912. g.), «Dzirk-

stele" (1907. g.). Uz Pēterburgas Ār-

rīgas dziedāšanas biedrības ierosināju-

mu 1911. gada 11. jūlijā Vērmaņa parkā

notika pirmais lielākais strādnieku
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dziedātāju koru koncerts, kurā piedalī-

jušies 600 dziedātāju E. Melngaiļa va-

dībā.

1911. gadā uzsāka savu darbību izglītī-
bas biedrība «Laboremus" ar labi no-

organizētām lekcijām, kuras apmeklē
līdz 400 klausītāju, un plašākiem sarī-

kojumiem ar 1000 un vairāk apmeklē-

tājiem. Arī šī organizācija sarīko vēr-

tīgus mūzikas vakarus un simfoniskā

orķestra koncertus strādnieku masām,

kā arī izbraukumus ekskursijās. Viņa
rīko pirmo strādnieku koru koncertu,

uztur bibliotēku, kopā ar biedrību

«Gaisma" uztur kursus pieaugušiem,

stājusies pie pirmmācības skolas atvēr-

šanas.

1912. gada 8. aprīlī nodibināta izglī-
tības biedrība «Sēkla" Aleksandra

vārtu rajonā, bet pēc desmit mēnešiem

tās darbība jau noliegta tā iemesla dēļ,

ka tā iestājusies «Strādnieku kultūras

biedrībā" un pabalstījusi «Arodnieku".

Tanī bijuši 150 biedru, tā stājusies pie

bērnu dārza atvēršanas, kaut gan pret
to izpaudusies stipra opozicija; tai bi-

jusi arī sava bibliotēka. Ekskursijas sa-

rīkošanai uz Sāmu salu biedrība nav

saņēmusi atļauju. Pēc slēgšanas tā savu

darbību nodevusi izglītības biedrībai

«Jaunā Sēkla" (reģ. 1913. g. 30. V.)
1913. gada beigās uzsākusi darbību

«Baltijas kultūras biedrība" ar

sēdekli Rēveles ielā 28. Par savas dar-

bības mērķi tā spraudusi sarīkot si-

stēmatiskus kursus strādnieku apdro-

šināšanas jautājumos. Šī organizācija

vēl reprezentējusies ar labi sagatavotu

«Vilhelma Telia" izrādi, bet tāpat kā

visas citas tā laika strādnieku izglī-

tības biedrības bijusi spiesta savu dar-

bību izbeigt.

Ar apbrīnojamu izturību un drosmi

Rīgas strādnieki kontrrevolūcijās laikā

cīnījušies par strādnieku izglītību un

savām izglītības iestādēm. Neskatoties

uz bargajām represijām, šīs saraustītās

organizācijas savā laikmetā ir atstāju-

šas labāko liecību par tām lielajām kul-

tūras tieksmēm, kādas izpaudušās Rī-

Rīgas latv. amatn. b-bas nams, Lāčplēša ielā Nr. 25.

gas strādniecībā. Arī šai represiju lai-

kā strādnieku kultūras darbība dominē

visā latviešu sabiedrībā. Šī darba pa-

pildināšanai nevar neminēt vēl vienu

kultūras iestādi «Latviešu skatu-

ves biedrību".

Kā jau augstāk minēts «Rīgas Jau-
nais Teātris" kontrrevolūcijas laikā

izbeigts. Tikai 1908 gadā, pēc Rīgas

latv. biedrības zinību kommisiju sa-

pulcēm, uz Dubura, Freimaņa un H.

Asara iniciātīvi bij radusies doma at-

jaunot «Jauno Teātri". Šī teātra atjau-

nošana bij iespējama vienīgi balstoties

uz Rīgas strādnieku organizācijām, kū-

pas ar lielu rosību stājās pie teātra at-

jaunošanas. «Latviešu skatuves biedrī-

bas" dibināšanas sapulcē piedalījušās

323 personas; šai sapulcē gan valdījusi
liela nevienprātība. Biedrībā iestājušās

42 strādnieku organizācijas: 7 arodbie-

drības, 12 palīdzības biedrības, dažas

kooperātīvas biedrības un kādas 15 iz-
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glītības biedrības. Biedrībā strādnieku

organizācijām vairākums. Teātris sāk

darboties ar savāktiem aizdevumiem

(5095 r.), ziedojumiem (1724 r.), garan-

tu summām (530 r.) un „Uguns un

Nakts" inscenējuma fonda līdzekļiem

(1307 r.). Pirmajā gadā biedru skaits

sasniedz 622. Režisoru A. Freimaņa un

G. Žibalta vadībā pirmais darbības

gads noslēdzas ar lielu panākumu —

to apmeklējušas 87.835 personas. To-

mēr pirmais gads noslēdzas ar 3366 r.

dēficita. Ar 42 biedrību parakstiem bie-

drība pieprasa no Rīgas pilsētas domes

pabalstu. Tomēr pilsētas dome lūgumu

noraida, bet par prasīto summu 6000 r.

palielina R. L. B-bas teātra pabalstu.

«Rīgas Avīze" denuncē «Jauno Teā-

tri", ka tanī tiekot kaisītas proklamā-

cijas, par ko policija ierobežo „J. T."

apmeklētāju skaitu. Neskatoties uz

šīm neveiksmēm, otrā darbības gadā

apmeklētāju skaits pārsniedz 100.000,

un repertuārs kļūst arvien aktuālāks.

Biedrība pulcē teātrī labākos režisorus:

Mierlauku, T. Amtmani, V. Segliņu;

orķestri vada N. Alunans, kori —

Gruzna un Kažociņš; dekorācijas zīmē

— Kuģa, Cimmermanis un Kundziņš,
kā drāmaturgi darbojas H. Asars,

Freinbergs; teātra direkcijā bez māk-

slinieciskā personāla darbojas: G. Zem-

gals, Kreplins, Ādamsons un strādnie-

ku organizācijas pārstāvis V. Rikveilis.

1911. gadā gubernātors pavēl biedrībai

izslēgt no biedru sastāva arodbiedrības,
ko padome arī izdara. Tomēr strādnie-

ku organizācijas ar saviem delegātiem
kā fiziskām personām paliek biedrībā.

Teātra pastāvēšanā lieli nopelni J. Rai-

nim, kura darbi pildīja teātra telpas
un kasi, bet vēl vairāk uzturēja Rīgas
strādniecībā cīņas sparu un modrību.

Latviešu skatuves biedrība savā laikā

ir bijusi viena no tām organizācijām,
kura savā kultūras misijā mobilizēja
visplašākās aprindas un savā darbībā

vistumšāko represiju laikmetā deva ie-

spēju izpausties vajāto strādnieku or-

ganizāciju gribai kultūras dzīvē. Ja

latvju teātra māksla tagad ir sasniegusi

ievērojami augstu attīstības līmeni, tad

tas visādā ziņā ir bij. Rīgas Jaunā teā-

tra nenoliedzams nopelns.

Pasaules karš 1914. gada beigās vienā

rāvienā paralizēja to kulturālo rosību,

kāda zem kontrrevolūcijas režīma Rī-

gas strādnieku organizācijās lauzās uz

āru visādos veidos. Strādnieku orga-

nizāciju darbībā iestājās 5 gadus ilg-
stošs klusums. Tikai kara troksnim ap-

klustot un Latvijas dēmokratiskai re-

publikai nodibinoties, kopš 1920. gada

Rīgas strādniecībai bij radusies iespēja
sekmēt turpmāk strādnieku šķiras iz-

glītības darbu.

STRĀDNIEKU ORGANIZĀCIJAS
KULTŪRAS DARBĀ LATVIJĀ.

Pasaules karš ar sekojošām varu mai-

ņām pilnīgi paralizēja arī strādnieku

šķiras organizētās kultūras iespējamī-

bas. Laikā no 1914.—1919. gadam iz-

beidzas visu organizāciju darbība un

arī nerodas iespējas izveidoties jau-

nām organizācijām. Tikai pēc Rīgas un

Latvijas atsvabināšanas no Bermonta

pulkiem 1919. gada beigās, Rīgā rodas

iespējamība stāties pie galīgi ruinētās

sabiedrības veidošanas. Tai laikā arī

pārceļas no Valkas uz Rīgu izglītības

kooperātīvs «Kultūras Balss", kurš

īsā laikā izvēršas par vienu no rosīgā-

kām strādnieku kultūras organizācijām.

«Kultūras Balss" nodibinājusies Valkā

1918. gadā, pēc tam, kad pirmā izvēlētā

Zemes Padome likvidējas un vara pār-

gāja «Iskolata" rokās. Šīs organizācijas

pirmo statūtu projektu uz komandīt-

sabiedrības pamatiem izstrādājis G.

Zemgals, bet otru projektu pēc koo-

perātīvās organizācijas parauga — T.

Līventāls. Dibinātāji izšķīrušies par

otro projektu. No dibinātājiem mina-

mas sekošas personas: T. Līventāls, V.

Holcmanis, A. Birkerts, J. Pavlovics,

T. Plūme, prof. A. Kirchenšteins, Fr.

Vesmanis, P. Birkerts, A. Krieviņš.

Kooperātīvs uzsācis darboties bez for-
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māli apstiprinātiem statūtiem, atverot

grāmatu veikalu Valkā. Rīgas apgabala
tiesā statūti pārreģistrēti 1920. gada 11.

martā. Pirmajā darbības gadā šī organi-

zācija atver grāmatu veikalu Rīgā un

nodibina kādas 20 nodaļas ar grāmatu
veikaliem visā Latvijā. Kooperātīvā ie-

stājas vairāk kā 1000 biedru, tas at-

ver mācības līdzekļu pagatavošanas

darbnīcas, lai apgādātu skolas ar mā-

cības līdzekļiem, mobilizē līdzekļus ar

biedru noguldījumiem, kuru ieplūst pir-

mos divos gados līdz 40.000 ls, pār-

ņem bijušās «Skolu muzeju biedrības"

mācības līdzekļus, nodibina ceļojošās
bibliotēkas, komplektē stacionāro bi-

bliotēku ar 5.000 sējumiem, noorganizē

plašu grāmatu apgādienu un pirmajos

trīs gados izdod 34 grāmatas. Kultū-

ras Balss" sadarbojas ar visām strād-

nieku organizācijām un no viņas va-

dības iziet ierosme — dibināt Tautas

augstskolu biedrību, izveidot Ārpussko-
las izglītības Padomi, Latvijas biblio-

tēkām biedrību, Tautas namu biedrī-

bu v. t. t. Latvijas pastāvēšanas pir-

majā gadu desmitā «Kultūras Balsij"

piekrīt izcilus loma izglītības darbā un

skolu veidošanā. Izcilus nopelni šaī or-

ganizācijā pieder viņas dibinātājam un

ilggadīgam priekšsēdētājam T. Līven-

tālam, uz kura ierosmi ir radušās un

izveidojušās bez maz visas līdz šim

darbojošās strādnieku izglītības orga-

nizācijas. «Kultūras Balss" vadībā il-

gāku laiku darbojušies: T. Līventāls,

R. Bīlmanis, Birznieks-Upīts, A. Čan-

dars, Ruciņš, Galenieks, Aberbergs v. c.

Rīgas Tautas augstskola savu

darbību uzsākusi 1920. g. 20. janvārī.

Tautas augstskolas biedrības statūti re-

ģistrēti apgabaltiesā 1919. g. 19. de-

cembrī. Dibināšanas sapulcē 4. janvārī

piedalījušies pārstāvji no 8 organizā-

cijām: «Kultūras Balss", Latviešu iz-

glītības biedrības, Rīgas arodbiedrību

centrālbiroja, Rīgas skolotāju arodbie-

drības, Rakstnieku un žurnālistu arod-

biedrības, «Produkta", Latv. skolotāju
savienības un Raiņa kluba. Pirmajā

Latvijas grāmatrūpniecības arodbiedrības nams.

gadu desmitā biedrībā par biedriem

bijušas 57 organizācijas, tagad 26 or-

ganizācijas. Klausītāju skaits 1929./30.

māc. gadā bijis 844, 1930./31. g. — 882

un tekošā mācības gadā pāri par 1000.

Ārpus sistēmatiska mācības plāna, Rī-

gas tautas augstskola sarīkojusi speciā-

lus kursus bibliotēkāriem, kooperāto-

riem, bērnu audzinātājiem, biedrību un

pašvaldību darbiniekiem. Ar 1923./24.

māc. gadu pie R. T. Augstskolas dar-

bojas drāmatiskie kursi, no ku-

riem pakāpeniski izveidojas sākums

Strādnieku Teātrim. Taī pašā gadā no-

dibinājās arī zīmēšanas studija,
kura turpina sekmīgi darboties un at-

tīstīties, kā arī priekškursi mazāk sa-

gatavotām personām. 1927./28. māc. ga-

dā priekškursi izveidojās strādnieku vi-
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dusskolā. Pie Augstskolas sekmīgi dar-

bojas dziedātāju koris, plašā bibliotēka

ar lasītavu. Pēdējos gados Rīgas Tau-

tas Augstskolas darbība aptver: sabie-

drisko technikumu, sabiedrisku zināt-

ņu studiju, literātūras un žurnālistikas

studiju, zīmēšanas un gleznošanas stu-

diju, sporta skolu, vācu, franču un

angļu valodu kursus. Ārpus program-

mas augstskolā pastāv vairāki au-

dzēkņu pašdarbības pulciņi. Divus ga-

dus audzēkņi izdeva arī žurnālu „Zig-

nals", bet pēdējā gadā «Literātūras

avīzi". Tautas augstskola kopš 1927./28.

māc. gada vairs nesaņem pabalstu no

valsts. Arī Rīgas pašvaldības pabalsts

augstskolas budžetā (24.000 ls) sastāda

niecīgu daļu. T. augstskolas vadībā dar-

bojušies: J. Aberbergs, Kuršinskis, K.

Dziļleja, Serdants, Spilners v. c.

Savienība «Latvijas ārpusskolas

izglītības padome". Uz izglītības

kooperātīvā «Kultūras Balss" iero-

sinājumu 1920. gada 2.-4. janvārim sa-

nāca pirmā ārpusskolas izglītības dar-

binieku apspriede, bet 1921. gadā, laikā

no 26.—27. septembrim, pirmā ārpus-
skolas izglītības konference, kura iz-

vēlēja pirmo «Ārpusskolas izglītības

kongresa padomi" pirmā kongresa sa-

saukšanai. Atļauju šāda kongresa sa-

saukšanai izglītības un iekšlietu mini-

strijas izsniedza tikai pēc tam, kad pati

izglītības m-ja bij nolēmusi sasaukt 9.

10. aprīlī 1922. gadā izglītības darbi-

nieku apspriedi, lai neļautu strādnie-

ku organizācijām aptvert visu ārpus-
skolas izglītības darbu. Zem zināmiem

ierobežojumiem pirmais kongress sa-

nāca laikā no 24.-26. martam 1922. g.

Matīsa ielā 11/13 un tanī ņēma dalību

200 delegāti no 117 organizācijām. Kon-

gress vispusīgi apskatīja ārpusskolas
izglītības jautājumus un ievēlēja valdi,

kā arī 12 padomes locekļus. Bez kon-

gresā vēlētiem padomes locekļiem pa-
domē nāca pārstāvji no centrālām

strādnieku organizācijām. 1927. gadā
padome pārveidojās biedrību savienībā

un tās pirmajā darbības gadā skaitījās

apvienotas ap 500 organizācijas ar apm.

60.000 individuāliem biedriem, neskaitot

pašvaldības. Padome sasaukusi pavisam

4 kongresus, pēdējo 1927. gadā, kurā

ņēmušas dalību 209 organizācijas ar 279

delegātiem. Padomes lektori 1930./31.

gadā nolasījuši visā Latvijā 386 lekcijas,

kuras apmeklējušas apm. 80.000 perso-

nas, 164 gadījumos komandēti dažādi

mākslinieki, ekskursiju vadītāji, kino

mēchaniķi v. t. t. Padomes rīcībā 120

lektoru. No Padomes izdevumiem mi-

nami: «Sabiedriskā darbinieka enciklo-

pēdija" sešos sējumos un ~
Rokas grā-

mata biedrību darbiniekiem". Padomes

vadībā darbojušies: K. Dēķens, R. Bīl-

manis, Fr. Galenieks, V. Rode, K.Dziļ-

leja, A. Serdants, R. Drillis v. c.

Latvijas bērnu draugu biedrī-

ba uzsākusi savu darbību 1922. gadā.

Viņas pirmais priekšnieks Dr. A. Pried-

kalns. Biedrībā par biedriem juridis-

kas, kā arī fiziskas personas. Biedrības

darbība aptver bērna un jaunatnes aiz-

sardzību, audzināšanu un izglītību. Ik-

gadus biedrība izved atpūtā iz pilsē-
tas 600—700 bērnus, 3 bērnu dārzos

pulcē pie 200 trūcīgāko vecāku bērnus,

4 bērnu stūrīšos apgrozās tuvu pie 1000

bērnu. Bērnu bibliotēkā un lasītavā,

kopā ar 3 bibliotēkām bērnu stūrīšos,

5463 grāmatas, kuras apmainītas gada
laikā 60.000 reiz. Biedrība izdevusi pla-

šu bērnu literātūru un turpina izdot

bērnu žurnālu «Jaunais Cīrulītis". Bie-

drībā pastāvīga bērnu literātūras iz-

stāde. Kopš gadiem 5 biedrība noorga-

nizējusi teātri bērniem «Dailes teātrī".

Pagājušā gadā notikušas 27 izrādes, kū-

pas apmeklējuši 38.000 bērni. Maztu-

rīgiem bērniem iespējams teātri apme-

klēt par brīvu. Darbības sākumā biedrī-

ba kļuva populāra ar bērnu rītiem, ku-

ros uz mūzikāli-drāmatiskiem priekšne-
sumiem katru svētdienu plūda tūksto-

šiem bērnu. Pagājušā gadā 8 bērnu rī-

tus apmeklējuši 11,900 bērni, bet 4

rītus provincē — 3380 bērni. Skolas

kino izrādes bērnu stūrīšos apmeklē-

juši 3900, bet provincē 5690 bērni.
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Pie biedrības pastāv bērnu svētku cen-

trāle, kura piedalījusies 8 bērnu svēt-

kos, kuros apmeklētāju skaits bijis —

41.900. Bērnu draugu biedrība 1923. ga-

dā sasauca pirmo bērna aizsardzības

kongresu. Savā darbībā Bērnu draugu
biedrībā ir bijusi vārda īstā nozīmē

pioniere visos darbības veidos. Viņai
piekrīt lieli nopelni bērnu atpūtas no-

organizēšanai vasaras kolonijās. Bie-

drībai pieder plašāka vasarnīca jūr-

malā, bet Rīgā Meža parkā tā uzcēlusi

plašu ēku, kura vasarā spēj uzņemt
3000 bērnus. Pēdējos gados biedrība

ņem dzīvu dalību strādnieku pionieru

vadībā. Biedrības bilance sasniegusi —

1930. gadā Ls 142.275. Provincē biedrī-

bai vairākas nodaļas. Biedrības vadī-

bā darbojas: H. Kaupiņš, Paula Zvir-

buls, J. Straubergs v. c.

Latvijas kultūras biedrība. Sta-

tūti reģistrēti 1926. gada 18. septembrī.

Biedrības mērķis darboties galvenām
kārtām skatuves un skaņu mākslas lau-

kā. Tā sarīko zinātnisko filmu izrādes

sestdienās un svētdienās. 1929./30. gadā
248 filmu seansus apmeklējušas 198.000

personas. Biedrības balalaiku orķestris

ar 40 dalībniekiem sarīkojis 1930. gadā

64 koncertus; tauru orķestris no 30 mū-

ziķiem uzstājies 14 koncertos; vairākus

koncertus sarīkojis arī mandolīnu or-

ķestris. Kā autonoma organizācija pie

biedrības ilgākus gadus darbojas «Rī-

gas simfoniskais orķestris",kas

pagājušā gadā sarīkojis 55 koncertus,

saistot lielu skaitu apmeklētāju. Latv.

kult. biedrība, kopā ar Latv. mūziķu

biedrību pagājušā gadā uzturējusi arī

simfonisko orķestri no 48 mūziķiem,
kurš sarīkojis 36 koncertus. Pie biedrī-

bas darbojas tautas koncertu birojs

provinces organizāciju apkalpošanai ar

padomu un vidutājību mākslas jautā-

jumos. Tautas mākslas salons «Dailes

Teātra" telpās vairākus gadus uztur

gleznu izstādi, kurā savus darbus no-

devuši 75 gleznotāji. Ar biroja vidu-

tājību pārdotas 180 gleznas. Biedrības

mūzikas un dziedāšanas studijā mācas

Latv. bērnu draugu biedrības dienas kolonijas
mītne Meža parkā.

ap 80 personas, to vada doc. Jermo-

lovs un darbojas mākslinieki: konoert-

meisters Vējš, klavieru māksliniece A.

Dzirkale, operdziedātājs Vītiņš, čelists

Berzinskis v. c. Pie biedrības pastāv

dziedātāju koris, kas sarīko koncertus

Rīgā un jūrmalā. Biedrība noorganizē-

jusi nošu izdevniecību un izdevusi 16

dažādas kompozicijas. Pag. gadā tā sa-

rīkojusi arī 6 ekskursijas. Biedru skaits

ap 100; biedrības priekšgalā visu laiku

darbojies: H. Kaupiņš.

Latvijas strādnieku Pretalko-

holiskā biedrība «Apziņa" uz-

sākusi savu darbību 1925. gada beigās.

Viņas mērķis — veicināt strādnieku

šķiras garīgo un materiālo labklājību,

apkarojot alkoholisko dzērienu lietoša-

nu, izgatavošanu un tirgošanos. Dar-

bības rajons visa Latvija. Rīgā bie-

drības darbība izpaudusies viņas 5 no-

daļās, kūpas apvieno 860 biedrus. Lai-

kā no 1926.—1931. gadam Rīgā sarī-

koti 209 priekšlasījumi, kurus apmek-

lējušas 160.000 personas. Vairākās sko-

lās «Apziņa" noorganizējusi skolēnu at-

turības pulciņus un sekmē atturības

propagandu arī strādnieku jaunatnes

organizācijās. Biedrība uztur labi ie-

kārtotu tējnīcu Torņakalnā «Arkadijas"

dārzā, kā arī Mīlgrāvi. Tējnīcās darbo-

jas laikrakstu galdi. Atturības kustības

darbinieku sagatavošanai, biedrība sa-

rīkojusi divus kursus, kurus beigušas

97 personas. Darbības sākumā biedrī-

ba organizēja teātri, no kura vēlāk iz-
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veidojas tagadējais «Strādnieku Teāt-

ris". Biedrība piedalījusies vairākos

starptautiskos pretalkoholiskos kongre-

sos, sarīkojusi pretalkohola propagan-

das dienas un izstādes, izdevusi pir-

majos gados gada grāmatu ar vērtīgu

rakstu krājumu. Sākot ar 1930. gadu
biedrība izdod mēnešrakstu «Uz nā-

kotni". Biedrība atsaukusies uz dau-

dzām sabiedriskām akcijām, visur pie-

daloties ar savu propagandu. Biedrībā

darbojas prāvs skaits lektoru un tā sa-

vu darbību saskaņo ar citām ārpussko-
las izglītības organizācijām. Biedrības

galvenās valdes telpas Bruņinieku ielā

29/31, tautas namā, ist. 28. Biedrības

vadībā darbojušies: E. Kalniņš, R. Bīl-

manis, O. Caue, E. Ritmanis, Lietu-

vietis, Buks v. c. Provincē biedrība dar-

bojas caur savām nodaļām, kuru skaits

sniedzas pie 50.

Strādnieku Teātris nodibinājās
1926. gadā, pārņemot teātra personālu
no «Apziņas" un pievienojot arī Tautas

augstskolas drāmatisko studiju. Sāku-

mā Str. Teātris darbojās pie Latvijas
kultūras biedrības, bet kopš 1929. ga-

da rudens tas pārveidojās patstāvīgā

organizācijā — Savienība «Latvijas
Strādnieku teātris". Šaī savienī-

bā skaitās par biedriem 27 strādnieku

organizācijas, kuras aptver visu orga-

nizēto Rīgas proletariātu. Teātris dar-

bojas Tautas nama vecajās telpās pie
samērā ļoti smagiem apstākļiem. Ne-

skatoties uz to, Strādnieku Teātra at-

tīstība gājusi ļoti sekmīgi un strauji

un tas samērā īsā laikā atradis plašu

piekrišanu Rīgas strādnieku masās un

ar saviem vērtīgiem iestudējumiem kļu-
vis par ievērojamu kultūras faktoru

plašākā mērogā. 1930./31. gadā uz Str.

Teātra skatuves parādījušies 16 dažādi

inscenējumi un pie 137 izrādēm teātri

apmeklējušas 44.364 personas. Sakarā

ar jaunā tautas nama izbūvi, «Strād-
nieku Teātrim" atbrīvojas brīvāka rī-

cība telpu ziņā un turpmāk sagaidāma
jūtama darbības paplašināšanās. Strād-

nieku Teātra vadībā darbojas R. Du-

kurs, Jurovskis un O. Bormane, abi

pēdējie kā režisori. Pie teātra darbo-

jas arī teātra studija jaunu skatuves

mākslinieku sagatavošanai. Strādnieku

Teātra ansamblis sarīko arī teātra iz-

rādes ārpus Rīgas.

Līdztekus Strādnieku Teātrim strādnie-

ku organizācijās kopš 1927. g. darbo-

jas vairākās mazās skatuves vienībās:

Zilā blūze pie biedrības «Strādnie-

ku Sports un Sargs" un tāpat zem da-

žādiem nosaukumiem («Sarkanais Trīs-

stūris" v. c.) vairākas vienības pie or-

ganizācijas «Darba Jaunatne". Šo teātra

vienību darbība izpaužas mazāka stila

priekšnesumos strādnieku sapulcēs un

sarīkojumos.

«Raiņa klubs". Šī biedrība nodibi-

nājusies 1919. gadā kā strādnieku un

dēmokratiskās intelliģences organizāci-

ja. Kluba uzdevums populārizēt Raiņa

idejas un veidot kultūras darbu Raiņa

ideju virzienā. 1920. gadā kluba biedru

skaits sasniedza 1200 un vairākās pil-

sētās, kā arī pagastos, nodibinājās «Rai-

ņa kluba" nodaļas. Vispirms pie „R.

K." nodibinājās drāmatiskā studija Bi-

rūtas Skujenieces vadībā. 1920. gadā
biedrība noslēdz nomas līgumu teātra

telpām Lāčplēša ielā 25 un tā paša

gada rudenī tanīs sāk darboties «Dai-

les Teātris" J. Raiņa un Ed. Smilģa
vadībā. Uzsākdams savu darbību bez

kādiem līdzekļiem kapa izpostītās tel-

pās, «Dailes Teātris" no paša sākuma

iekaro plašu aprindu simpātijas un sa-

vā desmitajā darbības gadā sasniedz

jau 195.248 apmeklētājus. Pie «Dailes

Teātra" sekmīgi darbojas drāmatiskā

studija un konsultācijas birojs provin-

ces teātra apkalpošanai. Dailes Teātris

ar savu īpatnējo stilu un augsto māk-

slas līmeni ir ieguvis skatuves mākslas

laukā vadošo lomu Latvijā un arī kļu-
vis pazīstams ārpus tās. Pēdējos gados

«Raiņa kluba" nodaļas pa lielākai daļai

likvidējušās un arī Rīgas nodaļas dar-

bojas iešaurinātos apmēros.

Latvijas tautas nama biedrība

uzsākusi savu darbību 1924. gadā. Bie-
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drības mērķis celt tautas namus strād-

nieku organizāciju vajadzībām. Biedrī-

ba apvieno sevī bez maz visas strād-

nieku centrālās organizācijas, kā arī

prāvu skaitu fizisku personu kā biedrus

veicinātājus. Šādu organizāciju dibināt

ierosinājis T. Līventāls, kurš arī izstrā-

dājis statūtus. Pirmo tautas namu bie-

drība ieguvusi Liepājā, nopērkot bij.
leišu biedrības namu Kroņu ielā 33.

Pēc kapitālās pārbūves Liepājas tautas

nams pulcē katru svētdien daudzus sim-

tus, pat tūkstošus strādnieku un

tanī novietojušās daudzas organizāci-

jas. Ventspilī biedrība ieguvusi bijušās
krievu ierēdņu biedrības „Družba" na-

mu, kurš tāpat kļuvis par visu organi-

zāciju centru. Jelgavā biedrība iekār-

tojusi telpas organizāciju vajadzībām
kādā privātā namā, iegūstot to savā

īpašumā. Arī Vecgulbenē biedrībai pie-

der lielāks īpašums. Valkā biedrība no-

vedusi pusbūvē samērā plašu celtni or-

ganizāciju vajadzībām. 1927. gadā Rī-

gā biedrība iegūst īpašumā plašāku

gruntsgabalu ar vecām kazarmes ēkām

no Rīgas pilsētas pašvaldības un vēlāk

to paplašina, piepērkot blakus grunts-

gabalu. 1930. gadā biedrība pabeidz

jaunu celtni, kura izmaksājusi 750.000

latus, un kura ir tikai trešā daļa no

domāta tautas nama kopprojekta. Bie-

drība izsniegusi aizdevumus arī dažiem

tautas namiem uz laukiem. Biedrības

mantas stāvoklis sasniedzis 1.300.000 ls.

Savā jaunajā celtnē biedrība devusi ie-

spēju daudzām Rīgas organizācijām

koncentrēt savu darbību, bet tās apmēri

vēl tālu nespēj apmierināt visu organi-

zāciju prasības pēc piemērotām telpām.

Tautas namu biedrības valdē darbojas:

T. Līventāls, Dr. P. Kalniņš, P. Ulpe,

J. Prūsis, A. Veckalns. Padomes priekš-

sēdētājs: V. Rikveils.

Kā jauna kultūras iestāde minama arī

Latvijas grāmatrūpnleku arodbiedrības

jaunā celtne Rīgā, Lāčplēša ielā.

«Vēstures pētīšanas biedrība"

reģistrēta 1921. gadā 27. jūlijā. Sta-

tūtus parakstījuši: Fr. Vesmanis, F.

Jaunais tautas nams, Bruņinieku ielā Nr. 29/31.

Cielens, P. Kalniņš v. c. Aktīvāku dar-

bību biedrība uzsākusi tikai ap 1923.

gadu, pārņemot H. Kaupiņa sakrātos

1905. gada revolūcijas materiālus un do-

kumentus. Samērā īsā laikā biedrība

savāca un sakārtoja tik plašu un vēr-

tīgu materiālu, ka 1926. gadā varēja
atklāt 1905. gada revolūcijas muzeju.
Šis muzejs arī apceļoja visas lielākas

pilsētas un visur saistīja jo plašu ie-

vērību. Sākot ar 1927. gadu Rīgas pil-

sētas valde ierāda muzejam pastāvīgas

telpas Avotu un Ģertrūdes ielas stūrī.

No tā laika arī iespējams muzeju ie-

kārtot sistēmatiski. Ar tekošu gadu

muzejs pāriet uz jaunām telpām Rīgas

pilī. Biedrība publicējusi vienu vērtīgu

rakstu krājumu par 1905. gada revo-

lūciju un divas plašākas monogrāfijas.
Biedrībā skaitās 56 biedri. Tās vadībā dar-

bojas: F. Cielens, V. Caune, Kāpostiņš v.c.

Biedrība «Piektais gads" reģistrēta
1926. gada 31. martā. Tās dibinātāji:

J. Rainis, G. Bisenieks, Ed. Rubenis,

H. Kaupiņš v. c. un biedrības uzdevu-

mi: 1) apvienot 1905. gada revolūcijas
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cīņu aktīvos dalībniekus, 2) izkopt

1905. gada revolūcijas tradīcijas un 3)

darīt nemirstīgus revolūcijas varoņus,

kuri krituši vai cietuši no Krievijas

patvaldības un Baltijas muižniecības

varas. Biedrības uzdevums sniegt mo-

rālisku un materiālu pabalstu saviem

biedriem. Biedrībā ap 250 biedru. Vi-

ņas darbība izpaudusies galvenām kār-

tām materiālu vākšanā par 1905. gada

revolūcijas cīnītājiem, tās dalībniekiem

un tās pretiniekiem. Līdz šim savāk-

tas ziņas par 22.500 brīvības cīņu da-

lībniekiem, kā arī apm. 100 norakstu

no tiesu apsūdzības rakstiem un sprie-

dumiem. Biedrība sekmējusi 1905. gada
cietušo nodrošināšanu likumdošanas ce-

ļā. Biedrība izsniegusi dažādām valsts

un pašvaldību iestādēm un privātām

personām vairāk par 2000 izziņas un

apliecības. Priekšnieks G. Bisenieks.

Literātu biedrība „Domas" uz-

sākusi savu darbību 1923. gadā. Bie-

drība pulcējusi ap sevi kādus 100 bie-

drus literātus nolūkā atjaunot pirms-

kara izdoto mēnešrakstu „Domas". Sā-

kot ar 1924. gadu izdod mēnešrakstu

„Domas", kura firažs svārstās no 1500

—2500 eksemplāriem. Mēnešraksta at-

bildīgie redaktori bijuši: R. Bīlmanis, K.

Dziļleja, J. Plaudis, Hermanis. Redak-

cijā bez minētiem darbojušies: Andrējs

Upītis, F. Cielens, K. Eliass v. c. Bez

mēnešraksta izdošanas biedrība sarīko-

jusi arī dažus disputus literāriskos un

tautsaimnieciskos jautājumos.

«Nākotnes kultūra" kā grāmatu
izdevniecība uz paju sabiedrības pama-

tiem uzsākusi savu darbību 1927. gadā.
Izdod galvenām kārtām grāmatas par
sabiedriskiem jautājumiem Paju vai-

rākums pieder jūridiskām personām —

strādnieku organizācijām.

Strādnieku vidusskolu biedrī-

ba nodibināta 1927. gadā no Rīgas Tau-

tas Augstskolas priekškursu dalībnie-

kiem. Ar 1927. gadu tā uztur Rīgā
strādnieku vidusskolu, Raiņa ģimnāziju,
kura darbojas pēcpusdienās. Skolēnu

skaits ap 350.

Strādnieku kultūras organizācijās ie-

rindojamas vēl divas plaši izveidotas

strādnieku jaunatnes organizācijas: bie-

drība «Strādnieku Sports un

Sargs" un «Darba Jaunatne".
Pirmā organizācija darbojas kopš 1921.

gada un 1930. gadā apvienojusi 5.540

biedrus, no kuriem Rīgā 2.815.

Biedrība «Darba Jaunatne" dar-

bojas kopš 1924. gada. Šādas organizā-

cijas nodibināšanos izsauca 1923. gadā
Saeimā pieņemtais likums par biedrī-

bām un politiskām partijām, kurš lau-

pīja darba jauniešiem līdz 21. gadu ve-

cumam tiesības piedalīties politiskās or-

ganizācijās. Minētā organizācija aptver

62 darbīgas nodaļas ar vairāk kā 2000

biedriem; no tiem vairāk kā puse skai-

tās Rīgā. Trīsceturtdaļas biedru fizi-

ska darba strādnieki un tikai 1/4 no

biedriem ar nepabeigtu pamatskolas iz-

glītību. «Darba Jaunatne" savu darbī-

bu balsta uz pašdarbību un biedru ak-

tivitāti, kādā nolūkā pie šīs organizāci-

jas darbojas dažāda rakstura pašizglītī-
bas pulciņi: 27 aģittrupas ar apm. 300

dalībniekiem, 22 drāmatiskās sekcijas

ar 270 dalībniekiem, 12 dziedātāju kori

ar apm. 300 dalībniekiem 15 orķestri,
24 sienas avīzes, 30 bibliotēkas un la-

sāmie galdi, preses pulciņi, skolēnu pul-

ciņi, «Apziņas" atturības pulciņi, dažā-

das spēļu grupas. Pie 16 nodaļām dar-

bojas sabiedrisko zinātņu pulciņi un 13

nodaļās literāriskas sekcijas.

1931. gadā šai organizācijā nolasīti 650

dažādi referāti, notikuši 90 biedru va-

kari ar apm. 6000 dalībniekiem, 80 pu-

bliski sarīkojumi ar apm. 20.000 apme-

klētājiem, 63 ekskursijas, 47 tautas sa-

pulces. Minētā gadā sarīkoti plašāki
kursi aģittrupu vadītājiem un vadošo

biedru sagatavošanai. Kursos piedalī-

jušās 150 personas. Šādi kursi sarī-

koti arī atsevišķos novados. Biedrība

izdod žurnālu «Darba Jaunatne", ņem

dzīvu dalību visos politiskos notiku-

mos, cieši sadarbojas ar citām strād-

nieku organizācijām.
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RĪGAS PILSĒTAS JAUNATNES PĒTĪŠANAS

INSTITŪTS

Dr. phil. R. DRĪLLIS

Katrai pilsētai kā sabiedriskam orga-

nismam piemīt īpatnēji attīstības liku-

mi. Šos likumus nosaka kā pilsētas ģeo-

grāfiskā novietne, tā arī viņas saimnie-

ciski-polītiskā loma, bet sevišķi liela no-

zīme tās iedzīvotāju produktīvā darba

aktivitātei.

Meklējot ceļus kā kāpināt pilsētas ie-

dzīvotāju aktivitāti, mēs atduramies pret

veselu virkni sociālās dinamikas problē-

mu. Starp minētām problēmām V. Ei-

ropā un Amerikā redzamu vietu ieņem

jaunatnes audzināšana un ievadīšana

darba dzīvē. Šis darbs cieši saistīts ar

moderno psīcholoģiju, kas mēģina vis-

pusīgi iztirzāt kā vienpatņa, tā arī ve-

selu kollektīvu garīgās dzīves attīstī-

bu un izpausmes veidus. Iztirzās nolūks

— dot norādījumus, kā iespaidot topo-
šo un vadīt esošo personību tā, lai tās

darbība noritētu ar vislielāko lietderību

sabiedrībai vēlamā virzienā. Atraisīt cik

iespējams pilnīgi atsevišķā cilvēka spē-

jas un atrast viņām vispiemērotāko pie-

lietošanu. Tas ir viens no Mētājamās

psīcholoģijas uzdevumiem.

Jau pāri divdesmit gadu speciāli lieto-

jamās psīcholoģijas institūti nodarbojās
ar šo problēmu praktisko risināšanu.

Tiem pievienojās arī 1925. g. nodibinā-

tais Rīgas pilsētas jaunatnes un arodu

piemērotības pētīšanas institūts.

Institūts izaudzis no praktiskās dzīves

nepieciešamības pēc ārstnieciskas au-

dzināšanas un apzinīgas jaunatnes ie-

vadīšanas arodā.

Uzsākot 1921. gadā Rīgas pilsētas dē-

fektīvo bērnu patversmes reorganizāci-

ju, bija jānāk pie atziņas, ka garīgi at-

pakaļ palikušo, psīchopātisko un nei-

rastēnisko bērnu audzināšana jāpiemē-

ro viņu garīgai struktūrai.

1922. g. Rīgas pilsētas valde uzdeva Dr.

mcd. M. Molleram stāties sakarā ar

valsts un pašvaldību iestādēm, lai no-

kārtotu dēfektīvo bērnu audzināšanas

jautājumu Latvijā. Pēc jautājuma vis-

pusīgas iztirzās 1921.—1923. g. apsprie-

dēs ar tā laika Rīgas pilsētas izglītības

nodaļas vadītāju R. Bērziņu, izglītības
ministri A. Daugi, skolu departamenta
direktoru L. Ausēju un pamatskolu no-

daļas vadītāju Kr. Melnalksni Rīgas pil-

sētas valde 1923. g. pavasarī piekrita

īpašas pamatskolas dibināšanai. Šai

skolā pēc speciāla intelliģences pārbau-

dījuma uzņemti 25 pamatskolā sakopo-
tie „atpakaļpalikušie" bērni. Pēc gada
nodibināta valsts palīgskola Reņģē.

Institūta direktors Dr. med. M. Möllers.
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Psīcholoģiskā pārbaude.

Reizē ar Rīgas pilsētas palīgskolas no-

dibināšanos radās nepieciešamība pēc

iestādes, kas komplektētu šai skolā ie-

vietojamos bērnus. Šim nolūkam 1923.

gadā pie veselības nodaļas nodibināta

«Skolēnu nervu ambulance", kuras va-

dību uzticēja Dr. mcd. M. Mollerim. Sā-

kumā ambulances apmeklētāju skaits

niecīgs, bet jau nākošā gadā tas pieaug

un pārbaudēm jāpieņem speciāla psī-

choloģijas laborante. Darbību atklājot,
ambulances telpas atradās Tērbatas ielā

15/17, kur sestā stāvā ieņēma nelielu

istabiņu. Apmeklētāju skaitam pieau-

got, ambulance 1925. g. pārvietojās uz

plašākām telpām Skārņu ielā 17. Pēc

pārvietošanas ambulanci apvieno ar R.

Driļļa vadīto izglītības ministrijas psī-
chotechnisko kabinetu par Rīgas pilsē-
tas jaunatnes un arodu piemērotības pē-
tīšanas institūtu.

Pateicoties ilggadīga izglītības nodaļas

vadītāja J. Aberberga dzīvai līdzdalī-

bai un atbalstam, institūts ir nepār-

traukti audzis, veidojot savu darbu ne

tikai plašumā, bet arī dziļumā. Nelielu

illustrāciju var sniegt apmeklētāju skai-

ta tabele:

Gads. Apmeklētāju skaits.

1923. 76

1924. 327

1925. 1000

1926. 2048

1927. 3956

1928. 7495

1929. 10906

1930. 11981

1931. 15250

Nepārtrauktais apmeklētāju skaita pie-

augums, pietiekoši spilgti raksturo in-

stitūta nepieciešamību.

Institūta darbība sazarojas: skolu psī-

choloģijas, aroda izvēles padomdošanas,

psīchotechnikas un darba racionālizāci-

jas nozarēs.
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I Skolu psīcholoģijas nodaļa
Dr. M Mollera vadībā pētī jaunatnes

garīgo attīstību un tās atkarību no da-

žādu faktoru (sociālās vides, tautības

v. t. t.) iespaida, lai uz iegūto atziņu pa-

mata varētu dot padomus skolotājiem

un vecākiem grūtajā audzināšanas dar-

bā. Šai nolūkā nodaļa vāc kā tīri zināt-

niskus materiālus, tā arī izdara psīcho-

loģiskas un psīchiātriskas ekspertīzes.
Patlaban nodaļa skolēnu pārbaudei pie-

lieto Binet-Simona, Rossolimo, Bober-

taga un Roršacha testus. Ir ļoti no sva-

ra zināt cik piemērotas un lietojamas
mūsu apstākļos minētās pārbaudes me-

todes un intelliģences mērīšanas ska-

las. To iespējams noteikt tikai pēc pla-

šāka materiāla vispusīgas apstrādāša-
nas un salīdzināšanas. Kā uz vienu šā-

du salīdzinājumu varētu aizrādīt uz in-

stitūta ierosināto vienlaicīgo Rīgas un

Berlīnes (Dr. H. Bogena vadībā) bēr-

nu pārbaudi. Pārbaude rādīja, ka Rī-

gas skolēni uzrāda caurmērā labākus

(par 10%) sasniegumus visos uzdevu-

mos, kas saistīti ar faktu iegaumēšanu

Aroda izvēles pārrunas.

un atmiņu. Berlines skolēnu sasniegumi

pārāki (par 12,5%) visos uzdevumos,

kas prasa attapību un domāšanu.

Uz nodaļas ciešo sakaru ar dzīvi norāda

prāvais pārbaudāmo skaits, kas sasniedz

gadā caurmērā ap 3000 skolēnu jeb 8

līdz 10% no visiem Rīgas pilsētas sko-

lēniem. Skolas, nosūtīdamas skolēnus,

visbiežāk žēlojas par nesekmību (40%),
tad trokšņošanu klasē (23%), ietiepību

(11%), atkārtotu melošanu un zagšanu

(10%), varmācību (2,4%), seksuālo iz-

laidību (1,4%) v. t. t. Nodaļas uzde-

vums noskaidrot minēto parādību cē-

loņus un norādīt kādi soļi sperami šo

jauno pilsoņu pareizai audzināšanai. Iz-

taujājot pašu skolēnu, kā arī viņu pie-

derīgos un audzinātājus pakāpeniski,

gūstam pirmos norādījumus par bērna

īpatnējās izturēšanās iemesliem. Tālā-

kā psīcholoģiskā pārbaude atver dzi-

ļāku skatu bērna garīgā pasaulē un dod

iespēju arī noteikt, kas darāms lietas la-

bā. Cik var spriest pēc nodaļas apme-

klētājiem, tad liels iespaids iedzimtībai.

Tā bērniem ar intelliģences kvocientu
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Skats padomdotuves arodu muzejā.

zem 0,9, pēc iztaujas materiāliem, ve-

cāki bija: alkoholiķi 35,5°/o, slimi ar ner-

vu slimībām 15,4%, slimi ar lipīgām
slimībām 6,7%, deģenerēti 4,5% jeb

61,9% atšķiras no normas un 38,1% nor-

māli.

Sevišķi smags ir alkoholiķu bērnu man-

tojums. No pārbaudītiem alkoholiķu

bērniem neurastēnija, histērija un nakts

bailes parādās pie 31%, vienkārša plān-

prātība 18%, gultas slapināšana 14%,

neapvaldamība 12%, runas trūkumi 12

proc, bet normāli tikai 13%.

ledzimtība parasti mazina arī pretestī-

bas spēju dažādiem apkārtējās vides

ļauniem iespaidiem, caur ko tiek veici-

nāts grūti audzināmo bērnu skaits mū-

su skolās.

Kā dēfektīviem, tā atpakaļpalikušiem
un grūti audzināmiem nepieciešama

īpatnēja pieeja un audzināšana. Šai no-

lūkā Rīgas pilsēta, uz psīcholoģijas no-

daļas ierosinājumu, nodibinājusi vairā-

kas īpatnējās skolas un vienu dienas

mītni grūti audzināmiem bērniem. Vi-

sas šīs iestādes atrodas ļoti ciešā darba

kontaktā ar institūtu, kā skolēnu kom-

plektešanas, ta arī vispārējas darbības

izveidošanas un nostādīšanas ziņā.

II Arodu izvēles padomdotuve,

virsskolotājas E. Puriņas vadībā, kārto

svarīgo arodorientācijas jautājumu. Pa-

domdotuves uzdevums:

1) plānveidīgi sniegt jaunatnei paskai-

drojumus par aroddzīves prasībām un

izredzēm; 2) radīt jaunatnē interesi par

arodiem un ievirzīt to reālās dzīves noza-

rēs; 3) atturēt bērnus no arodiem, kam

bērni nav fiziski vai garīgi piemēroti; 4)

rūpēties par arodmācekļu vietu apgādi

un kontroli; 5) dot sīkas ziņas un pado-

mus par arodizglītības jautājumiem; 6)

nākt talkā ar padomu pie arodu maiņas.

Amerikā un V. Eiropā arodorientācija ir

tapusi par vispāratzītu nepieciešamību,
kuras uzturēšanai un izveidošanai ne-

liedz līdzekļus un atbalstu kā komūnas,

tā arī valsts. Lai gan arodorientācijas

darbs pie mums septiņu gadu laikā ir

izveidojies tik tālu, ka var pilnīgi sacen-

sties ar labākiem ārzemju sasniegumiem,
tad tomēr par nožēlošanu vēl bieži nā-

kas atdurties pret nesaprašanu un pat

pretestību.
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Padomdošanas gaita īsumā šāda: Pus-

gadu pirms skolas beigšanas bērniem

liek vienas stundas laikā uzrakstīt brī-

vo domrakstu: „Par ko es vēlos kļūt

skolu beidzis". Darbu uzdod negaidot,
lai tajā atspoguļotos pēc iespējas spon-

tāni, domas par vēlamo arodu. Bērnu

pieeja redzama sevišķā tabelē (sk. ta-

beli 672. lp. p.).

Vairāk kā puse ir jau skaidrībā ar se-

vi. Viena ceturtā daļa no visiem nav

par arodiem vēl domājuši un nepazīst

tos. Vai te nebūtu pēdējais laiks mūsu

skolu dzīves vadītājiem padomāt par

1924.—1926. g. noturēto „amatu mācī-

bas" stundu atjaunošanu.

Kādus arodus tad nu izvēlas mūsu

jaunatne? Atbildi uz to redzam sevišķā

tabelē (sk. tabeli 672. lp. p.).

Interesanti arī motīvi, kas vadījuši aro-

da izvēli:

Zēni Meitenes

°/o °/o
1. Patika vai mīlestība uz attiecīgu

arodu 36 39,2

2. Interese,sakarā ar arodaprašanu 25,6 24,3

3. Saimnieciskie motīvi 32,4 16,4
4. Domā, ka piemērots arodam . . 17,9 25,2

5. lespaidojuši vecāki, pazīstami,

radi, grāmatas, priekšlas., v. t. t. 13,6 17,6

6. Ētiskie motīvi 7,9 14,1

7. Tīrs, viegls darbs 2.6 2,8

8. Tradicijas, kur bērni domāmācīt.

vecāku arodus 2,6 1,4

9. Nav motīvu 35,5 32

Bieži gadās, ka atkarībā no tā, cik dziļi

jaunietis jautājumu iztirzājis, līdzdarbo-

jas ņe viens, bet divi un pat vairāki mo-

tīvi:

1) brīvā domraksta uzdevums — iero-

sināt jaunatni nopietnai izvēles jautā-

juma aroda pārdomai. Lai atvieglotu šo

darbu, brīvam domrakstam seko:

2) priekšlasījumi un pārrunas pēc spe-

ciālas programmas par aroda izvēli no

institūta darbiniekiem, klašu audzinā-

tājiem un aroda speciālistiem kā sko-

lās, tā radiofonā, kurus papildina

3) raksti dienas presē par tiem pašiem

Arodu

izvēles

padomsniegšanas
gaita.
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Psīchotechniskā grupu pārbaude.

Zeni Meitenes

Arods 1. Arodu izvēlas noteikti 58,3% 49,1%

izvēlēts 2. Arodu izvēlas pēc svārstīšanās s ū/o 3,3ū/o

Arods 3. Nav par arodu vēl domājuši, nepazīst arodus 24,6% 29,3%

nav , 4. Patīk vienādi vairāki arodi 9,7% 14,4%

izvēlēts 5. Nepatīk neviens 2,4% 3,9%

Rīgas pamatskolas skolēnu 1930./1931. g. izvēlētie arodi pec brīviem domrakstiem

jautājumiem un 4) pēc šādas sagatavo-
šanas skolēni izpilda aptaujas, kuru at-

bildes dod iespēju jau dziļāk ieskatīties

bērnu interešu aplokā un viņu nostādnē

pret arodu.

Salīdzinot aptaujās uzrādīto arodu un

motīvus ar brīvā domrakstā minēto, pār-

liecināmies, cik patstāvīga ir pate iz-

vēle.

Pēc institūta darbinieka pārrunām ar

Latviešu ļ Vācu Krievu

A r o (1 s i

zeni meit.
r.

zēni meit. zeni meit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Saimniecība

(lauksaimn., darzk., lopkop., majturīb.) .
Koku apstrādāšana

(.galdnieki, tēlnieki)
_

Metālu apstrādāšana
(elektrotechn., mēch. inž., atslēdznieki)

Būvniecība

Satiksmes arodi

Apģērbu arodi

(drebn. cepurn. tekstiln.)
P o 1i gr. p a p īra a p s t r.

(grāmatsējēji, burtliči)
Ķīmiska rupniec
Tirdzniecība
Kantora darbi.

_

Skolot., audzināt
Ārstniecība

(veselības un miesas kopšana) ....

M a k s 1a
_

Turpināt izglīt
Nenoteikti

6,3

4,5

27,0

4,9

19,4

0,9

9,2

0,2

0,3

0,7

7,7

4,5

2,0

27,7

4,9
10,9

2,0

1,0

1,0

1,0

2.9 I
i

32,8

25,7 1,3

4,1

8.

9.

0.

1.

2.

1,2
0,8

6,5
1,2

6,8

0,3

0,3

5,3
6,8

15,3

0,7

12,7
4,7

13,8

1,0
19,3

15,4

16,5

2,9

2,9

24,3

23,0

3.

4.

3,2

6,5
8,6
2,2

15,3

22,3
15,0
1,3

4,8
1,0

9,0
1,3

24,4
5,0

15,4

1,4

2,9
27,1

16,2

13,5

17,6
5. —

I
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Skats psīchotechnisko individuālpārbaudījumutelpā.

vecākiem, vai arī speciāla uzsaukuma

izdalīšanas tiem jāizpilda aptaujas ku-

rās, bez bērnu raksturošanas, jādod arī

ziņas par materiāliem apstākļiem un sa-

viem nodomiem.

Klašu audzinātāji jau oktobra beigās,

pēc informācijas sapulces institūtā, sa-

ņem izpildīšanai speciālas skolotāju ap-

taujas, kurās jāatzīmē skolēnu sekmes

mācības priekšmetos, izcilus intereses,

spējas un spilgtākās rakstura īpašības.
Nereti šīs aptaujas izpildītas kopēji no

visas paidagoģiskas padomes.

Pēc aptauju izpildīšanas bērnus pār-
bauda psīchotechniskā laborātorija.
Pārbaudes atsauksme dod īsu dažādiem

arodiem nepieciešamo spēju raksturo-

jumu.

Beidzot 1.—2. nedēļā pēc psīchotech-
niskās pārbaudes bērni ierodas uz pār-
runām padomdotuvē. Pirms pārrunām

vēl tos izmeklē speciāli arodu ārsti.

Visas sakopotās un apstrādātās ziņas un

atsauksmes arodizvēles padomdevējam

noder par pamatu pārrunām ar pašu

skolnieku un viņa vecākiem. Vispirms
te jānoskaidro vai nav pretrunas starp

tieksmēm un iespējamībām. Šīs pret-

runas var būt dažādas dabas: 1) ne-

piemērotība izvēlētam arodam; 2) ne-

spēja pie patreizējiem vecāku materiā-

liem apstākļiem sasniegt loloto mērķi.

Izeja kā pirmajā, tā otrajā gadījumā
bieži atrodama pārorientējoties uz kādu

citu, pēc dabas radniecīgu aroda gru-

pu. Padomdotuve mēģina arī visiem

arodu mācekļu kandidātiem sagādāt
vietas pie labiem sava aroda pratējiem

meisteriem un fabrikas darbnīcu vadī-

tājiem. Uzturot pastāvīgus sakarus ar

novietotiem mācekļiem un to apmācītā-

jiem, padomdotuve arī seko, lai mācekļi

turpinātu savu speciālo izglītību attie-

cīgās arodskolās. Trūcīgo mācekļu un

skolēnu (kam no padomdotuves ieteikts

turpināt izglītību) pabalstīšanai nodibi-

nāts speciāls fonds Dr. M. Mollera vār-

dā.

111 Psīchotechniskā laborāto-

rijā, Dr. R. Driļļa vadībā izved aroda

piemērotības pārbaudījumus, kā aroda

izvēles padomdotuves, tā arī Rīgas pil-
sētas un valsts iestāžu vajadzībām.

Laborātorijas darbības pamatā: 1) aro-
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Chronoskops reakcījas ātruma mērīšanai.

dv mācība, profesiografija, kas pēta un

noskaidro visus uz arodu attiecošos jau-

tājumus un 2) tā lietojamās psīcholoģi-

jas daļa, kas nodarbojas ar cilvēku ti-

poloģiju.

Visas ziņas par kāda aroda prasībām

sakopo attiecīgā aroda profesiogram-
mā. Materiālus profesiogrammas sastā-

dīšanai vāc: aptaujājot attiecīgo arodu

speciālistus, novērojot un pētot uz vie-

tas darba apstākļus, un prasības, strā-

dājot profesiogrammas sastādītājam pa-

šam kādu laiku šai darbā, izmantojot

literātūru un citus avotus. Zemāk pie-

vests j. p. institūtā sastādītās Rīgas

pilsētas ugunsdzēsēja profesiogrammas

paraugs:

A. Fiziskās īpašības.

Vecums: 23—30 gadi.

Augums: Augums, ievērojot lielo dar-

ba dažādību, nekrīt sevišķi svarā.

Vairums ugunsdzēsēju tomēr ir ga-

ra auguma.

Spēks: Nepieciešams labs spēks un dar-

ba jauda. Noguruma līknei jāuzrāda
laba izturība.

Rokas: Spēcīgas. Kustībām jābūt vei-

klām un noteiktām.

Kājas: Spēcīgas. Droša gaita, izturība

stāvēšanā, veiklība kāpšanā un lek-

šanā.

Redze: Asa redze ar abām acīm. Labs

acumērs un krāsu atšķirība.

Dzirde: Pilnīgi veseli dzirdes orgāni.

Sevišķa vērība piegriežama iekšējai

ausij. Laba skaņas un trokšņa virzie-

na noteikšanas spēja.

Sirds: Vesela sirds un asinsriņķošanas

sistēma.

Plaušas: Plaušām jābūt veselām un

spēcīgām. Elpošanai caur degunu jā-

norit pilnīgi brīvi.

Slimības, kas izslēdz un kavē aroda iz-

pildīšanu:

L Krītamā kaite.

2. Sirds un plaušu slimības.

3. Nervu un gara slimības.

4. Reiboņi.
5. Lēzenā pēda un līkas kājas.
6. Deguna polipi.
7. Narkomānija (alkoholisms v. t. t.).

B. Psīchiskās īpašības.

Vispārēja attīstība: Vidēja intelliģence.
Uzmanība: Spēja uzmanību pēc vaja-

dzības koncentrēt un sadalīt.

Atmiņa: Ātra vārdu, skaitļu, veidu,

krāsu un telpas iedalījuma iegaumē-

šana un pareiza atcere.

Prāts: Labas asociācijas un kombināci-

jas spējas. Ātrā teikumu un situācijas

uztvere. Techniskā attapība.

Psīchofiziskie procesi: Ātras un noteik-

tas kustības. Laba kustību koordinā-

cija. Ātras un noteiktas reakcijas uz

dotiem kairinājumiem.

Cv Morāliskās īpašības.

Pašaizliedzība. Drošsirdība. Kārtība.

Pienākuma apziņa. Kopības sajūta.

Spēja vadīt citu darbus un pašam pa-

klausīt.
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D. Vispārējās prasības.

Valoda: Skaidra izruna. Jāprot īsi un

konkrēti jautāt un tāpat atbildēt. Jā-

prot ātri un pareizi lasīt un rakstīt.

Matēmatika: Nepieciešami ģeometrijas

pamatjēdzieni. Jāprot aprēķināt lau-

kums un telpas tilpums.
Dabaszinības: Nepieciešami fizikas un

ķīmijas pamatjēdzieni. Jāpazīst da-

žādi materiāli. Jāatšķir ar ožu: ben-

cins, deggāze, acetilens, sēra gāze un

t. t.

Dzimtenes mācība: Jāorientējas ātri un

droši uz pilsētas un ēku plāniem.
Bez tam jāprot termometrs nolasīt, brī-

vi jāorientējas telefona grāmatā un

veikli jāapietas ar telefonu.

Zinot kādas prasības uzstāda viena vai

otra arodu grupa, psīchotechniskā la-

bērātorijā izstrādā attiecīgu pārbaudes
šēmu, kur ar atsevišķu testu palīdzību

mēģina noskaidrot pārbaudāmās perso-

nas spējas un veiksmes. Šai darbā pie-

lieto divus paņēmienus: 1) negatīvo iz-

lasi un 2) orientējošo pārbaudi (aroda
izvēles padomsniegšanai).

Negatīvo izlasi pielieto, ja uz kāda aro-

da brīvajām vietām pieteicies lielāks

skaits kandidātu. Ar psīchotechniskās

pārbaudes palīdzību nosaka, kuri no

viņiem vislabāki apmierina aroda pra-

sības, atmetot visus pārējos. Uzkrājo-
ties lielākam pārbaudes materiālu vai-

rumam, vai arī pie ļoti liela pārbaudāmo
skaita, iespējams uzstādīt attiecīgā aro-

da kandidātu vidējās caurmēra nor-

mas. Apstrādājot iegūtos datus ar aug-

stākās matēmatikas paņēmienu palīdzī-

bu, iespējams katrā testā uzstādīt zi-

nāmu salīdzinošu sasniegumu skalu, ar

kuras palīdzību var dot attiecīgā kan-

didāta vai pārbaudītās personas rak-

sturojumu. Šādas atzīmes par sasnie-

gumiem atsevišķos testos tiek sa-

kopotas psīchotechniskās pārbaudes
atsauksmes. Paši testi un pārbau-
des, atkarībā no aroda, mēdz būt

loti dažādi. Daļa testu izpildīti vien-

laicīgi kopā no lielākas pārbaudāmo

Enerģijas patēriņa noteikšana pie retināšanas.

grupas (grupu testi), daļa turpretim

izpildīta tikai no vienas personas

(individuālie testi). Speciālos pārbau-

dījumos šie individuālie testi bieži at-

gādina kandidāta nākošās prakses dar-

bu (t. s. modeļtesti), piem.: lidotāju

pārbaudei psīchotechn. labērātorijā uz-

stādīta vesela lidmašīna, kurā kandidā-

tam jāatdarina dažādi lidotāja prakses

uzdevumi, lokomotīves vadītājam jāva-

da pēc slīdošās kinofilmas lokomotīve

v. t. t.

Pārskatu par to, kādas pārbaudes psī-

chotechn. labērātorijā icveduse sniedz

sekoša tabele:

Psīchofechniski pārbaudīti:

Darba labākas izveidošanas nolūkā p.

lab., tāpat kā visas pārējās institūta

nodaļas uztur ciešus sakarus ar līdzī-

gām ārzemju iestādēm.

Uz arodu izvēli Kandidātu izlasei
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Sākot ar 1927. g. psīchotechniskā labo-

rātorijā uzsāka kopā ar Latv. Lauks.

Centrālbiedrību, arī zinātnisko darba

pētīšanu, ar nolūku rast labākus darba

paņēmienus un darba rīkus dažos lauk-

saimniecības darbos. No pirmā nedrošā

mēģinājuma, pētīt linu kulstītāju dar-

bu, pakāpeniski izauga daudz citu uz-

devumu, kuru veikšanai pie institūta

nodibināta sevišķa darbā raciona-

lizācijas nodala. Šīs nodaļas izvestie

pētījumi par cukurbiešu ravēšanu —

retināšanu, labības pļaušanu, āboliņa
žāvēšanu un linu kulstīšanu, deva ļoti

vērtīgas atziņas šo darbu uzlabošanai.

Sakarā ar šī darba straujo augšanu pla-
šumā un dziļumā pie zemkopības mi-

nistrijas nodibināts speciāls lauk-

saimniecības darba racionalizācijas in-

stitūts, kas pārņēma visu uz lauksaim-

niecību attiecošos jautājumu pētīšanu,

atstājot speciālu tēmatu apstrādāšanu

(uz sevišķu pasūtījumu) par darba rī-

kiem, enerģijas patēriņa lielumu v. t. 1.

psīchotechniskai laborātorijai.
Institūta direktors un līdzstrādnieki sa-

vus pētījumus un studijas publicējuši
kā Latvijā, tā ārzemēs, attiecīgā spe-

ciālā presē. Kopš 1930. g. institūts iz-

dod savus darbus latviešu un vācu va-

lodā sevišķos ziņojumos.

Institūts skaitās par locekli Starptau-
tiskā darba racionālizācijas institūtā un

Starptautiskā psīchotechniskā apvienī-

bā, kura uzticējuse Dr. M. Molleram šīs

apvienības informācijas biroja vadību.

Septītie latvju vispārējie dziesmu svētki Rīgā, 1931. g. Fot. Klio.
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RĪGAS PILSĒTAS VĒSTURISKAIS ARĶĪVS
A. FEUEREIZENS

Pilsētas vēsturiskā arķīva direktors

Arķiva zinātniskā nozīme

Baltijas arķīvu vēsture ir agrākās Vid-

zemes territorijas vēstures patiess at-

tēls. Līdz ar valsts patstāvības zaudē-

šanu nozuduši ari bijušo valsts varas or-

gānu arķīvi. Rīgas arķibīskapa arķīva

atliekas, kļūdamas 16. g. s. par Polijas

valsts arķīva sastāvdaļu, dalījās ar pē-

dējo savā liktenī un no Krievijas at-

griezās atkal Polijā tikai pēc pasaules

kara. Vidzemes ordeņa arķīva lielākā

daļa saglabāta, pateicoties šī arķīva pār-
vešanai 1621. g. uz Zviedrijas valsts ar-

ķīvu. No poļu, zviedru un krievu val-

dības laikiem uz tagadējās Latvijas ter-

ritorijas uzglabājušās tikai dažas maz-

nozīmīgas pārvaldes arķīvu atliekas. Po-

ļu valdības kancelejas atsevišķas aktis

tagad atrastas Maskavā, Lietuvas me-

trikas arķīvā. Zviedru un krievu ģe-

nerālgubernātoru arķīvs, kura dzimtene

jau no pirmās dienas ir Rīgas pilsēta,
pēc evakuācijas pasaules kara laikā

1915. g., nav vairs atdabūts un tagad

pieder Igaunijas valsts arķīvam. Uz

Latviju pēc kara ir atvesta no Pēterpils

vienīgi daļa Kurzemes hercogu arķīva.

Rīgas arķīva īpatnējā vieta starp Bal-

tijas arķīviem un viņa nozīme ziemeļ-
austrumu Eiropas vēstures pētīšanā uz-

skatāma kā šī arķīva vēstures katastro-

fu rezultāts. Rīgas pilsēta dibināta 1201.

gadā un viņas arķīvā atrodami doku-

menti līdz 1220. gadam un tādēļ šis

arķīvs uzskatāms par vecāko ne tikai

Latvijā, bet Baltijas austrumos vispār.
Šī arķīva 30 vecākie oriģināldokumenti
no 1220.—1250. gadam skaita ziņā pār-

sniedz nevien arķibīskapa kapituļa ar-

ķīva atlikušos dokumentus, kuri gan

sniedzas līdz 1206. gadam, bet arī Rēve-

les pilsētas arķīva dokumentus, kur

vecākais akts dātēts ar 1237. gadu. Arī

no viduslaiku pilsētu grāmatām Rīgai
vēl uzglabājusēs parādu grāmata no

1286.—1352- g., kas arī ir vecāks

dokuments nekā Rēveles pilsētas grā-
matas no 1312. gada, kaut gan šīs grā-

matas pārsteidz ar savu pilnību.

Neraugoties uz savu vecumu Rīgas pil-
sētas arķīva viduslaiku dokumenti, sa-

līdzinot ar Rēveles arķīva bagātībām,
uzrāda tik lielus trūkumus un naba-

dzību, ka viņu nozīme neatbilst Rīgas

pilsētas, kā Vidzemes Hansas pil-
sētu priekšposteņa tā laika stāvoklim.

Kā izņēmums minami oriģināldokumen-
ti krievu valodā, kas sākas ar ievēro-

jamo 1229. gadā noslēgto tirdzniecības

līgumu starp vācu tirgotājiem un Smo-

ļensku. Tik bagātīgā skaitā un tādā

vecumā dokumenti nav sastopami pat

nevienā Krievijas arķīvā. Kā minētie

vecie tirdzniecības līgumi, tāpat Ruthe-

nica-Mosoovitica nodaļas plašā kores-

pondence ar savu valodas bagātību:
baltkrievu, lielkrīevu, latīņu, viduslejas-
vācu, bet no 16. g. s. vidus arī poļu un

augšvācu, izceļ Rīgas pilsētas starptau-
tisko stāvokli Austrumbaltijas tirdznie-

cībā un satiksmē, jau no pilsētas vē-

stures sākuma.

Šī, kā liekas, bez lielākiem trūkumiem

uzglabātā nodaļa ir avots ar īpatnēju

vērtību ne tikai Daugavas tirdzniecības

vēsturei, bet arī ar oriģināldokumen-
tiem tik nabadzīgās Baltkrievijas un

Lietuvas vēstures pētīšanai.

Ar līdzīgu pilnību ir uzglabājusēs arī ko-

respondence no Vidzemes ordeņa valsts

sabrukuma laikmeta (1555.—1562.) Au-

lico Polonica sūtniecības aktis un Po-

lonica līdz 1621. Še atrodami bagātīgi
materiāli, kas raksturo Polijas admini-
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strāciju un rekatolizācijas tieksmes au-

strumos; tagad šos dokumentus var iz-

mantot kā avotu Polijas iekšējās vēstu-

res pētīšanai laikā no 16. g. s. beigām

līdz 17. g. s. sākumam.

Arķīva sastāva galvenā daļa tomēr ie-

sākas ar zviedru laikmetu (no 1621. g.).

Par cik tādas pilsētas, kas vienmēr

bijuse provinces metropole, arķīvs var

dot papildinājumu, resp. atvietojumu

valdības arķīvam, par tik ir viņa no-

zīme šīs provinces vēsturiskā lomā, kā-

da tai piekrīt priekš šīm valstīm, Po-

lijas, Krievijas un Zviedrijas, kļūstot

par atslēgu šo valstu nostiprināšanas

tieksmēm pie Baltijas jūras, lai pār-

valdītu šo jūru. — Līdzīgā kārtā ar-

ķīva materālu vērtība dibinās uz Rī-

gas izcilus stāvokli kādu tā ieņēma mi-

nētās 3 valstīs Baltijas jūras tirdzniecī-

bas vēsturē. Rīga pārvaldīja Polijas
tirdzniecību pa Daugavu un nostājās

blakus Dancigai, vēlāk kā pirmā tirdz-

niecības pilsēta viņa sekmīgi konkurēja
ar Pēterpili. Šī Rīgas pilsētas vēstu-

riskā loma paceļ viņas arķīva vērtību,

kā vēstures pētīšanas avotu, pāri kā-

das citas provinces lielākās pilsētas ar-

ķīvam un piešķir viņam straptautisku
nozīmi.

Rīgas kanceleja.

Rīgas arķīva sākumi meklējami pilsē-
tas kancelejas darbības gaitā, no kuras

radušies arķīva dokumenti. Vārdu

ķīvs" sastopam 16. gadsimteņa pēdē-

jos gados, par arķīvāra amatu un dar-

bību kaut ko dzirdam gadsimteni vē-

lāk, bet par arķīva pārzināšanu moder-

nā nozīmē, varam runāt tikai sākot ar

19. gadsimteņa pēdējo ceturksni. Vē-

sturiski dati par viduslaiku kancelejas
darbību grūti sameklējami. Tos atro-

dam agrāko bagātīgo kancelejas darbu

pārpalikumos, kas tagad uzskatāmi kā

vēsturiski pieminekļi. — Šo dokumentu

atvietojumu un pilnīgāku pārskatu par

agrāko laiku kancelejas darbības rak-

sturu varētu iegūt, sistēmātiski ievācot

ārzemju arķīvos Rīgas agrāko kores-

pondenci. Šinī virzienā pirmie mēģinā-

jumi iesākti, uzņemot sakarus ar Dan-

ci gas un Rēvelēs arķīviem.

Turpmāk mums nāktos apstāties pie

svarīgāko arķīva dokumentu uzskaitī-

šanas un uzturēšanas.

Rīgas pilsētas kancelejas nodibināšanās

attiecas uz to pašu laika sprīdi, kad (ap
1250. g.) Ziemelvācijas pilsētu pārval-
des, pieaugot darījumu skaitam, sāka

tos nokārtot rakstiski. Sevišķi pilsē-
tas rakstveži veica pilsētas korespon-

denci, strādājot šim nolūkam ierādītās

istabās pilsētas rātsnamā vai atsevišķās
rakstvežu telpās. lerīkoja dažāda no-

saukuma pilsētas grāmatas, to starpā

arī parādu grāmatas, kurās atzīmēja vi-

su, ko vēlējās vēlāk kādreiz sameklēt,

jeb atstāt nākošo paaudžu ievērībai.

Rīgas pilsētas viduslaiku grāmatās, lai-

kā no 1286.—1564. gadam, atrodam 50

galveno rakstvežu un līdzās vēl tikpat
daudz citu rokrakstu, tomēr retos gadī-

jumos izdevies šos rokrakstus identifi-

cēt ar zināmu pilsētas rakstvežu vār-

diem. — 1330. gadā, ievērojamā pade-
vības dokumentā (Suhnebrief) ordeņa
mestram pirmo reiz minēts „notarius

civitatis" Andreas. — Tikai sākot ar 15.

gadsimteņa vidu iespējams konstatēt ap

15 pilsētas rakstvežu vārdus, to starpā

pazīstamo Hermani Helevegu, kurš sa-

rakstījis pilsētas kroniku un kuram uz-

dots sastādīt 1452. gadā notikušo Kirch-

holmas līgumu, kā arī Johannu Lohmūl-

leru, pilsētas rakstvedi un reformācijas
laika sindiku.

Viens no vecākiem un skaistākiem Rī-

gas kancelejas rakstu mākslas piemine-

kļiem ir kāds ap 1300. gadu rokrakstā

izgatavots Rīgas pilsētas tiesību sako-

pojums, tā sauktie Rīgas statūti. Šis

krājums aptver 62 pergamentu lapas m

folio; vēlākā laikā šis darbs iesiets sti-

pros ozola koka vākos, pārvilkts ar brū-

nu, strīpotu ādu un izgreznots misiņa

apkalumiem. Lapu malās vēl tagad re-

dzami adatu dūrieni, kurus rakstītājs

izlietojis līniju novilkšanai. Reģistrim,
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virsrakstiem un lieliem sākuma burtiem

izlietota sarkana krāsa tomēr iniciāli ne

vienmēr izkrāsoti.

Vecākā Rīgas pilsētas grāmata — pa-

rādu grāmata laikam no 1286.—1352. jau

pirmā pastāvēšanas gadsimtenī dod ie-

spēju atzīt pilsētu par saimniecības cen-

tru apkārtējām līvu, latvju, igauņu un

pat baltkrievu, lielkrievu un leišu tau-

tām.

Ja Rīgas pilsētas grāmatu sarakstā uz-

ņemtu arī tos materiālus, par kuriem ir

ziņas, ka tie zuduši, tad izrādās ka Rī-

gas arķīvs nav bijis nabadzīgāks par

Rēveles arķīvu. Vispirms jāmin kāda

ķemerejas grāmata no 1315. gada; bet

sākot ar 1348. gadu atrodami visi ķe-

merejas reģistri. Atrasta arī kādas ma-

sīvas, no 1347.—1387. gadam lietotas

grāmatas dajas; šinī grāmatā ierakstīti

visi rātes izsūtīto papīru noraksti. Man-

tojumu grāmata zemes īpašumu ierak-

stiem v. t. t., pastāvēja jau no 1350. g.,

tāpat zemes grāmata (Landbuch) bija

jau 1438. g. patrimoniālā apgabalā eso-

šo zemju ierakstīšanai. Grāmatas par

ienākumiem no pilsētas zemes īpašu-
miem libri redituum atrodamas, sākot

ar 1334. g.

Ja ievēro, ka ap 1347. gadu sāka lietot

jaunu, greznu, zeltītu zīmogu, toreizējo

zīmogu griezēju meistardarbu, kurā, kā

spēka zimbols, lietota lauvas galva vār-

tu lokā, tad jānāk pie slēdziena, ka ap

14. g. vidu iestājies Rīgas pilsētas kan-

celejas kārtības uzplaukums.
Šinī pat laikā arī Rēvelē sākas ārkār-

tēja visādu kancelejas grāmatu bagā-
tība.

Daudzo grāmatu vešana un plašā ko-

respondence, kādu Rīgai uzlika viņas
stāvoklis Hansas pilsētu savienībā, iz-

sauca vajadzību pēc noteiktas kancele-

jas darbības. Šāds kancelejas darbs,

domājams, norisinājās jau no pilsētas

pastāvēšanas pirmiem gadiem viņas

rātsnamā, un proti: vecajā rātsnamā,

kurš līdz 1334. gadam atradās pie Tir-

goņu ielas, pie rātsvārtiem, Rožu un

Zirgu ielas stūrī. Sākot ar 14. g. s. bei-

gām un 15. g. s. sākumu atsevišķas tel-

pas apzīmētas kā „notaria", „notaria ci-

vitatis" un „casa scriptorum", bet kādu

citu telpu nosauca par „boda notarii"

skrīvera pajumti (des scrvvers boden).
Ir iespējams konstatēt, ka pilsētas rakst-

vežiem un viņu darbam paredzētas tel-

pas, kuras, sākot ar 1420. gadu, dabūja

sevišķu nosaukumu ka „scriverie",

„schryverey", atradās otrā rātsnamā un

proti: pie mājas L. Jaunavu ielā, kuru

atvietoja 1749. gadā uzceltais un vēl

tagad pastāvošais rātsnams.

Dokumentus, kurus vajadzēja turēt se-

višķi drošā vietā, uzticēja pilsētas ķe-

merejas pārziņa, ka pilsētas kases, man-

tas un rātes sudraba pārvaldītāja, se-

višķai apsardzībai. — Tā 1447. gadā kā-

das dievbijīgas organizācijas dibināša-

nas raksts nodots uzglabāšanai „rātes

kambaros", bet otru eksemplāru atstāj

iestādes dibinātāju glabāšanā. Kādu

rentes līgumu par pilsētai maksājamo
renti nodod ķemerejā uzglabāšanai bir-

ģermeistera lādē. Arī Rēvelē sastopam

kādu „promptuarium proconsulis" —

Būrgermeistergelass (1381.).
Dokumentu uzglabāšanai bija paredzē-
tas rātsnamā sevišķas telpas, kas re-

dzams no 1507. g. izgatavota reģistra,
kuru sastādījuši uz rātes lēmuma pa-

mata abi mantziņi (Kāmmerer) un pil-
sētas rakstvedis. Šinī reģistri atrodam

vēl tagad uzglabājušos viduslaiku per-

gamentu oriģinālus, privilēģijas un lī-

gumus ar abiem zemes kungiem un or-

deņa mestru, kā arī tirdzniecības līgu-

mus un tirdzniecības privilēģijas ar ār-

zemju valdniekiem, un, beidzot, pilsē-
tas īpašumu dokumentus. Uz visiem

šiem dokumentiem redzamas toreizējās

signatūras — lielie un mazie burti (Ma-

juskeji un Minuskeli) ka arī skaitju zī-

mes AI, AII, AIII," ai, all, aili v. t. t.

1507. g. sastādītais reģistrs ir bijis pa-

raugs visiem vēlākiem arķīva reģistriem.

Kaut gan šī reģistra sastādīšanu izsauca

praktiska vajadzība, fiksēt pilsētas sa-

tversmes, tiesību un saimnieciskās dzī-

ves dokumentāros pamatojumus, tomēr
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viņu var uzskatīt arī par pirmo Rīgas

arķīva reģistri.

Tāpat 1598. gada kancelejas iekārtas no-

teikumi nosaka, ka orīģinālprivilēģiju,

kā arī rentes un dzimtsgrāmafu uzgla-
bāšanas vieta ir ķemereja, līdz ar to arī

aizrādīts, kā šiem dokumentiem turp-

māk jāpaliek ķemerejā un tie nav pār-

vedami uz jaunām kancelejas telpām.

No teiktā redzam, ka jau viduslaikos

pastāvējuši daži norādījumi un notei-

kumi par arķīva pārvaldīšanu, proti: ar

noteikumiem regulēta kancelejas dar-

bība, noteikta dokumentu uzglabāšanas
vieta un dokumentu reģistrs, bet tomēr

par arķīva iekārtu kā tādu vēl nevar

būt runa, jo trūka attiecīga orgāna un

tāds nebija arī vēl 16. g. simteņa beigās,
kad Rīgas pilsētas kancelejas darbība

uzrādīja tādu gatavības pakāpi, kas at-

ļāva šīs darbības turpmāko attīstību arī

pēc rātes atcelšanas.

1596./1597. gadā vecā rātsnama austru-

mu pusē piebūvēja sevišķas kancelejas

telpas. Būves beigšanu vēl tagad atgā-
dina akmens ģērbonis (Doma muzejā)

ar 1596. gada skaitli zem kura zīmēts

lauva, kurš tura pilsētas mazo ģērboni:
sakrustotas atslēgas ar krustu. Šī pie-
būve pie rātsnama, kurš izceļas ar sa-

vu torni, labi saskatāma uz Niklasa Mo-

lina spiestuvē 1612. gadā izgatavotas li-

togrāfijas. Pati litogrāfija (Kupferstich)
ir viens no Doma muzeja retumiem.

Kancelejas pārvietošana jaunās telpās
notika Sveču dienā, 1598. gadā 2. fe-

bruārī. Rātes sindikus Dāvids Hilchens,

visas rātes un kancelejas personāla klāt-

būtnē sacīja šim gadījumam piemēro-
tu svētku runu latīņu un vācu valodās.

Kaut gan šī notikuma garīgais iedves-

motājs būs bijis pats Hilchens, tomēr

notikuma nozīmi viņš domāja izceļam
vēl vairāk, pieskaitot to rātes pēdējo
gadu ieguvumiem.

Vispirms jāatzīmē kārtības nodibināša-

na pēc pilsoņu nemieriem pilsētā, tad

noteikumu pieņemšana par bāriņiem un

aizgādņiem, pirmās drukātavas nodibi-

nāšana Rīgā un Vidzemē. Līdztekus mi-

nētam viņš nostādīja Rīgas rātes kan-

celejas pārorganizēšanu. Šis izglītotais
humānists un valstsvīrs ņēma personīgi

dalību visu minēto jaunievedumu ierosi-

nāšanā un reālizēšanā.

Starp citu viņš lika rātei priekšā uzdot

viņam, sakarā ar kādu Vācijas ceļoju-

mu, iepazīties ar vēlamiem priekšliku-
miem kancelejas iekārtas uzlabošanai.

Sakarā ar to viņam atsevišķos gadī-

jumos bija iespējams atsaukties uz Dan-

cigas, Tomas un Elbingas piemēriem.

1598. g. 2. februārī izdotie kancelejas ie-

kārtas noteikumi satur 26 punktus un

sīkumos nosaka kancelejas darbību.

Virsuzraudzība piekrita tā sauktiem

kancelejas kungiem, kollēģijai, kura sa-

stāvēja no birģermeistera, diviem rāts-

vīriem un sindika. Minētai kollēģijai bi-

ja uzdots, regulāri apmeklējot kance-

leju, bet sevišķi ikgadējās kancelejas re-

vīzijās, pārraudzīt kancelejas darbības

saskaņošanu ar noteikumiem, dot at-

tiecīgus rīkojumus, un iesniegt par to

ziņojumu rātei. Ikdienas kancelejas uz-

raudzībai iecēla kancelejas inspektoru,
kura pienākumi zināmā mērā līdzinājās
sindika palīga pienākumiem un pēc zi-

nāma laika tos arī uzdeva sindika palī-

gam. Kancelejas tiešā vadība un kance-

lejas darbu sadalīšana atradās sindika,

rātes juriskonsulta un virssekretāra ro-

kās.

Rātes viduslaiku rakstītavu, tagad sā-

ka saukt par „cancellaria" «kanceleju"

un viņā nodarbojās pilsētas sekretārs,

substitūti un zemākais kancelejas per-

sonāls.

Pēc ordeņa valsts sabrukuma sākās

jauns posms arī Rīgas rātes darbvedībā.

Ilggadīgais pilsētas sekretārs Bernhards

Breuls 1563. g. pamatoja savu atlūgu-

mos no amata ar to, ka viņu pārāk ap-

grūtinot daudzās darīšanas satiksmē ar

jauno poļu virskundzību. Zemākā tiesā,

kuras sūdzības instanču (apelācijas)
kārtībā iesniedza rātei, nodibināja tiesas

rakstveža amatu. Rātes, kā virstiesas

protokolus sastādīja sekretārs un 1581.

g. pieņemtā tiesu iekārtā tas nosaukts
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Vēsturiska arķīva vecākais dokuments no 1220. Rīgas bīskapa Alberta raksts par hospitāļa dibināšanu.

par virssekretāru, bet kā amatpersona

ar šo nosaukumu sastopams tikai sā-

kot ar 1594. g. Līdz rātes atcelšanai,

1889. g., bijuši 55 virssekretāri un viņi

visi, izņemot 7, kuru darbību pārtrau-

kuse nāve, beiguši savu amatu kā rā-

tes locekļi.

Modernās, tīri administrātīvās pilsētas
valdes sekretāra vārds, sākot ar 1878.

g., piegriežas atkal vecākām tradicijām.

Nodibinājās vienota centrāla kancele-

ja visam pilsētas pārvaldes un tiesas

aparātam. Toreiz vēl nepazina decen-

trālizēto iekārtu ar atsevišķu sekretāru

un kanceleju katrai subordinētai iestā-

dei. Virssekretāram pienācās vest če-

trus dažādus rātes protokolus: publi-

skos (publica) un kamerālos (cameralia)

pārvaldes vajadzībām, kā arī virstiesas

protokolus (judicialia un decreta) un

darboties veselā rindā subordinētu ie-

stāžu, kā: pilstīesā (Burggrafengericht)

konsistorijā un zemes tiesā (Landvog-
teigericht). Kā izņēmums atzīmējams
tiesas rakstvedis pie zemnieku tie-

sas (Unter- oder Vogteigericht) kura

funkcijas bija ierobežotas tanī ziņā, ka

testamentu izstrādāšana, mantojumu sa-

rakstu (Nachlassinventarien) sarakstu

sastādīšana v. t. t. uz 1591. g. 1. novem-

brī izdotās aizbildniecības iekārtas pa-

mata piekrita bāriņu sekretāram pie

jaunās bāriņu valdes. 1594. g. ieceltam

bāriņu sekretāram uzlika par pienāku-

mu vest kareivju rēķinus un kvīšu grā-

matas. 1615. gadā viņš pārņēma no

virssekretāra zemes tiesas (Landvogtei)

protokolu vešanu, līdz kamēr 1637. g.

nodibināja sevišķu zemes un munstura

(karavīru lietu) sekretāriātu. Kamēr pie

tiesu sekretāriem iesākumā novērojams

ilgāks dienesta laiks šinī amatā, citi se-

kretāri pēc 2—3 gadēja kancelejas dar-

ba pastāvīgi avansēja, pie kam parastā
avansēšanas gaita bija sekošā: zemes

tiesas sekretāriāts, bāriņu un tiesas se-

kretāra amats, virssekretārs un beidzot

rātskungs. Tā sekretāriātā pamazām iz-

veidojās slēgta, patstāvīgi kāpjoša hi-

rarķija. Sekretāru titulis „mācīts" vai

„augsti mācīts" norāda uz to, kā šīs

personas bijušas ar augstāku vai pat ar

universitātes izglītību, tad arī sapro-

tams, kā sekretāriāts savā ziņā bija ju-

ridiski izglītota un praktiskā darbā vin-

grināta rezerve rātes sastāva papildinā-
šanai.

Rātskancelejas centralizācijas principu

pastiprināja vēl vairāk, pieņemot latī-

ņu un vācu lietām divus darbvežus
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(Koncipistus), kuri vēlāk avansēja reģi-

strātora vai notāra amatā. Viņu uzde-

vums bija izgatavot protokolus tīrrak-

stā un izgatavot protokolu alfabēta re-

ģistri. Bez šī pienākuma viņi patstāvī-

gi sastādīja protokolus un rēķinus da-

žādās pārvaldes nozarēs, kā: ķemerejā,

cunftu pārvaldē, un darbojās baznīcu

un hospitāļu administrācijā.

Kaut gan korespondence ar poļu val-

dības iestādēm notika latīņu valodā un

pilsēta kā pastāvīgu aģentu pie poļu

galma uzturēja sevišķu galma sekretāru,

tomēr satiksme ar poļu zemākiem ie-

rēdņiem un rosīgā tirdzniecība ar poļu-
baltkrievu aizmuguri izsauca vajadzību

nodibināt sevišķu rakstvedi poļu un

krievu lietu kārtošanai.

Arķivs.

Ja arī kancelejas budžetā nebija pare-

dzēts ne arķīvāra amats nedz arī at-

zīmēti tāda amata pienākumi, tad jā-
saka ka korespondences un arķīva aktu

lietišķā apstrādāšanā un uzglabāšanā

svarīga nozīme piekrita mācīta kance-

lejas personāla lielajam skaitam un vi-

ņa darbību sīkumos regulējošiem kan-

celejas noteikumiem.

Kancelejas noteikumu 3. pants uzliek

virssekretāram un sekretāram par pie-
nākumu rūpēties par to, ka visi doku-

menti un citi pilsētas pārvaldes raksti,

pēc viņu publikācijas nekavējoties no-

dodami jaunā kancelejā, kurā turpmāk

koncentrējama visa sarakstīšanās tiesu

un citās lietās. Šie paši noteikumi at-

tiecas arī uz sindiku un citiem rātes

locekļiem, kuri tāpat kā sekretāri, ņem-
dami papīrus mājā, nodarīja kancelejai
lielus zaudējumus.
Rakstus uzglabāja kancelejas dibenista-

bā, kura apzīmēta par arķīvu.
Virs durvīm izliktais latīņu burtiem zī-

mētais uzraksts svinīgā stīlā paziņoja,
ka Rīgas dome šo arķīvu svinīgi atklā-

juse 1598. g., kā pieminekli un uzglabā-
šanas vietu tiesībām, brīvībām, kā arī

domes un pilsoņu doto padomu rakstu

uzglabāšanai, tāpat uzrakstā bija teikts,

ka arķīvs atklāts Nikolaja Eckes, bir-

ģermeistera Heinricha von Ulenbrocka,

Vogta, ķēnišķīgā sekretāra un sindika

Dāvida Hilchena, Otto Kannes un Rat-

maņa vadībā.

Par arķīva centralizācijas izņēmumu uz-

skatāms, tas, ka orīģinālprivilēģijas, ren-

tes un mantojumu grāmatas palika ķe-

merējā, sevišķi drošā glabātuvē un tās

drīkstēja izņemt tikai kancelejas kun-

ga un mantziņa (Kāmmerer) klātbūtnē.

Kancelejas reorganizācijas laikā ar se-

kretāriem slēgtos dienesta līgumos un

tāpat 1618. un 1620. g. kancelejas revī-

zijās pirmo reizi sastopam atzīmētas

protokolu un darījumu grāmatas, kuru

sērijas, vestas līdz jaunākam laikam,

lielā mērā paplašina arķīva materiālus.

No virssekretāra rakstītiem četri pro-

tokoliem uzglabājušies „Publica", t. i.

īstie Domes protokoli, tikai vienā sēju-

mā no 1603.—1605. g., bet visi sākot ar

1643. g. Cik liels ir protokolu zaudē-

jums redzam, salīdzinot ar Rēveli, kur

nepārtraukta protokolu rinda sākas jau

ar 1526. g. Vienīgā, līdz vecākiem lai-

kiem uzglabājusies protokolu sērija ir

„Decreta" vai sodu grāmata, kuras sā-

kums skaitās no 1563. g., kamēr tiesu

protokoli ,Judicialia" un „Cameralia"
sākas tikai ar 1652. resp. 1657. g. Kon-

sistorijas protokolu rinda sākas no 1637.

g., bet pilstiesas protokoli tikai ar 1663.

g. No pēdējiem gan vēl atrodami uz-

metumi divos sējumos (1581.—1617.).
Virssekretāra vesto protokolu sākuma

sakrišana ar inventūras uzņēmumu, kas

izdarīts pēc kancelejas lielā ugunsgrēka
1674. g. 9. februārī rāda, ka uguns ka-

tastrofa skārusi ne tikai viduslaiku lie-

tas vien, bet iznīcinājuse arī lielu daļu

17. gadsimteņa dokumentus. No tiem

protokoliem, kurus nācās vest tiesu se-

kretāram un bāriņu sekretāram viņu

amata sākumā (1594./1595.) atrodami ze-

mes tiesas „Civilia" protokoli no 1640.,

~Criminalia" no 1656. g., bāriņu tiesas

protokoli no 1652., testamentu grāma-
tas no 1655. un mantojumu saraksti no
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1661. g. No otras puses 1620. gada kan-

celejas revīzijā izrādījās, ka te atrodas

mēru valdes (Wettgericht) protokoli, ti-

kai no 1613. g., valdes (Amtsgericht)

no 1614. un Kemerejas protokoli no

1616.

Tā tad trūkumi nav pierakstāmi tikai

ugunsgrēkam vien, bet arī kancelejas

paviršībām un trūkumiem, ko uzkrīto-

ši pierāda tas, ka uz biežajiem Rīgas

aģentu ziņojumiem Polijas galmam, uz-

glabājušās ļoti maz Rīgas rātes atbildes

rakstu tīrrakstā vai uzmetumos. Izskai-

drojumu dod biežās galma sekretāru

sūdzības, ka ziņojumi palikuši bez at-

bildes, piemēram: uz 11 vēstulēm nav

saņemta neviena atbilde; kā 6,8, vai pat

9 nedēļu laikā nav saņemtas instrukci-

jas, jeb ari 4 reizes nesekmīgi lūgts pēc
tiesu aktīm. Tas norāda uz toreizējo

lietu vadītāju neparasto nolaidību. Jā-

ņem gan vērā, ka tas noticis smagajā

poļu-zviedru kara laikā un ka toreiz

kanceleju pārslogoja arī lēgātu ziņojumi

Polijas galmam, kur vajadzēja izkarot

veselu rindu procesu ar Polijas varas

vīriem un jēzuitiem par pilsētas īpa-
šumu stāvokli.

Kad 20 gadus pēc kancelejas noteikumu

izdošanas 1618. gadā kancelejas kungi
sanāca uz pirmo apspriedi par kancele-

jas savešanu kārtībā un tās reformē-

šanu, tie vispirms atzina, ka lietas kas

kancelejā trūka, ievācamas no privātām

personām, pie kurām tās atrodas. No-

lēma izgatavot reģistrus visām rātes ie-

stādēm, kā: ķemerejai, landvogtejai,

munsterejai un amatnieku pārvaldei

(Schragen), svaru valdei (Wette), baz-

nīcām un hospitāļiem, un uzglabāt tos

ķemerējā, lai būtu pie rokas. Sakarā ar

šo, virssekretārs ziņoja, ka protokoli un

izejošo rakstu uzmetumi zemākā tiesā

(Untergericht) 7 gadus, betkancelejā jau
30 gadus nav izgatavoti tīrrakstā. Tādas

uzkrātas un nenokārtotas papīru masas,

kā izrādījās, sākot ar 1581. gadu, kaitēja

vispārējai kārtībai, nemaz nerunājot par

iespēju papīrus nozaudēt.

Citi dokumenti uzglabājušies, pafeioo-

ties vienīgi dažu ierēdņu cītībai, piem.:

reģistrators Heinrichs Lademachers

1637. g. sakopojis 3 sējumos zemes tie-

sas (Landgericht) protokolus, sākot ar

1547. gadu. Šie dokumenti ir jo vērtīgi

tādēļ, ka toreizējo Landvogtejas sekre-

tāru Otto Kannes un Laurentija Eiches

protokoli no 1579.—1607. g. pazuduši,

varbūt, sadeguši.
Šinī kancelejas reformēšanas laikā atzī-

mējama vēlākā, tā sauktā ārējā arķī-

va atsevišķu apakšnodaļu nodibināša-

nās, kā to prasīja kancelejas prakse, ap-

zīmējot lietas pēc darījuma rakstura.

1620. g. kancelejas revīzijā protonona-
rius Joh. Flints cēla priekšā apstrādā-

tās Acta Jesuitica, Dunemundensia, Sub-

castrensia (priekšpilsētu lietas) Cur-

landica, Aulica, pie kam viņam tika uz-

dots šīs lietas turpmāk pārrakstīt un

pievienot tām reģistrus un izvilkumus.

Šādi un līdzīgi nosaukumi sastopami re-

ģistri, kuru koriģējis arķīvārs Joh. Wit-

te. Tas izgatavots vēl līdz 1657. gadam

un uzskatāms par «Kancelejas arķīva"

pirmo arķīva reģistri.

Pilnīgus un kā formas, tā satura ziņā

priekšzīmīgus dokumentu reģistrus vai-

rākām apakšnodaļām pagatavoja Jo-
hannis Šeibe, kurš rātes dienestā ie-

stājās 1634. gadā. Pirms tam viņš kal-

poja Vidzemes ģenerālgubernātora kan-

celejā, kura sākot ar tās nodibināšanu,

bija pazīstama ar savu priekšzīmīgo ie-

kārtu. 1647. gadā mirušais Joh. Šeibe

bija pirmā Rīgas pilsētas arķīvāra priekš-
tecis.

Ja kāda pilsēta grūtos laikos noderē-

juse kā patvērums un aizsargs, tad arī

viņas arķīvam jau no ārienes jāatstāj

drošas glabātuves iespaids. Tādēļ arī

valdības augstākais pārstāvis Vidzemē

uzskatīja Rīgas pilsētas arķīvu par

valsts dokumentu piemērotu glabātuvi,
kamēr vēl nebija droša valdības arķī-

va. Kad ģenerālgubernātors Joh. Skvtte

svinīgi atklāja Tērbatas ūniversitāti,

viņš nosūtīja norakstus no ķēniņa Gu-

stava Ādolfa universitātei dāvātā pri-

vilēģiju un donācijas raksta, par ūniver-
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sitātes uzturēšanai piešķirtām muižām,

pilsgrafam, birģermeisteram un Rīgas

rātei, lai tā to uzglabātu savā drošā ar-

ķīvā, lai pēc visādu briesmu un citiem

ārkārtējiem gadījumiem privilēģiju

raksts būtu pieejams. Par to kāda no-

zīme bijuse Rīgas arķīvam redzam no

tā, ka ģenerālgubernāfors par raksta uz-

glabāšanu, starp citu saka: „m euer

Edlen, Ehrenvesten archivis umb aller-

handt Gefahr und andere casus fortui-

tos, auch propter iniqua tempora, weiln

dero Stadt wieder dergleichen Fālle als

ein asvlum alleweg gewesen, niederge-

leget werden mochten. Dahin man dess-

falls hinwiederumb Recurs nehmen und

solcher Privilegien wiederumb aus ge-

melten ihren archivis habhaff sein kon-

ne". Šī, Tērbatā, ar 1632. g. 2. novem-

bri datētā vēstule un tāpat ar Tērbatas

pilstiesas priekšsēdētāja parakstu un zī-

mogu svinīgi apliecinātais privilēģijas
raksta noraksts vēl tagad uzglabājas rā-

tes arķīvā.

Kancelejas revīzija 1646. g. no jauna

grieza rātes uzmanību uz to, kā dau-

dzas lietas, aktis un privilēģijas uzgla-

bājās šur tur kancelejā un kā tās save-

damas kārtībā. Toreiz kancelejas pār-
zinis ((Kanzleiherr) bija Melchiors

Fuchs, kas no kancelejas darbinieka bi-

ja avansējis līdz virssekretāra un rāts-

vīra amatam. leteica izgatavot «ģene-
rāldirektori ju" jeb vispārēju veco un

jauno tiesību un privilēģiju jeb visu

«Acta publica" reģistri. Tāpat lika

priekšā saskaņot pilsētas privilēģiju un

tiesību noteikumus un vest reģistri vi-

siem darījumiem, sevišķi nolīgumiem
ar ģenerālgubernātoriem.
Piekrītot birģermeistera Andreas Koye

priekšlikumam, dome nolēma kancele-

jas lietu labākai nostādīšanai dibināt

atsevišķu amatu, jo šis darbs prasa vie-

na ierēdņa pilnu darba spēku. Tādā

kārtā 1647. g. sākumā par Rīgas pilsē-
tas arķīvāru, sekretāra pakāpē, pieņē-
ma Johannes Vitti, kurš bija beidzis

Leidenes ūniversitāti un jau 7 gadus
darbojies kā Rīgas pilsētas pārstāvis

pie zviedru galma. 1651. gadā, sasnie-

dzis tiesas sekretāra pakāpi, viņš kan-

celejas revīzijā varēja sniegt plašāku
darbības pārskatu. Kā arķīvārs viņš

vispirms sameklējis vajadzīgās aktis un

tās novietojis savā vietā. Tāpat bija
ievesti arī priekšā rakstītie arķīva re-

ģistri, pirmkārt viens kancelejas arķīva

reģistris un pilsētas privilēģiju saraksts

vācu valodā. Šie divi reģistri arī vēlāk

noderējuši kā bāze pilsētas turpmākiem

t. s. iekšējā un ārējā arķīva reģistriem.

Tāpat viņš ierīkoja sarakstu līdz ar iz-

vilkumiem no ķēniņa rakstiem un re-

zolūcijām.
1648. gadā ar Joh. Vitte noslēgtais die-

nesta līgums uzlika viņam par pienāku-

mu uz arķīva dokumentu pamata sa-

stādīt tirdzniecības «historica descrip-
tio mutationum" kā arī pārgrozības

pilsētas pārvaldē un tiesībās, sākot no

pilsētas nodibināšanas. Sava darba 7.

punktā viņš pieved kādu «Historiae

urbis descriptio cum privilegiorum in-

cremento et decremento". Sakarā ar to

paceļas jautājums, vai zem šī nosaukuma

neslēpjas birģermeisteram Melchioram

Fuchsam pierakstītā: «Historia mutati

regiminis et privilegiorum civitatis Ri-

gensis"? Mēs to sastopam Joh. Vittes

rokrakstā un viņš to arī 1654. gadā pa-

plašinājis ar kādu papildinājumu no

Rīgas pilsētas agrāko laiku vēstures;

arī šī darba saturs saskan ar Vittem

uzstādīto uzdevumu. Joh. Vittes lielā-

kais nopelns tomēr ir tas, ka viņš pār-

rakstījis augšvācu valodā pilsētas rakst-

veža Hermaņa Helevega sastādīto pil-

sētas kroniku laikam no 1454.—1489. g.

un tādā kārtā darījis to pieietamu vē-

lākām paaudzēm. Kāds viņa sastādīts

pilsētas vēstures atskats atšķiras no

līdzīgiem darbiem, ar to, kā viņš iz-

mantojis arī pilsētas arķīva dokumentus

un blakus 17. g. s. Vidzemes kronikām

saprātīgi izlietojis arī kronista Latviešu

Indriķa rakstus.

Tāpat viņš sastādījis arī pirmo 1651. g.

iznākušo rātes sarakstu. Tādēļ Joh.
Vitte nav necienīgi nesis Vidzemes vē-
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sturnieka nosaukumu, ja arī to pilnā
mērā nebija pelnījis.

Jautājumu par pirmā arķīvāra pēcteci

un viņa uzsāktā darba turpināšanu Rī-

gas rāte izšķīra tādējādi, ka šo pienā-

kumu uzlika sekretāriem un sevišķi gal-

ma sekretāram, tikko viņš atgriezīsies,

jo citādi viņam būtu maz darba.

Ar to tad arī noslēdzās rātsarķīva no-

dibināšana un bija sasniegta viņa attī-

stības augstākā pakāpe. Tagad pastā-

vīga arķīvāra vietu ieņēma ierēdņi, kuri

gan, blakus minot, nesa arī šī amata no-

saukumu, bet kuri uz to raudzījās kā

uz blakus pienākumu un turklāt ik 2—3

gadus mainījās savā amatā. Pēc divi

pirmiem galma sekretāriem arķīvu pār-

zināja 2 citu nodaļu sekretāri, kuriem

pienācās krievu aplenkšanas laikā 1656.

gadā izvākto arķīvu sakārtot no jauna.

Kancelejā, kur virssekretārs, sekretāri

un notāri strādāja viņiem speciāli ie-

rīkotās telpās — aizžogotās cellēs —

galdu atviltnēs novietotās „kapsulās"

glabājās vēlākā laika ārējā arķīva lie-

tas, kas bija nepieciešamas ikdienas

darbā. Vēlākā laikā vajadzēja kā šeit,

tāpat kancelejas priekštelpās ierīkot

vietas lietu glabāšanai. Kancelejas di-

bena telpa bija jau par mazu un tādēļ

agrāko gadu arķīva materiālus: protoko-
lus, vēstules un dokumentus novietoja

augšējās telpās pie sienām ierīkotos

plauktos. Šinīs telpās 1674. g. 9. febru-

ārī pīkst. 4, izcēlās uguns, skursteņa bo-

jājuma dēļ. Uguni pamanīja vēlu un

tādēļ grūti nācās to apdzēst. Stiprā sa-

lā nedarbojās arī lielā ugunsdzēsēju
šļirce un to varēja laist darbā tikai pēc

tam, kad uz tirgus laukuma atvestos

brūža katlos sasildīja ūdeni. Ja augš-

telpu griestiem būtu trūcis māla un kaļ-

ķa apmetums, tad uguns būtu izlauzusēs

arī uz ārieni un apdraudējusi visu rāts-

namu.

Kāds Georga Plonnija laika biedris

spilgti atstāsta ugunsgrēka gadījumu
un konstatē, kā šinī telpā sadedzis viss,

ugunsneskārtas palikušas tikai pilsētas

privilēģijas, kas glabājušās kādā nelie-

lā velvē rātsnama rīta pusē. Viss cits:

protokoli, aktis un raksti no rātsnama

nobēdzināti dažādās vietās.

Savest arķīvu kārtībā pēc šīs ugunsne-

laimes, pienācās galma sekretāriem, tā-

pat kā pēc slepkavības un dedzināša-

nas 1677. g., kad rātsnama apdraudēša-
nas dēļ arķīvu vislielākā steigā izvā-

ca. Nebaudot arķīvāra nosaukumu, se-

kretāriem iestājoties dienestā nācās uz-

ņemties par pienākumu iepazīties ar ar-

ķīvu un turēt to kārtībā.

Kad 1703. g., pēc gandrīz divdesmit-

piecgadīga pārtraukuma atkal notika

jauna kancelejas revīzija, birģermeisters
Pauls Brockhuzens, paskaidrojumā pie

protokola, deklarēja, ka iekšējām un

jīrējām katastrofām traucēta kancelejas

darbība, no ka radušies nokavējumi, kā

abi ugunsgrēki un ienaidnieka uzbru-

kumi 1656. un 1700. gadā, apdraudē-

juši kancelejas drošību un kārtību, kā

traucējumi tirdzniecībā un saimnieciskā

dzīvē un pilsoņu nepietiekošā apgādā-
šanā ar pārtiku, kā maskoviešu un po-

ļu 1656. g. kara sekas izsaukušas vis-

pārēju pilsoņu nemieru pret pilsētas

pārvaldi. Tanī laikā kad Hamburgā un

Lībekā notika pilsoņu nemieri, jauninā-

jumu liksta izsauca arī Rīgas pilsoņos

ilgstošus strīdus un maldīšanos, sevišķi
sakarā ar pilsētas kassakolēģijas nodi-

bināšanu (1675.). Visi šie notikumi pra-

,sīja pastiprinātu papīru apgrozību, kon-

ferences pilī, atkārtotas delegācijas uz

Stokholmu, piem.: 1676., 1678., 1680. un

1681. g. Tas viss tik lielā mērā apgrūti-

nāja kancelejas darbību, ka viņa nekad

nevarēja būt pilnīgā kārtībā, lai sagai-

dītu revīziju. Sevišķi kanceleju apgrū-

tināja muižu redukcija uz laukiem, kur

nācās aizstāvēties un remonstrēt. Jaunu

sajukumu ienesa arī 1700. g. februārī

iesāktā blokāde, kuru izveda savieno-

tie poļi, sakši un krievi. leilgstošā Rī-

gas pilsētas aplenkšana un blokāde no

Pētera Lielā karaspēka, 1710. gadā, no-

veda pilsētas valdi galīgā sabrukumā

un aplenkšanai sekojošam mērim krita

par upuri lielākā daļa rātes locekļu un
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kancelejas personāla, ar virssekretāru

priekšgalā.
1689. gadā nodibināja arķīva sekretā-

riātu. Šī iestāde atradās ārpus algu

budžeta un tādēļ uzskatāma kā bāze

drīzākai rātes sekretāru amata pakāpju

sasniegšanai. Sākot ar 19. g. s., līdz rā-

tes darbības izbeigšanai arķīva sekretā-

ru un arķīva notāru garajā virknē sa-

stopam tikai nedaudz vārdus, kuriem

arķīva vēsturē būtu paliekoša nozīme.

No šiem vārdiem vispirms atzīmējams

Pēteris fon Šīvelbeins, kuru 1716.

pieņēma arķīvāra amatā, kaut gan bez

algas, bet ar izredzēm uz nākošo vakan-

si. Viņa uzdevums bija no jauna savest

kārtībā arķīvu, kurš pēc krievu bom-

bardēšanas, 1710. gadā, novietots pa-

grabos un citās vietās, atradās vislielā-

kā nekārtībā un nebija pieejams lietoša-

nai. Vēstures pētīšanas dziņa pamudi-

nāja Šīvelbeinu sakārtot aktis un tāpēc

tam bija iespējams pabalstīt arī J. G.

Arndtu Vidzemes kronikas sastādīša-

nas darbā. Arķīva sekretārs Melchiors

von Vīdaus, pēc iestāšanās amatā 1741.

gadā, pirmo reiz sakārtoja rātes ārējā

arķīva reģistri zem nosaukuma: „Die

m alphabetischer Ordnung ūber die im

euseren Cantzelley-Archiv der Kays.
Stadt Riga asservirte Documenta aufs

neue eingerichtete und angefertigte Re-

gistratur". Reģistra sakārtojumu, kādu

to sastopam tagad, apstrādājuši arķīva
notāri Voldemārs von Petersens £1848.)
un Leonhards Napierskis (1855.).
Būdams birģermeisters, Melchiors von

Vīdaus, 1775. gadā, nodeva viņa, kā ar-

ķīva sekretāra, savā laikā sastādīto iek-

šējā arķīva dokumentu reģistri 2 sē-

jumos, kāds reģistris atrodas lietošanā

vēl tagad. Jaunceļamā rātsnama būv-

darbu uzsākšana 1750. g. piespieda ar-

ķīvu pārcelties pagaidu rātsnamā, do-

ma baznīcas mājā. lekšējā arķīva pār-
vešana notika ar sevišķu uzmanību,

sargkareivju apsardzībā. Dokumenti at-

radās skārda kastītēs, kuras novietoja
velvēs uz speciāli šim nolūkam ierīko-

tiem dzelzs stieņiem.

Kā simts gadus atpakaļ, tā arī 1761. g.

pilsētas rāte atzina par vajadzīgu nodi-

bināt sevišķu arķīvāra amatu un kā kan-

didātu šim postenim izvēlējās nopel-
niem bagāto pilsētas pārstāvi pie krie-

vu galma — Johannu Kristofu Bērensu.

Viņa atsaukšana tomēr ieilga un arķī-

vāru amata pienākumus tas varēja uz-

ņemties tikai pēc rātsnama būves no-

beigšanas. lekšējā arķīva dokumentus

ielika zaļās skārda kārbās un, sakārto-

tas pēc gadsimteņiem, novietoja uguns-

drošās velvēs.

Kā rātskungs Bērens publicēja pirmo

uz Rīgas arķīvu attiecošos rakstu, vel-

tīdams to Austrijas ķeizaram Fridri-

cham 11, kurš toreiz caurbrauoot inkog-
nito apmeklēja arī Rīgu. Šis darbs zem

nosaukuma: „Rīgas kronikas lapas puse

ar dokumentu sarakstu. Grafam von

Falkensteinam 1780. gadā" aptvēra iek-

šējā arķīva dokumentu sarakstu no

1220.—1576. gadam.
Kā pirmām, tāpat arī otram pilsētas ar-

ķīvāram pēctecis netika izraudzīts un

arķīvs palika arķīva sekretāru pārzi-

ņā, līdz kamēr nāca liktenīgie rātes sa-

tversmes grozījumi un arķīva pārval-
des sabrukums. Pēc valdības rīkojuma

1787. gadā pilsētas saimniecībā bija no-

dibināmas jaunas iestādes un arķīva do-

kumenti nododami šīm iestādēm. Ar-

ķīvu sadalīja, bet sekojošie protokolu un

modernāku iekārtu nodibinošie kance-

lejas noteikumi šo ļaunumu novērsa

visai mazā mērā.

Arī pēc rātes tiesību atjaunošanas 1797,

gadā pilsētas arķīva restaurēšana kļuva

iluzoriska, aiz visai kļūmīgās rīcības.

Virskancelejas skapju pārpildīšanas dēļ

rāte nevarēja atrast labāku vietu aktu

un dokumentu uzglabāšanai, kā dodot

rīkojumu novietot rātsnama bēniņu tel-

pās visas aktis, rakstus un pat pārval-
des un tiesas protokolus līdz 1770. g.

Kļūst saprotams, ka šinī laikā vērtīgā-
kie rātes arķīva dokumenti nonāca pri-

vātu krājēju rokās. Tā, pazīstamā tir-

gotāja un konsula D. F. Fēres biblio-

tēku greznoja daža laba pilsētas vidus-
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laiku grāmata, tāpat kā dzimtenes vē-

stures mīļotāja virsmācītāja Liborius

Bergmaņa bibliotēku. Šos dokumentus

nopirka mācītājs Treijs, bet pēc tā nā-

ves, ap 19. g. s. vidu, tie nonāca Vidze-

mes bruņniecības arķīvā. C. E. Napier-

skis, sastādot pirmās ziņas par Rīgas

pilsētas grāmatām 1864. g., un H. J.

Betfīrs papildinot tās 1877. g., atzīmē-

ja, ka lielākā daļa šo grāmatu atrodas

Vidzemes bruņniecības, Baltijas vēstu-

res un senatnes pētīšanas biedrības un

pilsētas bibliotēkā.

Tādi trūkumi bija arī 15. g. s. dokumen-

tu sastāvā, un kaut gan dokumenti ne-

bija noklīduši arķīva pārzinim, tomēr

uz dedzīgā pilsētas tiesību un vēstures

pētītāja, birģermeistera J. C. Švarca

(tl804.) rīkojumu tos nodeva atpakaļ

bibliotēkā 20 sējumos. Šādu soli atzina

arī arķīvu aizstāvis K. G. Sonntags. Bet

ja Sonntags, 1820. g. veltot pilsētas 600.

gadu jubilejai apcerējumu „das Stadt-

archiv" slavēja Rīgas rātes rūpību un

kārtību sava arķīva uzglabāšanā, tad

šī uzslava varēja attiekties tikai uz 2

nodaļām, proti: iekšējo arķīvu, kuru

pārzināja rātes loceklis kā arķīva „virs-

kungs" jeb „virsarķīvs" un sekretā-

ra pārziņā esošo ārējo arķīvu, kurš

bija vajadzīgs reģistrātūras ierēdņu dar-

bam.

Dokumentu pētījumi.

Uzlabošanos varēja sagaidīt tikai tad,

kad modernās vēstures zinības atmodas

laikā sāka piegriezt vērību arķīva do-

kumentu, kā svarīgāko vēstures avotu,

pētīšanai un piešķīra arķīviem, tāpat

kā bibliotēkām, zinātniska institūta no-

zīmi.

Tā kā viduslaiku dokumentu rakstu pa-

zīšana bija aizmirsta un universitātes

paleogrāfiju nemācīja, ķeizariskā licēja
korrektors J. C. Brotce pašķīra ceļu ve-

co oriģināldokumentu lietošanai ar Rī-

gas rātes uzdevumā izgatavotiem norak-

stu krājumiem. Pilsētas bibliotēkā uz-

glabājusēs viņa 1786. pabeigtā I sē-

Vecākais krievu dokuments no 1229.: Smolenskas

firstaMstislava Davidoviča tirdzniecības līgums ar

Rīgas un Gotlandes vācu tirgotājiem.

juma pirmā daļa „Sylloge diplomatum
Livoniam illustrantium" aptver iekšē-

jā arķīva oriģināldokumentu norakstus

uz 184 folio lapām, bet otrs sējums

sniedz arējā arķīva dokumentu izvilku-

mus. Šiem krājumiem vēlāk, 1807. g.,

pievienoti rātsarķīva vajadzībām m fo-

lio izgatavotie 4 tāļākie sējumi.

Līdzās Brotcem kā ceļa pašķīrējs Balti-

jas vēstures pētīšanai jāmin landrāts

W. Fr. v. Ungern-Sternbergs, uz kura

iniciātīvi Baltijas bruņniecības uzdevu-

mā izgatavots plašs Karalauču ordeņa
dokumentu norakstu krājums, kurā ie-

vietota arī liela daļa Brotces izgatavotu

iekšējā rātsarķīva dokumentu norakstu.

Vairāk tūkstošu veco dokumentu iespie-

šanai trūka līdzekļu un tādēļ vajadzē-

ja apmierināties ar dokumentu satura

pārskatu. Par tādu uzskatāms C. E.

Napierska „Index Corporis historiae

diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curo-

niae" (1832.—1835.) regests, kurā atzī-

mēti arī Rīgas oriģināldokumenti un zī-

mogu apraksti. Izdevējs Ed. Frantcens

1844. gadā varēja nodot Rīgas rātei, vi-

ņai un Lielai ģildei veltīto rakstu krā-

juma 4. sējumu: „Monumenta Livoniae

antiquae". Šinī darbā C. E. Napierskis

pirmo reizi publicēja Rīgas pilsētas

pirmvēstures svarīgākos dokumentus

(1220.—1567.). Ja Rīgas pilsētas vidus-

laiku arķīvs ir pieejams vēsturiskiem
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pētījumiem, tad tas ir guberņas skolas

direktora C. E. Napierska nopelns, tā-

pat kā viņa nopelns ir Baltijas senatnes

dokumentu pētījumi, pie kuriem sva-

rīga loma piekrita Napierska 1834. g.

nodibinātai Baltijas vēstures un senat-

nes pētīšanas biedrībai. Tādi priekš-

darbi, kā Brotces noraksti, Karalauču

oriģināldokumentu krājums un Napier-
ska izdevumi deva iespēju Fr. G. v.

Bungem ķerties pie Vidzemes, Igauni-
jas un Kurzemes vēsturisko dokumentu

grāmatas (Urkundenbuch) sastādīšanas,

un strādājot Rēvelē, plaši aplūkot arī

Rīgas pilsētas rātes arķīvu. Bunges grā-

mata: «Liv-, Est- und Kurlāndische Ur-

kundenbuch" iznāca no 1853.—1873. g.

6 sējumos. Napierskis ir tas, kurš at-

radis krievu oriģināldokumentus attiecī-

bā uz Baltkrievijas vēsturi, kā arī Rī-

gas nozīmi Vidzemes Hanzas tirdznie-

cības satiksmē ar Novgorodu un Poloc-

ku un tos, ar Pēterburgas archeografi-
skās kommisijas palīdzību, divos lielos

publicējumos 1857. un 1868. g. darījis
pieejamus pētīšanai.

Pirmo arķīva rakstu publicējumu, uz

kāda arķīva kunga priekšlikumu un par

viņa līdzekļiem, Rīgas rāte izdeva 1865.

g., sakopojot vēstules un dokumentus

par Vidzemes vēsturi no 1558.—1562. g.

Tāpat uz rātes rīkojumu Fr. Bīnemanis

no 1865.—1876. gadam izdeva 5 sēju-

mos izvilkumus no iekšzemes arķīviem.

Pēdējiem sekoja rātes atbalstītie J. G

L. Napierska izdevumi: „Quellen des

Rigaschen Stadtrechts" (1876.) un bir-

ģermeistera H. J. Betfīra (Bothfūhr)

«Rigasche Ratslinie" (2. izdev. 1877. g.).

Tāpat rāte veicināja J. G. L. Napierska

pirmo Rīgas pilsētas grāmatu izdošanu.

Grāmatu par ienākumiem no pilsētas

mājām un zemēm: «Libri redituum 1334.

līdz 1574." (1881.) un «Erbebūcher 1384.

līdz 1579. (1888.). Pēdējās izdeva Bal-

tijas vēstures un senatnes pētīšanas bie-

drība (Gesellschaft fūr Geschichte und

Altertumskunde der Ostseeprovinzen).
Vēstures studiju attīstība Tērbates uni-

versitātē, kas saistīta ar C. Širrena un

R. Hausmaņa vārdiem, atdzīvināja un

lielā mērā veicināja vēstures pētītāju

biedrību darbību, kuras no savas puses

piegrieza sevišķu vērību plašu aprindu

pamudināšanai iedziļināties vēstures pē-

tīšanā un izprast viņas nozīmi. Patei-

coties šim iespaidam mostas arī inte-

rese par nedzīvo arķīvu likteni. Rīgas

pilsētas arķīva reorganizācija un no-

stādīšana uz zinātniskiem pamatiem, sā-

kot ar 1878. g., ir piekrituse jaunai ko-

munālai pārvaldei.

Arķīva pārvaldīšana.

Par Rīgas pilsētas arķīva garīgo māti,

sakarā ar šī arķīva zinātnisku pārval-
dīšanas sākumu 1882. g. 1. aprīlī, uz-

skatāma Vēstures un Senatnes pētīša-

nas biedrība Rīgā. Šīs biedrības di-

rekcijas 1881. g. 15. decembra iesnie-

gumam, uz kura pamatojās pilsētas dom-

nieku 1882. g. 2. februāra lēmums par

arķīva reorganizāciju, Rīgas pilsētas
1882. gada darbības pārskatā piešķirts
iniciātora gods pilnos apmēros.

1887. g. 19. janvārī izdotā «Instrukcija

par pilsētas arķīva pārvaldīšanu, uzliek

par pienākumu arķīvāram, kuram jā-

būt vēsturniekam, būt par vadītāju ar-

ķīva lietotājiem, pie kam arķīva doku-

mentu zinātniskā pētīšana nav saistīta

ar laika ierobežojumu.

Kā dāvanu jaunajam zinātniskam insti-

tūtam nodeva viduslaiku pilsētas grāma-
tas un dokumentus, kas glabājas Vēstu-

res un Senatnes pētīšanas biedrības,

Vidzemes bruņniecības un pilsētas bi-

bliotēkā. Pilsētas arķīvāra tiešā pār-

ziņā vispirms varēja nodot tikai ārējo

arķīvu, jo iekšējais arķīvs atradās vel-

vēs, kur glabājās arī rātes depozīti un

tādēļ līdz rātes atcelšanai palika rā-

tes locekļa pārziņā. Pirmā mācīta pil-

sētas arķīvāra darbība, pateicoties nie-

cīgajiem līdzekļiem bija uzskatāma kā

blakus nodarbošanās un aprobežojās

vispirms ar atsevišķu apakšnodaļu, kā

Aulico-Polonica, Polonica un 16.—18. g.

s. korespondences apstrādāšanu. Pilsē-
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tas arķīvāram Dr. Hermanim Hilde-

brandam (fl890.), kurš kļuva pazī-

stams ar grāmatas „Rigasches Schuld-

buch 1278.—1352." izdošanu (1872.), ap-

vienotās Baltijas bruņniecības un pil-

sētas, starp pēdējām arī Rīgas pilsēta,
uzdeva turpināt Bunges „Liv-, Est- und

Kurlāndisches Urkundenbuch". Tā kā

Vēstures un Senātnes pētīšanas biedrī-

ba, pēc Hildebranda nāves, uzņēmās rū-

pēties par dokumentu krājuma izdoša-

nas turpināšanu, uzliekot šo pienākumu

jaunajam pilsētas arķīvāram Dr. Fīli-

pam Švarcam (f1907.), tad pilsētas ar-

ķīvs uzskatīja sevi kā izvirzītu vēstures

pētīšanas smagumu punktā, kas viņa zi-

nātniskai nozīmei nāca vienīgi par labu.

Tikai pēc Rīgas rātes atcelšanas, 1889.

g. beigās, darbības priekšplānā izvirzās

tā saukto nedzīvo rātes arķīvu un atcel-

tā vai arī agrāk likvidēto apakšiestāžu

arķīvu sistēmatiska apvienošana. Doma

klostera izbūves darbiem, piemērojot

telpas muzeja vajadzībām, pilsēta aiz-

ņēmās naudu un pēc būvdarbu beigša-

nas telpu rietumu flīģelī novietoja ārējo

arķīvu un pārvaldes aktis (1890.). Lie-

lāko daļu tiesu aktis un grāmatas va-

jadzēja nodot jaundibinātai Rīgas ap-

gabaltiesai, kur tās novietoja tumšās,

mitrās pagraba telpās, un tādēļ šie do-

kumenti bija tikpat kā nepieejami. Jā-
saka ka caur tādu rīcību cēlušies arī

lieli zaudējumi, jo uz apgabaltiesas rī-

kojuma pamata papīra fabrikai nodots

lielāks vairums „vecu nevērtīgu aktu",

starp citu arī simtiem Rīgas tirgotāju

grāmatas, kuras vēlāk tik Joti pietrūka.
— Tikai 1905. gadā Rīgas pilsētas ar-

ķīvāram izdevās atdabūt Rīgas tiesu ar-

ķīva lielāko daļu. — Pacēlās arī jau-

tājums par atceltās zemes tiesas aktu

likteni. Pamatojoties uz referenta, Tēr-

batas pilsētas arķīvāra, direktorijai ie-

sniegto memorandu jautājumā par Bal-

tijas arķīvu lietām, nācās izšķirt jau-

tājumu vai telpu trūkuma dēļ aktis iz-

nīcināmas, jeb nododamas atpakaļ vi-

ņu tiesiskiem īpašniekiem, Baltijas bruņ-
niecības un pilsētas arķīviem. Jautāju-

mu izšķīra pozitīvā nozīme un tam se-

koja Vidzemes pilsētas un zemes tie-

sas, ka arī visu pilsētu, to starpā ap

65.000 Rīgas rātes kriminālas deputā-

cijas aktu no 1801.—1889. g. izdošana.

Vēlāk, ap 1911. g., atdabūja arī uz Mas-

kavas centrālo tieslietu arķīvu aizvestos

vecākos arķīva dokumentus, piem.: Rī-

gas ķemerejas aktis no 1679. g. v. c.

Ar to vēl nebija nobeigta Rīgas rātes

atstāto materiālu savākšana. Liela daļa

pārvaldes lietu, bija sadrumstalotas da-

žādos pilsētas pārvaldes apakšorganu

arķīvos, citas, kā tekošo lietu aktis at-

radās Vidzemes konsistorijā, Lielā ģil-

dē, pilsētas diskonto bankā un atseviš-

ķās pilsētas iestādēs. Savākt visus šos

arķīva materiālus un uzņemt pilsētas

arķīva sastāvā, lai tādā kārtā atrastos

vienkopus viss vēsturiskais materiāls,

līdz 1889. gadam, ar kuru noslēdzās gan-

drīz 700 gadīgās Rīgas rātes satver-

smes pastāvēšana, bija Rīgas pilsētas

arķīva cēlākais mērķis. Šo uzdevumu

izpildīt vēsturiskam arķīvam pienācās

vēl tādēļ, lai sekojot savai vēsturiskai

attīstībai, attaisnotu savu nosaukumu,

līdzās atsevišķu pilsētas iestāžu arķī-
viem jeb, pareizāki, reģistrātūrām.

Viens no neatliekamākiem jautājumiem

ar kādu nācās sadurties trešam pilsē-
tas arķīvāram, bija telpu jautājums.

lestājoties amatā tas atrada ziliem aktu

kalniem aizprostotas ejas starp repozi-

tūrām, bet Doma muzeja bēniņu telpas

bija tā pārpildītas, kā varēja apdraudēt

pašu ēku. Piegriežot vislielāko vērību

telpu taupīgai izmantošanai, uzstādot

jaunas repozitūras, telpu jautājumu iz-

devās atrisināt tik labvēlīgi, ka pilsē-
tas valde nolēma uzdot nodaļām nodot

pilsētas arķīvā visas nodaļu tekošam

darbam nevajadzīgās aktis.

Prasības, kādas uzstādīja arķīva pār-

valdei, pārveidoja un paplašināja šīs

iestādes darbību, kas savukārt prasī-

ja divreiz lielākus izdevumus (1909.).

Darbībai paplašinoties nodibināja ari

arķīvāra palīga, resp. vietnieka amatu,
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kurš pastāvēja neilgi un kara laikā lik-

vidējās.

Rīgas pilsētas vēstures pētīšanu un vē-

sturisku materiālu krāšanu it īpaši vei-

cināja ciešā kopdarbība ar Vēstures un

Senatnes pētīšanas biedrību. Šo biedrī-

bu varētu gandrīz apzīmēt kā biedrību

Rīgas pilsētas arķīva veicināšanai. No

biedrības, rosīgākiem darbiniekiem mi-

nami skolu inspektora C. Mettiga un

Dr. Antona Buchholtca vārdi. Pirmais,

kopā ar V. Stīdu, biedrības uzdevumā,

1896. g. izdeva grāmatu: „Die Schragen

der Gilden und Aemter der Stadt Ri-

ga". Runājot par Buchholtcu, jāatzīmē

viņa ārkārtējās darba spējas un pilsētas

arķīva labā pazīšana un tādēļ viņš spēja

sniegt neatsveramus pakalpojumus Rī-

gas pilsētas arķīva vēsturisko piemine-

kļu noskaidrošanai un uzglabāšanai. Bla-

kus neskaitāmiem mazākiem apcerēju-

miem, skicē jumiem un veselai kollek-

cijai apstrādāta arķīva materiāla, no

viņa esam mantojuši arī darbu, kas ap-

tver līdz šim novārtā atstātu laika sprī-

di Rīgas pilsētas vēsturē: „Aktenstū-

cke und Urkunden zur Geschichte der

Stadt Riga" (1710.—1740.), kuru izde-

vusi biedrība A. v. Bulmerinka redakci-

jā. Arī pats Bulmerinks, biedrības iz-

devniecībā, laidis klajā darbus: „Zwei

Kāmmerei -Register der Stadt Riga
1514.-1516. und 1555.-1556" (1902. g.

2. sēj.) ka arī „Kāmmerei-Register der

Stadt Riga 1348.-1361. und 1405.-1474".

Biedrības tik rosīgā izdevniecības dar-

bība pilnīgi atvietoja pilsētas arķīvam

publikācijas vajadzību, no kā pilsētas

arķīvam nācās atteikties, ņemot vērā

pilsētas lielos izdevumus „Das Livlān-

dische Urkundenbuch" sastādīšanai un

tāpat pastāvīgās piemaksas Doma mu-

zēja krājumu uzturēšanai.

No otras puses pilsētas arķīvāra ciešā

kopdarbība ar biedrību nāca par labu

arī pilsētas arķīva zinātniskiem uzde-

vumiem. Jau I Baltijas vēsturnieku sa-

nāksmē, kura notika Rīgā 1908. g., re-

ferents noorganizēja arķīva sekciju un

pirmo reiz sniedza vispārēju pārskatu

par Baltijas arķīvu stāvokli un uzdevu-

miem. (Arbeiten des I. Baltischen Hi-

storikertages zu Riga 1908." Riga 1909.

XXXII, 322 S. m. 3 Taf.). Tādā kārtā

arķīva lietas uzskatīja kā pētīšanas

priekšmetu, līdzīgi aizvēsturisķai arche-

oloģijai, pieminekļu lietām, vietu vār-

diem v. t. t. 11. Baltijas vēsturnieku sa-

nāksmē Rēvelē 1912. g. apsprieda jau-

tājumu par valdības arķīvu slikto stā-

vokli un kā darīt tos pieejamus vēstu-

res pētīšanai. (Arbeiten des II Balti-

schen Historikertages zu Reval 1912.

Reval 1914/1932.).

Arķīva jautājums cilāts arī krievu vis-

pārējos archeoloģiskos kongresos, tā

1908. g. Čerņīgovā un 1911. g. Novgo-
rodā, kur referātam par Rīgas pilsētas

arķīvu un tā oriģināldokumentiem krie-

vu valodā, sakarā ar krievu arķīvu slik-

to stāvokli, piegrieza sevišķu vērību.

1914. g. maijā ķeizariskās krievu vēstu-

res biedrības Pēterpilī sasauktā kon-

gresā varēja uzsākt sekmīgas sarunas

par 1909. g. no Jelgavas uz Pēterpili aiz-

vestās un valsts domes arķīvā novietotās

Kurzemes hercoga arķīva daļas atdabū-

šanu un tāpat par zviedru ģenerālgu-
bernātora arķīva nodošanu Vēstures un

Senatnes pētīšanas biedrības pārvaldī-
šanā. Nodošana notika ar noteikumu,

ka biedrībai pirmā kārtā jārūpējas par

arķīva zinātnisku vadību un to doku-

mentu publicēšanu, kuri attiecas uz

Krievijas vēsturi. Ir saprotams, ka šī

arķīva atdabūšanai ir* svarīga nozīme

Rīgas pilsētas vēstures pētīšanā un tā-

pat pilsētas un valsts arķīva papildināšanā.

Arķīvam vajadzīgās telpas arī šķita no-

drošinātas Doma muzējā, sakarā ar pil-
sētas arķīva novietošanas jautājuma ga-

līgu nokārtošanu. Rātes arķīva novie-

tošana tuvojas beigām. Izvedot lietu sa-

kārtošanu, pieturoties pie to izcelšanās

principa, atsevišķas nodaļas novietoja

vienkopus, par cik tas aprobežotās tel-

pās bija iespējams. Virskancelejas un

atsevišķo pārvaldes orjanu kancelejas
aktis pa lielākai daļai ievietoja sienas
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skapjos, grāmatas — vaļējās repozitū-

rās telpu vidus daļā. Tā kā Doma mu-

zēja ēkā trūka arķīvam piemērotas vel-

vētas telpas un nebija pat velvētu grie-

stu un pietiekoši ugunsdrošas starpsie-

nas, tad ugunsbriesmu aizsardzībai tel-

pas pieslēdza pilsētas elektriskam uguns-

grēka pieteikšanas tīklam un visās tel-

pās ierīkoja elektrisko apgaismošanu.
Tomēr ievesto kārtību šķita grūti uztu-

rēt telpu trūkuma dēļ, tikko kāda pilsē-
tas iestāde pieteica savu lietu nodošanu

arķīvam. Šo lietu novietošanai pagai-

dām ierīkoja arķīva noliktavu pilsētas

mājā, Jāņa sētā. Arķīva pārvaldes dar-

bība, pieskaitot arķīva velvēs rātsna-

mā, ka redzams, noritēja 3 dažādās vie-

tās, kamēr ierēdņu skaits bija palielinā-

jies tikai par vienu kancelejas apkalpo-

tāju.

Stāvokļa uzlabošanai pilsētas valde 1914.

gada sākumā nolēma būvēt jaunu ar-

ķīva ēku. Būves vietai izvēlējās lauku-

mu pie tā sauktā jaunā politechnikuma,
blakus Latviešu biedrības projektētam

muzējam. Būves sākumu aizkavēja pro-

jekts ievietot jaunceļamā ēkā arī pilsē-
tas bibliotēku. Pasaules kara izcelša-

nās darīja šai lietai pēkšņu galu.
Nedaudz dienas pēc kara pieteikšanas
aizveda uz Krievijas iekšieni (Rja-

zaņu) zviedru arķīvu, tāds pat liktenis

vēlāk skāra arī citus valdības arķīvus.

Pilsētas arķīvs palika neevakuēts, pa-

teicoties toreizējā pilsētas galvas W. v.

Bulmerinka pretestībai. Uz iekšlietu mi-

nistra pavēli 128 krievu oriģināldoku-
menti 1915. gada rudenī bija jānosūta

uz Pēterpili un jānodod zinātņu aka-

dēmijas rokrakstu nodaļas glabāšanā.
Pateicoties mūsu Maskavas sūtniecības

sekretāra J. Vīgraba pūlēm, šie doku-

menti saņemti atpakaļ 1927. gadā.
Kad pēc Jelgavas ieņemšanas sākās Rī-

gas rūpniecības evakuācija, noteikumus

par dārgmetālu evakuāciju attiecināja

arī uz Doma muzēja naudas krātuvi,

un ja krātuve nav evakuēta, tad tas ir

toreizējās pilsētas valdes un tāpat Vē-

stures un Senatnes pētīšanas biedrības

nopelns, kuras visu atbildību par var-

būtējām sekām ņēma uz sevi. Visus ci-

tus pilsētas muzēja metāla priekšme-
tus, kā: bronzas lielgabalus, vara mērus

un svarus, kopā ar citu Doma muzēja

īpašumu evakuēja uz Krieviju un novie-

toja Maskavas vēsturiskā muzējā. Pēc

miera noslēgšanas ar Krieviju, 1920. g.,

šīs mantas pārveda atpakaļ.

Pilsētas arķīva kārtība un drošība li-

kās apdraudēta 1919. g. pavasarī, ar

Latvijas padomju valdības lēmumu pār-

vietot pilsētas arķīvu uz kara laikā no-

postītām pils telpām, nolūkā pārvērst

to par Latvijas valsts centrālo arķīvu,

kura organizācijas plānu vajadzēja iz-

strādāt pilsētas arķīvāram.

Izdotās pavēles atcelšanu izdevās pa-

nākt tikai pēdējā acumirklī, pateicoties

bibliofila un latviešu bibliogrāfa J. Mis-

siņa enerģiskiem iebildumiem. Laimī-

gam gadījumam jāpateicas arī par to,

ka 1919. g. rudenī, Bermonta-Avalova

uzbrukuma laikā Doma muzēja ventilā-

cijai ierīkotā jumta izbūvē iešautā gra-

nāta neaizdedzināja arķīva ēku.

Vācu okupācijas vara uzdeva pilsētas

arķīvāram pārraudzīt arī krievu val-

dības arķīva paliekas. Šī iemesla dēļ

viņš uzskatīja par savu pienākumu, sa-

karā ar Brestas miera līgumu, un pa-

matojoties uz atsevišķi izstrādāta pie-

miņas raksta pamata, pieprasīt ne ti-

kai evakuētā valdības arķīva atdošanu,

bet arī citus Krievijas centrālo iestāžu

aktus un arķīva dokumentus, kuri spē-

lēja lomu Baltijas provinču pārvaldes
lietu pētīšanā. Šīs pūles, neraugoties uz

Prūsijas valsts arķīva ģenerāldirekto-

ra atbalstu, palika bez sekmēm. Tikpat

nesekmīgs bija mēģinājums atdabūt uz

Tērbatu aizvestos Rīgas arķīvus; pēc

vajadzīgās atļaujas saņemšanas un at-

tiecīga ierēdņa nosūtīšanas lietu pār-

ņemšanai, izrādījās ka arķīva pārveša-

nai trūka vagonu (1918. g. rudenī).

Pēc miera noslēgšanas ar Krieviju 1920.

g., pamatojoties uz miera līguma no-

teikumu par arķīvu bibliotēku un citu

kultūrvēsturisku pieminekļu izdošanu,
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sākās no jauna mēģinājumi atdabūt aiz-

vestos arķīva materiālus. Izglītības mi-

nistrijai un tāpat reevakuācijas kommi-

sijai nodeva attiecīgus Rīgas arķibīs-

kapa arķīva, Vidzemes revīzijas grāma-

tu, Lietuvas metrikas, Rīgas 16. un 17.

g. s. izgatavoto baznīcas zvanu, un tāpat

pie Rīgas cietokšņa novākšanas aizve-

sto pilsētas lielgabalu v. c. sarakstus.

No visiem sarakstos minētiem materiā-

liem ir panākta vienīgi Kurzemes her-

coga arķīva atdabūšana, kas notika 1930.

gadā.

Jaunās Latvijas galvas pilsētas valde

arķīvu pievienoja izglītības nodaļai un

vēlāk kultūras nodaļai un tādēļ arķīva
vadība atzina, ka viņai stāv priekšā jau-

ni svarīgi uzdevumi. 1917. g. beigās lik-

vidēja pilsētas nodokļu pārvaldi un tā-

pat pilsētas apsardzības iestādi (Stadt-

wehrpflichtsbehorde) caur ko pieauga

kā arķīva sastāvs, tā arī telpu platība.

Tomēr, par nožēlošanu, padomju valdī-

bas laikā arķīva ēkas, Ģildes un Šķūņu
ielas stūrī, II stāvu ierādīja veselības

nodaļai, un šinīs telpās novietoto Rī-

gas policijas arķīvu nācās nodot valsts

arķīva pārziņā.

Nodokļu pārvaldes arķīva lielāko daļu
sastāda nodokļu maksātāju saraksti, uz

kuru pamata uzlika galvas naudas tir-

gotājiem, amatniekiem, citiem sīkpilso-

ņiem un strādniekiem. Saraksti sastā-

dīti ne tikai nodokļu maksātājiem vien,

bet arī tās personas ievestas atsevišķos
sarakstos, kuras ar savu izglītību vai

dienesta priekšrocībām sasniegušas no-

dokļa atlaišanu vai dzimta goda pilso-

ņa pakāpi. Nav sevišķi jāuzsver cik

liela nozīme šiem sarakstiem bija valsts

pastāvēšanas pirmos gados, kad nācās

pierādīt pavalstniecības tiesības, pases

un citu personīgu dokumentu saņemša-
nai, no kam dažai personai atkarājās
pat dzīvības jautājums. Bet arī valsts

iestādes, kā iekšlietu, ārlietu, un pre-
fektūras pasu nodaļas, latviešu sūtnie-

cības ārzemēs, pat ārvalstu sūtniecības

Rīgā pastāvīgi pieprasīja personālas
izziņas. Kā agrāk Krievijas, tāpat arī

Latvijas tiesu iestādes pastāvīgi piepra-

sīja personālas izziņas izmeklēšanas

lietās.

Prasība sniegt ātrā laikā vajadzīgās iz-

ziņas un lielā mērā pieaugošais kance-

lejas apgrozījums spieda palielināt ie-

rēdņu skaitu par vienu arķīvāru nodo-

kļu pārvaldes nodaļā, — vienu jaunāko

arķīvāru (abi bez speciālām zināšanām)

vienu darbvedi un, kā līdz šim, ziņnesi.

Līdzās praktiskam labumam ko dod šie

personālie saraksti, nav zemu vērtējama

arī viņu zinātniskā vērtība, sakarā ar

personālām (dvēseļu) revīzijām (9) kā-

das iperiodiski notika līdz 18. g. s.

(1782.), it sevišķi tāpēc, ka kara gadu

pārmaiņas ļoti bieži piespieda meklēt

dažādas personālas izziņas. Latvijas
valsts arķīvs, ar kuru pilsētas arķīvam
ir vislabākās attiecības, šinī ziņā ir spē-

ris vēl vienu apsveicamu soli, nododot

pilsētas arķīva pārziņā Rīgas pilsētas
baznīcu grāmatas līdz 1832. gadam. Ve-

cākā no tām, Doma, Pētera un Jāņa
baznīcas draudzes mirušo grāmata,

sniedz ziņas līdz 1608.—1619. g., bet Pē-

tera un Doma baznīcu kristāmo grāma-

tas sniedzas tikai līdz 1657., resp. 1658.

g., Jēkaba baznīcas līdz 1668. g., Jēzus-
baznīcas 1688. g. un latviešu Sv. Jāņa
baznīcas kristāmo grāmata sākās ar

1692. g. Šīm baznīcu grāmatām pievie-

nojama arī priekšpilsētas Sv. Jirgena
baznīcas grāmata no 1692. līdz 1739. g.,

kuru arķīvam nodevis ģimenes vēsturu

pētnieks E. Seuberlichs. Lai atvieglotu
šo grāmatu lietošanu, pilsētas arķīvs vi-

siem 12 grāmatu sējumiem pievienojis

rādītājus (reģistrus) alfabēta kārtībā.

Ja te pieskaita pēdējos gados izgatavo-
tos: rātes deputātu vārdu reģistrus un

atalgojuma grāmatas no 1593.—1654. pil-

soņu sarakstu no 1603.—1800., pilsoņu

kvartālgrāmatu (Ouartalschossbuch)
1615.—1654. un reģistrus: privātpersonu

lūgumu 16 sējumiem no 1641.—1711.;

1718. g. māju un iedzīvotāju specifikā-

cijas sarakstam; 1782. g. 8 revīzijas grā-

matām un 1795. g. 12 revīzijas grāma-
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tām, tad rezultātā dabūjam bagātīgu un

vispusīgu materiālu, kas pateicoties re-

ģistrācijas darbam pieejams ērtai ģi-

meņu vēstures pētīšanai.
Dažu reģistru sastādīšanu izpildījis kā

goda amatu vēstures pētīšanas draugs
H. Johumsens. Bet galvenām kārtām šo

darbu bija iespējams veikt un piegrie-
sties arī citām arķīva nodaļām pateico-
ties budžetā regulāri paredzētām sum-

mām. Tādā kārtā ir bijis iespējams iz-

gatavot satura rādītājus ar izsmeļošiem

regestiem 17 ārējā arķīva dokumentu

kastēm no 1220.—1630. — 2 sējumos un

ārējā rātsarķīva aktu konvolūtiem 3

sējumos; pilsētas kassakollēģijas ek-

spedīcijas nodaļai 2 sēj. un privātiem

iesniegumiem 1 sējumā. Šķiet, nebūs

vajadzīgs paskaidrot, cik lielā mērā šie

reģistri veicina arķīva izmantošanu un

cik vēlama ir viņu sistēmatiska turpi-
nāšana. Tagadējie regestu sējumi ļauj

spert arī tālāku soli un publicējot arķī-

va inventāra sarakstu, dot iespēju vēstu-

res pētnieku plašākām aprindām iepazī-
ties ar arķīva saturu.

Ja šāda publikācija nav notikusi aiz

līdzekļu trūkuma, tad tomēr Rīgas pil-
sētas valde ir atradusi līdzekļus pastā-

vīgiem maksājumiem priekš ~Livlāndis-

ches Urkundenbuch" un ar to nodro-

šināt pilsētas arķīva vidus laiku doku-

mentu izdošanu. Ar Latvijas kultūras

fonda piespriestiem līdzekļiem bija ie-

spējams iespiest prof. L. Arbuzova re-

dakcijā sastādītā 1 sējumā „Akten und

Rezesse der Livlāndischen Stāndetage
bis 1459." 7 sērijas, vēl iespiežams paš-
reiz apstrādājamais satura rādītājs. 2.

sējuma, līdz 1493. g., iespiešana, ar ko

šī sērija būtu noslēgta, jau iesākta un

„Livlāndisches Urkundenbuch" 13. sē-

juma iespiešana, aizpildot robu no

1473.—1493. g., atkarājās no iespējas sa-

gādāt vajadzīgos līdzekļus. Tāpēc arī

Latvijai pienākas atzinība par šī lielā

Baltijas vēstures pētīšanas darba atjau-

nošanu, jo šinī darbā Igaunija līdz šim

ir atteikusies sniegt palīdzīgu roku.

Pilsētas arķīva materiālu uzslēgšanai at-

Rīgas pils. tiesību "statuti" sākums ap 1300.

Pergamenta sējums.

tiecībā uz pilsētas un Rīgas patrimoniā-
lā apgabala zemnieku agrārvēsturi, ku-

ra daudzkārt atšķiras no vispārējiem

zemnieku apstākļiem, svarīga loma pie-
krīt A. v. Bulmerinka darbam: „Vier

Būcher der Landvogtei der Stadt Riga
1382.-1710". (Riga 1923.-1930.) 3 sē-

jumos, Kultūras fonda izdevumā. Šī

darba turpinājums līdz 19. gadsimtenim
ir pabeigts manuskriptā un jāvēlas
lai drīzāk rastos līdzekļi tā iespiešanai.

Kaut arī apstākļi spiež atteikties no pu-

blikācijām, tad minētie darbi zināmā

mērā šādas publikācijas atvieto un, no

otras puses, arķīva vadība gūst apmieri-

nājumu pastāvīgi pieaugošā arķīva iz-

mantošanā no vēsturnieku puses. Starp

citu valstu zinību vīriem, kuri pēdējos

gados apmeklējuši pilsētas arķīvu, bla-

kus kaimiņu zemju zinātniekiem jāmin

arī Francijas, Z. A. Savienoto Valstu

un pat Dienvidafrikas (Rodesijas) pār-

stāvji. Rīgas kancelejas valodu, seviš-

ķi pāreju no viduslejasvācu uz augšvā-

cu valodu, studēja Čikāgas ūniversitā-
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tes profesors (Goetsch), kāds cits Ka-

lifornijas profesors pētīja zviedru attie-

cības ar Rītbaltiju un cīņu sākumu par

„Dominium maris baltici" 15. un 16. g.

s. maiņā.

Sevišķi intensīvi pilsētas arķīvu izman-

toja ķēnišķīgā Zviedrijas ģenerālštāba
karavēsturiskās nodaļas divas kommi-

sijas, pētot ķēniņa Gustava Ādolfa kara

gājienus Vidzemē un Rīgas iekarošanu

1621. g., pielietojot pētīšanas darbos

modernākos fotogrāfijas paņēmienus

(salīdz. „Generalstabens arkivforskin-

gar i Estland och Lettland sommaren

1922". Meddelanden fran kungi Krigs-

arkivet 111, Stockholm 1923.).
Arī vietējie zinātnieki daudzkārt izman-

tojuši pilsētas arķīvu saviem pētīšanas

darbiem. Piemēram: prof. A. Spekke

monogrāfijai „Alt-Riga im Lichte eines

humanistischen Lobgedichts v. J. 1595.

(Riga 1927.) un „Ķēniņa Stefana ienāk-

šana Rīgā un cīņas par Doma baznīcu"

(Konig Stefans Einzug m Riga und die

Kāmpfe um die Domkirche) Rīgā 1932.

Docents P. Kampe: „Die Kirchenglo-
cken Lettlands von āltester Zeit an bis

zum Jahre 1860. und ihre Giesser". (Ac-
ta Universitatis Latviensis. Architekt

fak. Ser. I, 1. 1930.).

Pēdējos gados uz Rīgas vēsturiskā ar-

ķīva dokumentu pamata sarakstīti ne-

vien Latvijas ūniversitātes studentu di-

plomdarbi, bet arī vesela rinda dok-

tora disertāciju Vācijā, Igaunijā un

Zviedrijā. Pietiek ja atzīmēsim: W.

Eckert, Marburg, „Kurland unter dem

Einfluss des Merkantilismus (1927.),
(Kurzeme zem merkantilisma iespaida),
G. Jentsch, Hamburg, „Der Rigasche
Handel im 17. Jahrhundert (1930.), (Rī-

gas tirdzniecība 17. gadsimtenī). Abus

minētos darbus izdevusi Vēstures un

Senatnes pētīšanas biedrība Rīgā. G.

Kleeberg, Leipzig, „Die polnische Ge-

genreformation m Livland" (Schriften
des Vereins fūr Reformationsgeschichte
(1931.). lespiešanai sagatavota R. Lilje-
dahla, Upsalā, doktora disertācija „Die

Schwedische Verwaltung m Livland un-

ter Konig Gustav Ādolf" (Zviedru ķē-

niņa Gustava Ādolfa valdīšanas laik-

mets Vidzemē).

Viduslaiku dokumenti izmantoti arī kā

mācības līdzekļi, tā prof. L- Arbuzovs

izgatavojis lielāku skaitu fotogrāfisku

uzņēmumu saviem priekšlasījumiem un

lekcijām Latvijas universitātē. lekšējā

arķīva velvēs bez arķīva dokumentiem

uzglabājas jau vairāk kā gadsimteni ilgi
dažādi priekšmeti, kuri tagad pieskaitā-
mi pilsētas muzēja ievērojamākām lie-

tām un viņu apskatīšana nedrīkstētu iz-

trūkt arī šeit. Ķemerejas tiesa ar 1764.

g. 5. oktobra lēmumu uzdeva svērtu-

ves kalpam nekavējoties nonest un no-

dot iekšējam arķīvam, pastāvīgai uz-

glabāšanai, visus vecos orīģinālatsvarus
(mērus. 1810. g. arķīvā nodeva par pie-

miņu simtgadējai pievienošanai Krievi-

jai kaltas medāļas zīmogu un vienu zel-

ta medāļu. Kad krievs Sviņīns savā

„tēlniecības ceļojumā pa "Krieviju" ap-

meklēja Rīgas maģistrāta arķīvu, viņam

līdz ar Smoļenskas tirdzniecības nolīgu-

mu pergamentiem, parādīja arī pilsē-
tas soda zobenu un naudas viltotāja
roku. Speciāls iekšējā arķīva saraksts

uzrāda veselu rindu dažādu priekšmetu,
kā: pilsētā lietotos tilpuma un garuma

mērus, tāpat arī atsvarus. Veselu rindu

zīmogus starp tiem 14. g. s. zeltīto ma-

jestātes zīmogu un 15. g. s. naudas zī-

mogus. Sastopam arī cinkotas vāku

kannas ar pilsētas 1660. un 1695. g. ģēr-

boni, greznu spilvenu ar ķeizarienei Ka-

trinei II pasniegtām pilsētas atslēgām
v. t. t. Visus šos priekšmetus 1890. g.

pilsētas arķīvārs nodevis Doma muzē-

ja uzglabāšanā, paturot uz tiem Rīgas

pilsētai piederošās īpašumu tiesības. Uz

tādiem pat noteikumiem vēlāk nodoti

16. un 17. g. s. pilsētas lietotie bronzas

lielgabali.

Nejaušā pilsētas arķīvāra amata sakri-

šana ar Vēstures un Senatnes pētīšanas
biedrības un viņas Doma muzēja va-

dītāja goda amatu, uzlika toreizējam pil-
sētas arķīvāram par pienākumu rūpē-

ties par nodoto priekšmetu lietišķu iz-
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stādīšanu un uzglabāšanu. Tagad šo

priekšmetu lielākā dala sakopota „Vec-

Rīgas" telpā kur uzmanību saista rāts-

istabas iekārtojums ar arķīvā, zem aktu

kaudzēm, atrasto veco rātes sēžu galdu.
Netrūkst arī tiesas zobens, kā augsti —

cēlās rātes tiesas un varas zimbols par

pilsoņu kaklu un rokām. Vecās tirdz-

niecības pilsētas tirdzniecību un satik-

smi atgādina normālatsvaru grupa un

13. gadsimteņa mēri. Jau minēto ieme-

slu dēl pilsētas arķīvāram piekrita arī

Doma muzēja uzglabāšanā nodotā nau-

das kabineta iekārtošana, kura nostādī-

šanā ņēma dalību šī kabineta agrākais
konzervātors H. Johumsens, pēc kura

nāves uz pilsētas valdes lēmumu sevišķa

kommisija revidēja naudas sastāvu un

nobeidza kabineta iekārtošanas darbu.

Jo vairāk arķīvu izmantoja pārvaldes

vajadzībām un zinātniskiem nolūkiem,

jo vairāk nācās strādāt, lai atvieglotu tā

lietošanu. Kārtības un pārskatāmības
ievešanai arķīva darbā vispirms bija jā-

atduras uz telpu jautājumu. Arķīva no-

vietojums 4 dažādās vietās radīja ilg-
stošai darbībai neiespējamu stāvokli.

Vispirms vajadzēja likvidēt arķīva no-

liktavu Jāņa sētā, kur nepietiekošas uz-

raudzības dēl, padomju valdības laikā,

nācās ciest dažādus trūkumus.

Lai novērstu traucējumus viduslaiku do-

kumentu pētīšanā, nedrīkstēja Jaut ie-

baidīties, no gadsimteņiem ilgi pastā-
vošas tradicijas likvidēšanas un atstāt

arī turpmāk bijušo iekšējo arķīvu rāts-

namā, tagadējās pilsētas bibliotēkas tel-

pās. Šos dokumentus, kopā ar ārējā ar-

ķīva dokumentu nodalu, bija iespējams

apvienot un novietot ugunsdrošās vel-

vēs bij. nodokļu valdes mājā. Šinī pil-
sētas arķīva nodajā tad arī koncentrēja

ar 1917. gadu noslēgtā krievu valdī-

bas laikmeta arķīvus. Nodalu reģistra-
tūru (arķīvu) nodošana vēsturiskam ar-

ķīvam sekmējas labi un to veicināja
1930. g. ievestā jaunā kancelejas reģi-
stratūras metode. Arķīva sastādīšanā

atkal ieturēja pārvaldes nodalu prin-

cipu un aktu reģistrus sakopoja seviš-

ķā reģistru skapī. Telpu trūkums spieda

izdarīt arķīvā arvien jaunus pārgrupē-

jumus un tomēr ir palikuši tikai ne-

daudz metru brīvas telpas, kaut gan ar-

ķīva skapji novietoti vien 3 stāvu bla-

kus un koridora telpās. Dažās nodaļās

vēl atrodas agrākie krievu arķīvi, vēl

jāsavāc arī pilsētas valdes ēkas bēni-

ņos novietotās aktis, bet dažas iestādes,

kā izglītības nodaļa un galvenā kase

sāk jau iesūtit Latvijas valdības laika

arķīva materiālus.

No jauna paceļas telpu jautājums, ku-

ru visdrīzāk varētu atrisināt tādā vei-

dā, kā arķīva vajadzībām nodod visu

māju Šķūņu ielā 11. Ar to būtu līdzēts

arī ugunsdrošības ziņā. Pati ēka ir aiz-

sargāta diviem pretugunsmūriem un pie-

ejama ugunsdzēsēju darbībai no divām

ielām; lai vēl vairāk ēku nodrošinātu

pret uguni, krāsns apkurināšanas vie-

tā ierīkojama centrālā apkurināšana. Ka-

mēr Doma muzejā ir plašas apmeklētāju

telpas, Šķūņu ielas mājā brīvās telpas

izdotas veikaliem, kurus atbrīvojot va-

rētu sagādāt telpas arķīva vajadzībām

uz daudziem gadiem.

Ja arķīva pārvaldes rīcībā atrastos brī-

vas ugunsdrošas telpas, būtu iespējams

ķerties pie tāda uzdevuma izpildīšanas,
kura ieilgšana rada pilsētas arķīvam un

vietējo apstākļu pētīšanai neciešamu

stāvokli. Kamēr Rīgas „kreposta grā-

matas", pēc rātes atcelšanas, nodotas

valsts zemes grāmatu nodaļai, pēc ar-

ķīva dokumentiem ir gandrīz neiespē-

jami izsekot kāda gruntsgabala vai ēkas

vēsturi. Pateicoties šādam trūkumam

pilsētas saimniecībā, nav iespējama pat

pilsētas iedzīvotāju noslāņojumu vēstu-

riskās lomas pētīšana, nemaz nerunājot

par pilsētas topogrāfijas pētījumiem.

Arī privātpersonu un oficiālu iestāžu

pieprasījumus īpašuma tiesību lietās ie-

spējams apmierināt tikai retos gadīju-

mos. Šim materiālam, sevišķi Proto-

kolle der Offenbaren Rechtstage", kas

attēlo gruntsgabalu kustību agrākos lai-

kos, ir tikai vēsturiska nozīme un lī-
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dzās zemes grāmatām un zemes grā-

matu aktiem, tiem nav nekādas oficiā-

las nozīmes. Šo lietu nodošana atpakaļ

pilsētas arķīvam nozīmētu arķīva mēr-

ķu veicināšanu, bet nekādā ziņā neva-

rētu kaitēt attiecīgas iestādes intere-

sēm.

Arī patrimoniālā apgabalā atrodošos Bi-

ķernieku, Katlakalna un Piņķu baznīcas

grāmatu apvienošana ar Rīgas pilsētas

baznīcu grāmatām, būtu vēlama ģime-

ņu vēstures pētīšanai. Tas, kas valsts

arķīvam varētu likties tuvākā laikā ne-

sasniedzams — reģistru izgatavošana

vairāk simtu Kurzemes un Vidzemes

baznīcu grāmatām — to kā pretpakal-

pojumu varētu sniegt pilsētas arķīvs.

Rīgas pilsētas valde ir rūpējusies arī

par to, lai pilsētas arķīvārs iepazītos ar

jaunākiem sasniegumiem Vakareiropas

arķīvu pārvaldīšanā, piedaloties arķīvā-

ru sanāksmēs Spever-Maincā 1927. g.,

Mārburgā 1929. g., kā arī iepazīstoties

ar veselu rindu citu arķīvu, starp tiem

ar Saksijas galvas pilsētas arķīvu Drez-

denē, Prūsijās valsts slepeno arķīvu
Berlinē-Dālemā un citu mazāku pilsētu

arķīviem. Gūtos ierosinājumus, sevišķi
attiecībā uz arķīva lietu konzervēšanu

un atjaunošanu, līdz šim izdevies pielie-
tot visai maz gadījumos, kas izskaidro-

jams ar techniski izglītotu palīgspēku

un tāpat ar piemērotu telpu trūkumu.

Tiešu un draudzīgu attiecību nodibinā-

šana ar arķīviem tanīs valstīs un pil-
sētās, ar kurām Rīgas pilsēta savā 700

gadus pastāvēšanas laikā nodibinājusi
saites, un atradusies tirdzniecības attie-

cībās un tāpat kollēģiālu attiecību nodi-

bināšana ar arķīvu pārvaldēm, varētu

veicināt sākumā minētā uzdevuma sek-

mīgu izvešanu, kuram piešķirama sva-

rīga nozīme nevien arķīva trūkumu aiz-

pildīšanā, bet arī Rīgas kancelejas at-

tīstības un pilsētas vēstures pētīšanā.

Izpildot šo uzdevumu nāktos ievākt ār-

zemju arķīvos mums trūkstošo vidus-

laiku dokumentu atvietošanai vajadzī-

gos Rīgas oriģināldokumentu fotogrā-

fiskos uzņēmumus, kaut līdz Vidzemes

patstāvības zaudēšanai 1562. g. Ar Dan-

cigas valsts arķīvu šinī virzienā iesāktas

sekmīgas sarunas. Vajadzētu sekot Rē-

velei un Lībekai, šīm vēstures dokumen-

tiem bagātākām un Rīgas vēsturei tu-

vāki stāvošām pilsētām.

Uzstādīt sev kādu uzdevumu, nozīmē

būt pārliecinātam par tāda uzdevuma

iespējamību un ticēt viņa atrisināju-

mam. Rīgas pilsēta savu arķīvu, kā zi-

nātnisku institūtu ir nodevusi vēstures

pētītāju vajadzībām un arķīva 50 gadu

pastāvēšanas laikā, neraugoties uz mai-

nīgo pilsētas pārstāvniecību, iespēja-

mības robežās, ir centusies viņa stāvo-

kli un mērķus nevien uzturēt, bet gan

attīstīt un paplašināt.

Šī apcerējuma autors vēlētos noslēgt
šo pārskatu tiem pašiem vārdiem, ar

kuriem viņš pirms 25 gadiem iesāka

savu darbību Baltijas arķīvu lietās un

tie ir viņa neaizmirstamā skolotāja, Bal-

tijas vēsturnieka Tērbatas skolas va-

dītāja, prof. Dr. hist. Richarda Haus-

maņa vārdi, kuri vēl tagad ir vietā un

tie ir pamudinājums, kam arī tagad vēl

jāseko visiem arķīvu vadītājiem:

„Mūsu laiks lepojas ar sen pagājušo

laikmetu izpratni un mums, mūsu īpat-

nējos apstākļos, jābūt skaidrībā par to,

kā tikai pierādījumi iz pagātnes spēj

atbalstīt tagadni. Tikai tad, kad zinām

kā esam tapuši, zinām kas esam. Te

slēpjas mūsu arķīvu nozīme: uzslēgda-
mi pagātni, nodrošinām nākotni.

Ja kādam pieder arķīvs, lai lepojas ar

to, jo kam pieder arķīvs, tam ir arī sava

vēsture".



697

RĪGAS PILSĒTAS MĀKSLAS MUZEJS
V. PURVĪTS

K. Himseļa kdze, 1765. g. testāmentā-

riski norakstīja Rīgas pilsētai zinātnis-

ko, gleznu, asējumu un instrumentu

krājumu, kuru viņas dēls Dr. mcd. G.

Himsels bija savācis.

Pilsēta mantojumu pārņēma 1783. g., no-

vietoja pilsētas bibliotēkā. Mantotās

gleznas kļuva par pamatu pilsētas māk-

slas kollekcijai. Krājumu papildināja da-

ži ziedojumi un 1816. g. tam pilsētas
bibliotēkā nodalīja atsevišķas telpas,

nosaucot tās par «mākslas kabinetu".

Pret 600,— Rbļ. gada mūža renti pil-
sēta 1866. g. ieguva no Rīgas tirgoņa
dc Robiani 47 vecmeisteru gleznas.
Pēc tam pieaugušo Himseļa kdzes man-

tojumu un kollekciju novietoja jauncel-
tās pilsētas ģimnāzijas vienā brīvā kla-

ses telpā. Krājums ar dāvinājumiem
vairojās un 1872. g. to pārvietoja uz

politechnikas ēku, bet 1879. g. prāvi

pieaugušai kollekcijai pilsēta īrēja L.

Kerkoviusa namā veselu stāvu.

Ēku, kurā pašlaik atrodas muzejs, pil-

sēta cēla 1903/5. g. pēc Dr. Neimaņa
meta un tā izmaksāja 237.000,— Rbļ.

Ap XIX g. s. vidu Rīgas lieltirgonis un

rātskungs Fr. V. Brederlo bija savācis

lielāku kollekciju vecmeisteru gleznu.
Līdz ar jaunās ēkas atklāšanu Brederlo

pēcnācēji šo ievērojamo krājumu node-

va muzejam, un kollekcijas 201 glezna
novietotas 6 atsevišķos kabinetos. Bre-

derlo kollekcija ar saviem XVII. g. s.

holandiešu skolas vecmeisteru darbiem

pieder pie muzeja lielākām vērtībām.

Mākslas priekšmetu skaits pastāvīgi

vairojās, gan ar pirkumiem, gan ar zie-

dojumiem. Ziedotāji bieži uzstāda pra-

sību, lai viņu gleznas muzejā novieto

atsevišķās telpās. Ar to darbu sakār-

tošanā cēlušās zināmas neērtības: nav

bijis iespējams, kā tas būtu loģiski nā-

cies, sakārtot gleznas vienkopus pēc
skolām un meisteriem, bet tagad viena

un tā paša meistera gleznas var sa-

stapt muzeja dažādās telpās.

Muzeja krājumi līdz 1919. g. sastāvēja

Pilsētas mākslas muzeja eka. Fot. Klio.
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Prof. V. Purvīts, Rīgas pils. mākslas muzeja

direktors.

galvenām kārtām no holandiešu 17. un

18. g. simt. vecmeisteru darbiem, kuru

starpā šādi pazīstami vārdi, kā: Asse-

lijns, Berchems, Brekelenkams, van

Dyks, Harmens, Halss, Hondeooeters,

Hulsmans, Jakobus van Utrechts, van

Loo, Jan Massijs, Maginasko, Molenaers,

Mompers, Netschers, Ostade, Rotten-

hammers, Ribera, Jakobs un Salomons

Ruisdaels. No jaunākiem pazīstamiem

meistariem: Ingress, Feuerbachs, Ma-

kārts, Spitzwegs un c. Bez tam savākti

darbi no vietējiem baltiešu mākslinie-

kiem. Latviešu mākslinieku darbu ar

niecīgiem izņēmumiem gandrīz nemaz

nebija.

Sākot ar 1919. g. pilsētas budžetā pa-

redzētie plašākie līdzekļi mākslas dar-

bu iegūšanai, izmantoti galvenām kār-

tām latviešu mākslinieku darbu pirkša-
nai.

legūšanu pārzin pilsētas valdes ieceltā

mākslas kommisija, kuras sastāvā ie-

tilpst: pilsētas galva, jaunatnes un kul-

J. Engrs. (Jean Auguste DominiqueIngres. 1780.—

1867.) "Rafaels un Fornarina."

turas nodaļas un finansu nodaļas va

dītāji.

Muzeja tagad atrodas darbi no seko-

šiem latviešu māksliniekiem:

Alksnis, Ansons, Anuss, Balodis, Ban-

ge, Bērnieks, Bīne, Birnbaums, Bra-

stiņš, Brencēns Ed., Brencēns X., Cie-

lavs, Ciesnieks, Cīrulis Alex., Cīrulis

Ansis, Dzenis, Eliass, Fedders, Fibigs,

Filka, Grossvalds, Grinbergs, Gutmans,

Hūns, Jansons, Jaunsudrabiņš, Kalniņš,

Kalve, Kazaks, Kondrats, Ķrūmiņš, Ku-

ģa, Kundziņš, Liberts, Liepiņš, Lind-

bergs, Madernieks, Markvarts, Matveijs,

Maurs, Miesnieks, Pankoks, Pērle, Pla-

ders, Plasse, Plēpis, Plīte-Pleite, Pū-

pols, Purvīts, Romāns, Rozentāls, Rož-

dārzs, Šķilters, Šiliņš, Skulme 0., Skul-

me U., Skrida, Štrāls, Strunke, Suta,

Šveics, Svemps, Tīdemans, Tilbergs, To-

nē, Ūbans, Ūdris, Valters, Varslavans,

Veilands, Vidbergs, Vīks, Vītols, Zaļ-

kalns, Zariņš, Zeberiņš, Zeltiņš.
Lielakas grūtības bija jāpārvar vecākas

paaudzes mākslinieku darbu savākšanā,



699

jo viņi bij strādājuši parasti ārpus Lat-

vijas robežas un tamdēļ viņu darbi reti

sastopami vietējā mākslas tirgū.

No 1919. g. līdz 1931. g. mākslas darbu

pirkšanai pavisam izdoti Ls 115.466,81

un iegūti kopā 394 dažādi darbi no 137

autoriem.

legūtais darbu skaits starp autoriem un

šķirojot pēc mākslas veidiem sadalās

sekosi:

X 8

II I i U
*

Latviešu mākslinieki.

Autoru skaits
....

54 7 22 1 84

Darbu skaits
....

165 8 104 2 279

Vietējie cittautieši.

Autoru skaits
.... 10 1 61 18

Darbu skaits
....

12 6 35 1 54

Ārzemnieki.

Autoru skaits
.... 10 1 23 1 35

Darbu skaits
....

11 1 48 1 61

Jānis Liepiņš. "Uzdzīvotājs".

Latviešu mākslinieku darbi, kuri, kā jau

aizrādīts, līdz pasaules kapam muzejā

gandrīz nemaz nebija, tagad ieņem mu-

zeja augšstāvā divas lielākas zāles un

vestibilu.

Muzeja apmeklētāju skaits pēckara ga-

dos stipri pieaudzis, kas izskaidrojams
ar intereses vispārējo pieaugšanu, kā

arī ar ieejas maksas atcelšanu, sākot ar

1918. g.

Līdz 1914. g. muzeju caurmēra gada
laikā apskatīja 9—10.000 personas. Lai-

kā no 1922. g. 1. janv. līdz 1931. g.

31. dcc. muzeju apmeklējušas 525.028

personas, t. i. gada caurmērs pārsniedz
52.000 apmeklētājus.

Liels arī ir ekskursantu un skolēnu gru-

pu apmeklētāju skaits. Minētos pēdē-
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Jānis Rozentāls. "Paša un sievas ģīmetne".

jos 10 gados muzeju apskatījušas 3893

ekskursantu grupas.

Mākslas interesi publikā veicina dau-

dzas izstādes, kuras sarīko muzejā kā

mākslinieku grupas, tā arī atsevišķi
mākslinieki. Laikā no 1920. g. 1. janv.

līdz 1932. g. 1. janv. muzeja izstādes

telpās ir bijušas pavisam 96 dažādas

izstādes. Izstādēm telpas pilsēta dod

sarīkotājiem par tik niecīgu maksu, ka

pat netiek segti izdevumi par apkurinā-
šanu un aptīrīšanu.

Muzeja krājumi sastādās no gleznām,

akvareļiem, skulptūrām un grafiskiem
darbiem.

Muzejam pievienota bibliotēka, kas ir

vienīgā vispārībai pieietamā grāmatu

Jēkabs no Utrechtas. (Jakobus von Utrecht)

XVI. g. s. pirmā puse. Mājas altāra vidus daļa.

krātuve, veltīta mākslas jautājumiem.

Grāmatas izsniedz lasīšanai uz vietas

esošā lasītavā.

Tāpat kā muzeja, tā arī bibliotēkas ap-

meklēšana visiem brīva.

Bibliotēka izveidojusies no muzeja di-

rekcijas rokas grāmatu krājuma, ar ie-

guvumiem pastāvīgi pavairota un uz

1932. g. 1. janv. tanī skaitījās 3246 sē-

jumi.

Laikā no 1922. g. 1. janv. līdz 1932. g.

1. janv. bibliotēku apmeklējušas 19.218

personas, kurām kopā izsniegtas 62.172

grāmatas.

Muzeja darbību no 1918. g. vada aka-

dēmiķis prof. V. Purvīts.
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RĪGA — TEĀTŖU PILSĒTA

K. DZIĻLEJA

I TEĀTĶA MĀKSLA RĪGAS

PAGĀTNĒ

Teātra māksla Rīgā ir tikpat veca kā

Rīga pati, jo chronists Latviešu Indri-

ķis vēstī par teātra izrādēm Rīgā jau
1205.—06. g. ziemā, t. i. drīz vien pēc pil-
sētas dibināšanas. Francijā un Vācijā jau

kopš X gadsimteņa bija pazīstamas ga-

rīga satura izrādes: mistērijas un

liturģiskas drāmas. Tās rīkotas

baznīcās vai baznīcu pagalmos kā illū-

strācijas baznīcas sludināšanai bībeles

mācībai. Aiz tiem pašiem nolūkiem Lat-

vijas iekarotāji šādas izrādes sarīkoju-

ši arī Rīgā, kā to Latviešu Indri-

ķa chronikā lasām: „Tanī ziemā Rī-

gā sarīkotas labi sagatavotas praviešu

izrādes, ko latīņi par komēdiju sauc,

lai pagāni Kristus ticības pamatus re-

dzētu savu acu priekšā un varētu no

tiem mācīties. Šo izrāžu saturu jaun-
kristītiem un pagāniem, kas tanīs no-

skatījās, sīki paskaidroja tulks. Bet kad

apbruņotie Ģideona ļaudis sāka kauties

ar filistiešiem, tad pagāni metās bēgt,

jo tiem bija bailes, ka arī viņus neap-

kauj, un tos tad sauca atpakaļ un no-

mierināja. — Šinīs izrādēs tēloja Dā-

vida, Ģideona un Erodus karus; tur ne-

trūka arī jaunās un vecās derības mā-

cību. Tā ar daudziem kariem, kas nāca

vēl pēc tam, un vecās un jaunās derī-

bas mācībām, pagāni bija atgriežami

un mācāmi, kā viņiem kļūt pie īsta

miera devēja un iemantot mūžīgu dzī-

vošanu".

Baltijas vēsturnieks Amelungs, atsauk-

damies uz vēsturnieku Richteri, domā,

ka minētās izrādes (Dāvida cīņas ar

Zaulu, Betlēmes bērnu apkaušana un

Ģideona karš ar filistiešiem) prasīju-
šas ap 300 dalībnieku. Viņš arī domā,

ka svēto rakstu tekstu būšot norunā-

juši priesteri (kā tas noticis arī Vāci-

jā), bet mēmo personu lomām dalīb-

nieki būšot aicināti no tautas, turpretim

runājošie aktieri ņemti no baznīcas klē-

riķiem. Amelungs arī domā, ka par

tulku šinīs izrādēs būs uzstājies Indri-

ķa chronikā minētais Fīlips, kas uz-

audzināts bīskapa galmā un kalpojis

par tulku krustnešu kara gaitās. (1212.

gadā tas nonāvēts pie Sakalas līdz ar

priesteri, kuru tas pavadījis viņa misijā

„ar uguni un zobenu"). Šo Fīlipu Ame-

lungs uzskata par latvieti 1 ).
Šādas izrādes, protams, turpinājās arī

nākošos gadsimteņos. Bet ar laiku, ap

XIV g. s., reliģisko izrāžu vietā rodas

laicīgi uzvedumi, un tie notiek ap

meteņiem un Lieldienām. Saturā nopiet-
nais elements mainās ar komisko, bī-

beles skatu vietā izvirzās allēgoriskas

figūras, kas simbolizē abstraktus jēdzie-

nus: tikumu un netikumu, naidu un mī-

lu v. tml. Tēlotāji vairs nenāk no klē-

riķu aprindām, bet no laicīgo ļaužu

grupām
2).

XV gadsimtenī sastopam Rīgā veselu

rindu personu, kas kā profesionāli
mākslinieki pelnī naudu meteņu

spēlēs un karnevālos. Tā 1410. g. kā-

dam „leedsprecher'am" (dēklamātoram)
samaksāts 1 vērdiņš. 1413.—1443. ga-

dos ķemerejas grāmatās minēti algoti
bundzinieki (bungner). Tiem blakus Rī-

gā minēti vēl šādi mūzikanti: „Pfeifer

oder Flotenspieler, Blāser oder Trom-

*) Amelung: „Baltische Culturstudien", Dorpat

1884. SS. 79—80. Izrāžu gads noteikts pēc Dr.

Aug. Hanzena kommentētā chronikas izde-

vuma (1857), 93. lpp.
2) Sal. A. Bērziņš: „Latviešu teātra attīstības

gaitas" (rakstu kr. „Latvieši" 11, Rīgā 1932,

404 lpp.).
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peter, Posaunenblāser, Geiger, Pauken-

oder Trommelschlāger". Sastopami arī

„Tumeler" (ekvilibristi un virvju dejo-

tāji) un „Schermer" (paukotāji); šie

pēdējie kā ceļojoši mākslinieki sarīko-

juši arī dramatiskas izrādes un panto-

mīmas, un tie uzskatāmi par tā laika

aktieriem. 1459. gadā kāds „Scher-

mer's" saņem no Rīgas rātes 3 markas

12 šiliņus. Domājams, ka rāte šādas

izrādes rīkojusi arī dažādu augstu viesu

un sūtņu uzņemšanas gadījumos 3 ).

Arī XVI gadsimtenī Rīgā ir cieņā šādi

mākslinieki. Tā kāds „Mester Jost", kas

uzturējies Rīgā ilgāku laiku (no 1520.

līdz 1534. vai 1540. g.), bijis ievērojams

virves dejotājs, kas rīkojis izrādes, laiz-

damies no Pētera torņa „pa gaisu kā

putns" 4).

XVI gadsimtenī teātrālos uzvedumos

piedalās arī Domskolas skolnie-

ki. Vismaz jau 1519. gadā šādas izrā-

des notikušas Jāņa baznīcā, pēc tam

ir ziņas par šādām izrādēm 1523., 1525.,

1545., 1588., 1594., 1605. un 1613. g. Bla-

kus tam domskolnieku izrādes notiku-

šas arī rātsnamā (1576., 1582., 1588. g.)-
No kāda 1588. g. Melngalvja rēķinā rā-

tei redzams, ka šādos gadījumos skol-

nieki — „rīmētāji" (t. i. runātāji, tē-

lotāji) pacienāti ar alu: „Noch hebbe

ick betalet vor bere, dat m der tyt ge-

drunken word, do scholer rvmeden, 32

Mark 16 Schillinge 5). Arī Bazila Plī-

nija poēmā „Enoomium inclitae civita-

tis Rigae Metropolis Livoniae" (1595.)
atrodam liecību par šādām skolnieku

izrādēm:

„Gomica cum structis praebet specta-

cula scenis

3) C. Mettig: „Zur Geschichte der rigaschen
Gevverbe im 15 Jahrhundert". („Sitzungsbe-
richte" 1892, SS. 95—98).

4) G[utzeitļ: „Seilentānzer im alten Riga und

Reval" („Rig. Stadtblātter" 1891, Nr. 16).
5) G. Schvveder: „Die alte Domschuk" 1885,

S. 4—5. Latviski: Vēl esmu samaksājis par alu

32 markas 16 šiliņus, kas izdzerts tanī lai-

kā, kad skolāri rīmēja (t. i. runāja, tēloja).

Oui tenet ingenuae virgea sceptra

scholae G).

Sevišķi svarīgs notikums ir reformāci-

jas sākumā sarīkotā Rīgas dzejnieka
Burkarda Valda „Pazudušā dē-

la" izrāde 1527. g., kurā arī, domājams,

piedalījušies Domskolas skolnieki. Šis

rīdzinieka oriģināldarbs noderējis ne-

vien par spēcīgu reformācijas piekritēju

aģitāciju pret Rīgas virsbīskapu un ka-

toļu baznīcu, bet tas uzskatāms arī par

ievērojamu tā laika literatūras piemi-

nekli. Vācu literātūrvēsturnieks Ge-

deke par to devis šādu spriedumu: Šī

gadsimteņa dramatiskajā literātūrā tas

ir vienīgais darbs; tam nav priekšteču,
tam nav arī līdzvērtīgu pēcnācēju ar

šādu vielu. Dramatiskās mākslas attī-

stības vēsturē tam ir milzīga vērtība" 7 )«
Ar luteriešu Domskolas izrādēm sacen-

šas jezuītu kollēģija: mistēriju iz-

rādes rīko arī jezuītu skola (tā atra-

dusies cisterciāniešu klosterī, kas bi-

jis Klostera ielā, tag. Saeimas tuvumā;

vēlāk te ierīkots „Mūnzstall", kur arī

turpmāk notikušas teātra izrādes). Tā

1614. g. šī skola sarīkojusi Kristus dzim-

šanas izrādi baznīcas^ pagalmā 8).
XVII gadsimtenī Rīgas rāte vairs nav

labvēlīga skolnieku izrādēm: 1644. g. tās

pavisam aizliegtas, bet 1645. atkal at-

ļautas ar noteikumu, lai izsargās no

pārgalvībām („dass kein ūppigkeit da-

6) Latviski: Skolas valdnieks ar rikšu scepteri
sarīko izrādes sakārtotās ainās.

7 ) „Grundriss zur Geschichte deutscher Dich-

tung", VII Bd., 7 Buch, Dresden 1906. § 307

(Ostseeprovinzen). — Burkards Valdis, dz. He-

senē 1495.g. Rīgā viņš parādās XVI g.s. sā-

kumā kā mūks. Te viņu aizrauj reformācijas
kustība. Nometis mūka tērpu, viņš kļūst par

dedzīgu Lutera mācības sludinātāju. Rīgā viņš

darbojas kā alvas lējējs un dzejnieks. 1536. g.

ordeņa kareivji saņem viņu gūstā un notur

līdz 1540 g. apcietinājumā Bauskas pili. Pēc

tam viņš dodas uz Vitenbergu, studē teolo-

ģiju, no 1544 g. līdz savai miršanai (1557)

darbojas kā mācītājs, bet uz Rīgu vairs ne-

atgriežas.
8) Moritz Rudolph: „Geschichte der Rigaer Thea-

ter" („Rigaer Tageblatt" 1895, Feuilleton-

Beilage Nr. 6, 18, 30 v. ff.).
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bey gebraucht werde") 9 ). 1661. gadā
domskola lūdz rātes atjauju sarīkot ko-

mēdiju izrādes pilsoņu mājās, bet rāte

lūgumu noraida. Pēdējās ziņas par

domskolas izrādēm uzglabājušās no

1663. g., kad tās notikušas kādā nolik-

tavā (packhaufi). Ar to arī nobeidzas

ziņas par skolnieku izrādēm, bet domā-

jams, ka tās turpinājušās arī vēlāk 10).
Arī vēl gadsimteni vēlāk, kad domskol-

nieku publiskās izrādes vairs nenotiek,

teātrālo uzvedumu tradicijas turpināju-

šās skolas sienās svinīgos aktos. Tā

1758. g. uzvestas vairākas drāmas, starp
tām arī „Alberts jeb Rīgas dibināša-

na" 11).

Skolnieku izrāžu vietā XVII g. s. sā-

kumā nāk ceļojošo komēdiantu

izrādes. 1644. g. Rīgā sastop kādu

Rosta komēdiantu trupu, kas uzved ko-

mēdiju „von Susanna und den drey
Landmanns-Sohnen". Tanī pašā gadā

Rīgā viesojas arī angļu komedianti.

1666. g. Rīgu apciemo Stokholmas ko-

mēdianti, bet 1672. g. — „hochteutsche

Komodianten", kas trešo daļu no ieņē-

mumiem maksā Pētera baznīcai. Tam

seko daudzas citas trupas 12). 1675. g.

kāda komēdiantu trupa („allhier bey

den Būrgern sich aufhaltende Studiosi")
lūdz maģistrāta atļauju, komēdijas iz-

rādei, ko arī dabū, nelūkojoties uz virs-

mācītāja Breverna iebildumiem. Izrādes

notikušas kādās pilsētas telpās, kas re-

dzams no tā, ka vēlāk rātē spriests par

nesamaksātās nomas atlaišanu 13).

1711. g., kad Rīgā uzturējies Pēteris

Lielais, vācu komēdiantu trupa sarīko-

jusi Jāņa baznīcas noliktavā izrādi ar

šādu nosaukumu: „Eine musicalische Se-

renāde von Apollo und den 9 Musen

auf dem Berge Parnasso nebst einem

9) G. Schweder, op. cit. S. 20.

10) Moritz Rudolph, op. cit.

n) G. Schvveder, op. cit. 35.

12) Moritz Rudolph, op. cit.

13) N. Asmufi: „Zur Geschichte der rigaschen

Theatergebāude" („Rig. Stadtblātter" 1860,

Nr. 30).

Praviešu izrādes Rīgā pēc Maydeļa zīm.

Misch-Schauspiel, betitult Die gekrohnte
Schāferin Aspasia" 14).

1721. g. rāte griežas pie vicegubernā-

tora ar norādījumu, ka komēdiantu izrā-

des nav vēlamas, jo pilsēta pārdzīvo
nelaimes dienas, kad izpriecām nav vie-

tas; bez tam, trūcīgie iedzīvotāji ne-

esot maksāt spējīgi; neesot arī vēlams,

ka komēdianti aizved naudu projām no

Rīgas v. t. t. Beigās Millera trupai to-

mēr atļauts sarīkot izrādes rātes no-

liktavā pie Miesnieku vārtiem Bīskapa

kalnā 15). Kāda 1735. g. 3. februāra te-

ātra biļete arī apliecina, ka izrādes no-

tikušas „m Eines Hoch-Edlen-Raths-

Speicher bei der Kūterpforte" (tā sauc.

sēklu tornī) 1G). Turpat komēdiantu iz-

rādes notikušas arī 1738. un 1739. g.

1742. g. ķeizariene Elizabete I izdevusi

īpašu privillēģiju komēdiantam Sigmun-
dam un tā sievai pastāvīgu izrāžu rī-

košanai, un šo gadu La Coste pat uz-

lūko par Rīgas teātra sākumu 17).
Līdztekus ceļojošo komēdiantu izrādēm

Rīgā jau no XVII g. s. beigām nāk

pazīstams arī marionetu teātris.

Plašākas ziņas par šādām izrādēm uz-

glabājušās no 1724. g.: tās notikušas

kādā noliktavā Jāņa ielā; vietu cenas

14) „Rigisches Theaterblatt" 1815, Nr. 33. — N.

Asmus (min. rakstā) Pēterim Lielajam par

godu sarīkotās izrādes vietu norāda Bīskapa

kalnā (pie Miesnieku vārtiem); domājams, ka

abi autori runā par vienu un to pašu izrādi.

15) Moritz Rudolph, op. cit.

16) „Rig. Stadtblātter" 1821, S. 178.

17) Moritz Rudolph, op. cit.
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bijušas 8, 5 un 3 markas. Gadus 10 vē-

lāk marionetu teātrim vairs nav biju-

si liela piekrišana: rīkotājs Johans

Griggs palicis rātei parādā 21% dāl-

deri 18).

Tā tad, pēc skolnieku garīgā satura uz-

vedumiem, no XVII g. s. sākuma līdz

XVIII g. s. pusei ar ceļojošo komē-

diantu un marionetu izrādēm Rīgā no-

dibinājusies laicīgā teātra māk-

sla, kas savu epizodisko sarīkojumu
veidā turpinājusies apm. pusotra simts

gadu 19).
XVIII g. s. otrā pusē jau var runāt par

pastāvīga teātra izveidošanos

Rīgā. Sīku vēsturisku pārskatu no

1760. g. līdz 1811. g., to iedalot 13 pe-

riodos, sniedzis Fr. La Coste 20). No

tā atzīmējami svarīgākie fakti:

I per. 1760.—1769. Izrādes notiek Bīs-

kapa kalnā — Miesnieku un Bīskapu
ielas galā, vecā noliktavā. Tās rīko Pē-

terpils trupa Hilferdinga vadībā, do-

dot ekstemporētu komēdiju uzvedumus

(tulk. no franču un itāļu vai.). Ap 1769.

g. parādās jau Gellerta un Lesinga pir-

mie darbi. 1768. g. atklāj pastāvīgu
teātra ēku (koka) uz Parādes laukuma

(apm. tagadējā Jēkaba laukuma vietā).

Hilferdinga palīgs Skolārs apmetas ar

savu trupu Rīgā.
II per. 1769.—1772. Pēc Skolāra teātri

vada Gantners un Mende, bet arī tie

pēc pāris gadiem atsakās.

111 per. 1772.-1775. Bar. Fītiņhofs

(Vietinghof) organizē jaunu trupu no

Vācijas mūziķiem, dziedātājiem, dejo-
tājiem un aktieriem, lai uzvestu arī ope-

ru un balletu. Caurmērā sniegtas 4 iz-

rādes nedēļā.
IV per. 1775.—1777. Rīgai nav vairs

savas teātra trupas, izrādes rīko Pē-

18) Moritz Rudolph, op. cit.
19) Nepareizs, tā tad, ir A. Bērziņa uzskats, ka

laicīgais teātris masu dzimtenē sākas tikai

XVIII g. s. sākumā ar 1711. g. izrādi („Lat-
viešu teātra attīstības gaitas", rakstu kr. „Lat-
vieši" 11, 1932, 405 lpp.).

20) „Zur Geschichte des Rigischen Theaters" („Ri-
gisches Theaterblatt" 1815, Nr. 14 v. ff.).

terpils trupa t. s. angļu komēdiju namā

— koka būdā ar 3 ložu rindām.

V per. 1777.—1782. Izrādes rīko Rē-

veles trupa; tai ir savs „
mūzikas direk-

tors" un „teātra dzejnieks". Izrādes no-

tiek Parādes laukuma ēkā, kur ar mo-

kām ietilpst 500 personas.

VI. per. 1782.—1784. Uz ķeizara pavēli
teātra ēka Parādes laukumā noplēsta.

Fītiņhofs uzcēlis jaunu mūra ēku Ķē-

niņu ielā (t. s. „Musse", kas vēl tagad

pastāv). Teātris atklāts 1782. g. 15. sep-

tembrī ar Lesinga „Emilia Galotti" iz-

rādi. No Vācijas izrakstīti skatuves

mākslinieki, Rīgā organizēta atkal pa-

stāvīga trupa. Sekots V. Eiropas jaunā-

kajiem uzvedumiem, un tie pēc iespējas

sniegti arī Rīgā. Vietu cenas: rangložā
20 mark., parketā un parterložā 15 m.,

parterī un galerijā 10 mark.

VII per. 1784.-1788. Fītiņhofs pazūd

no teātra mecenātu vidus, tagad teātri

organizē un vada Meijers un Kochs.

Balleti izbeidzas. Šinī periodā dominē

Šillera un Šekspira darbi. „Don Kār-

los" uzvests pēc paša Šillera rediģētā

prozā pārstrādātā teksta, kas glabā-

jas Rīgas pilsētas bibliotēkā rātsna-

mā 21 ). Šī perioda aktieru sarakstā at-

rodams arī kāds latvietis Virziņš

(Virsing), kas bijis Rīgā ļoti iecienīts

komiķis.
VIII per. 1788.—1789. Līdzās teātra iz-

rādēm atkal atjauno balletu.

IX per. 1789.—1792. Teātris darbojas
kā sabiedrisks pasākums. Uzved arī

pantomīmas: „Kapteiņa Kuka ceļojums
un nāve" un „Indiaņu svētki". Uzved

pirmās Kocebū lugas.
X per. 1792.—1794. Teātris turpinājās
kā sabiedrisks pasākums, galvenām kār-

tām ar tirgoņu garantijām.

XI per. 1794.—1796. Teātris darbojas kā

akcionāru biedrības uzņēmums ar Mei-

reru priekšgalā. Kad akcionārais pasā-
kums bankrotē, Meirers turpina teātri

kā privātu uzņēmumu.

21) N. Busch: „Sch6ne Literatur und Presse"

(„Livland-Estland-Ausstellung" 1918, S. 172).
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XII per. 1796.—1809. Teātris pastāv

Meirera vadībā. Pirmo reizi izrādītas

2 lugas franču valodā. Uzvestas arī 2

krievu operas. 1802. g. uzvests Šekspira

„Falstafs", par kuru La Coste saka: „Tas

katrā ziņā varēja izpalikt". Tanī pat
laikā Rīgā bieži notiek t. s. „fizikas,

mēchanikas profesoru" v. c. māksli-

nieku" izrādes, kas atvilkušas publikas

uzmanību no īstās teātra mākslas.

XIII. per. 1809.-1811. Luijs La Rošs

turpina Meirera darbu; tas drīz ban-

krotē un nodod teātra vadību jaundibi-
nātai akciju sabiedrībai.

1812. gadā mākslas mecenātu sabiedrī-

ba pārņem teātri un vada to līdz 1813.

gadam, piemaksājot 12.000 rub. dēfici-

ta. Pēc tam teātra faktiskā vadība at-

rodas dažus gadus (1814.—1817.) Rīgas

publikas mīlules, aktrises Herbsts ro-

kās. No turpmākās teātra vēstures zi-

nāms, ka 1827. gadā Rīgas teātra re-

pertuāram ievesta cenzūra. 1836. g. Rī-

gā darbojas kāda Gences trupa, kas sa-

rīko izrādes arī Liepājā un Jelgavā. Vi-

ņas izrāžu telpas Pēterpils priekšpil-
sētā ir arvienu pārpildītas 22).

1837.—1839. g. Rīgas teātri vada dzej-
nieks Kārlis Holtejs. Tanī laikā

operas izrādēs diriģējis slavenais skaņ-
radis R i c h ar d s V a g ne r 523).s

23 ). Tas arī

ir pats spožākais periods Rīgas pri-

vātā teātra pastāvēšanas laika pēdējā
cēlienā.

II RĪGAS PILSĒTAS TEĀTRI

1829. gadā Rīgas rāte lemj, ka no la-

bības magazīnas atlikumiem dibināms

pilsētas teātra būves fonds. Bet

šī ideja realizējās tikai 1860.—1863. g.,

22) Jegor v. Sivers: „Deutsche Dichter m Ruß-

land". Berlin 1855, S. LXII.

23) N. Busch, op, cit., S. 182. — Kārlis Holtejs

(1798—1880) nav svešs arī latviešu teātra vē-

sturē: viņa lugas „Hans Jūrgen" latvisko-

jums (R. Tomsona ~Mika" un „Mika nāk

mājās" 1870) atrodams Rīgas latviešu biedrības

nodibinātā teātra repertuārā, un tas piedzīvojis

daudzas izrādes.

kad, norokot apcietinājuma vaļņus, rāte

stājās pie teātra ēkas būves bij. „Pan-

kūku bastiona" vietā. Ēka pēc Pēterpils

akadēmiķa L. Bonštedta plāna nāca ga-

tava 1863. gadā.

Ēka izmaksāja ap 280.000 rubļu. Tanī

bija 1306 sēdvietas un telpa 60 orķe-
strantiem. Bet 1882. g. 14. jūnijā teātra

ēka nodega, un līdz 1887. g. izrādes no-

tika pagaidu ēkā (interimteātrī), agrā-
kā linu brāķa vietā (kur tagad atrodas

galvenā pasta ēka). 1887. g. varēja at-

klāt atjaunoto teātra ēku ār 1240 sēd-

un 140 stāvvietām. Tās portāla uz-

raksts „Die Stadt den darstellenden

Kūnsten"b ija uzglabājies vēl līdz La-

tvijas republikas pirmajiem gadiem.
Teātra ēkas atjaunošana ar visu ierīci

izmaksājusi 423.699 rub. 48 kap. Tiklīdz

ko teātris bijis atjaunots, tas nodots

lielās ģildes lietošanai uz 9 gadiem. Pir-

mais līgums pēc tam vairākkārt paga-

rināts. 1919. gadā jaunā Rīgas pilsē-
tas pašvaldība sastapa to priekšā, un

tas vēl palika spēkā līdz 1926. gadam.
Pēc šī līguma lielajai ģildei nevien no-

dota bezmaksas lietošanā teātra ēka,

bet uz pilsētas rēķina vēl apgādātas
arī dekorācijas, pilsēta uzņēmusies ēkas

ārējos remontus un aptīrīšanu, pusi no

iekšējo remontu, apgaismošanas, apku-
rināšanas v. tml. izdevumiem, turpretim

visi ienākumi atstāti lielajai ģildei; ti-

kai teātra likvidācijas gadījumā rezer-

ves kapitāla atlikums, ja tāds būtu pēc

visu citu prasību apmierināšanas un pa-

šas lielās ģildes zaudējumu segšanas,

pāriet pilsētas īpašumā
24).

Šis teātris, kas līdz pasaules karam bija

pazīstams zem nosaukuma „Vācu

teātri s", pastāvēja kā drāma un opera

2i) N. Carlberg: „Der Stadt Riga Verwaltung und

Haushalt", Riga 1901, SS. 211—215. — Sk.

arī arch. A. Reinberga rakstu „Theater" grā-
matā„Riga und seine Bauten" 1903, 55.270—281.

Sk. vēl arī J. Eckardt: ~Dekamerone der

Kunstler des Rig. Stadttheaters" 1897; M.

Rudolph: „Die Rigaer Oper 1782—1886"

(„Rig. Tageblatt" 1887); M. Rudolph: „Ri-

gaer Theater- und Tonkunstlerlexicon" 1890.
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reizē. Te darbojās krietni, pa lielākai

daļai no Vācijas angažēti skatuves māk-

slinieki un mūziķi, un ar pilnu tiesību

var sacīt, ka toreiz tas bija Rīgas māk-

slas dzīves krāšņākais zieds, kas vis-

pilnīgāk uzplauka Vāgnera operu uz-

vedumos.

Pirmais atjaunotā vācu teātra direktors

bijis Maksis Marteršteigs (1887.

līdz 1896.). No turpmākajiem teātra

direktoriem minami: Leo Šteins

(1905.—1908.) un Dr. Dālbergs (no
1908. g.).

Kāda loma šim teātrim bijusi Rīgas pu-

blikā, to rāda apmeklētāju statistika

gadsimteņu maiņā. Caurmērā 1 gadā

apmeklētāju bijis 2s):

1887.—1890. g. 168.827 apm. caurmērā

1890.-1893.
„

153.215
„

1893.-1896.
„

157.982
„

1896.-1899.
„

197.400
„

1899.-1902.
„

193.510
„

1902./03. sez. 182.096 apmeklētāji
1903./04.

„
173.235

1904./05.
„

162.588

1905. /06.
„

183.255

1906. /07.
„

229.007

1907. /08.
„ 229.898

Krieviem kā toreizējai valdošai nācijai

gluži saprotamā kārtā radās pretenzijas

uz savu teātra ēku. Jau 70-to gadu bei-

gās tādu prasību uzstādījusi Rīgas krie-

vu avīze „Pvccklh BtcTHHirb'' Līdz 1883.

gadam Rīgā gan nebija pastāvīgas krie-

vu trupas, bet tad tāda sāk darboties

„,Uļeja" telpās. Nesagaidīdama Rīgas
pilsētas pretimnākšanu teātra ēkas pie-

šķiršanā, krievu sabiedrība uzstāda pra-

sību pēc subsidijas 1883. gadā nodibi-

nātai pastāvīgai teātra trupai. 1883. g.
šādu prasību noraida, bet 1886. gadā
krievu sabiedrība ar gubernātora Zi-

novjeva atbalstu to panāk: 1886./87. g.
sesonai dome piespriež 5000 rub. lielu

subsīdiju, kāda paliek arī turpmākiem

25) B. v. Schrenk: „Beitrāge zur Statistik der

Stadt Riga und ihrer Vervvaltung" 1909, S.

320.

gadiem. 1892. gada to paaugstina uz

6700 rub., bet sākot ar 1893. g. —uz

8000 rub. Beidzot 1897. g. pilsētas dome

nolemj celt otro pilsētas teātra ēku

krieviem, kādam nolūkam asignē 315.000

rub.

1902. gadā nāk gatava pēc arch. A.

Reinberga plāna celtā krievu teātra

ēka ar 887 sēdvietām, un 1902. g. 4.

februārī pilsētas dome nolemj to nodot

krievu teātra lietošanā uz 3 gadiem,
līdz ar to uzņemoties arī pusi no ap-

gaismošanas, apkurināšanas v. c. uztu-

rēšanas izdevumiem. Pēc šī pirmā lī-

guma notecēšanas slēgts jauns līgums

ar krievu teātra garantu biedrību, kas

stājās pirmās teātra pārvaldes vietā, un

ik pēc 4 gadiem līgums uz līdzīgiem
noteikumiem pagarināts. Bez tam vien-

reizīgi Rīgas pilsēta asignējusi 10.000

rub. dekorācijām un skatuves iekār-

tai 26).

Krievu teātris, kalpodams, līdzīgi vācu

teātrim, reizē drāmai un operai, kļuva

par ievērojamu slavu mākslas repre-

zentantu. Te darbojušies kā antrepre-

nieri tādi ievērojami teātra darbinieki,

kā Ņezlobins un Michailovskis, uzvez-

dami Ostrovska, Gechova, Andrējeva v.

c. ievērojamo krievu drāmatiķu darbus.

Te skatuvi ieraudzīja arī latviešu autoru

darbi: R. Blaumaņa „Indrāni" un Bri-

gaderu Annas „Sprīdītis".

Apmeklētāju skaita ziņā krievu teātris

gan tālu nesasniedz vācu teātri. 10 gadu
darbības jubilejas pārskats uzrāda šā-

du apmeklētāju statistiku 27).

1902. /03. sez. 145 izr. ar 80.089 apm.

1903./04. „ 168
„ „

71.689
„

1904./05.
„ 158

„ „
66.130 „

1905./06.
„

129
„ „

55.440

1906./07.
„

188
„ „

83.775
„

1907./08. „ 188
„ „

93.870
„

1908./09.
„

172
„ „

71.510
„

26) „PyccKiH TeaTp-b bt> Ptirf>", 1912., CTp. 4—16.

Sk. arī arch. A. Reinberga rakstu „Theater"

grāmatā ~Riga und seirie Bauten" 1903, SS.

• 277—281.

27
J „PyccKifi Tearpt bt> PHrfc", CTp. 86.
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1909. /10. sez. 186 izr. ar 86.590 apm.

1910./11.
„

178
„ „

93.788
„

1911./12. „
162

„ „
75.399

„

Vairāk nekā taisnīga būtu bijusi pra-

sība pēc samērīga atbalsta arī

latviešu (Rīgas latviešu bie-

drības) teātrim, kas sāka darbo-

ties 1868. gadā. Bet līdz 1887. gadam
tas no Rīgas pilsētas nesaņēma nekāda

pabalsta. Tikai reizē ar I pilsētas (vā-

cu) teātra nodošanu lielajai ģildei un

subsīdijas piespriešanu krievu teātrim,

arī latviešu teātris piedzīvo Rīgas pil-

sētas teātra politikas maiņu sev par

labu: tas arī sāk saņemt 5000 rub. lielu

gadskārtēju subsidiju. 1898.—1901. g.

pabalsts palielināts līdz 6000 rub.; 1902.

g. - 7000 rub.; 1903. g. - 8000 rub:;

1904. g. - 9000 rub.; 1905.-1906. g. -

10.000 rub., 1907.-1909. g. - 12.500 rub.;

no 1910. g. — 18.000 rub.

Kad 1908. gadā nodega Rīgas latviešu

biedrības nams, un latviešu teātris pa-

lika bez telpām, tikai tad Rīgas pil-

sēta atrada par vajadzīgu gādāt tel-

pas latviešu teātrim: 1908. g. 15. sept.

pilsētas valde principā lēmusi dibināt

111 pilsētas (latviešu) teātri. Sarīkota

sacensība ēkas projektam (uz 1909. g.

1. aprīli), kurā paredzēta izrāžu zāle

ar 1800 vietām. Bet šis projekts palika

Nacionālā teātŗa ēka.

nereālizēts. Rīgas latviešu biedrības

teātris pēc ugunsgrēka bija spiests

ierīkoties cirkus ēkā: tā radās „interim-

teātris" Puškina (tagad Kronvalda) bul-

vārī, līdzās II pilsētas (krievu) teātrim;

tur Rīgas latviešu biedrības teātris dar-

bojās, kamēr nāca gatavs jaunais bie-

drības nams (1913.).
Bet Rīgas pilsēta latviešu teātrim ēku

tā ir neuzcēla... Tāpēc vēl 1919. ga-

da 16. augustā pilsētas valdes kul-

tūras nodajas sekretārs adresēja liela-

jai ģildei rakstu ar šādu saturu: pie-

ņemot, ka līdz ar vācu iedzīvotāju skai-

ta samazināšanos Rīgā, pilsētas teātra

izlietošana šo iedzīvotāju vajadzībām

būtu apgrūtināta, ir radies nodoms no-

dot šo teātri latviešu iedzīvotāju vaja-

dzībām, t. i. nobriedusi vajadzība dot

latviešu operai prāvu teātra ēku, kāda

ir I pilsētas teātra ēka. Tāpēc lūdzam

ar rakstu paziņot, kādi būtu lielās ģil-

des noteikumi, ja viņa atteiktos no pa-

stāvošā līguma ar pilsētu". lesākās ne-

auglīga sarakste, bet tanī pat dienā,

16. augustā pilsētas valdē jau bija sa-

ņemta ziņa, ka I. Kurzemes divīzijas
štābs rekvizējis abas pilsētas teātra

ēkas latviešu izrāžu un koncertu sarī-

košanai... Tā latvju strēlnieki

kļuva par „iekarotājiem" arī

Rīgas teātru vēsturē.
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111 LATVIEŠU TEĀTĶA MĀKSLAS

ATTĪSTĪBA.

„...priekš vairāk gadiem Kurzemē kā-

dā latviešu pulciņā iekustināja jautā-

jumu, vai jel maz derot vēl latviešu

valodu tālāk kopt un attīstīt. Pēc at-

bildes, ka patiesie dzīves apstākļi cieši

prasa viņas kopšanu un tālākattīstīša-

nu, pacēlās tālāki jautājumi: ar kādu

iestāžu palīdzību veicams šis uzde-

vums? Atbilde skanēja: jārīkojas ar

vārdiem un rakstiem skolās, baznīcās,

mājās, vispārējā dzīvē un
—

uz ska-

tuves. Bet kad gan latvieši sasniegs sa-

vu teātri? — bija jautājums. Pēc garā-

kām pārrunām beidzot vienojās tā: ja

skolā un baznīcā, rakstniecībā un kul-

tūrā, dzimtā un dzīvē viss ies savu da-

bisku gaitu, tad pēc gadiem 100 vai

150, t. i. trešā vai ceturtā paaudzē va-

rēs celties latviešu teātris. Šo vīru ap-

rēķins dzīvē gan pierādījies par pa-

visam aplamu, jo jau pēc gadiem 10

vai 15 viņiem vajadzēja piedzīvot to

prieku, ka varēja apmeklēt latviešu

teātri pilsētās un laukos." Tā rakstīja

Kronvalda Atis savā grāmatiņā

„Tautiskie centieni" 28 )» Un patiesi, lat-

viešu teātris izauga ļoti ātri, tā kā pat
latviešu nacionālā rakstniecība viņa aiz-

mugurē nepaspēja parādīt savu no-

briedumu.

Rīgā latviešu teātrim likts pa-

mats 1868. g. 2. jūnijā ar „Žūpu
Bērtuļa" izrādi vingrotāju biedrī-

bas zālē (tā atradusies tag. Kalpaka
bulvārī. Tas bija Jaunā Stendera lokā-

lizējums (pēc dāņu rakstnieka Holberga

lugas ,Jeppe"). Izrādi sarīkoja Rīgas
latviešu biedrības priekštece — „Rīgas
latviskā palīdzības biedrība priekš trū-

kumu ciezdamiem igauņiem", un tai bija
līdzekļu vākšanas nolūks. Bet teātra iz-

rāde latviešu valodā bija liels notikums

pats par sevi — tas bija „pirmais lat-

viskais kumēdiņš", kā to „Mājas Viesis"

28) Kronvalda „Kop. raksti un runas", Rīgā 1925,

95-96 lpp.

toreiz apzīmējis. Atsauksme par šo iz-

rādi turpat bija šāda:

„ysek)3 tatfntbaš toarram fa33tl)t, fa fumebmu

rarjbitajt toifft un iffatriš fatod barbfi bij tif

famannigi un pilnigt, fa bij jaborjma: tec tirift

effotjt gruntigi, mafottt fumebmu rarjbitaji.

Samberjt arri tolffur un no unffeem ffatita=

jcem labbu flattrn un ušteiffdjamt toeen bfirb.

6d)t pate pirmā retfe beefgan labbi ifraf)btja

pafaulei, fa £attt)eefd)i arr faprof)t ffunfteg
bavbuē ftratjbafjt un tof)3 3eentf)t. 3er™m>

fa, fab fd)i pirmā reifa tif labbi un pilnigt

tfbettmfeeg, fa nato netoeenam fo fmaf)bef)t

toai furjbfefjt, fa fd)i reifa nepalifē ta uoeeniga,
bet fa fcf)i bij ta3 eefaf)fum3 toeen un fa u8

preeffdju toairaf peebftrjtDoftm".29 )

Un — arī piedzīvoja! Šī pirmā teātra

izrāde notika jaunā rūpnieka un avīž-

nieka Richarda Toms oma vadībā.

Nākošā gadā jau var runāt par pastā-

vīgu trupu tā paša Tomsona vadībā, kas

organizējas pie jaundibinātās Rīgas lat-

viešu biedrības. 1870. gadā par jaunā

teātra vadoni nāk Ādolfs Alunāns.

Tikko 21 gadu vecais jauneklis, kas

bija kļuvis pazīstams jau kā labs ak-

tieris, tagad vada izrādes, audzina dille-

tantisko aktieru saimi un gādā par re-

pertuāru: saraksta, tulko vai lokālizē

izrādēm nepieciešamās lugas.

Kad teātris tikko sāka attīstīties un

varēja cerēt uz uzplaukumu jaunceltajā
biedrības namā (Pauluči, tagad Mēr-

ķēja ielā), 1871. g. gubernātors aizlie-

dza Rīgas latviešu biedrībai turpmāk
rīkot teātra izrādes, jo biedrības statū-

tos tas neesot paredzēts. Tad izrādes

rīkoja tālāk palīdzības biedrība vai pri-

vātpersonas (A. Alunāns v. c). 1872.

gadā atkal atjāva Rīgas latviešu bie-

drībai pašai rīkot teātra izrādes, un A.

Alunānu aicināja atkal par teātra va-

dītāju, bet teātris pēc dezorganizācijas

nīkuļo, līdz 1875. gadā to atkal iz-

dodas nostādīt uz drošākiem pamatiem.

29) Weesis" 1868, Nr. 24. — Tuvāk

par šo izrādi sk. H. Kaupiņa rakstu „Latvju

teātra sākums" („Domas" 1928).
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Turpmākos gados (līdz 1885. g.) teātris

atrodas A. Alunāna nepārtrauktā va-

dībā. Pēc viņa par teātra direktoru

nāca vācietis Rode- Eb c lings, kas

teātri no dilletantu pasākuma paceļ jau

profesionālas mākslas iestādes līmenī.

Viņa pēcnācējs P. Ozoliņš (1893—

1913) turpināja Rodes-Ebelinga klasiskā

teātra un drāmas tradicijas, bet līdz-

tekus tam nāca arī latviešu nacionālās

drāmas uzplaukums (sevišķi Aspazijas

un Blaumaņa darbos). J. A. Duburs

šo darbu papildināja ar rūpīgu skatuves

mākslas skolu 30).

1899. g. 6. oktobrī Rīgas latviešu teātris

jau varēja atzīmēt savu 1000-to izrādi.

(3000-šā izrāde notika 1918. gada 8. de-

cembrī.)
Teātra augšana parādās šādā skaitļu
ainā 31 ):

1877. gadā 25 izrādes ar ? apmekl.
1878.

„
17

„ „
?

1879.
„

16
„ „

?

1880.
„

15
„ „

?

1881.
„

13
„ „

5.507
„

1882.
„

16
„ „

9.004
„

1883.
„

20
„ „

12.240
„

1884.
„

26
„ „

14.054
„

1885.
„

24
„ „

10.736
„

1886.
„ 30

„ „
12.560

„

1887.
„

36
„ „

20.405
„

1888.
„

48
„ „

27.232
„

1889.
„

39
„ „

21.705
„

1890. „ 39 „ „ 20.476 „

1891.
„

38
„ „

22.679
„

1892.
„

48
„ „

24.160
„

1893.
„

53
„ „

31.016
„

1894.
„

51
„ „

30.998
„

1895.
„

66
„ „

38.572 „

1896.
„

71
„ „

43.877
„

1897.
„

78
„ „

47.741
„

1898. „
76

„ „
40.753

„

30) Par Rīgas latviešu biedrības teātra vēsturi sk.

A. Bērziņa rakstu „Latviešu teātra attīstības

gaitas" (rakstu kr. „Latvieši" 11, 1932, 399 lpp.

v. turpm.) un tā paša autora rakstu ~Le theātre

letton." (rakstu kr. „L'art letton" 1926).
31) Sk. ~Konversācijas vārdnīca" 111 sēj., 1911,

rakstu „Rīgas latviešu biedrība" (3436—3440

lpp.).

1899. gadā 83 izrādes ar 48.354apmekl.
1900.

„
73

„ „
42.983

„

1901.
„

73
„ „

36.689
„

1902.
„

70
„ „

33.826
„

1903.
„

81
„ „

36.161
„

1904.
„

85
„ „

40.312
„

1905.
„

71
„ „

31.829
„

1906.
„

83
„ „

40.409
„

1907.
„

102
„ „

67.444
„

1908.
„

89
„ „

63.392
„

1909.
„

151
„ „

96.351
„

1910.
„

170
„

~108.143
„

1911.
„

165
„ ~102.445 „

1912.
„

171
„ „

91.880
„

1913.
„

158
„ „

84.543
„

1914.
„

159
„ „

90.577
„

Ja Rīgas latviešu biedrības teātris, sā-

kot ar 1887. gadu, visā savā turpmākā

pastāvēšanas laikā saņēma kaut nelielu

pilsētas subsīdiju, tad 1908. gadā, pēc

Rīgas latviešu biedrības teātra telpu iz-

degšanas, nodibinātais Jaunais Rī-

gas teātris32 ) nepieredzēja pelnītu
labvēlību no Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas. Šīs iestādes vēsture īsumā šāda:

1908. g. 28. jūlijā sanāca Latviešu ska-

tuves biedrības dibinātāju sapulce (ap
350 dalībnieku, to starpā 80 biedrību

pārstāvji), kas atzina: „1. Mūsu teātra

līdzšinējo nenormālo apstākļu cēloņi

meklējami tā atkarībā no atsevišķām
biedrībām un šaurākām grupām, kurām

teātra lieta ir tikai viens no viņu bla-

kus nolūkiem; 2) vajadzīgs teātra lietu

nodot visu latviešu rokās, dibinot īpašu

32) Priekštecis šim teātrim bija radies jau 1902.

gadā zem tāda pat nosaukuma pie Rīgas lat-

viešu amatnieku palīdzības biedrības, kas sāka

reprezentēt saimniecisku un garīgu opozīciju

pret Rīgas latviešu biedrības aprindām. 1905.

gadā šis teātris kļuva sevišķi populārs ar

Aspazijas „Sudraba šķidrauta" izrādēm. Tas

izvērtās arī par tradicionālo 1905. g. revolu-

cionāru sapulču vietu. Pēc revolūcijas apspie-

šanas administrācija slēdza teātra darbību, un

tikai 1908. gadā tas atkal atdzima jaunā veidā.

No Rīgas pilsētas tas pabalstu saņēma tikai

sākumā: 1903. g.
— 2.000 rub., 1904. g.

— 6.000 rub. un 1905. g. —
7.000 rub. Sk.

B. v. Schrenk: ~Beitrāge zur Statistik der

Stadt Riga" 1909, S. 328.
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latviešu skatuves biedrību, kas apvie-

notu visas latviešu aprindas uz bezpar-

tejības pamatiem, rūpētos par neatka-

rīga latviešu teātra nodibināšanu, par

skatuves darbinieku izglītošanu un vi-

ņu stāvokļa nodrošināšanu." Tālāk sa-

pulce atzina, ka «latviešu teātra lietas

pacelšanas labā ir Rīgā nepieciešami

vajadzīgs, lai Rīgas pilsēta celtu vis-

tuvākā nākotnē īpašu latviešu pilsētas

teātri; bet līdz tam vajadzīgs tūliņ gā-

dāt par neatkarīga latviešu teātra no-

dibināšanu Rīgā, vislabāk uzceļot šim

nolūkam īpašu pagaidu teātri, un šī

darba izvešanu uzticēt sevišķi izvēlē-

tai rīcības komitejai, bet kad būs ap-

stiprināta Latviešu skatuves biedrība,

tad viņai." 33 ).
Tā nodibinājās Jaunais Rīgas teātris,

kas savu darbību atklāja 1908. g. 7. sep-

tembrī „Uļejā" ar R. Blaumaņa „In-

drāniem", bet drīz pēc tam pārgāja uz

savām pastāvīgajām telpām Romanova

(tagad Lāčplēša) ielā Nr. 25 (tagadējās
Dailes teātra telpās). Tas gan neapvie-

noja ap sevi „visus latviešus", jo līdz

tam subsidētās Rīgas latviešu biedrības

aprindas sarīkoja savu arī turpmāk sub-

sidēto Interimteātri, bet Jaunais Rīgas
teātris nepieredzēja ne jaunas teātra

ēkas celšanu, nedz arī pilsētas pabal-
sta piešķiršanu. Jo te bija apvienojušās
strādnieku un progresīvo pilsoņu orga-

nizācijas, te cēla godā politiskā trim-

denieka J. Raiņa „Uguni un nakti", kas

Rīgas patriciešiem ar savu nacionālo

un revolūcionāro simboliku izlikās par

daudz pārdroša, un tāda teātra māksla

bija ass kontrasts agrākajam Rīgas teā-

tru žanram.

Savā īsajā pastāvēšanas laikā Jaunais

Rīgas teātris materiāli un mākslinie-

ciski nevien sekmīgi sacentās, bet pat

pārsniedza Rīgas latviešu biedrības teā-

tra materiālos un mākslinieciskos sa-

sniegumus, visaugstāko triumfu latvie-

šu skatuves mākslā priekš kara iegū-

33) Sk. „Konversacijas vārdnīca" IV sēj., 3881—

3883 lpp. („Skatuves biedrība").

dams J. Raiņa „Uguns un nakts"

inscenējumā. Uz šīs skatuves dē-

ļiem raisījās jaunradošas režijas (A.

Mierlauka, T. Amtmaņa) darba augļi,
te Jānis Kuģa rādīja savus dekoratīvās

mākslas brīnumus, te Nik. Alunāns ar

savām muzikālajām illūstrācijām „Ugu-

nij un naktij" deva prelūdi nākošajai

Nacionālajai operai.

Jaunā Rīgas teātra straujo augšanu iz-

teic šādi skaitļi 34 ):

1908./9. ses. 136 izrādes ar 85.302apmekl.

+30vas.izr.
„

7.853

1909./10.
„

150 izrādes
„

87.835
„

1910./11.
„

155
„

~100.518 „

1911./12.
„

176
„

~103.840
„

Ja ņemam vērā, ka vācu teātra ziedu

laikos tā apmeklētāju skaits tikko pār-
sniedzis 200.000 personu gadā (pie ap-

mēram tāda pat ienākumu skaitļa rub-

ļos), tad tikpat lielais abu latviešu teā-

tru apmeklētāju kopskaits ap 1910. ga-

du uzrāda ievērojamu sacensību un no-

pietnu teātra tradiciju nostiprināšanos

Rīgas latviešu iedzīvotājos. Abu latvie-

šu teātru ienākumi gan apm. uz pusi

mazāki, bet tas tikai rāda, ka latviešu

teātru apmeklētāji nāk no materiāli vā-

jākām un dēmokratiskākām aprindām.

Bet šie skaitļi vēl neizsmeļ visus lat-

viešu teātra kultūras jaunos pasākumus.
Abi minētie latviešu teātri ir dramati-

skās mākslas iestādes, kas tikai nejauši

kādreiz uzveduši pa operetei. Latviešu

publikā nobriest prasība pēc pa-

stāvīgas operas, un tāda nodibi-

nās 1912. gadā, Pāvula Jurjāna vadībā,

tam saistot ap sevi redzamākos latvie-

šu dziedātājus, orķestra mūziķus un ko-

ristus. Tādā kārtā jau toreiz likti pa-

mati turpmākajai Nacionālajai operai,

kas varēja pilnīgi izveidoties tikai Lat-

vijas neatkarības laikā 35 ). Arī abu lat-

viešu dramatisko teātru saimēm Latvi-

jas neatkarības laikā radās viņu pēcteči

3±) Turpat, 3882—3883 lpp.
35 ) Sal. prof. J. Vītola ~Latvju mūzika" (rakstu

kr. „Latvieši" 11, 1932, 446 lpp.).
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un mantinieki: no Rīgas latviešu bie-

drības teātra izauga Nacionālais teā-

tris, no Jaunā Rīgas teātra — Dailes

teātris.

IV RĪGAS TEĀTRU STĀVOKLIS

PĀREJAS LAIKĀ.

Kara laikā un pēc tam sekojušajā vā-

cu okupācijas periodā teātra dzīve Rī-

gā galīgi pamirst. Rīgas latviešu bie-

drības un Jaunā Rīgas teātra trupas

līdz ar latviešu bēgļu vilni atstāj Rīgu.

No viņu atliekām organizējas trupas

lielākajos latviešu bēgļu centros: Pē-

terpilī, Maskavā, Charkovā v. c. Arī

1912. gadā nodibinātā privātā latviešu

opera 1915. gadā kara apstākļos pār-

trauc savu darbību.

Kad 1918. gada rudenī viens ešelons

pēc otra nes atpakaļ uz Latviju kara

bēgļus, atgriežas arī latviešu drāmas un

operas artisti. Jau 1918. g. rudenī

sāk darboties Latvju opera

Nacionālā teātŗa vestibils.

II Rīgas pilsētas teātrī (bij. krievu, ta-

gadējā Nacionālajā teātrī). Vācu patrī*
ciešu lepnums, I Rīgas pilsētas teātra

ēka, krita par upuri aizejošiem vācu

okupācijas kara pulkiem, kas to aizde-

dzināja naktī no 2. uz 3. janvāri 1919.

gadā. Par laimi uguni bija izdevies lo-

kālizēt, un tādā kārtā barbariem par

upuri bija kritis tikai teātra ēkas ska-

tuves gals un inventārs. Pēc vēlāk iz-

darītās taksācijas, no inventāra kopvēr-
tības 360.691 rub. apmērā ugunsgrēkā
iznīcināts inventārs 240.730 rub. vērtībā,

nerēķinot ēkai nodarītos zaudēju-

mus
36).

Padomju valdības laikā no bij. Rīgas
latviešu biedrības teātra trupas, pieaici-

not klāt arī dažus jaunus spēkus, sa-

stādās Strādnieku teātra perso-

nāls, kas uzsāk savu darbību II Rīgas

36) Antona v. Aleksandroviča novērtēšanas akts

1919. g. 1. augustā). Abt. fūr Kunst und Wis-

senschaft, Act Nr. 3.
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pilsētas teātrī. Tanī pat laikā organi-

zējas par jaunu arī opera. „Tanheizera"

pirmizrāde nolikta 22. maijā, bet tanī

dienā Rīgu ieņem Andrieva Niedras

„landesvēra" trupas, un opera vairs ne-

atver savas durvis.

Līdz Pagaidu valdības pārnākšanai no

Liepājas uz Rīgu (1919. g. jūlijā) Rīgas

pilsētas iestāžu pārziņa atrodas A. Nie-

dras militārās varas „Stadthauptmaņa"

rokās, un abu teātru likteņi ir no jau-

na apdraudēti. Tūliņ pēc lielinieku pa-

dzīšanas, 25. maijā 1919. gadā, Fr.

Veinbergs griežas pie Rīgas Stadt-

hauptmansschaft'es ar lūgumu, kurā aiz-

rāda, ka 1918. gada 5. martā toreizē-

jais Rīgas Stadthauptmanis Hopfs no-

slēdzis ar viņu kā Rīgas latviešu bie-

drības pārstāvi līgumu, pēc kura II Rī-

gas pilsētas teātris iznomāts min. bie-

drībai līdz 1921. gada 31. maijam. Lie-

linieku laikā, ignorējot šo nomas līgu-

mu, teātris ar varu paņemts un nodots

Strādnieku teātra rīcībā. Tā kā lieli-

nieku vara kritusi, tad viņš lūdz uzska-

tīt līgumu atkal par spēkā esošu un no-

dot teātri atkal Rīgas latviešu biedrī-

bai, resp. tās sastādītai II Rīgas pil-
sētas teātra komitejai. 4. jūnijā Rīgas

pilsētas mākslas un zinātņu nodala pa-

ziņo Fr. Veinbergam, ka viņa nodod II

pilsētas teātri Rīgas latviešu biedrībai,

saskaņā ar min. līgumu, bet aizrāda,
ka drīzumā sagaidāma pilsētas civīl-

pārvaldes nodibināšana un tāpēc teātra

nodošana var būt katrā laikā atsau-

cama
37).

Vara atkal mainās. Līdz ar Pagaidu
valdības atgriešanos Rīgā sastādās pa-

gaidu pilsētas dome, kurā samērīgi re-

prezentēti visi Rīgas iedzīvotāji. Par

pilsētas valdes kultūras (bij. mākslas

un zinātņu) nodaļas vadītāju nāk K.

Dēķens, par teātra kommisijas priekš-

sēdētāju — A. Ķeniņa-Rūmaņa
kdze. 1919. g. 16. augustā notiek pir-
mā teātra kommisijas sēde, kur pār-
runā arī teātru lietas. Sēdes protokolā

37) Abt. fur Kunst und Wissenschaft, Act Nr. 3.

lasāms: „Ķeniņa kdze ziņo par I pil-
sētas teātri. Ar 1913. gadā noslēgto lī-

gumu I pilsētas teātris izīrēts uz 12 ga-

diem lielajai ģildei. īres termiņš izbei-

dzas 1926. gadā. Vācu okupācijas vara

savā laikā šo līgumu atcēlusi un no-

slēgusi ar ģildi jaunu līgumu uz 3 ga-

diem. Tā kā valdība (t. i. Pagaidu val-

dība) visus okupācijas varas līgumus
atzinusi par nelikumīgiem, tad tagad
spēkā nāk atkal 1913. gada līgums.
Lielās ģildes pārstāvis Reimerss zi-

ņojis kultūras nodaļas darbvedim, ka

ģilde gribētu uz vienu gadu atteikties

no savām tiesībām, ja pa to laiku viņai

nodrošinātu II pilsētas teātri.

Bez tam, īsi pirms sēdes, saņemtas zi-

ņas, ka I Kurzemes divīzijas
štābs rekvizējis savām vajadzībām
abas pilsētas teātru ēkas.

Noklausījusies Ķēniņa kdzes ziņojumu,

sapulce nolemj: 1) pieprasīt caur kul-

tūras nodalu no lielās ģildes rakstisku

paziņojumu par viņas nodomiem teātra

lietā; 2) uzdot kommisijas priekšsēdē-

tājai ievākt divizijas štābā tuvākas zi-

ņas par viņu nodomiem rekvizēto telpu
izlietošanā."

18. augustā lielās ģildes vecākais Vilh.

Reimerss arī paziņo ar rakstu, ka lielā

ģilde ar mieru atteikties uz vienu gadu

no I teātra lietošanas, ja viņas rīcībā no-

dod II teātri, pie kam pilsētai uz sava

rēķina jāuzņemas teātra apkurināšana,

apgaismošana v. t. t. Kādi būtu lielās

ģildes nodomi teātra lietās, tas jautā-

jums paliek bez atbildes, jo tai, acīm-

redzot, nekādu izmantošanas plānu nav,

bet tā grib turēties vienīgi pie sava lī-

guma.

28. augustā teātru lieta apskatīta pil-
sētas valdes sēdē. Klausās I Kurzemes

divizijas štāba ziņojumu, ka abu teātru

telpas rekvizētas koncertu un citu iz-

rāžu vajadzībām. Divizija ir ar mieru

segt visus tekošos izdevumus, izņemot

apgaismošanu, apsildīšanu un remontu.

Turpretim lielā ģilde aizrādījusi, ka

telpu rekvizīcija ierobežo viņas kā liku-

mīgās īrnieces tiesības un tāpēc tā lūdz



713

pilsētas valdi spert soļus, lai aizsargātu

viņas īres tiesības. „Būdama tanīs do-

mās, ka I Kurzemes divizijas pilsētas
teātru ieņemšana, nerēķinoties ar pa-

stāvošiem īres nolīgumiem šinī ziņā, nav

atzīstama par pielaižamu un ka teātru-

koncertu jautājums kara iestādi drīk-

stētu daudz mazāk interesēt nekā kādu

kultūras vai izglītības iestādi, pilsētai

valde nolemj: griezties pie apsardzības

ministrijas ar lūgumu ieņemtās telpas
atdot pilsētas valdes rīcībā vai noslēgt
ar viņu īres līgumu par šiem pilsētas
namiem, aizrādot, ka nekādā ziņā pil-
sētas valde neuzņemas it nekādu izde-

vumu segšanu pie šo namu ekspluatā-

cijas par laiku, kamēr viņus ieņēmusi

I Kurzemes divizi ja."

15. septembra sēdē jaunais kultūras no-

daļas vadītājs Dr. P. Kalniņš atkal

ziņo par sarežģīto teātru stāvokli. No-

briest uzskats, ka I teātri izlietos valsts

operas un drāmas vajadzībām, bet II

teātris būtu nododams minoritātēm.

27. septembrī apsardzības ministrija zi-

ņo pilsētas valdei, ka, pamatojoties uz

23. septembra ministru kabineta lēmu-

ma un uz izglītības ministrijas piepra-

sījumu, I Kurzemes divizijas kvartīr-

meistara daļa nodevusi abus pilsētas
teātrus izglītības ministrijai.
Ar šo jauno varas aktu, bez Rīgas pil-
sētas līdzdalības, valsts iestādes tad arī

iesāka organizēt tagadējo Nacionālo

operu un Nacionālo teātri Rīgas pil-

sētai piederošās teātru ēkās. Nacionā-

lais teātris atklāja savu darbību 1919. g.

30. novembrī ar R. Blaumaņa „Ugunī",
bet Nacionālā opera — 2. decembrī ar

„Tanheizera" izrādi.

V RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBA

TEĀTRU UZTURĒŠANĀ.

Tā dc facto bija nodibinājies stāvoklis,
ka Rīgas pilsēta kopā ar izglī-
tības ministriju uztur abas māk-

slas iestādes, pie kam Rīgas pilsēta no

savas puses dod ēkas, uzņemas ēku uz-

turēšanu, algo technisko personālu u.t.t.

A. Bērziņš, Nacionālā teātŗa direktors.

Stāvoklis dc jure sāk noskaidroties ti-

kai kādu pusgadu vēlāk. Bet tikai 1921.

g. 8. janvārī panākta vienošanās par

līguma tekstu, un tas noslēgts līdz 1922.

g. 1. augustam. Šinī pirmajā līgumā,

starp citu, lasām:

„1. Rīgas pilsētas valde nodod abus Rīgas pil-
sētas teātrus līdz ar pilsētai piederošo inventāru

Izglītības ministrijas rīcībā un pārzināšanā Na-

cionālās operas un Nacionālā teātra koncertu,

izrāžu un citu mākslas uzvedumu sarīkošanai.

2. Izglītības ministrija apņemas gādāt par to,

ka minoritātu tautības, vācieši un krievi, dabūtu

pienācīgas telpas savu teātra izrāžu un koncertu

sarīkošanai nomātos teātros, cik tālu tas netraucē

valsts teātru kārtējo darbību un cik tālu tas nav

saistīts ar speciālu budžetu šim nolūkam.

3. Izglītības ministrija uzņemas visu atbildību

pretim Rīgas pilsētas valdei līdzšinējo teātru nom-

nieku priekšā par teātru nodošanu un lietošanu.

4. Abu ēku ārējo remontu uzņemas Rīgas pil-

sētas valde. lekšējo remontu un I teātra nodegušās

daļas atjaunošana izdarāma uz sevišķas vienošanās

pamata. Skatuves un skatuvei piederošo daļu re-

montu, teātru uzturēšanas izdevumus (apkurinā-
šanu, apgaismošanu v. t. t.) uzņemas izglītības

ministrija.
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5. Izglītības ministrija uzņemas atbildību par

visiem zaudējumiem, kuri nodarīti pilsētas valdei

un trešām personām, sākot no laika, kad I teātra

telpas rekvizēja I Kurzemes divizi a.

6. Izglītības ministrija sarīko izrādes 4 reizes

mēnesī strādniekiem, trūcīgiem ierēdņiem un skolu

audzēkņiem par lētāku ieejas maksu.

7. Izglītības ministrija abos teātros dod tādus

mākslas darbus un lugu uzvedumus, kuri apmie-

rinātu pēc iespējas dažādu sabiedrisku virzienu

prasības.

8. Rīgas pilsētas valdes pārstāvis piedalās ar

lemjošu balsstiesību visās Nacionālās operas un

drāmas mākslas un saimniecības kommisi.:ās."

Ar līdzīgu tekstu līgums pēc tam pa-

garināts ik uz 3 gadiem.

1926. g. līgumā paredzēts, ka izglītības

ministrija atļauj Rīgas pilsētai telpas par

brīvu Nacionālā teātrī vai Nacionālā

operā 4 līdz 5 izrīkojumiem mēnesī;

šīs rezervētās dienas turpmāk arī iz-

lietotas galvēnām kārtām minoritātu sa-

rīkotām izrādēm. Bez tam līgumā ie-

vesti šādi jauni panti:

„8. Nacionālās operas un Nacionālā teā-

tra direkcijās katrā vienu no trim balss-

tiesīgiem direktoriem ievēlē Rīgas pil-
sēta. levēlētos direkcijas locekļus uz iz-

glītības ministra priekšlikumu apstipri-

na ministru kabinets saskaņā ar Nacio-

nālās operas un Nacionālā teātra sta-

tūtiem.

15. Rīgas pilsēta dod Nacionālai operai

Rīgas pilsētas pabalsti teātriem 38 ).

un Nacionālajam teātrim par brīvu ūde-

ni, elektrību un gāzi.

17. Sākot ar 1926. gada 1. janvāri līdz

līguma notecēšanai Rīgas pilsēta atsva-

bina izglītības ministriju no izrīkoju-

mu nodokļa maksas par ieejas biļetēm

Nacionālajā operā un Nacionālajā teā-

trī par Nacionālās operas un Nacionālā

teātra izrādēm."

1929. g. 13. aprīlī slēgts jauns līgums

uz laiku no 1928. g. 1. augusta līdz

1931. g. 31. jūlijam. Te visumā palicis

spēkā iepriekšējais teksts, izņemot

punktu par abu iestāžu pārvaldi, kas

saskaņota ar Nacionālās operas un Na-

cionālā teātra jaunajiem statūtiem, un

proti: «Nacionālās operas un Nacionālā

teātra direktorus izglītības ministrs iz-

rauga kopā ar Rīgas pilsētas pašvaldī-
bu."

Bez Nacionālās operas un Nacionālā

teātra novietošanas, kā redzējām, jau

1919. gadā Rīgas pilsētai nācies domāt

arī par minoritātu teātru pa-

balstīšanu. Ar laiku radās vajadzī-
ba pabalstīt arī vēl lielākos latviešu teā-

trus, kas bija izauguši blakām Nacionā-

lajam teātrim (Dailes un Strādnieku

teātris). Tā nodibinājās pabalstu sistē-

ma tiem teātriem, kas nav novietoti pil-
sētas telpās. Cik šie pabalsti ir liels

upuris uz skatuves mākslas altāra, to

rāda šī skaitļu aina:

Šinīs skaitļos neietilpst samazinātais vai

atlaistais izrīkojumu nodoklis, kā arī

38) Pec Rīgas pilsētas finansu nodaļas grāmat-
vedības datiem.

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
T

1931

ļ Kopa pa

I 10 ga-
I diem

Ls

Nacionālajai operai . 6.124 3.624| 3.808| 2.330 20.141 20.8681| 19.446| 19.856) 23.795i 139.80019.808

algas techniķien
seji

1 un ugunsdzē- apgaisD ošana, u

18.4981

garant.

dens, algj.8 technil iem u. c.

18.498

17.545

101.279

Nacionālajam teātrim

!em

6.123| 8851 - | 2.332 10.129 14.497 21.798|| 16.958
I

11.012

Dailes teātrim
....

algastechniķiem
sēji

1 un ugunsdzē-
iem

20.000
apgaisn

19.942

J
ošana, u

15.9621

I I

idens, algf

ļ 19.1541

is technl

20.000!
i

Strādnieku teātrim .
Vācu drāmai

....

Žīdu teātrim

Krievu_teatrini . . .

Poļu teātrim
....

880 1.159
malka malka

16.000 16.000

8.000 8.000

16.000

2.000

10.000

3.000

15.903

10.000

10.000

3.000

20.000

10.000

10.000

15.000

20.000

15.000

15.000

1.000

20.000

20.000

15.000

15.000

1.000

:iem u. c.

20.000 117.097

22.000 63.000

20.000 143.903

15.000 67.000

15.000 91.000

— 2.000

Kopa Ls . . 12.247 4.509i 28.688| 29.821 77.937| 93.483ļ 120.126 121.558ļl21.868ļl33.340 743.577
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Nac. operas un Nac. teātra ēku uzturē-

šana, remonti v. t. t. Pēc Rīgas pilsē-
tas valdes nekustamu īpašumu nodaļas

novērtējuma 1929. g., Nac. operas ēkas

vērtība sastāda Ls 1.300.000.—. Tā kā

Nac. teātra ēkas izmaksa ir apm. par

30% zemāka, tad apaļos skaitļos var

pieņemt, ka Nac. teātra ēkas vērtība

sastāda ap Ls 1.000.000.—, jeb abas ēkas

kopā — Ls 2.300.000.—. Ja nu pieņem,
ka gadskārtēji uzturēšanai, remontiem,

amortizācijai un nomai aprēķina 10%,

tad iznāk, ka Rīgas pilsēta ik gadus
1 -ii i 1 -v . -iziedo teātra mākslas oabalstisanai vel

ap Ls 230.000.—. Ta tad, teātra mak-

slas pabalstīšanai no Rīgas pilsētas pu-

sēs vien Rīgas iedzīvotāji maksā caur-

mērā ap 1 latu no personas.

Bez tam vēl jāņem vērā arī tas ne-

tiešais pabalsts, ko Rīgas pilsēta sniedz

teātriem, atlaižot izrīkojuma nodokli.

M
n NarW,sls« Miari™nslsNo Nacionālas operas, Nacionāla teātra

un Dailes teātra vien tas 10 gadu laika

(1919./20. g. sez. — 1929./30. g. sez.)
sastāda pāri par 1.000.000 latu 39 ).

Dailes teātŗa skatuves iekārtojums.

Ko Rīgas iedzīvotāji ar šo bagātīgo pa-

balstu panākuši? To rāda apmeklētāju
skaits Rīgas teātros 1921.—1931. g.:

uz katru iedzīvotāju caurmērā

iznāk 3 apmeklējumi gadā, tur-

pretim pirms pasaules kapa neiznāca

viens apmeklējums uz katru Rīgas ie-

dzīvotāju (apm. 500.000 apm. uz pāri

par 500.000 iedz.). Absolūtos skaitļos

Rīgas teātri pēdējos gados uzrāda apm.

1.000.000 apmeklētāju gadā 4o ), kas
> T™Ls 3.307.901,73, Nac. teātrim Ls 2.235.594,92,Dailesteātrim Ls 1.385.958,-, kopā Ls7.019.454,65. Šis summas 150/o ienākumu no-dokļa būtu sastādījuši Ls 1.052.919,35. At-skaitot no šīs summas Ls 44.410-, ko Dai-ļ es rsamaksāi is W20.-1928. g., neņem-tais nodoklissiem trim teātriem kopa sastādaLs 1.008.509,35.40) Bez tiem teātriem, par kuriem vesta statistika,RiSā darbojās arī vēl daži mazāki teātri (šeitminams, piem., „Ziemeļblāzmas" teātris Vec-mllgrāvī) . j āņem verā ari brīvdabas izrādesatklātos dārzos> kādas sniedzisDailesteātrisun Strādnieku teātris, tāpat arī vācu sportab-ba „Kaiserwald«.

39) Šinī laika ieņēmumi bijuši: Nacion. operai

Ls 3.397.901,73, Nac. teātrim Ls 2.235.594,92,

Dailes teātrim Ls 1.385.958,—, kopā Ls

7.019.454,65. Šīs summas 15o/0 ienākumu no-

dokļa būtu sastādījuši Ls 1.052.919,35. At-

skaitot no šīs summas Ls 44.410,—, ko Dai-

les teātris samaksājis 1920.—1928. g., neņem-

tais nodoklis šiem trim teātriem kopā sastāda

Ls 1.008.509,35.
40) Bez tiem teātriem, par kuriem vesta statistika,

Rīgā darbojās arī vēl daži mazāki teātri (šeit

minams, piem., „Ziemeļblāzmas" teātris Vec-

mīlgrāvī). Jāņem vērā arī brīvdabas izrādes

atklātos dārzos, kādas sniedzis Dailes teātris

un Strādnieku teātris, tāpat arī vācu sporta

b-ba „Kaiserwald".
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Apmeklētāju skaits Rīgas teātros 41 ).

liecina, ka Rīga patiesi ir — teā-

tru pilsētai

VI RĪGAS TEĀTRU MĀKSLINIE-

CISKIE SASNIEGUMI.

Latvijas neatkarības laikā Rīgas teātru

māksla ir augusi daudz straujākā tem-

pā nekā pirmskara laikmetā un var uz-

rādīt ievērojamus mākslinieciskus sa-

sniegumus, kas arī vispār atzīts kri-

tiskos apskatos un novērtējumos 44 ).

Nacionālais teātris savu darbību

uzsāka 1919. g. 30. nov. ar R. Blaumaņa

41) Pec Rīgas pilsētas statistiska biroja datiem.

Par 1920. g. stat. gada grāmatās datu trūkst.

iZ) leskaitot ap 7500 apmeklētājus vācu drāmas

sarīkotajās izrādēs Nacionālajā teātrī.

43) No 1930./31. g. sez. sākot pastāv zem no-

sankuma Žīdu minoritātu teātris.

44) Par teātra mākslu sk.: A. Krodera „Teātra
bilance" (grām. „Latvijas republikas desmit

pastāvēšanas gadi" 1928); Fr. Dombrovska-

Dumbrāja „Mūsu teātra māksla valsts pastā-
vēšanas laikā" („Illūstrētais žurnāls" 1928,
Nr. 11); A. Bērziņa „Le theātre letton"

(„L'art letton" 1926) un „Latviešu teātra at-

tīstības gaitas" („Latvieši" 11, 1932).

~Uguni". Kā pirmais teātra direktors

darbojās latviešu skatuves mākslas ve-

terāns Aleksis Mierlauks (līdz

1921. g.). Pēc viņa vairākus gadus no

vietas teātri vadīja J. Rainis (1921.—

1925.), bet pēc tam to vada agrāk pa-

zīstamais teātra kritiķis A. Bērziņš

(no 1925. g.). Visu laiku kā līdzdirek-

tors (vēlāk kā teātra padomnieks) dar-

bojies J. Brigaders. A. Mierlaukam

nācās komplektēt teātra ansambli no ve-

cās aktieru gvardes, pieaicinot arī jau-

nus talantus. J. Raiņa darbības laikā no-

stabilizējušies teātra literāriskie princi-

pi, bet A. Bērziņam pēc tam izde-

vies nostabilizēt arī teātra materiālo

eksistenci.

Lai saprastu, kādu spēju augumu Nacio-

nālais teātris uzrāda Rīgas mākslas pa-

saulē, pietiek aizrādīt, ka Rīgas latvie-

šu biedrības teātris 60 gados sasnie-

dzis 3000 izrādes, bet Nacionālais teā-

tris pirmajos 10 gados — 2945 izrā-

des!

Savos galvenos vilcienos Nacionālais

teātris turējies pie reālistiski-psīcholo»-

ģiskām tradicijām, kas bija nodibinā-

Teātru nosaukums 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

Nac. opera
Nac. teātris . . . .

Dailes teātris
_

. . .
Strādnieku teātris .

Torņkalna tautas t. .
Pārdaugavas teātris

192.294

160.402

80.219

189.390

158.304

90.946

210.747 196.149 189.426

161.569 145.394 161.599

100.776 109.009 111.581

272.904

196.767

104.993

3.695

233.664

202.738

109.993

10.860

2.002

211.725

206.664
124.146

20.013

2.470

228.129

221.751
149.961

35.881

7.319

250.766 248.938

213.123 205.803

195.084 167.386

36.533 41.380

12.383 —

— 12.366

1432.915438.640 473.092 450.552462.606

— — 9.250 26.290

61.515 81.635 83.498") 41.581

578.359559.257565.018643.041 707.889675.878

50.803 49.494Vācu drāma .

Vācu operete

30.829

66.876

42.295

36.667

40.852

9.982

49.652

11.57463.766

63.766

55.559

61.515 81.635 100.248 67.871 97.705

104.488 117.461 136.617161.897146.820
— — — — 9.747

78.962

140.792

4.832

50.834

123.649

3.181

61.226 50.803 49.494

115.581 110.720 92.658

1.660 — —

rievu drāmasteatr.

rievu tautas teatr.

Žīdu teātris . L . .
Žīdu muz. komēdija
Jaunais žīdu teātris

55.559

25.251

104.488 117.461136.617 161.897 156.567145.624 126.830 117.241 110.720 92.658

32.822 26.016 6.835 29.162 10.755 — — — —

— — — — 26.460 9.890 —
43)

— — — — — — 25.172 57.200 64.861 46.349

25.251 32.822 26.016 6.835 29.162 10.755 51.632 67.09U 64.861 46.39

— 1.479 4.17

— — — 1.30

olu teātris .
,eišu teātris .

Kopa |577.491 637.4651698.204 694.252721.536843.386783.843794314 888.598935.752868.89
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jušās Rīgas latviešu biedrības teātrī un

no kura kādreizējās saimes tagad rekru-

tējas mākslinieciskā personāla pamat-

kadrs. No šīs paaudzes māksliniekiem

lai minam tikai A. Mierlauku, Bertu

Rūmnieks, J. Skaidrīti, A. Amtmani-

Briedīti, V. Švarcu. No bij. Jaunā teātra

saimes tiem pievienojas L. Ērika, Mir-

dza Šmitchens, J. Ģērmanis v. c. No

jauna pievienojušies un izauguši tādi

spēki, kā Ludmila Špīlbergs, Anta Klints,

J. Osis, J. Lejiņš. Kā viešņas no Vakar-

eiropas nākušas rīdzinieces Marija Lei-

ko un Annija Simsons, bet no krievu

teātra nākdami, te epizodiski parādīju-
šies T. Lācis un Lilija Štengels. Režijā
līdzās A. Mierlauka «vecās skolas" psī-

choloģiskajam reālismam ievērojamus

panākumus guvuši arī A. Amtmanis-

Briedītis psīcholoģiski-intimā kamer-

spēles veidā, E. Feldmanis salonkomēdi-

jā. Interesanti meklējumi uz moderni-

sma pusi bijuši J. Zariņam. Tā pama-

zām, gan bez izturētas konsekvences,

Nacionālajā teātrī izveidojušies vairāki

ansambļi.

10 gadu laikā no 222 izrādītām lugām
104 ir latviešu autoru (38) darbi,

pārējie 118 — cittautu rakstnieku (85)

darbi, kas ņemti gan no krievu, bet

galvenām kārtām no Vakareiropas lite-

ratūras (vācu, franču, angļu, itāļu, un-

gāru, zviedru v. c, arī no tuvākām kai-

miņtautām — igauņiem, leišiem, poļiem,

somiem). Ja priekškara apstākļos tul-

kotā dramatiskā literatūra nāca gan-

drīz vienīgi no krieviem un vāciem, tad

tagad redzam daudz plašāk pavērtus

apvāršņus.

Sakņodamies Alunāna un Blaumaņa tra-

dīciju zemē, Nacionālais teātris dzinis

jaunas atvases —-Ed. Vulfa, A. Upīša, J.

Pētersona, J. Akurātera v. c. dramatisko

darbu inscenējumos kā reālistiskā drā-

mā un komēdijā. īpatnēju vietu ieņē-
muši Aspazijas un Brigaderu Annas pa-

saku un teiku žanra darbi. Bet nacionā-

lās dramaturģijas smagumpunkts Nacio-

nālajā teātrī bijis Raiņa monumentāli-

vēsturiskais žanrs. Savu apogēju tas sa-

sniedzis ar «Jāzepu un viņa brāļiem",
kas piedzīvojis pāri par 100 izrādēm.

Ar šo Raiņa īpatnējo drāmu Nacionā-

lais teātris arī ievērojami paplašinājis

savus konvencionālos «nacionālas māk-

slas" rāmjus un tiecas uz klasicismu, kas

dominē arī tulkotājā repertuārā.

Trūkstot stilistiskai vienībai režijā un

aktieru tēlojumā, nav panākta tāda arī

dekoratīvā ietērpā. No visas dekoratī-

vās dažādības kā monumentālākais de-

korators paliek atmiņā Jānis Kuģa, kas

būtiski vistuvāk pieslējies Nacionālā

teātra režisoram un aktierim. Bet inte-

resantus mēģinājumus nevar noliegt arī

N. Strunkem un H. Līkumam kā scē-

niska konstruktīvisma meklētājiem 45).

Dailes teātris nodibinājās gadu
vēlāk (pirmā izrāde notikusi 1920. g.

20. novembrī, uzvedot J. Raiņa «Induli

un Āriju"). Tā pirmais direktors bija

J. Rainis, bet faktiskā māksliniecis-

kā vadība atradās Ed. Smiļģa rokās,

kas arī turpmāk visu laiku ir bijis Dai-

les teātra mākslinieciskais direktors.

«Dailes teātris dzima kā jaunu ceļu me-

klētājs, pacēlās kā revolūcijas vilnis lat-

viešu teātra mākslā — stājās darbā ar

zināmu programmu, iepriekš pasludinā-
dams savu māksliniecisko ticības ap-

liecību jauna teātra stila meklēšanā."

Tā Ed. Smiļģis pats raksturo šī teātra

darbības sākumu. Viņam kā teātra no-

vātoram radās enerģisks sabiedrotais

dekoratora J. Munča personā, un viņi

nu sprauda savam darbam vadošus

principus, kas lielā mērā saglabāti arī

līdz šim laikam: «Viss Dailes teātra

iekšējais darbs ir vērsts uz to, lai pār-
varētu negatavu formu, lai valdītu pār

formu. Un tas darīts tāpēc, ka cildenas

domas, dziļas jūtas, lielas idejas prasa

sev pienācīgu ietērpu, t. i. formu. Lai

šādu pienācīgu ietērpu rastu, t. i. lai

gūtu vienotu izrādes stilu, pamatā likts:

45) Par Nacionālā teātra darbību bez jau mi-

nētiem rakstiem sk. ari apskatu Racionā-

lais teātris valsts pastāvēšanas laikā" („Iz-

glltlbas ministrijas mēnešraksts" 1928).
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Ed. Smiļģis, Dailes teātra mākslin. direktors.

ritms, telpa, skaņa, krāsa, gaisma, pla-

stika. Šo teātra elementu centrā no-

stādīts aktieris-tēlotājs, kas dominē pār
visu." (Ed. Smiļģis). Tāpēc izrādes sa-

gatavošanā aktīvā, radošā lomā pārā-

dās nevien režisors ar dekoratoru, bet

tiem nāk palīgā arī konsultantu štābs:

kustības, mūzikas un izrunas konsul-

tanti (F. Erfners, B. Sosārs, J. Simsons,

E. Zeltmatis) un apgaismotājs (Fr. Lep-

nis).

Šādā labērātorijā veidojas Dailes teātra

teātrālie inscenējumi, kuru augstākos

sasniegumus uzrāda E. T. A. Hofmaņa

„Kapelmeistera Kreislera brīnišķīgie

piedzīvojumi" un K. Ābeles „Ligātūra".

J. Munča vietā 1926. gadā stājās O.

Skulme, kas bez deklaratīva skaļuma
devis bezgala daudz no sava neizsīk-

stošā jaunradīšanas avota.

Var sacīt, ka Dailes teātris sava otro

piecu gadu darbībā nav pārspējis sava

pirmā perioda sasniegumus, bet, kļū-
dams savā formas kultā vairāk klusi-

nāts, sniedzis arvienu jaunā interpre-

tācijā nevien speciāli Dailes teātrim rak-

stītu vai izmeklētu repertuāru, bet arī

vecos, apputējušos klasiķus. Šekspirs un

mūsu Alunāns un Blaumanis dzīvo jau-

nu mūžu. J. Rainis, Aspazija, A. Upī-
tis savos jaunākajos darbos centušies

saskaņoties ar Dailes teātra mākslinie-

ciskiem principiem.

Dailes teātra aktieris ir kļuvis par tik

vispusīgi izteiksmīgu skatuves māksli-

nieku, ka tam pa spēkam ir nevien drā-

ma un komēdija, bet arī operete, ko

sevišķi pierāda Šuberta „Trejmeitiņu"
teicamais uzvedums, kas ir jau piere-

dzējis ap 200 izrādes.

No vecākās aktieru paaudzes Dailes

teātrī dziļi iesakņojies G. Žibalts un ne-

nogurstošā Emīlija Viesturs. Bet ap vi-

ņiem ātri izaugusi jauna talantiem ba-

gāta saime: komiķu pāris Arv. Michel-

sons, un A. Mitrevics, K. Veics, K. Pa-

briks, Elvīra Brambergs, Lilita Bērziņš,
L. Amerika v. c Otrajā darbības pusē

Dailes teātra saimē atrodams arī ievē-

rojamais traģiķis T. Lācis.

Dailes teātris ir kļuvis par latviešu teā-

tra mākslas reprezentantu arī starptau-
tiskā mērogā, piedalīdamies starptau-

tiskajā dekoratīvās mākslas izstādē, Pa-

rīzē, 1925. g., ar savu inscenējumu ma-

ketiem, par ko tam piespriests goda di-

ploms.

Nebūdams nemaz Dailes teātra māk-

sliniecisko principu piekritējs, A. Upī-
tis par Dailes teātra sasniegumiem tā

izteicies: „Vakareiropas vīstošā māk-

slinieciskā kultūra starp saviem meklē-

jumiem un darinājumiem velti lūko-

sies ko līdzvērtīgu. Franču v. c. ār-

zemju teātru jūsmotāji varbūt nu at-

skārtis, cik liela un ievērojama māksla

aug tepat mūsu mājās" 46).

4C) 5 gaidu darbības novērtējums „Domas" 1925,

Nr. 9.
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1931./32. g. sezonas sākumā ugunsgrēks

izpostīja Dailes teātra skatītāju telpu,

bet 1931. g. beigās tā atjaunotā un ēr-

tākā veidā atkal atvērās šīs mākslas

iestādes draugiem 47 ).

Strādnieku teātris ir Rīgas latvie-

šu teātru jaunākais brālis, kas savu

darbību uzsācis 1926. g. 26. septembrī
ar B. Šova „Sātana apustuli". Tas ir

strādnieku organizāciju dibināts un tās

pārstāvju vadīts teātris ar enerģisko R.

Dukuru priekšgalā (1926.—1932.).

Šis teātris nevarēja iet pa to pašu ceļu,
kādu gāja jau pastāvošie teātri. Vis-

pirmām kārtām tam bija jāatrod jauns

repertuārs, kas atbilstu strādnieku šķi-

ras idejiskiem centieniem. 5 lai-

kā tanī ziņā panākts diezgan daudz.

Trūkstot vēl plašākam piemērotam re-

pertuāram mūsu pašu literātūrā, ņemti

galvenām kārtām tulkojumi no krievu

un vācu proletāriskajiem rakstniekiem.

No latviešu oriģināldarbiem par ievēro-

jamāko inscenējumu uz strādnieku ska-

tuves kļuvusi A. Upīša revolūcionārā

drāma ~1905."

Strādnieku teātrim līdz šim nav bijis
vēl neviena noteicoša režisora, nedz de-

korātora. Bet tie, kas tam piešķīruši

raksturīgāko seju, ir režisori J. Jurovskis
un J. Zariņš un dekorātori H. Līkums,

N.Strunke un M. Jo. „Stila teātris" (Dai-
les teātra nozīmē) tas vēl nav, jo viss

mākslinieciskais kollektīvs ir tikai 5 ga-

du vecs un audzis no jauniem entuzia-

stiem un dilletantiem. Bet no viņu vi-

dus jau ceļas spilgti īpatņi, kā: E. Zīle,

L. Šmits, A. Zutis, Ģ. Bumbieris, L.

Karlivāns, O. Starks-Stenders v. c.

Strādnieku tēātra izrādes norit veca-

jā Tautas namā uz ļoti neērtas skatu-

vītes, zālē vietas tikai 485 skatītājiem.

Bet par to strādnieku teātris ar savām

izrādēm apstaigā visas Rīgas nomales:

Torņakalnu, Zasulauku, Bolderāju, Vec-

47) Plašāk par Dailes teātri sk. grām. „Dailes
teātra desmit gadi" 1930. Sk. arī E. Zālītes

rakstu „Dailes teātra astoņi gadi" („Izglītības

ministrijas mēnešraksts" 1928).

R. Dukurs, Strādniekuteātŗa direKtors 1926—1932

mīlgrāvi, Čiekurkalnu, Latgales priekš-

pilsētu, vasarā izlietojot arī pilsētas at-

klāto dārzu estrādes.

«Varonīgs ir darbs, ko piecos gados

jaunais Strādnieku teātru artistiskais

ansamblis iznesis uz saviem vingriem

pleciem. Tā ir uzupurēšanās" — saka

P. Gruzna 48).

Minoritātu teātri Rīgā atrodas ci-

tādā stāvoklī nekā latviešu teātri. Ka-

mēr pēdējiem nācās no jauna organi-

zēties un augt, pirmie parastā angaže-

menta ceļā sastādīja savas trupas no

skatuves māksliniekiem, kas par tādiem

jau ļbija atzīti. Arī repertuāra ziņā

tiem bija mazākas grūtības. Bet toties

atkal šādā veidā dibinātie teātri nevar

uzrādīt tādu viengabalainību, kāda var

izpausties no jauna topošajos latviešu

teātros.

Krievu drāmas teātris ir ievēro-

jamākā minoritātu mākslas iestāde Rī-

gā. Tā nodibinājās 1921. g. rudenī Gr ī-

šina un Murātova vadībā (Rīgas
latviešu biedrības telpās). Pēc tam, kad

48) Sk. 5 gadu jubilē>s izdevumu „Latvijas strād-

nieku teātris" 1932.



720

1925. g. Murātovs aiziet, teātra vadība

turpmāk bijusi A. J. Grīšina rokās, kas

izrādījies nevien par teicamu māksli-

niecisku vadītāju, bet arī par krietnu

saimnieku un administratoru. Pēc Ņe-

zlobina un Michailovska trupas šis teā-

tris atjaunoja Rīgā vecās, labās krie-

vu teātra tradicijas psīcholoģiskā reā-

lisma virzienā (daži stilizācijas mēģi-

nājumi šo pamatlīniju nav grozījuši).
10 gadu laikā inscenētas 450 lugas, no

tām 145 krievu. Te dots vārds arī Rū-

dolfam Blaumanim («Pazudušais dēls"

un «Ugunī"). Šinī laikā sarīkotas pavi-

sam 2217 izrādes ar apm. IV2 miljona

apmeklētājiem.
Krievu drāmas teātra trupā arvie-

nu saistīti labi spēki (te darboju-
šies Jakovļevs, Jurovskis, Čengeri, Roš-

čina-Insārova, Marševa, Žicharova,, Li-

lija Štengels, O. Bunčuks, Tjerechovs,

Bulātovs, Barabanovs, De-Burs v. c).
Arī izdomas bagātais dekorators An-

tonovs palīdzējis celt inscenējumu māk-

sliniecisko vērtību. Bez tam, teātrī uz-

stājušies kā viesi tādi ievērojami ska-

tuves mākslinieki kā: Kačālovs, Chmara,

Papazjānis, M. Gechovs, Gzovskaja, Po-

ļevickaja, Granovskaja v. c. Tāpēc arī

krievu teātri lielā mērā apmeklē latvie-

šu, vācu un žīdu publika. Ar vārdu

sakot, krievu drāmas teātris Rīgā kļu-
vis par atzītu un iecienītu mākslas ie-

stādi *9 ).
Vācu drāma ir stāvējusi samērā ze-

mākā mākslinieciskā līmenī. Tā pastāv

no 1924. g., un 5 gadus no vietas tai

nācās izturēt konkurences cīņu ar vācu

opereti, kas sniedza mazvērtīgu reper-

tuāru. Daļa mākslinieciskā personāla

angažēta no ārzemēm. Pirmajos pastā-
vēšanas gados vācu drāmai trūka va-

došu principu un noteiktas mākslinie-

ciskas mērauklas. Vēlāk, enerģiskā in-

tendanta Frīdricha Marka vadībā,

i 9) Sk. jubilejas izdevumu
JVZļecflTb ji-etbpyccKa-

ro TeaTpa bt> JiaTßiu 1931."

vācu drāma izveidojusies par nopiet-

nāku teātri, kaut gan arī vēl pēdējā lai-

kā tā nav brīva no svārstīga eklektisma.

Bet ir tomēr konstatējama nopietna gri-
ba izveidot vienotu māksliniecisku an-

sambli un atrast izlīdzinošu līniju starp
klasisko drāmu (Šilleru, Šekspiru) un

moderno komēdiju.
Vācu drāmas darbību traucējis arī pie-
mērotu telpu trūkums. Pēc ilgākas klai-

ņošanas tas beidzot apmeties uz ilgāku

palikšanu «Uļejā", kur savā laikā bija
likti pamati Rīgas krievu teātrim.

Arī Vācu drāma ir sekmējusi latviešu

drāmas populārizāciju cittautiešu ap-

rindās, uzvedot R. Blaumaņa „Pazudu-

šo dēlu" un «Indrānus".

Žīdu teātris arī pieredzējis diezgan

kļūmīgas gaitas. Viens pasākums izbei-

dzās 1926. gadā. Tad mēģināja paral-
lēli pastāvēt Žīdu mūzikālā komēdija
un Jaunais žīdu teātris. Sākot ar 1929.

1930. g. sezonu šie pasākumi apvieno-

jušies Žīdu minoritātu teātrī.

Žīdiem teātra mākslā ir vecas un tei-

camas tradicijas, ko uzrāda, «Habima"

teātris, kas Rīgā sarīkojis viesizrādes.

Rīgas žīdu teātrī bijusi vērojama no-

pietna meklēšana pēc izteiksmīgas ska-

tuves formas īpatnējajam nacionālajam

repertuāram. Labais skatuves mākslas

ērudīts, režisors un aktieris A. Šteins

panāca to, ka žīdu teātra inscenējumus

labprāt gāja skatīties arī teātra māk-

slas cienītāji no citām tautībām.

Poļu un leišu teātris ir vēl jauni

pasākumi, kam nākas darboties materiā-

lā ziņā daudz nelabvēlīgākos apstākļos.
Bet ka arī tie var cerēt uz savu tālāku

attīstību, par to gan nenāktos šaubī-

ties 50 ).

Tā Rīga Latvijas neatkarības laikā kļu-
vusi par ievērojamu mākslas dzīves

centru — par teātru pilsētu.

50) Par minoritātu teātriem sk. ari R. Krodera rak-

stā „Teātra bilance" (grām. „Latvijas republika
desmit pastāvēšanas gados" 1928).
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LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA

JĀNIS ZĀLĪTS

No visām mūsu mākslas iestādēm, kas

nodibinātas Latvijas pastāvēšanas ga-

dos, Nacionālā opera pati plašākā un

savā darbībā vispusīgākā. Viņas darba

jomā ietveras nacionālo, lielo klasisko

un moderno operu, operešu, un balletu

uzvedumi, kā arī simfonisko un dažādu

solistu koncertu sarīkošana. Nacionālā

opera kā valsts un Rīgas pilsētas ko-

pīgi uzturēta mākslas iestāde savos 12

pastāvēšanas gados veikusi ievērojamu

kultūrām darbu. Viņā pulcināti latvju
izcilākie mūzikas mākslinieki — dzie-

dātāji solisti, diriģenti, režisori, dekorā-

tori, balletdejotāji, orķestra mūziķi, ko-

ra dziedātāji, piedzīvojuši techniskie

darbinieki.

Vispāri, latvju operizrāžu sākums me-

klējams ap pagājušā gadsimta beigām
un tagadējā sākumu. Tad vieglākas ope-

ras un operetes iestudēja Rīgas lat-

viešu biedrības teātris, vēlāk Jaunais

teātris. Tolaik profesionālu operas so-

listu vēl tikpat kā nebija; dažkārt at-

bildīgākās lomas tēloja aktieri, daž-

kārt īpaši pieaicināti spējīgākie latvju

dziedātāji. Šai laikā īpaši izcēlās Du-

burs kā režisors, aktieris un dziedātājs.

Repertuārā gandrīz tikai sveštautiešu

darbi.

No oriģināloperu pirmajiem mēģināju-
miem minama Jēkaba Ozola „Spoku
stunda".

Otrs, pārejas posms latvju operas at-

tīstībā iezīmējas ar Jurjānu Pāvulu mu-

zikāli organizātoriskiem pasākumiem.

Vispirms viņš iestudēja dažas operas

ar saviem audzēkņiem. Izrādes guva

latvju publikā pelnītu ievērību. 1912.

g. nodibinās kārtējs ansamblis, kurā pie-
aicināti latvju labākie dziedātāji, noor-

ganizēts arī atbilstošs orķestris un ko-

ris. lestudējumi jau diezgan droši, mu-

zikāli pievilcīgi. Šī Jurjānu Pāvula sek-

mīgi vadītā «Latviešu opera" jāuzskata

kā pamatbalsts, kā pirmveids tagadējai

Nacionālai operai. Karam uznākot Jur-

j anam
„
Latviešu operas" darbība jā-

pārtrauc. Dziedātāji kļūst bēgli un aiz-

klīst kur kurais svešumā. Tikai paši

spējīgākie rod darbu Krievijas lielāka-

jos mūzikas centros. Bet jaunais Jānis

Mediņš tikko neaizgāja bojā tālajos Si-

birijas klajumos, bēguļodams ar savas

pirmās operas „Učuns un nakts" sma-

gajām partitūrām. Tomēr, visgrūtāka-

jos pārbaudījuma brīžos latvju Sprī-
dītim labā Laima stāvēja klātu, viņš

varēja atgriezties sveiks savā mīļajā
dzimtenē.

Jaušot kapa izbeigšanos, labāku laiku

tuvošanos, latvju dedzīgākie patrioti

gan savā zemē, gan tālu aiz tās robe-

žām gatavojas Latvijas brīvvalsts atbil-

dīgajiem uzdevumiem. 1918. gada va-

sarā prof. Vītols, advokāta Andrēja

Frīdenberga ierosināts, kopus ar citiem

Pēterpilī dzīvojošiem latvju mākslinie-

kiem organizē „Latvju operu", kas jau

rudeņa pirmajā pusē, neraugoties daž-

kārt uz šķietami nepārvāramiem šķēr-

šļiem, ierodas Rīgā. Aicināti un ap-

vienoti visi krietnākie latvju dziedātāji,

diriģenti, mūziķi, kas arī darbam node-

vās ar maksimālo rosību. Neilgi pēc

Latvijas valsts proklamēšanas, tagadē-

jā Nacionālā teātrī uzsāka savu dar-

bību arī „Latvju opera". Prof. J. Vī-

tols bija šīs pirmās plaši nostādītās ope-

ras galvenais direktors, A. Frīdenbergs
saimnieciskais direktors, T. Reiters gal-
venais diriģents. Pirmās rūpīgi iestu-

dētās operas un simfoniskie koncerti
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Nacionālās operas ēka.

izpelnījās vispārēju ievērību nevien

latvju, arī cittautiešu sabiedrībā.

Darbība ilga tikai dažus mēnešus, jo

jau 1919. g. janvārī Rīgā ienāca komu-

nisti. Noorganizētam operas ansamblim

tomēr izdevās arī lielinieku varas laikā

turpināt darbību, pat sagatavot dažas

jaunas izrādes. Šaī pārejas laikā ope-

ras likteņi atradās rakstnieka Andrēja

Upīša un diriģenta Teodora Reitera ro-

kās. Pēc pagaidu valdības atgriešanās

Rīgā, operas darbiniekus valsts ņēma
savā aizgādniecībā, pievēršot viņus mu-

zikāli patriotiskiem uzdevumiem. Dro-

šākas eksistences labā tie ieskaitīti I

Kurzemes divizijā (Baloža).

Tagadējā Latvijas Nac ionā 1ā o p e-

ra nodibinājās 1919. gada rudenī. Jau-
nās valsts vadība šai iestādei veltījusi
nevien plašu morālisku, arī plašu ma-

teriālu atbalstu. Arī Rīgas pilsēta ap-

ņēmās pabalstīt jauno kultūras iestādi.

Tika noorganizēts ansamblis, kurā ie-

Fot. Klio.

tilpa latvju labākie mākslinieki. Na-

cionālās operas atklāšanas izrādei 2. de-

cembrī bija izraudzīts Vāgnera „Tan-

heizers". Direkcijas priekšgalā atradās

komponists J. Zālīts, bet administra-

tora pienākumi bij uzticēti Z. Erdma-

nim. Direkcija darbojās saziņā ar Na-

cionālās operas ko 11 ēģi jv, kurā

piedalījās arī izglītības ministrijas un

Rīgas pilsētas pārstāvji (A. Kalniņš, A.

Andersons). Kā galvenais diriģents jo-

projām darbojās T. Reiters, bet atse-

višķas operas vadīja arī B. Valle, A.

Kalniņš un P. Jozuuss; režisori — Erichs

Lauberts un Rūdolfs Bērziņš, dekora-

tori — Jānis Kuģa, Eduards Vītols, Pē-

ters Kundziņš, kormeisters — P. Jo-

zuuss. Šaī pirmajā Nacionālās operas

sezonā darbību jūtami aizkavēja Ber-

monta uzbrukums. Repertuārā 9 ope-

ras (Karmena, Baņuta, Tanheizers,

Fausts, Pīķa dāma, Jevgēņijs Oņēgins,

Traviata, Rigoletto, Skrejošais holan-
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dietis). Sarīkoti arī 9 simfoniski un 8

dažādi citi koncerti.

Līdzīgs pārvaldes veids, ar nelielām

pārmaiņām, turpinājās trīs gadus; arī

darbība ritēja pasāktā garā. Kopš 1922.

gada Nacionālā opera jau darbojas kā

automātizēts valsts uzņēmums. Galve-

nais direktors — Teodors Reiters, di-

rekcijas locekļi — Jānis Mediņš un

Alberts Kviesis (tagadējais valsts pre-

zidents), vēlāk, ar 1924./1925. g. sezo-

nu, direkcijā darbojas Pauls Šūberts un

Alfrēds Kalniņš. 1926. g. pavasarī at-

kal mainās vadība, par galveno direk-

toru nāk Ansis Gulbis, direktori — Jā-
nis Zālits, Pauls Jozuuss. Šādā sastāvā

direkcija darbojas līdz 1927. g. jūnijam.

Seko P. Jozuusa direkcijas laiks (ap-

mēram 2 gadus), tikpat ilgi darbojas
A. Prande kā direktora vietas izpildī-

tājs, bet 1931. g. februārī atkal Nacio-

nālās operas vadību uzņemas Teodors

Reiters. Jāpiezīmē, ka pēdējos gadus
Nacionālā opera jau atkal skaitās valsts

iestāde.

Darbs, ko veikusi Nacionālā opera sa-

vos 12 pastāvēšanas gados, pelna no-

pietnāko ievērību. Jau pašā pirmajā

darbības gadā uzvesta latvju pirmā

orī ģi n ā 1 op cra, Alfrēda Kalniņa

«Baņuta". (Daži agrākie latvju autoru

Nacionālās operas pirmās direkcijas sastāvs.

operpartitūrumēģinājumi (Jēkaba Ozola

«Spoku stundā", arī Fr. Podnieka), ja
tiem pieliekam stingrāku gatavības mē-

rogu, vēl neiztura nopietnāka muzikāla

vērtējuma prasības.) Pēc «Baņutas"
drīzi parādījās Jāņa Mediņa opera

„Uguns un Nakts", kūpas uzvedums sā-

kumā prasīja divus vakarus; autors šo

Raiņa drāmas tekstu bija komponējis
vārdu pa vārdam, vēlāk tomēr parti-
tūru radikāli saīsināja un pielaikoja vie-

nam vakaram. Vēl Nacionālā opera uz-

veduši arī Jāņa Mediņa turpmākās

operas „Dievi un cilvēki" un «Sprīdī-
ti". No tām plašāko ievērību izpelnī-

jās ~Uguns un Nakts" un «Sprīdītis".
Latvisko operu repertuāru rotā arī A.

Kalniņa «Salinieki" un Jāzepa Mediņa

«Vaidelote". Gandrīz visu šo skaņ-
darbu saturs smelts no latvju vēstures

un mitoloģijas. lestudējumi sniegti ar

labāko gribu un prasmi. Latvju nacio-

nālās mūzikas attīstībā šo operu parā-

dīšanās ievadīja jaunu iezīmīgu posmu.

Summējot Nacionālās operas darbupir-

majos 12 gados, jānāk pie atziņas, ka

tas bijis ļoti ražīgs un vērtīgs. Uzve-

stas līdz šim pavisam 83 operas, ieskai-

tot arī dažas operetes («Sikspārnis",
Makša Reinharda režijā, „Havajās pu-

ķe", Ludolfa Liberta režijā v. c.) un 22
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T. Reiters, Nacionālās operas direktors.

balleti. Šis skaits, īpaši, ja ievēro vēl

izvēlēto darbu caurmēra augsto kvali-

tāti, ir nopietni respektējams un liecina,

ka Nacionālā opera ir veikusi tiešām

lielu kulturālu darbu. Jaunuzvedumu

ikgadus sniegts no 7—lo. Vienas se-

zonas laikā parādās uz skatuves ap-

mēram 35 operas un balleti. Sezona

ilgst 9 mēnešus (no 1. septembra līdz

1. jūnijam). Izrādes notiek katru dienu,

izņemot pirmdienas. Bet, sakarā ar eko-

nomisko krizi, šogad jau arī brīvajās
pirmdienās notiek operu izrādes, sim-

foniski un citi koncerti. Papildienāku-

mus dod tāpat pēdējā laikā arī kultūras

filmu seansi.

Nacionālās operas repertuārā itāļu,
franču, vācu, krievu un dažu citu ma-

zāku tautu autori. Tur sastopam Ros-

sīni, Verdi, Pučini, Boito, Leonkavallo,

D'Albēru, Maskoņji, Džordano, Mocar-

tu, Bēthovēnu, Veberu, Vāgneru, Ri-

chardu Štrausu, Šillingsu, Humperdin-
ku, Kršeneku, Guno, Tomā, Obēru, Bi-

zē, Derību, Massnē, Sen-Sausu, Meierf

bēru, Halēvī, Offenbachu, Gļinku, Dar-

gomižsku, Rimskij -Korsakovu, Gai~

kovsku, Musorgsku, Borodinu, Rubin-

šteinu v. c.

Nacionālās operas izrāžu kopskaits
sniedzas pāri 3000, bet apmeklētāju vai-

rums jau tuvojas 3 miljoniem.
Mākslinieciskais personāls sastādās no

latvju redzamākiem spēkiem. Viņā pie-

dalās daja vecākās un daļa jaunākās
mākslinieku paaudzes. Visu laiku, no

Nacionālās operas dibināšanas, diri-

ģenta posteni ieņem Teodors Reiters.

Viņa darbaspējas izcilas. Līdztekus di-

rektora un diriģenta pienākumiem ope-

rā, Reiters veic arī vairākus citus uz-

devumus. Plašu atzinību izpelnījies kā

latvju labākā jaukta kora nodibinātājs,
dziesmusvētku virsdiriģents, kā latvju
dziesmas un mūzikas nenogurstošs

skandinātājs savā zemē un ārzemēs. No

vietējiem diriģentiem, kas Nacionālā

operā darbojušies, vēl minami Jānis

Mediņš, Jāzeps Mediņš, Bernhards Val-

le, D. Jākobsons, O. Karls. Lai paceltu

operas ansambļa mūzikalo kvalitāti, pie-
aicināti ilgākam vai īsākam laikam dar-

bā arī ievērojami ārzemju diriģenti —

Emīls Kupers, Georgs Šnēfoigts un Ig-
nācs Vaghalters. Tāpat līdzas latvju re-

žisoriem — E. Laubertam, L. Libertam,

R. Bērziņam, A. Benefeldei, J. Ēķim un

E. Miķelsonam, aicināti talkā arī ār-

zemju režisori — D. Arbenins, S. Mas-

lovska, bet kā viesi — Maksis Rein-

chards, Kommisarževskis, Zemlers v. c.

Lielākie nopelni režijas mākslas pacel-
šanā Nacionālā operā pienākas tomēr

agrākajam Pēterburgas Marijas operas

režisoram Pēteram Meļņikovam, kas uz-

turas Latvijā jau no 1922. g. Beidzamajā
laikā režijai piegriezies un guvis plašā-
kus panākumus ar Kršeneka operu

„Džonnijs uzspēlē" un Ābrahāma ope-

reti „Havajas puķe" Ludolfs Liberts.

Kā dekorators visus 12 gadus Nacionālā

operā darbojies Edvards Vītols. Līdzas

Vītolam, dekoratīvo daļu veicinājuši ar

liela un īpatnēja stila darbiem prof. J.
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Kuģa un Ludolfs Liberts. Dažām ope-

rām vēl dekorācijas darinājuši arī O.

Skulme, Ed. Brencēns, K. Übāns, P.

Kundziņš, N. Strunke, Z. Vidbergs, R.

Sutta.

Operuzvedumā kā galvenais, centrālais

mākslas faktors bijis un paliks dziedā-

tājs — solists. Nacionālās operas va-

dība arī solistu sastāvam arvien pie-

griezusi dzīvāko uzmanību. Nodarbinā-

jusi nevien vecākos, nobriedušos spē-

kus, bet arī rūpējušies par jaunāko ta-

lantu darba iespējām un attīstību. Ope-
rā saistīto solistu skaits tikai retumis

pārsniedzis 25 personas. Pirmajos dar-

bības gados ar lieliem panākumiem uz-

stājās galvenājās lomās Malvīne Vīg-

nere-Grīnberģe, Ada Benefelde, Olga

Pļavniece, Dagmāra Rozenberģe-Tunce,
Aleksandra Vītola, Rūdolfs Bērziņš,
Pauls Sakss, Oskars Žubīts v. c. Pat-

laban izcilākā, aktuālākā reputācija

(dāmām): Mildai Brechmanei-Štengelei,
Amandai Libertei-Rebanei, Hertai Lā-

sei, Helēnai Berzinskai, Zelmai Gothar-

dei, Grietai Pērkonei, Elizabetei Ņezvā-
novai; (kungiem): Ādolfam Kaktiņam,

Jāņam Niedram, Artūram Priedniekam-

Kavaram, Nikolajam Vasiļjevam, Vik-

toram Stottam, Albertam Verneram. No

Operas laukums

latvju dziedoņu jaunākās ģenerācijas

pēdējos gados sev labu vārdu nodibinā-

juši ārzemēs A. Priednieks-Kavarra, J.

Vītiņš, A. Vāne un M. Vētra.

Spēcīgs, īpaši beidzamajos gados, iz-

veidojies balleta ansamblis. Nacionālās

operas pirmajā darbības laikā vēl pat-

stāvīgas trupas nebija. Pirmos disci-

plīnas pamatus lika N. Sergējevs un

V. Komisārs. Viņu iesākto darbu jau

tagad vairākus gadus turpina un tāļāk

attīsta Aleksandra Feodorova. Klasiskā

balleta principi pirmajā vietā. Un tieši

šaī klasiskā balleta vērienā arī Feodo-

rova ar savu trupu rādījusi visai spīdo-
šus panākumus.

Rīgas balleta sasniegumi jau dau-

dzināti un augstu vērtēti arī ārzemēs.

Trupā darbojas ap 30 dejotāju, to skaitā

8 solisti. Izrādēs piedalās arī operas

un Feodorovas privātās balleta studijas

audzēkņi.

Ik sezonā pēdējos gados uzved 2—3

jaunus balletus. Plaša vieta ierādīta arī

balleta iepinumiem operās un īpaši ope-

retēs. Izcilus panākumus kā modernā

balleta stila veidotājs izpelnījās „Ha-

vajas puķes" inscenējumā apdāvinātais
Eižens Leščevskis. Pirms dažiem ga-
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diem vairāki Nacionālās operas balleta

solisti viesojās Beļģijā un Vācijā.

Operas orķestrī angažēti 63 mūziķi. Šo

skaitu atsevišķos gadījumos vēl papil-

dina palīgspēkiem. Gandrīz ikgadus sa-

rīkoti vairāki (7—10) simfoniski kon-

certi, kurus vadījuši vietējie un ārzemju

diriģenti. No ievērojamākiem diriģen-

tiem — viesiem minami O. Frīds, G.

Šnegfoigts, V. d'lndv, Renē Batons, A.

Maļko, G. Fitelbergs, R. Kajanuss, A.

Glazunovs, R. Hagels, M. Šteinbergs,

J. Aaviks v. c. Programmās atspogu-

ļota klasiskā, modernā un latvju na-

cionālā mūzika. Ik gadus 18. novembrī,

valsts proklamēšanas dienā, Nacionālā

operā tiek sarīkots latvju autoru sim-

fonisko jaundarbu koncerts, kurā pa-

rasti uzstājās kā diriģenti arī paši kom-

ponisti.

Ļoti disciplinēts, mūzikāli lokans fak-

tors operas kopdarbā izveidojies koris.

Viņa ilggadējais vadītājs un audzinā-

tājs prof. P. Jozuuss, darbojies kā kor-

meisters no iestādes dibināšanas die-

nas. Līdzas Jozuusam kā otrais kor-

meisters minams T. Kalniņš. Vispla-
šāko ievērību Nacionālās operas koris

izpelnījās gan vācu presē, gan publikā

Šaļāpina izrādēs Berlinē (1928. g.). Ope-

ras vīru korim arī uzstājoties patstāvīgi

nodibinājusies droša reputācija.

Nacionālās operas pastāvēšanas laikā

viesojušies daudzi ievērojami ārzemju

mākslinieki, režisori, dziedātāji, diri-

ģenti, komponisti, instrumentālsoīisti:

Šaļāpins, Maksis Reinhards, Michails

Fokins, Hubermans, īsai, Marto, Kreis-

lers, Pšichoda, Kubeliks, Kazadeziss,

Šnābels, Karsavina, Ella Ilbaka, Argen-
tīna, Marešals, Orlovs, Cekki, Jozefs
Švarcs, Jadlovkers, Sobinovs, Smirnovs,

Barsova, Kuzņeoova, Lipkovska, Digass,

Petrausks, Baklanovs, Hislops, Sarobe,

Granda, Šimanovska, Cecīlija Hanze-

na, Hindemīts, Makss Šillings v. d. c.

Rīgai jau senāk bijusi laba slava kā vē-

rīgai mūzikas pilsētai. Šo reputāciju

viņa cienīgi aizstāv arī Latvijas laikā.

Ārzemju mākslinieku viesizrādes un

koncerti bijuši vairumā kupli apmeklēti.
Viena no mākslas dzīves iezīmīgākajām

īpatnībām tā, kā ieejas maksa izrādēs

un koncertos, salīdzinot ar citām ze-

mēm, krietni mērenāka. Ar to māksla

guvusi ciešāku kontaktu ar sabiedrības

demokrātiskajām aprindām. Iknedēļas

operā notiek I—21 —2 tautas izrādes, kurās

ieejas maksa nepārsniedz 1 latu; arī

kārtējās izrādēs parasti dārgākā vieta

ā Ls 3,—. Sevišķi atvieglojumi tiek do-

ti karavīriem, studentiem un skolnie-

kiem (puscenas), izņemot premjēras un

tautas izrādes.

Pastāvot saimnieciskai krizei visā val-

stī, finansiālās grūtības skārušas arī

Nacionālo operu. Samazināts valdības

pabalsts, ierobežotas viesizrādes, vis-

pāri, prasīta visā rīcībā lielākā apdo-
mība. Ar pilnu pārliecību tomēr va-

ram teikt — operas mākslas darbinieku

saime visus šķēršļus pārvarēs ar ra-

žēnu darbu un cels arvien augstāk latvju
nacionālās mākslas karogu. Lielu at-

balstu morāliski un materiāli visos Na-

cionālās operas pastāvēšanas gados snie-

gusi Rīgas pilsēta. Viņa šai plašākajai

Latvijas mākslas iestādei atvēlējusi sa-

vu stalto, plašo namu, apgādā ar elek-

trību, gāzi un ūdeni, izdara nepiecie-

šamos remontus, atlaidusi izrīkojumu

nodokli. Visas šīs reālās labvēlības, ko

Nacionālā opera saņēmusi no pilsētas,
lielā mērā veicinājušas tās uzplaukšanu.
Lai valsts un Rīgas pilsētas atbalsts ne-

tiktu liegts Baltajam mākslas namam arī

turpmākajos darba gados.
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RĪGAS PIEMINEKĻI
V. PEŅĢEROTS

Pieminekļu skaita ziņā Rīga ir viena

no' nabadzīgākām Eiropas pilsētām.
Kaut gan Rīgas vēsturē norisinājušies

svarīgi un ievērības cienīgi notikumi,

kaut gan viņā dzimuši, dzīvojuši vai

miruši diženi un slaveni vīri, rīdzinieki

tikai retos gadījumos atraduši par vaja-

dzīgu fiksēt viņu piemiņu paliekošā ma-

teriālā. Un arī laba daļa no tiem piemi-

nekļiem, kas Rīgu vēl greznoja šī gad-

simteņa pirmajā desmitā, tagad guļ Bal-

tijas jūras dzelmē.

Divi vecākie Rīgas pieminekļi saistīti

ar krietnā Rīgas architekta Joh. Da-

niela Gotfrīda (1768.—1831.) vārdu. Got-

frīds, tāpat kā visi pārējie Rīgas priekš-
kara pieminekļu cēlāji, bija dzimis Vā-

cijā. Šis apstāklis tad arī norāda, ka

Rīgas ārējā izgreznošana vairāk vai ma-

zāk apzināti saskaņota ar kaimiņvalstī
— Vācijā valdošām ēstētiskām prasībām.
No Uzvaras staba, ko Rīgas tirgotāji

1817. gadā pēc Gotfrīda meta uzcēluši

pils priekšā par piemiņu Aleksandra I

uzvarai pār Napoleonu, tagad palicis

pāri vienīgi granītā cirstais stabs, jo

pati bronzā lietā Uzvaras dieve ar lauru

vaiņagu vienā un palmas zaru otrā ro-

kā līdz ar Rīgas un Krievijas ģērboņiem

un 4 bronzas ērgļiem, kas sēdējuši po-

stamenta stūros, pasaules kapa laikā ko-

pā ar citiem bronzas darinājumiem no

Rīgas izvesta. Šī kolonna, tāpat kā pēc

Gotfrīda metiem celtie Aleksandra, vai,

kā tagad viņus sauc — Uzvaras vārti,

darināti diezgan skaidrās ampira laik-

meta klasistiskās formās. Šos vārtus li-

kuši celt Rīgas pilsoņi par godu Alek-

sandram I. Viņu pamats likts jau 1814.

gadā, bet uzcelti tie tika 1818. gadā.

Viņi darināti no kaltiem smilšakmeņiem
un izgreznoti joniešu kolonnām un bron-

zā lietiem medaļoniem, kur attēloti da-

žādo Rīgas šķiru un amatu atribūti.

Vārti bija oelti tagadējās Brīvības ielas

galā, bet 1902. gadā, kad izbūvēja Gaisa

tiltu, tos pārvietoja uz tagadējo atraša-

nos vietu — tā sauc. Šmerļa rajonā.

Pavisam niecīgi un nenozīmīgi ir divi

— 1829. un 1851. g.g. - celtie granīta

obeliski Lielajā un Mazajā Vērmaņa

parkos. Pirmais no viņiem celts Vēr-

maņa kdzes piemiņai, kas kopā ar savu

Joh. Gotfr. Šallers. Herdera pieminekļa sīkdaļa,

Herdera laukumā. Fot. M. Pluka.
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T. Zaļkalns.

dēlu, Prūsijas ģenerālkonsulu, dāvājusi
zemi un naudas līdzekļus pilsētas par-

ka ierīkošanai. Nelielā atstatumā no

vienkāršā obeliska ar zīmīgo uzrakstu

(vācu valodā): „Uzcēluši tie, kas prot
cienīt šo apstādījumu vērtību", uz pa-

augstinājumiem novietotas gulošas lau-

vas figūras, kurās jūtamas analogo Ant.

Kanovas darbu ieskaņas. Otro obelisku,

kas ir tikpat vienkāršs, cēluši Rīgas tir-

gotāji kādreizējā Rīgas ģenerālguber-
nātora (1812.—1830.) marķīza Fil. Pau-

luči piemiņai. Doma par šī pieminekļa
celšanu radusies jau 1818. gadā, bet tā

kā Pauluči noliedzis celt viņam jeb-
kādu piemiņas zīmi, tad šis nodoms reā-

lizēts tikai 2 gadus pēc marķīza nāves.

Noslēpumainais uzraksts uz piestipri-

Rūd. Blaumaņa piemineklis Basteja kalna apstādījumos, 1929.

nātās pie obeliska ovālās metāla plāk-

snes: ~1812. gada 23. oktobra piemiņai"
norāda uz Pauluči ierašanās dienu

Rīgā.
13 gadus velak — 1864. gadā —

uz lau-

kuma iepretim Doma baznīcai uzstādīts

Veimaras tēlnieka Šallera darinātais lie-

lā vācu dzejnieka un tautas dzejas pēt-

nieka Joh. Gotfr. Herdera piemineklis.
Uz neliela, uzrakstiem pārklāta posta-

menta novietots bronzā lietais šī ap-

gaismības laikmeta darbinieka krūšu

tēls. Tā kā Herders 1764.—69. g.g. Rīgā

darbojies kā Doma skolas un dažu baz-

nīcu mācītājs, tad maznozīmīgais Vā-

cijas tēlnieks šo dzejnieku un filozofu

ietērpis mācītāja talārā. Herdera piemi-

neklis var noderēt par piemēru tam, kā
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ar laiku mainās ar kādu piemiņas zīmi

saistītās asociācijas: savā laikā viņu cē-

luši Rīgas vācieši kā vācu dzejniekam

un vietējās vācu skolas paidagogam,

tagad, pēc apm. 60 gadiem, Herders

mūs latviešus galvenām kārtām interesē

kā viens no pirmiem latviešu folkloras

pētniekiem un tautas dziesmu tulkotā-

jiem.

Agrāko gadsimteņu asiņainās cīņas ap

Rīgu atgādina Lucavas salā 1891. g. uz-

celtais granīta piemineklis 1701. g. kaujā
ar zviedriem kritušiem 400 krievu ka-

reivjiem. Šī pieminekļa formas iesfrā-

vojusi tā laikmeta krievu baznīcu, vai,

pareizāk, kapliču celtniecība un par vi-

sai laimīgu sava uzdevuma atrisināju-

mu šo darbu nevar uzskatīt.

Liela nozīme Rīgas izdaiļošanā piekrīt

Magdeburgā dzimušam tēlniekam Au-

gustam Folcam (A. Volz, 1851—1926),

kas šeit sācis darboties kopš 1876. gada.
Ar viņa vārdu saistīts tā saucamais stila

atdarināšanas laikmets Rīgas būvniecī-

ba, jo, sākot ar Pfaba (tagad A. Benja-

miņa) nama fasādes izgreznojumiem, vi-

ņa darināts lielum lielais vairums da-

žādu figūru, kas grezno šinī laikā cel-

tās Rīgas ēkas. Pēc arch. V. Neimaņa
metiem viņš. darinājis arī divus Rīgas

pieminekļus — akas. Tie ir Rolanda

piemineklis Rātslaukumā un bruņinieka

piemineklis Basteja laukumā. Pirmais

no viņiem kalts smilšakmenī 1897. g.

un līdzekļus viņa celšanai savākuši ap-

kārtējo namu īpašnieki. Otrs — atliets

alvā. Rolanda pieminekļa siluēts tik ļoti

saskaņots ar Melngalvja nama fasādes

holandiešu baroka un vēl atlikušām pir-

matnējām gotikas formām, ka tas pil-

nīgi saplūdis ar šo fasādi un zaudējis
savu patstāvīgo nozīmi. Bruņinieka pie-

minekļa atrisinājums bija mazāk izde-

vies. No viņa pāri palikusi tikai granītā

kaltā kolonna ar savādo kapitēli, jo Rī-

gas *evakuētāji domājuši, ka bruņinieka

figūra atlieta bronzā, kādēļ to aizvākuši.

Atzīmējams, ka Folca darināta arī Nim-

fas strūklaka Nacionālās operas priekšā

R. Maurs. Vāze Miera dārza.

(par pieminekli šī vārda īstā nozīmē šo

darbu gan nevar saukt).
No Rīgas pieminekļiem, kas celti pirms

pasaules kara, neapskatīti palikuši ti-

kai divi. Tie ir 1910. gadā atklātais Pē-

tera Lielā piemineklis bijušā Aleksan-

dra bulvārī un piemineklis Krievijas
feldmaršalam M. Barklajam dc Tolli

(1912. g.), kas atradās esplanādes ap-

stādījumos. Par pēdējā atrašanās vie-

tu vēl vēsta nenovāktais granītā kal-

tais pamats, turpretim Pētera Lielā pie-

minekļa pēdējās atliekas novāktas 1931.

gadā, lai dotu vietu pēc K. Zāles meta

ceļamam lieluma ziņā grandiozajam Brī-

vības pieminekļa pamatakmenim. Daudz

nožēlot šo abu pieminekļu nojaukšanu

mums nenākas (viņu bronzā lietās fi-

gūras 1915. gadā no Rīgas tika evakuē-

tas), jo arī mākslinieciskā ziņā abi šie

Berlines tēlnieku (G. Šmita un V. Vand-

šneidera) darinājumi bija ļoti mazvēr-

tīgi.

Kā redzams, no visiem 10 priekškara
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Bīskapa Alberta tēls. Bernevitca skulptūra. Fot. G. Kundts.
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A. Bekļešova pieminekļa cilnis, Pokrova kapos,

ap 1810. g. Fot. G.Kundts.

laikā celtiem pieminekļiem tikai viens

bija saistīts ar kultūras darbinieka

(Herdera) vārdu, jo divi no viņiem uz-

stādīti sakarā ar Rīgas iekarošanu (Lu-

cavas salas un Pētera I pieminekļi),
trīs — ar tā sauc. Krievijas «Tēvijas
karu" (Uzvaras kolonna un vārti, Bar-

klaja dc Tolli piemineklis), divi (Rāts-

un Bastoja laukumos) atgādināja Rī-

gas cēlāju — vācu bruņinieku varenību,

bet abiem obeliskiem ir niecīga lokāla

nozīme.

Tādēļ pilnīgi dabīgi, ka pirmais piemi-

neklis, ko Rīgā, šoreiz Latvijas galvas

pilsētā, uzstatījuši paši latvieši, veltīts

mūsu ievērojamam" rakstniekam Rū-

dolfam Blaumanim (1929. g.). Vi-

ņu kalis pelēkā granītā Teodors Zaļ-
kalns. Piemineklis pēc viņa atklāšanas

izsauca vietējā sabiedrībā plašas pār-

runas, jo Rīgas iedzīvotājiem, kuru gau-

mi jau bija pietiekoši samaitājuši līdz-

šinējie illūzionārie bronzas tēli, tas li-

kās stipri neparasts. Zaļkalns šo piemi-

nekli veidojis plastiski monumentāli, at-

teikdamies no visa pārejošā, no visa

acumirklīgā, kam ir tikai nejaušs rak-

sturs. Neparasta mūsdienu cilvēkiem,

kas Blaumani vēl redzējuši vaigu vai-

gā, liekas viņa seja, ko Zaļkalns veidojis
bez brillēm, neparasta liekas visādu sī-

kumu atmešana, neparasts ir arī pa-

šas figūras zemais nostatījums, bez

pieminekļiem tik parastā augstā posta-
menta. Bet šis tēls pilsētas kanāla ap-

stādījumos pie Basteja kalna nav vei-

dots vienai dienai — viņš, tāpat kā Ro-

dēna darinātais Balzaka piemineklis Pa-

rīzē, celts arī nākamām paaudzēm un,

kā pareizi aizrāda kāds kritiķis (U.

Skulme), ir „vēl kaut kas vairāk nekā

vienkāršs Blaumaņa portrets". Šis Zaļ-
kalna kaltais piemineklis pauž to pašu
lielo vienkāršību, kas tik raksturīga vi-

siem Blaumaņa stāstiem, dzejoļiem un

drāmatiskiem darbiem.

Toties diletantiska nevarība redzama

5. Cēsu pulka celtā obeliskā 1905. g.

T. Zaļkalns. Emīļa Dārziņa pieminekļa sīkdaļa,

Āgenskalna kapos. Fot. J. Rieksts.
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parka apstādījumu rajonā. «Latvisku

noskaņu" viņā mēģināts sasniegt ar au-

dumiem piemērota lauztā ģeometriskā
ornāmenta pārnešanu akmenī.

Pirms apskatām daudzos pieminekļus,

kas novietoti Rīgas kapsētās, minēsim

vēl dažus skulpturālus darbus, kam gan

nav gluži patstāvīgas nozīmes, jo tie

saistīti vai nu ar celtnieciskām masām,

vai arī citiem plašākiem izbūves dar-

biem. Viņus rupji graudainā betona ma-

sā galvenām kārtām veidojis R. Maurs,

gandrīz vai vienīgais vācu skolas pār-

stāvis latviešu tēlnieku saimē. Ka šo

dekoratīvo skulptūru veidošana uzticēta

Mauram, varbūt ir nejaušība, bet varbūt

tas arī liecina, ka grūti atteikties no

tradicijām, kas saistītas ar agrāko ga-

du desmitu un simteņu Rīgas izbūves

darbu. Vispatstāvīgākā nozīme no šiem

veidojumiem ir vāzei ar bērna un put-
na figūrām, kas uzstādīta Miera dārzā,

Katoļu ielā, — agrāko kapu vietā.

Tagad tur ierīkots bērnu rotaļu lau-

kums un iznīcināto kapu vietu atgādina

vienīgi vāzē iespiestais uzraksts „Me-

mento mori" — „Domā par nāvi". Di-

vas tādā pat materiālā Maura veidotās

B. Dzenis. Emīļa Dārziņa pieminekļa sīkdaļa.

Āgenskalna kapos. Fot. J. Rieksts.

P. Tirkova kapa pieminekļa sīkdaļa, Pareizticīgo

kapos, Katoļu ielā, 1818. g. Fot. G. Kundts.

figūras — meitene jāj uz zirdziņa un

zēns laužas ar spēļu lācīti — grezno

nesen izveidoto ūdens baseinu un rotaļu
laukumu 1905. g. parkā. Šajos darbos

Maurs atteicies no liekiem sīkumiem,

kas vēl ir pārsvarā zilonīša figūrā —

1928. gadā celtā pilsētas bloka ēkas pa-

galmā, Ausekļa ielā Nr. 3, par labu vis-

pārinātām dekoratīvām formām. Šī uz

pakaļkājām notupušā zilonīša figūra, tā-

pat kā dekoratīvi veidotais vienkāršotais

jūras lauva bloka ēkā Jāņa Asara ielā

Nr. 7, grezno ēku pagalmos ierīkotās

strūklakas. Abu šo ēku vārtus arī rotā

Maura veidotās skulptūras, bet šie dar-

bi, tāpat kā tēlnieku K. Baumaņa un

Jēk. Legzdiņa veidotie ciļņi blokēkās

Samarina un Žīdu ielās, vairs neietērpj

mana apcerējuma robežās. Jānožēlo, ka

šie dekoratīvie pieminekļi darināti ne

visai izturīgā materiālā un dažos no

viņiem jau tagad, tikai dažus gadus pēc

viņu uzcelšanas, redzamas plaisas. Jā-
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Hansa Bersinga piemineklis Torņkalna kapsētā, 1848. g. Fot. G. Kundts.
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vēlas, lai arī turpmāk līdzās tīri ide-

jiskiem pieminekļiem pilsētu greznotu

šādi pa daļai utilitāri dekorātīvi veido-

jumi, jo viņiem piekrīt arī liela no-

zīme mākslas gaumes un tēlniecības iz-

pratnes izkopšanā Rīgas iedzīvotājos.

Jo bagātīgi toties dažāda veida piemi-

nekļi izkaisīti Rīgas kapsētās. Attālu

jēdzienu par iznīcinātām kapsētām pil-
sētas centrā tagad sniedz vienīgi ne-

daudzie uzglabājušies kapa pieminekļi

Rīgas baznīcās, jo tagadējās Rīgas kap-
sētas ierīkotas XVIII gs. 60.—70. g.g.Rī-

gas kapakmeņi darināti galvenām kār-

tāmno kaļķakmeņa, retāk smilšakmeņa,

bet, sākot no XIX gs. otrās puses, vai

vienīgi no dažādi apstrādāta granīta.

No metāla (čuguna, bronzas) kapakme-

ņi darināti tikai retos gadījumos. Vēl

retāk ir veidojumi marmorā, jo šis trau-

slais akmens ir ļoti jūtīgs pret pārāk
kontrastainām mūsu klimata pārmai-

ņām.

Viena no vecākām kapu pieminekļu for-

mām — no akmens darināts uz kāpnes
novietots četrkantīgs sarkofags ar vien-

kāršotām akrotērijām pieminekļa aug-

šējos stūros un uzrakstu uz vāka

plāksnes — uzglabājusies vienīgi Jēka-

ba kapos. Sarkofaga malas izgreznotas

ar akmenī iekaltām lapu vītnēm un vā-

zēm. Pusizdzisušais uzraksts liecina, ka

šis piemineklis celts uz Annas f. Fi-

tinghof kapa.
XVIII gs. beigās sāk greznot kapa pie-

minekļus ar mirušo ģīmetnēm. Viens no

skaistākiem šāda veida pieminekļiem

izstieptas trīsšķautnaiņas piramīdes vei-

dā celts 1782. gadā mirušam Joh. From-

holdam Lielajos kapos (kapliču bloka

tuvumā). Piramida novietotauz trīsstū-

rainas prizmas un pie vienas viņas plāk-
snes piestiprināta ovālā vaiņagā ietil-

pināta mirušā ģimetne, kas darināta

augstā cilnī. Šo ovālu tura divi spār-
noti eņģelīši. Daudz sarežģītāks, ne-

raugoties uz savu klasistisko vienkār-

šību, ir 1808. g. mirušā Rīgas guber-
nātora AI. Beklešova pieminekļa izvei-

dojums Pokrova kapos, kas darināts noT. Zaļkalns. J. Poruka piemineklis, Meža kapos.
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Ž. Smiltnieks. Z. Meierovica piemineklis, Meža kapos.
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trim dažādām akmens sugām. Ļoti skai-

sti marmorā veidota nelaiķa ģimetne,

kas cietusi gan no laika zoba, gan no

kapu apmeklētāju netīrajām rokām.

Portretu ciļņus redzam arī atdzimdinā-

tās gotikas ietērpā. Atzīmējams, ka go-

tikas motīvi, kas vietējā celtniecībā pa-

rādās jau XIX. g. s. 40-os gados, Rīgas

kapos nav visai iemīļoti. Ar gotiskām
rozetēm un tineklājiem izgreznotu jum-

tiņu Lielajos kapos ir samērā maz. Kā

tipiskākos šāda veida piemērus varētu

minēt akmenī kalto Boses pieminekli ar

skaisti veidotiem krusta ziediem un me-

tālā darināto jumtveidīgo uzbūvi uz

Vērmaņu ģimenes kapa, kas balstās uz

četriem šmaugiem saišķu pilāriem. Cik

savādi arī neizklausās, bet gotikas for-

mas XIX g. s. 2-ā pusē vairāk izplatī-
tas Rīgas pareizticīgo kapos.
Bet atgriezīsimies pie pieminekļiem,

kas izgreznoti mirušo portretiem. XIX

g. s. 2-ai pusei tipisks Hartmaņu ģime-

nes kapa piemineklis Jāņa kapos pie

Mārtiņa baznīcas ar trim marmorā kal-

tiem ovāliem portretu ciļņiem (viens no

viņiem pie tam ir dubultportrets). Vēl

biežāk šāda veida ciļņi (dažreiz tie da-

rināti četrkantaini) sastopami uz XX

g. s. darinātiem pieminekļiem. Ļoti
daudz šādu veidu ciļņus izgatavojis jau

agrāk minētais A. Folcs. lecienījuši vi-

Vāze uz Kr. Tornrots kapa,

Lielos kapos, 1805. g.

Fot. G. Kundts.
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M. Mīnus pieminekļa sīkdaļa, ap 1810. g., Lielos

kapos. Fot. G. Kundts.

ņu arī latviešu tēlnieki. Bronzā atlietu

portreta cilni, B. Dzeņa darbu, redzam

uz komponista E. Dārziņa slaikā obe-

liska (1912. g.) Jāņa kapos, Āgenskalnā

(pārējos 4 pieminekļa ciļņus — lauztās

lilijas un 2 meiteņu sejas — akmenī

kalis T. Zaļkalns). Dzenis ir arī vienī-

gais latviešu tēlnieks, kas šādu portreta
cilni kalis marmorā (Veltai Trauberg-

Vitenberg, Meža kapos). Ja šādu por-

tretu ciļņu ietilpināšana vienkāršās ak-

menī kaltās formās (obeliskā, četrkan-

tainā plāksnī) ir attaisnojama, tad ne-

kādā ziņā viņa nav pielaižama piemine-

kļos, kur gludā plāksne jau pilnīgi pār-
veidota. Tā, K. Jansons šādas plāk-

snes piestiprinājis pie M. Bļodnieks

(1925. g.) un lidotāja J. Rimšas (1927.)

kapa akmeņiem. Šie abi pieminekļi cir-

sti granitā, pirmais stelas veidā ar eņ-

ģelveidīgas figūras krūšu tēlu virsējā

galā, otrs — ciļņa veidā, ar nokritušā

spārnotā Ikara figūru. Bronzas portre-
ta plāksne, šajos akmenī kaltos veido-

J. Kr. Broces piemineklis, Jēkaba kapos.

Fot M. Pluka.

jumos ir tikai traucējoša piedeva. Ka

no viņas var diezgan labi atbrīvoties,

liecina K. Zāles veidotais Andrēja Pum-

pura piemineklis Lielajos kapos. Šis

piemineklis izveidots no stāvus uzsta-

tita šūnakmeņa bloka, kura apakšējā

daļā iekalta guloša jaunekļa figūra, bet

bārzdainā Pumpura galva izveidota itkā

kāda debess parādība bloka augšējā ga-

lā. No tagadējiem Latvijas tēlniekiem

vislielāko bronzā atlieto portretu skai-

tu, liekas, būs darinājis K. Rončevskis.

Tās redzamas gan Meža, gan Pokrova,

gan citos kapos. Bet tā kā paši kapa

akmeņi ir parastie akmeņkaltuvju ma-

su ražojumi, tad izcilus nozīme tiem

nav piešķirama. Pat vairāk — pie ba-

nāla kapa pieminekļa piestiprināta kā-

da pazīstama tēlnieka darināta plāksne

liekas nepatīkams pārsteigums (piem.,
K. Rončevska darinātais cilnis pie no-

lauztās melnā granita kolonnas un bron-

zā atlietās sievietes figūras uz Osk. Bī-

deļa kapa vietas Meža kapos). Sava
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skolotāja pēdās šādu plākšņu izgata-

vošanā uzticīgi staigā arī Rončevška i
audzēknis Jēk. Legzdiņš (viens no vi- s

ņiem darinājis Dr. A. Priedkalna cilni

Jāņa kapos). Bet ka bronzā lietā ģi-

metne var tomēr tuvoties īsti monumen-

tālam darbam, liecina E. Meldera da-

rinātais portrēta cilnis uz Annas Ro-

zenbergs kapa akmeņa Meža kapos.

Pēdējos gados jau vērojama atkāpša-

nās no šī trafarētā ģīmetnes veidojuma ;

atrisinājuma. T. Zaļkalns izkalis stud.

jur. E. Jirgensona profilu granitā (jā-

nožēlo vienīgi, ka šis darbs veikts banā-

lajā tirgus precē — kādas kaltuves uz-

statitā kapa akmenī), bet K. Rončev-

skis arī granitā izkalis komponista A.

Jurjāna galvu augstcilnī (abi pieminekļi

Meža kapos). No parastā zemciļņa vei-

dojuma attiecies arī E. Melders bronzā

atlietā Kārļa Skulmes galvā, kas iesti-

prināta neapstrādāta šūnakmeņa masā

(šī «neapstrādātu" vai pusapstrādātu

šūnakmeņa bloku «romantika", kā to

liecina visai daudzie kapa pieminekļi,

mums vēl diezgan tuva).
Pavisam jaunu kapa pieminekļu vei-

du Rīgas kapsētās ievedis T. Zaļkalns
ar dziedātājas M. Maldutis un bij.
valsts prezidenta G. Zemgaļa kundzes

kapa akmeņiem (abi atrodas Meža

kapos). Šos pieminekļus viņš darinā-

jis stelu veidā, izveidodams uz vi-

ņiem profilā pa pusei no akmens izni-

rūšas sieviešu figūras. Par visai laimī-

giem šos atrisinājumus tomēr nevar at-

Cilnis virs Rīgas zeltkaļu kap-

ličas durvīm, Lielos kapos.

Fot. G. Kundts.
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zīt, kaut gan Em. Zemgals piemineklī
tēlnieks jau pārvarējis dažus trūkumus,

kas vēl vērojami pirmajā darbā. Par

attālu šo darbu prototipu var atzīt kādu

pieminekli Lielajos kapos ar Parīzē zem-

cilnī atlietu (Sof. Forselles darbs, 1908.)

bronzas plāksni ar sievietes figūru.

Figūrālu kapa pieminekļu, kam būtu

arī mākslas vērtība, Rīgas kapos nav

daudz. Pareizticīgos kapos Katoļu ielā

vēl kaut cik uzglabājies 1818. g. mi-

rušā P. Tirkova nelielais piemineklis ar

sievietes figūru, kas pārliekusies pāri

apsegtai urnai un turējusi labajā rokā

noliektu lāpu. Tagad šai figūrai abas

rokas nolauztas. Šajos kapos bijusi vēl

otra līdzīga sievietes figūra, bet no tās

uzglabājušās pavisam niecīgas atliekas.

Zināma radniecība ar viņām ir sievie-

tes figūrai, kas novietota uz Hansa Ber-

singa (1848.) kapa vietas Torņakalna

kapos pie Lutera baznīcas. Par dažos

gadu desmitos notikušām pārmaiņām

mākslas izpratnē liecina šīs figūras sa-

vādais postamenta veidojums. Pēc tam

ar figūrāliem veidojumiem mēs sasto-

pamies tikai XX g. s. (XIX. g. s. 2-ā

pusē, liekas, darināts īpatnējais Vero-

nikas Daģis kapa izveidojums Katoļu

kapos ar kokā griesto svētās tēlu, ko

iestrāvojuši Lietavas ~križu" griezumi).

Tagad jau šīs sērojošo sieviešu figūras,
kas parasti atlietas bronzā, piekļaujas

plāksnei, kas aiz viņas novietota. Šādus

kapa pieminekļus mīlējis veidot A.Folcs

(Zēbergu ģimenes kapi, Torņakalna ka-

pos v. c). Bronzā lietu figūru ar diez-

gan jūtamām «Jūgendstila" ieskaņām

Bergu ģimenes kapiem (Lielie kapi) pie

slīpētas melna granīta plāksnes pieslē-

jis G. Šķilters. Bet vislielākais vairums

šādu figūru ir dažādu darbnīcu masu

produkcijas ražojums. Tipisks viņu pie-

mērs — aktrises Veltas Zvaigznes pie-

mineklis Meža kapos. Tikai izņēmuma

gadījumos šīs figūras veidotas citā ma-

teriālā. Tāda, piem., ir baltā marmorā

kaltā i sakņupušās sievietes figūra uz

Alv. Gercs pieminekļa (Lielie kapi). K.

Jansons šīs sērojošās sievietes prof. J.

Jankovska un rakstnieka Aug. Deglava
pieminekļos pārvērtis sērojošos vīrie-

šos un atdalījis no granīta plāksnes, ku-

rām tās parasti piekļaujas. Tomēr ap-

vienot bronzā lietos ģēnijus ar pārējo

kapa izveidojumu vienā kompleksā vi-

ņam nav izdevies.

Pavisam citu atrisinājumu pieminekļu

izveidojumam ar sievietes tēlu devuši

Ž. Smiltnieks un T. Zaļkalns. Pēc pirmā
tēlnieka meta granītā kalts Z. Meiero-

vica piemineklis ar simbolisko «sēro-

jošās Latvijas" figūru, otrs izveidojis

J. Poruka pieminekli ar skumstošās

meičas tēlu. Abi šie veidojumi aplūko-

jami no visām pusēm un var noderēt, —

sevišķi pēdējais, —-

par labiem apaļās

skulptūras paraugiem. Abu figūru no-

statijums ir puslīdz vienāds: jaunava

mazliet noliekusi galvu, labo kāju pus-

soli paspērusi uz priekšu. Tikai vienā

gadījumā rokas bezspēkā nolaistas gar

sāniem (Poruka piemineklis) otrā —

tās saliktas priekšā viena otrā (Meiero-

Durvju apkalumusīkdaļaA. Graves kapličai, Lielos

kapos, 1777. g. Fot. G. Kundts.
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vica piemineklis). Toties ārkārtīga star-

pība ir abu darbu izveidojumā un ap-

strādājumā. Zaļkalna darbā daudz sie-

višķīga maiguma, katrs viņa sīkums pār-

domāts un saskaņots ar vispārējo. Tur-

pretim Smiltnieka darbs rupjāks, saskal-

dīts vairākās plāksnēs un skatāms tomēr

galvenām kārtām no priekšas. Pavir-

šais apstrādājums sevišķi jūtams atse-

višķās sīkdaļās: neproporcionāli lielā

izbīdītā kājā, matu apdarē, sejā. Arī

pats pamats sadalīts divās atsevišķās

plāksnēs, bet meičas figūra itkā mē-

chaniski novietota uz virsējās.

Aplūkosim tagad pārējos pieminekļu

tipus. XVIII g. s. beigās bijušas ļoti

izplatītas guļus noliktas piemiņas plāk-

snes, parasti bez kādiem izgreznoju-

miem. Lielākā viņu daļa jau aizgājusi

bojā. Parasti tās bijušas novietotas vie-

nā līmenī ar zemi un tikai retos gadīju-

mos uz izveidotām no akmeņiem kāp-

nēm (Burharda f. Belavarī kapa akmens

Jēkaba kapos. 1810.). Atgriešanās pie

šīs formas mūsu laikos redzama glez-

notāja K. Kurles-Kurļa un arch. L Blan-

kenburga kapa piemineklī Meža kapos.

Pasmago kapa izveidojumu darinājis

pats Blankenburgs, bet krampjaino Kri-

stus figūru, paleti un schēmatizēto celtni

granīta plāksnē iekalis tēlnieks V. Treijs.
XIX g. s. sākumā visiemīļotākā pie-

minekļu forma Rīgas kapos bijusi uz

postamenta novietota urna. Visbiežāk

šie piemenekļi kalti kaļķakmenī un ti-

kai izņēmuma gadījumos urna veidota

marmorā (f. Kītera piemineklis, Jēkaba

kapsētā), vai darināta metālā (tagad sa-

gruvušā skaistā dzelzs vāze ar vara čū-

sku uz vāka, Feldhammera kaps, Lie-

lajos kapos, 1815.). Vāzes forma para-

sti ir apaļa, retāk ovāla. Viņas apak-

šējā daļa ir vai nu gluda vai arī kani-

lurēta. Apkārt vāzei bieži vijas čūska

— mūžības simbols. Vāks viņai vai nu

uzlikts virsū vai arī pusatvērts. Tādā

gadījumā no viņas izlido taurenītis —

nemirstīgā dvēsele.

Nedaudzos gadījumos vāze pārklāta ar

drānu, kas krīt skaistās krokās (Balfūra

K. Jansons. A. Deglava piemineklis, Meža kapos.
Fot. M. Pluka.

piemineklis Lielajos kapos, 1795.). Ļoti
dažāda arī vāzu ornamentācija: tur re-

dzam gan meandra, gan palmetes, gan

arī lauru lapu ornāmentu. Šie piemine-

kļi ar vāzēm jeb urnām redzami ir Lie-

lajos, ir Jēkaba, ir Pārdaugavas kapos.
Ar XIX g. s. 30-iem gadiem viņi jau

izbeidzas, lai atdzimtu atkal mūsu lai-

kos. Jāņa kapsētā, Āgenskalnā, kādas

vecas vāzes atdarinājums uzstādīts uz

vecā postamenta (1803.) uz f. Rūendor-

fa kapa (vāzes un postamenta propor-

cijas par nožēlošanu nav saskaņotas).

Pēc laba parauga darināta vāze grezno

Centkovsku kapu (1928., Pokrova ka-

pos), mazliet modernizēta ovāla vāze

redzama uz Frēlichu kapa vietas Meža

kapos, bet ārkārtīgi vienkāršota gra-

nīta kalta, kur palikusi pāri tikai vāzes

schēma — uz Austras Jostiņ kapa, Po-

krova kapsētā. Vāzu postamenti para-

sti ir ļoti vienkārši, bez liekiem izgrez-

nojumiem. Tikai retos gadījumos viņos
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E. Melders. A. Rozenbergs pieminekļa cilnis,

Meža kapos. Fot. M. Pluka.

iekalts mirušā ģērbonis vai kāds simbo-

lisks tēlojums (piem., saule apspīd ru-

dzu lauku). Vēl retāk postamentu stūri

izgreznoti ar akrotērijām un tikai vie-

nā vienīgā gadījumā ar marmorā kal-

tām sievietes galvām, kam piedots se-

nās Grieķijas traģisko masku izskats (B.

Dirsena piemineklis, Jēkaba kapos,

1831.)- Vairākas pēdējos gados akmenī

kaltas urnas redzamas arī vecajos žīdu

kapos, Latgales priekšpilsētā.
XIX g. s. 30.—40. un pat vēl 60-os gados

uz kapiem novietotas stelas, bet šī kapu

pieminekļu forma nav tomēr visai iz-

platīta. Stelu virsējo galu grezno viena

vai arī trīs palmetveidīgas akrotērijas.

Tuvojoties gadsimteņa vidum, akrotē-

riju veidojums un stelu izgreznojumi

kļūst arvien sarežģītāki un liecina par

vienkāršo formu izzušanu. Uz stelām

bieži izkaļ arī taurenīti — dvēseles aug-

šāmcelšanās simbolu. Par stelu labu pa-

raugu var noderēt vēstures materiālu

krājēja J. Kr. Broces piemineklis Jē-
kaba kapos, kas tur uzstādīts 1845. g.,

23 gadus pēc slavenā maģistra nāves.

XIX g. s. pirmajā pusē izplatīti arī ak-

menī kaltie nolauztie koku stumbri ar

apkārt apvijušos čūsku, vai salauztu ko-

lonnu fragmentiem. Kā labu pēdējā tipa

paraugu var minēt Kr. Vērmaņa piemi-

nekli Lielajos kapos (1837.). Šīs formas

uzglabājušās vēl līdz mūsu dienām, kaut

gan tagad koka stumbrus parasti imitē

alvas atlējumā.
Vēl retāk XIX g. s. sākumā uz kapiem
novietoti piramida vai obelisks. Lai snieg-
tu viņai lielāku vieglumu, to uzstādīja
uz četrām bumbām, kas savukārt bija
novietotas uz četrkantīga postamenta.

Dažreiz šāds piramidas veidīgs obelisks

noslēdzās ar vāzi (Marijas Minus pie-

mineklis Lielajos kapos, 1809.).
Krusti Rīgas luterāņu kapos sāka pa-

rādīties tikai XIX g. s. 20-os gados,

jo vecāki krusti redzami vienīgi pareiz-

ticīgo un vecticībnieku kapsētās, kur

tos bieži darināja no koka un pārsedza

ar jumtiņu. Pirmie krusti luterāņu ka-

pos kalti no kaļķakmeņa un izgreznoti

ornāmentiem vai dažādiem simboliem

(visbiežāk ar lidojošo tauriņu). Tuvo-

joties gadsimteņa vidum, krustu gali
bieži sašķelti divās vai trijās daļās,
līdzīgi stelu noslēgumiem. Kopš XIX

g. s. 2-ās puses krusts mūsu kapsētās
kļūst parastākā kapu pieminekļu forma

un pārvēršas masu produkcijā. Līdzās

krustiem tad sastopam arī obeliskus un

vienkāršas vertikāli uzstatītas plāksnes

ar iekaltiem uzrakstiem. Šinī laikā šie

pieminekļi jau pilnīgi zaudē savu agrā-
ko mākslas vērtību un labākā gadījumā
cenšas vienīgi iesoaidot kapu apmeklē-

tājus ar savu noslīpējuma spīdumu un

masu smagumu. Liekas, ka viņu galve-
nais uzdevums lielmanīgi paust par to

relatīvi svarīgo stāvokli, kādu mirušais

Rīgas pilsonis kādreiz ieņēmis savu

amatu biedru un draugu vidū.

Vienā laikā ar Lielo kapu atklāšanu ta-

nīs sāka celt arī kapličas jeb mauzole-

jus. Diezgan prāvs šādu kapliču skaits,
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viena otrai līdzās, Lielajos kapos uz-

celts 1776.—78. g.g. Visinteresantākais

mākslas ziņā ir viņu ieeju izveidojums.

leeju aptvaros redzami tie paši motīvi,

kādus sastopam šinī laikā darinātos Rī-

gas namu portālos. Sīkāki viņi apskatīti

agrāk iespiestā arch. P. Kampes apce-

rējumā „Vec-Rīgas portāli". Zelmiņa

vidū (bieži viņi ir šķelti) virs ieejas dur-

vīm novietots akmenī vai metālā kal-

tais kapličas īpašnieka ģērbonis. Ak-

meņa kalums dažreiz bijis kolorēts. Ģēr-

boņi virs Rīgas zilo pilsoņu apvienības

kapličas durvīm savās ķetnās tura divi

grifoni. Nāves simboli — izkapts, smil-

šu pulkstenis, miroņa galva — novietoti

virs pilastru kapiteļiem kronējošās dze-

gas līnijā, vai arī izgreznojuma veidā

piestiprināti pie dzelzs durvīm. Šīs

dzelzs durvis liecina par ļoti augsto
mākslas amatniecības līmeni Rīgā vēl

XVIII g. s. beigās un XIX g. s. sākumā.

Durvju izgreznojumos vērojama diez-

gan liela dažādība. Stilizēto akantu

un citu lapu pārdrošie vijumi vai nu

piekalti cieši pie durvju virsmas, vai ti-

kai piestiprināti atsevišķās vietās un vi-

ņu gali atliekti no tās nost. Bez jau ag-

rāk minētiem nāves simboliem durvis

izgreznotas arī ar metālā kaltiem kru-

stotiem stilbu kauliem un nodzēstām

uz leju noliektām lāpām. Daži izgrez-

nojumi vēl uzglabājuši savu kādreizējo

zeltījumu. XIX g. s. sākumā bagātās
rokoko laika apkaluma formas no kap-
liču durvīm izzūd un viņas atvieto īsā

K. Zāle. Jātnieku figūras Brāļu

kapu vārtos.



743

Latvijas mātes galva, Brāļu kapos.K. Zāle.
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Rīgas Smilšu jeb Kaļķu vārti, novākti 1858 g.

ampīra laikmeta klasistiskā vienkāršība

(J.G.Portena kapliča, 1823.). Dažu kap-

liču (piem., Joh. Hollandera, 1777.)

priekšējās sienas izveidojums ir sarež-

ģītāks: ieejas durvju abās pusēs, aiz pi-

lastriem, izveidotas puscilindriskas ni-

šas, kuru ārējām malām piekļaujas ru-

stikā sadalīta lizēna. Šī izveidojuma

dzegas smagumu (tā virs nišām vēl ir

horizontāla) samazina uz viņas novie-

totās vāzes. Šīs kapličas priekšējās sie-

nas izveidojuma skaidrais sadalījums ļo-
ti raksturīgs klasistiskai formu uztve-

rei XVIII g. s. beigās.

Savrūp celtās kapličas XVIII g. s. bei-

gās (Veicenbreiera, 1776., Lielos kapos;
M. Grindeļa 1781., Jāņa kapos) un pat

XIX g. s. sākumā (Rātkes, 1813., Liela-

jos un Aļifanovu, Pokrova kapos) jū-
tamas baroka formu atskaņas. Helle-

nizētas formas (iztrūkstošo ampira laika

formu vietā) šaurā schēmatizācijā re-

dzamas vairākās kapličās (Pichlau'u,
Švarcu v.c, galvenām kārtām Lielajos
kapos), kas celtas XIX gs. beigās. XX gs.

kapličas, liekas, vairs neceļ un viņas
atvieto dažādiem granīta kalumiem iz-

greznotie „ģimeņu kapi". Architektoni-

skas formas pēckara gados redzamas

vai vienīgi H. Grīnberga veidotā Jāņa
Bisenieka kapa uzbūvē Meža kapos (ar

diezgan vareno kapa izbūvi nemaz ne-

harmonizē J. Legzdiņa ģipsā atlietais

Bisenieka portreta cilnis).

Beigās jāmin 1915. gadā dibināto Brā-

ļu kapu izbūve. Tā saistīta galvenām
kārtām ar A. Zeidaka (telpiskais sada-

lījums), arch. A. Birznieka (architek-

toniskā izbūve) un tēlnieka K. Zāles

(veidojumi) vārdiem. Brāļu kapu telpas

veidojumā izšķiramas trīs galvenās da-

ļas: ieeja ar vārtiem un garo liepu gatvi,

vidus daļa ar stipri paaugstināto iežo-

goto terasi, kuras vidū pacelšoties uguns

altāris, un lejas daļa kritušo karavīru

atdusas vietām ar akmeņu sienu kapu

galā. Sienas vidū uz paaugstinājuma no-

vietots Latvijas mātes tēls ar diviem

kritušiem kareivjiem pie kājām. Pārējās

veidojuma grupas — jātnieku figūras —

novietotas ieejas vārtu un vidus terases

krituma abās pusēs. Dot jau tagad ga-

līgu spriedumu par šo dižo darbu,

pirms tas galīgi pabeigts, nav iespē-

jams. Tomēr jau tagad var teikt, ka ka-

pu izbūvē vērojami vairāki trūkumi. Va-

rētu runāt par ne visai izdevīgo kapu

situāciju un līdz ar to pašu telpas ie-

dalījumu attiecībā pret ceļu, kas ved

uz kapiem, par nenoskaidroto domi-

nanti (vidējās terases un kapu noslē-

guma, Latvijas mātes, masas ir puslīdz

vienvērtīgas), par defektiem atsevišķu

figūrālo grupu veidojumos (no atseviš-

ķām ritmiskām daļām un neapvienotām

masām sastāvošās mirstošo jātnieku

grupas, iepriekš neparedzētie saīsināju-

mi Latvijas un kritušo tēlos) v. t. t.

Bet daudz kas, izveidojumu darbus tur-

pinot, var vēl grozīties. Jāatzīst tomēr,

ka šī Brāļu kapu izbūve ir pati gran-

diozākā visās Baltijas jūras valstīs un

jāatgādina kāda ārzemju valsts galvas

vārdi, kas, redzot šo vareno kapu izvei-

dojumu, izsaucies: „Negribas ticēt, ka

Latvijā dzīvo nepilni divi miljoni ie-

dzīvotāju I"
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RĪGAS PILSĒTAS NOZĪME LATVIJAS TAUTAS

SAIMNIECĪBĀ

A. CEICHNERS

Visiem labi zināms, ka Rīgai liela no-

zīme mūsu saimnieciskā, kā arī kultu-

rālā un politiskā dzīvē. Šī apcerējuma

mērķis — noskaidrot to precīzi. Šeit

attēlotas visas tās dažādās saimniecis-

kās sakarības, kādas pastāv Rīgai ar

pārējo Latviju un ārzemēm, kā arī pa-

šas Rīgas pilsētas iekšējā saimnieciskā

struktūra un darbība. Konstatēts Rīgas
svars Latvijas rūpniecībā, tirdzniecībā,

kreditā, transportā un satiksmē, tautas

ienākumā un tautas mantā, valsts fi-

nansu saimniecībā. Rīgas pilsētas, kā

Latvijas saimnieciskā un kultūrālā cen-

tra loma salīdzināta ar galvaspilsētu
un citu lielu centru lomu ārvalstīs. Bei-

dzot, pamatojoties uz Rīgas pilsētas pa-

gātnes attīstības — pirms kara un La-

tvijas valsts pastāvēšanas laikā, kā arī

ņemot vērā mūsu kaimiņvalstu un vi-

sas pasaules saimniecības vispārējo at-

tīstības virzienu, mēģināts saskatīt Rī-

gas pilsētas attīstības izredzes nākotnē

— tuvākos gadudesmitos.

ledzīvotā jt. Saimniecības pamats ir

paši cilvēki, tādēļ vispirms jāiepazīstas

ar tiem. Pēc beidzamās tautas skaitī-

šanas datiem, 1930. gadā februārī iedzī-

votāju skaits Rīgā, citās Latvijas pilsē-
tās, uz laukiem un visā valstī bija se-

košs:

ledzīvotāju skaits

1930. g. tūkstošos

Rīga_ 378

Liepāja 57

Daugavpils 43

Jelgava 33

Ventspils 17

Rēzekne 13

Pārējās pilsētas 153

Pilsētu iedzīvotāji .
694

Lauku iedzīvotāji. . 1.206

Visas Latvijas iedzīvotāji .
1.900

Rīgā dzīvo 20% jeb 1/5 no visas valsts

iedzīvotāju un 54% jeb vairāk kā puse

no visu 57 pilsētu iedzīvotāju kopskaita.
Pēc dzimuma, tautības, pavalstniecības,
vecuma un izglītības Rīgas iedzīvotāji
1930. gadā sadalījās sekoši. Vīriešu bija
168.410, sieviešu 209.507. Uz katriem

1000 vīriešiem iznāca 1244 sievietes. La-

tviešu bija 227.842 — 60,3% no iedzīvo-

tāju kopskaita, vāciešu 44.105 — 11,7%,

žīdu 42.328 — 11,20/o, krievu 34.447 —

9,1%, polu 16.574 — 4,40/o, leišu 6.817 —

1,8%, igauņu 2.443 — 0,7%, pārējo un

nezināmo 3.361 — 0,9%. Latvieši Rī-

gā sastāda tikai 3/5 no iedzīvotāju kop-

skaita. Latviešu caurmēra procents vi-

sā valstī ir 73,4. — No Rīgas iedzīvo-

tājiem Latvijas pilsoņu bija 350.580,

citu valstu (Lietuvas, Polijas, Vācijas,

Igaunijas, Krievijas v. c.) pilsoņu un

personu oez noteiktas pavalstniecības

(tā sauc. nansenistu) bija 27.337. — Pēc

vecuma grupām Rīgas iedzīvotāji sa-

dalījās sekoši: personu līdz 15 g. ve-

cumā bija 61.719 — 16,40/o, 15—60 g.

vecumā 274.403 — 72,7%, 60 g. un ve-

cāku 41.795 — 10,9%. Rīgā ir vislielā-

kais darba spējīgo iedzīvotāju procents

un vismazākais bērnu procents. — No

visiem Rīgas iedzīvotājiem lasīt prata:

vīrieši 87%, sievietes 86%. Latviešu un

vāciešu starpā lasītpratēju ir vairāk par

šo caurmēru, krievu, polu, arī žīdu

starpā analfabētisms vairāk izplatīts.

Rīgas iedzīvotāju skaita dabīgo pieau-

gumu beidzamos gados rāda sekoši

skaitji (sk. nāk. lpp-)-

Dabīgā kārtā Rīgas iedzīvotāju skaits

beidzamos gados gandrīz nemaz nepie-

aug. 1921.—1930. gadu caurmērā iedzī-

votāju skaits pieaudzis par 573 cilvē-

kiem gadā. Bet 1921.—1925. gados šis
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Rīgas iedzīvotāju kustība 1921—1930. gados.

gada caurmēra pieaugums ir 896, tur-

pretim, 1926.—1930. gados — tikai 251

cilvēks. Pieaugošas apzinīgas dzimstī-

bas kontroles dēl dzimstība Rīgā ļoti

zema un vēl krītas. Visā valstī 1926.

līdz 1930. g. g., tā tad 5 gados, caurmērā

gadā dzimuši vairāk kā miruši 11.180, no

tiem Rīgā 251, tā tad tikai apaļi 20/o.

Gandrīz viss Rīgas iedzīvotāju pieau-

gums pēckara gados cēlies no bēgļu

atgriešanās no Krievijas un beidzamos

gados — no Rīgā uz dzīvi ieplūstošiem

lauciniekiem un arī provinces pilsētu

iedzīvotājiem.

ledzīvotāju nodarbošanās. No kā pār-
tiek Rīgas iedzīvotāji? Kā sadalās

Rīgas iedzīvotāji pēc galvenām saim-

nieciskām grupām? Atbildi uz šiem jau-

tājumiem sniedz sekoša tabele (sastādī-
ta pēc vēl nepublicētiem 1930. g. tau-

tas skaitīšanas materiāliem (skat. nāk.

lapp.).

No visiem 378.000 Rīgas iedzīvotājiem
aizņemti saimnieciskā darbā 209.000, pā-

rējie 169.000 ir uzturamie piederīgie.
No strādājošiem 13.000 ir pa dajai pat-

stāvīgie, t. i. tādi, kas savos ienākumos

un iztikšanā atkarīgi arī no citu (ra-
dinieku v. c.) pabalstiem. Galvenā

nodarbošanās nozare ir rūpniecība —

darbs fabrikās, amatnieku darbnīcās,

mājās priekš veikaliem. Rūpniecībā aiz-

ņemti 38% no visiem strādājošiem,
tirdzniecībā — 150/o, transportā un sa-

tiksmē — 10%, visās trijās nozarēs ko-

pā gandrīz 2/3 .

Rīgā strādā gandrīz 2/3 no visu pilsētu

un puse no visas valsts rūpniecības dar-

biniekiem. Sevišķi koncentrētas gal-

vaspilsētā tekstilrūpniecība, ķīmiskā

rūpniecība, minerālrūpniecība un ke-

ramika, poligrāfiskā rūpniecība, mašī-

nu rūpniecība. Rīgā aizņemta puse no

visiem Latvijas tirdzniecības darbinie-

kiem. Vēl daudz lielāka ir Rīgas liel-

tirdzniecības un kredītiestāžu dala. Tā-

pat arī citās nodarbošanās nozarēs Rī-

gā strādā lielākā daja ne tikai no visu

pilsētu, bet arī visas valsts darbinie-

kiem. Viss tas norāda uz Rīgas val-

došo lomu Latvijas rūpniecībā, tirdz-

niecībā, transportā. Lielais intelligenta
darba strādnieku (skolotāju, teātra, mū-

zikas un citu mākslas nozaru darbinieku

v. c), brīvās profesijās, valsts un ko-

munālā administrācijā, tiesā un policijā

strādājošo skaits liecina par Rīgas, kā

valsts kulturāla un administrātīvā cen-

tra ārkārtīgo nozīmi.

No visiem 209.000 strādājošiem 89.000

jeb 43% ir sievietes. Sieviešu darbs ir

lielā pārsvarā apkalpotāju grupā, arī

publiskās higiēnas (slimnīcu v. c.) dar-

binieku grupā. Sievietes — skolotājas v.

c. iespaido arī darbinieku sadalīšanos

pēc dzimuma intelligenta darba strād-

nieku un brīvo profesiju grupā. Sievie-

šu darbs lielā pārsvarā tekstilrūpnie-
cībā (gandrīz 3A no visiem darbinie-

kiem — sievietes), apģērbu un apavu

rūpniecībā (šuvējas v. c. — 70%).

Rūpniecība. Šeit būs runa par rūp-
niecību vārda šaurākā nozīmē un otr-

kārt, par amatniecību un mājrūpniecī-

bu. Rūpniecība šaurākā nozīmē aptver

Uz 1000 iedzīvotājiem: Dzimuši vairāk ka miruši:

Vidējais gada
iedzīvotāju skaits

Uz 1000 iedzīvot.Dzimuši Miruši Skaits

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

256.000

285.000

305.000

323.000

340.000

345.000

355.000

365.000

373000

378.000

18,1
16,9

16,6
16,7

15,9
14,6

13,9
14,2

14,0
14,9

15,1
13,8
12,7

14,2
13,4

13,3
13,4

13,3

14,5
13,6

+ 779
— 867
— 1174
— 810
— 849
-- 446
— 189
— 327
— 199

+ 492

+ 3,0

+ 3,1
+ 3,9
+ 2,5
+ 2,5
+ 1,3
+ 0,5
+ 0,9
— 0,5
+ 1,3
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ledzīvotāju nodarbošanās 1930. gadā.

visus tos valsts statistiskās pārvaldes

reģistrētos uzņēmumus, kas nodarbina

ne mazāk par 5 strādniekiem, vai ku-

ros darbojas mēchaniskais dzinējspēks.
Šādu rūpniecības uzņēmumu sadalīša-

nos pēc nozarēm, nodarbināto skaita

un ražojumu vērtības, Rīgā un visā

valstī, rāda sekošas skaitļu rindas (sk.
nāk. lpp.).

Rīgas rūpniecības galvenās nozares ir

kokrūpniecība, metālrūpniecība, tekstil-

rūpniecība, pārtikas un garšvielu rūp-

niecība. Rīgas uzņēmumos strādā caur-

mērā 67°/o jeb 2/3 no visas valsts rūp-

niecībā nodarbinātiem. Sevišķi koncen-

trēta Rīgā apģērba un apavu rūpniecī-

ba (drēbnieku un šuvēju darbnīcas, adī-

tavas, cepuru darbnīcas v. c), gandrīz
visi lielākie šādi uzņēmumi atrodas vie-

nīgi Rīgā. Tāpat poligrāfiskā rūpnie-

cībā, kas sastāv galvenām kārtām no

tipogrāfijām, nodarbināti Rīgā 87%;

Rīgā koncentrēta gandrīz visa laikrak-

stu, žurnālu un grāmatu izdevniecība.

Rīgā Visās
Rīgastrādājošie

proc. no:

Vīr. Siev. ļ Kopa
Latvijas Latvija 1

pilsētas

tūkstoš.

visas
j .,—

pils. Latvija
strād. strad-

°/o °/otūkstoš.tūkstošos

Rūpniecība (iesk. arī amatniecību)
Iegūstošā rūpniecība
Metālu apstrad., darba rīki un darbn

Mašīnu un instrumentu rupn
Tekstilrūpniecība
Ķīmiska rūpniecība . _.

Pārtikas un garšvielu rupn

Kokrūpniecība
Mineralrupnieciba un keramika

Apģērbu un apavu rūpniecība
Papīra un poligrāfiska rup_n._
Dzīvnieku produktu apstradaš
Būvniecība

Speķa, ūdens un gāzes iestādes

Pārejas rūpniecības nozares

48,1

0,1
4,0
6,1

2,1
2,0
4,1

10,0

1,7
6,8

2,3
0,9

7,3
0,4

0,4

32,4

0,3

0,4
5,7

2,4
3,1
2,7

0,8
14,6

1,7
0,3

0,1

80,5

0,1
4,3

6,5
7,8

4,4
7,2

12,7
2,5

21,4

4,0
1.2

7,4
0,4
0,6

127,4
0,7
7,8

10,2
10,6

5,7
10,9
20,9

3,2
34,5

5,8
1,9

14,1
0,8
0,8

163,9

1,2
12,1

10,4
12,5

5,9
15,0
24,5

3,8
44,4

6,9
2,4

23,0
0,9
1,0

63

55

64

74

77

66

61

78
62

69

63

53

50

49

36

63

62

75
48

52

66
48

58

50

32
44

0,2

Tirdzniecība

Atsevišķi tirdzniec. veikali

Tirdzn. un techn. aģentūras, tirdzn. biroji u. c.

Bankas, kreditiesjades, biržas, apdrošin. . . .

Viesnīcas, restorāni, istabu izīrēšana

19,0

12,2
3,1

1,5
0,7

13,1
9,9
1,1
0,5
2,0

32,1
22,1
4,2
2,0

2,7

54,8

39,3
5,2

3,2
4,4

63,6

46,8
5,2

3,2
4,9

59

56
81

63

61

50

47

81

63
55

Satiksme un transports
Dzelzceļu darbinieki

_

Ielu dzelzceļu kalpotāji
Pasts, telegrajs,_telef., radio

Kuģniecība jura un upes

Ceļu un ielu transports (automobiļi, rati u. c.) .
Nesēji, ekspreši, ratiņu stūm

18,6
3.6

1,1

1,4
2,9

5,4
3,8

2,2

0,9
0,1

0,5
0,1

0,3
0,2

20,8

4,5
1,2

1,9
3,0

5,7
4,0

33,0
9,4

1,2

3,5
3,9

8,6
5,3

40,4

13,4
1,2
4,8

4,5
9,3

5,7

63

48

100

54

77

66

76

51

34

100

40

67

61

70

Valsts un komunāla administrācija, armija,
policija, tiesa 12,7 2,5 15,2 29,6 34,6 51 44

Brīvas profesijas un intellig. darbastrādnieki
. 7,1 7,5 14,6 19,9 24,9 73 58

Publiska higiēna (slimnīcas, ārsti u. c.) . . . . 2,3 4,6 6,9 10,5 12,4 66 56

Apkalpotāji (mājkalpotāji, sētnieki u. c.) • • 3,8 17,5 21,3 35,1 39,7 61 54

Lauksaimniecība , . . . 3,2 2,6 5,8 24,2 804,8

Pārējie nodarbošanās veidi 5,8 6,0 11,8 27,5 31,5

Kopa. . 120,4 88,9 209,3 362,5 1.215,7 58 17
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Rūpniecība 1930. gadā.

Apmēram tikpat liels svars Rīgas ķī-
miskai rūpniecībai (gumijas fabrikas,

naftas pārstrādāšanas fabrika, superfos-
fāta fabrika v. c.) un būvuzņēmumiem.

Tāļāk — Rīgā darbojas kādas 3/k no

tekstilrūpniecības un ādu rūpniecības.
Vēl lielāks svars, nekā caurmērā visā

rūpniecībā, Rīgai lielrūpniecībā, kā tas

redzams no sekošiem skaitļiem:

Rupniecības uzņēmumi 1930. gadā pēc
nodarbināto personu skaita.

Visos Rīgas uzņēmumos strādā 67 proc.

no visas valsts rūpniecībā nodarbinā-

tiem, bet lielākos uzņēmumos (ar mazā-

kais 50 strādn.) — 71 o/o, vidējos (20
līdz 49 strādn.) — 730/o; turpretim, sī-

kos uzņēmumos — tikai 47%. Tā tad

Rīgā sevišķā pārsvarā taisni lielrūpnie-
cība.

Tāpēc arī ražojumu vērtība daudzās

rūpniecības nozarēs sastāda lielāku pro-

centu no ražojumu kopvērtības visā val-

stī, nekā Rīgas uzņēmumos nodarbināto

skaits no visā valstī strādājošo kopskaita.
Lielie uzņēmumi racionālāki ierīkoti, tā-

dēļ darba ražīgums tanīs augstāks, ne-

kā mazos uzņēmumos, ražojumu vēr-

tība uz vienu darbinieku lielāka. Tas,

ka caurmērā no visas ražojumu vērtī-

bas uz Rīgu krīt tomēr tikai 64% (no
444 milj. ls — 284 milj. ls), salīdzinot

ar nodarbināto procentu — 67, izskai-

drojās ar pārtikas un garšvielu rūp-
niecībā ietilpstošo pienotavu ražojumu

lielo vērtību. Gandrīz visas pienota-

vas atrodas uz laukiem; kopā tās ra-

žojušas (galvenām kārtām sviestu) par

66,4 milj. ls. Pie tam, tā ka sviesta ra-

žošanas process ir vienkāršs, prasa maz

cilvēku un mašīnu darba, ražojumu vēr-

tība uz vienu pienotavas darbinieku iz-

nāk ļoti augsta. Tas pazemina Rīgas

rūpniecības svaru visas Latvijas rūp-
niecības ražojumu kopvērtībā. Izslēdzot

pārtikas un garšvielu rūpniecību, pārējā

Rīgas rūpniecība ražojusi preces par

223,1 milj. ls, visas valsts rūpniecība —

301,5 milj. ls. Tā tad Rīgas svars līdzi-

nās 740/o jeb

Izcilus vieta Rīgai pieder arī elektrības

ražošanā. Visā valstī 1930. gadā ražo-

ti 94,9 milj. kilovatstundu, no tā Rīgā
— 76,7 milj. jeb 810/0.

Nodarbināto personu skaits
tūkstošos

Rīga nodarbi-

nātie proc. no

Ražoj. vērtība

(milj.latu)

Rīgā Latvijā kopskait. visa

Latvijā

°/o
Rīgā Latvijā Rīgā

°/oVīr. ļ Siev. Kopā |

Raktuves un akmeņlauztuves . . .
Keramika, akm. izstrad. un saist. viel.

Metalapstrādāš. un mašīnrupniecīb.
Ķīmiska rūpniecība

Ādu rūpniecība
Tekstilrūpniecība

Kokrūpniecība
Papīrrūpniecība
Poligrāfiska rūpniecība
Pārtikas un garšvielu rūpniecība . .
Apg., apavi, tual. un galant. pieder.
Buvdarbība . . ._ _. •
Elektr., gāzes un ūdensvadu iestad. .
Tīrība un higiēna

1,8
6,7

2,2

0,6

1,8
6,3

0,2
1,6

3,3
1,0

1,3
0,5

0,02

0,9
0,9

2,4

0,2

5,6
2,8

0,5
1,1

3,4
2,6

0,05
0,05

0,35

2.6

7,6

4,6

0,8

7,4
9,1

0,7
2,7

6,7
3,6

1,3
0,6

0,4

0,22

4,6
12,2

5,2

1,1

9,6
13,3
3,1

3,1
12,6

3,8

1,5
1,4
0,4

57

62

88

73

77

68

23

87

53

95

87

43

100

10,6
39,0

36,1

11,0

43,4
34,3

1,4
14,5

60,4
15,2

6,2
10,8
0,5

0,2

13,8
54,9

44,2

14,2

49,9
50,2

18,9
15,4

142,0
15,9

6,6
16,8

0,5

77

71

82

77

87

68

7
94

42

95

94

64

100

Ko a . 27,3 20,8 48,1 72,1 67 283,5 443,5 64

Nodarbinato personu

tūkstošos

Rīgas uzņēmu-

mos nodarbi-skaits 1

Iī nātieprocentos

Rīga Latvija
no kopskaita

0/
10

1—19 strādn.

„
20-49

,

„
50 unvairāk,,

7,1
6,5

34,4

15,0
8,9

48,2

47

73
71

Kopa . •I 48,1 72.1 67
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Saeimas ēka.

Liels skaits rūpniecībā (vārda plašākā

nozīmē) nodarbināto nestrādā lielākos

rūpniecības uzņēmumos, kādus reģistrē

valsts statistiskā pārvalde, bet ir nodar-

bināti sīkās amatnieku darbnīcās un

strādā priekš veikaliem (mājrūpniecī-

bā). 1930. gada tautas skaitīšanā Rīgā
reģistrētas rūpniecībā nodarbinātas
80.500 personas. Valsts statistiskās pār-
valdes tanī pat gadā reģistrētos rūp-
niecības uzņēmumos nodarbināto per-

sonu skaits bija 48.100. Tā tad amatnie-

cībā un mājrūpniecībā strādāja 32.400

personas — 40% no visiem rūpniecī-

bas darbiniekiem. Lielākā daļa no amat-

niecībā un mājrūpniecībā strādājošiem
— 17.800 — ir apģērbu un apavu rūpnie-

cības darbinieki — šuvējas, adītājas,
drēbnieki, kurpnieki v. c. Šaī nozarē

lielākās darbnīcās (valsts statistiskās

pārvaldes reģistrētās) strādā tikai 3600

cilvēki. Arī būvniecībā pārsvarā atse-

višķi amatnieki — 6100. Pārējie ir gald-
nieki, atslēdznieki, kalēji, skārdnieki,

Fot. Klio.

maiznieki, frizieri, fotogrāfi v. c. Rīgā
un Latvijā rūpniecībā strādājošie pēc

uzņēmumu lieluma un rakstura sada-

lījās sekoši:

No visiem rūpniecībā (vārda šaurākā

nozīmē) strādājošiem Rīgā nodarbinā-

tas 2/3, no visiem amatniecības un māj-

rūpniecības darbiniekiem — tikai apaļa

Vs.

Rīgas rūpniecība apstrādā lielāko da-

ļu no importa jēlvielām un pusfabri-

kātiem; arī importa un vietējo labību

— kviešus un rudzus, kurus samaļ Rī-

gas dzirnavās un miltu veidā nosūta uz

provinci; tāpat lielāko daļu no Latvijas

Nodarbināto skaits

Rīgā Latvijā

i Rīga nodarbi-

nātie procentos
no kopskaita

°/o

upniecība . . . 48.100

.matniecība un

mājrupniecība . 32.400

72.100

91.800

67

35

Pavisam . . | 80.500 | 163.900 I 41
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IV Saeimas sastāvs.

mežu materiāliem — kokiem, un citas

Latvijā ražotās jēlvielas. Rīgas rūpnie-

cība patērē arī lielāko daļu kurināmā —

akmeņogļu un malkas. Rīga ir liels ap-

ģērbu (un apavu) izgatavošanas centrs:

Rīgas apģērbu un apavu veikali, tāpat

Rīgas drēbnieki un šuvējas, apgādā ar

savām precēm ne tikai rīdziniekus, bet

lielā mērā arī Rīgā iebraucošos pro-

vinces pilsētu un lauku iedzīvotājus,

pat ārzemniekus no kaimiņvalstīm. Tā-

pat Rīgas poligrāfiskā rūpniecība un

izdevēji apgādā laikrakstus, grāmatas,
žurnālus visai Latvijai; pārējām pilsē-
tām šai ziņā pavisam niecīga nozīme.

Vispārīgi Rīgas rūpniecība apgādā ar

saviem dažādiem ražojumiem ne tikai

Rīgas iedzīvotājus, bet arī visu provinci

gan tieši, pārdodot provinces pilsētu
un lauku iedzīvotājiem dažādas preces

Rīgas veikalos, gan netieši, apgādājot
ar precēm provinces pilsētu un lauku

tirgotājus. Izņemot pa daļai Liepāju,
arī Daugavpili, vispārīgi Latgali, pārējo

provinces pilsētu un lauku iedzīvotāji
visus vērtīgākus un lielākus (kā arī dau-

dzus sīkus) vietējās rūpniecības ražo-

jumus mēdz iepirkt Rīgā, uz kurieni

lauciniekiem no lielākās valsts daļas, iz-

Fot. Klio.

ņemot Latgali, nākās bieži aizbraukt,

lai pārdotu tur savus lauksaimniecības

ražojumus. Atpakaļ laucinieks pārved

sev vajadzīgos Rīgas rūpniecības, kā arī

ārzemju rūpniecības ražojumus. Rīgas
veikalos ir nesalīdzināmi lielāka fabri-

kātu izvēle un arī cenas ir caurmērā

lētākas, jo atkrīt transporta izdevumi

no Rīgas līdz provinces pilsētai, kā arī

dažreiz provinces sīktirgotāju peļņa.

Tāpat Rīgas tirgotājiem ir lielāks ap-

grozījums, kas atļauj cenas nolikt dru-

sku zemākas. Provinces pilsētu veika-

los trūkst arī augstākā labuma fabrikā-

tu, bet ir atrodami tikai zemākas un vi-

dējas kvalitātes. Visi šie dažādie ap-

stākļi padara provinciāļiem daudzu

preču iegūšanu Rīgā daudz pievil-

cīgāku un izdevīgāku, nekā provinces

pilsētās. Vienīgi Latgale šai ziņā vai-

rāk izolēta no Rīgas, lielāka attāluma,

iedzīvotāju nabadzības un pieraduma
trūkuma dēļ. Bez tam, Rīgas rūpniecība
dod lielāko daļu fabrikātu eksportam.
Tirdzniecība. Rīgā sakopota Latvijas

ārējā un iekšējā tirdzniecība, seviš-

ķi pirmā. Ārējā tirdzniecība caur trim

galvenām Latvijas ostas pilsētām, pa jū-

ras ceļu un dzelzceļiem kopā, ir sekoša:
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Valsts prezidenta reprezentācijas zāle. Fot. Klio.

Skaitļi spilgti rāda, kāda ārkārtīgi sva-

rīga loma pieder Rīgai mūsu ārējā tirdz-

niecībā. Caur Rīgu iet ikgadus kādi

apaļi 85°/o Latvijas importa un eks-

porta preču kopvērtības. Kādi 80% no

Rīgas ārējās tirdzniecības notiek pa jū-

ras ceļu. No vienas puses, Rīga ir liels

ārzemju importa preču patēriņa un tā-

ļākas izdalīšanas centrs. Rīgas rūp-

niecība izlieto lielu daļu ievesto ārzemju

preču. Galvenās Rīgas importa preces:

labība, siļķes, cukurs, sāls, ādas, tabaka,

kokvilna, vilna, dzelzs, akmeņogles, pe-

troleja, bencins, nafta, gumija, mākslī-

gie mēsli, kokvilnas, vilnas un zīda au-

dumi, mašīnas, automobiļi v. c. Rīgas

tirgotāji apgādā ar ārzemju precēm, se-

višķi fabrikātiem, ne tikai Rīgas, bet

arī provinces iedzīvotājus, caur pro-

vinces tirgotājiem, kuri iepērk ārzemju

preces nevis tieši ārzemēs, bet pie Rī-

gas lieltirgotājiem, kā arī tieši Rīgā ie-

braucošos lauku un provinces pilsētu

iedzīvotājus un ārzemniekus no dažām

kaimiņvalstīm. Pārējo divu ostas pil-
sētu — Liepājas un Ventspils — ārējās

tirdzniecības apgrozījumi, salīdzinot

ar Rīgu — mazi. Vienīgi Liepājas tir-

Rīga Liepāja Ventspils Latvija? arējas tirdzn.

kopvērtība
Rīgas arēja
tirdzn. °/0°/ū no

i Latv. ārējas
tirdzniecībasImports ļ Eksports Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp.

M i 1 j o n o s 1 a t u Imp. ļ Eksp.

°/o °/o

1928

1929

1930

265,3
293,0

253,3

219,5
235,8

211,0

29,0
32,8

24,5

21,0
16,7

16,5

1,0
9,4

0,4

16,3

15,9
16,2

308,8
362,1

296,3

261,4

273,9
247,9

86

81

86

84

86

85
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Ārlietu ministrijas nams. Fot. Klio.

gotāji pa daļai apgādā ar importa pre-

cēm liepājniekus un citus provinces ie-

dzīvotājus. — No otras puses, Rīga ir

eksporta preču sakopošanas centrs. Vie-

tējās lauksaimniecības, mežsaimniecības

un rūpniecības produkti sanāk no vi-

sām valsts malām uz Rīgu, kā arī tiek

ražoti pašā Rīgā, un no šejienes ekspor-
tēti uz lielajām Eiropas rūpniecības val-

stīm — Angliju, Vāciju, arī Beļģiju,
Holandi, Franciju, Z. A. Savienotām

valstīm, Zviedriju, Somiju v. c, bei-

dzamos gados arī uz Krieviju. Galve-

nās eksporta preces: sviests, koku ma-

teriāli, finieri, lini, gaļa, ādas, papīrs,

dzelzceļa vagoni, tekstilfabrikāti v. c.

Rīgā koncentrēta ne tikai tirdzniecība

ar ārzemju importa precēm un Latvijas
eksporta precēm, bet arī tirdzniecība

&r iekšzemē paliekošiem Rīgas un pā-

rējās Latvijai rūpniecības ražojumiem

un Latvijas lauksaimniecības un mež-

saimniecības ražojumiem. Rīgas tirgo-

tāji apgādā ar šiem produktiem ne tikai

Rīgas iedzīvotājus, bet arī provinces

pilsētu un lauku iedzīvotājus. Tādā kār-

tā Rīgas tirdzniecības uzņēmumu ap-

grozījums ir ļoti liels. Rīgas iedzīvo-

tāji, kas sastāda 20°/o no visas valsts un

54% no visu pilsētu iedzīvotājiem, pa-

tērē, pēc vērtības, vēl daudz lielāku

daļu no laucinieku un tirgotāju pilsē-
tās ievestiem vietējās lauksaimniecības

pārtikas produktiem, jo Rīgas iedzīvo-

tāju ienākumi ir caurmērā lielāki kā

provinces pilsētās.

Caur Rīgu norisinās ne tikai mūsu pa-

šu importa un eksporta preču kustība,

bet arī daļa tranzita. Pagājušā 1931. g.

caur Latviju pārvadātas pavisam 915.626

tonnas dažādu tranzita preču. Galvenā

tranzita preču nosūtītāja un saņēmēja

ir Krievija, pēc tam Polija. Caur Latvi-

ju virzās ievērojama daļa Krievijas im-

porta un eksporta. Galvenās preces ir

koku materiāli (kas šeit tiek sazāģēti),

lini, ādas, gaļa, labība v. c, no Polijas

akmeņogles. Uz Krieviju iet no Vakar-
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eiropas dažādi rūpniecības ražojumi:

mašīnas, metālu ražojumi v. c. 1931. g.

caur Rīgas muitu ievestas 29.317 tonnas,

izvestas — 228.762 tonnas jeb 25%

tranzita preču. Dažos iepriekšējos ga-

dos Rīgas loma tranzitā bijusi vēl sti-

pri lielāka.

Tāpat iekšējā tirdzniecībā Rīgas tirdz-

niecības uzņēmumiem valdošs stāvoklis.

Visā Rīgas tirdzniecībā (vārda plašākā

nozīmē) 1930. gadā strādāja 32.100 per-

sonas, 50% no visā valstī tirdzniecībā

nodarbinātiem. Bet apgrozījumi Rīgas

tirgotājiem ir stipri lielāki nekā provin-

ces tirgotājiem. Tādēļ no kopējā tirgo-

tāju apgrozījuma Latvijā Rīgas daja būs

daudz lielāka par pusi. Visu lielo akciju

sabiedrību valdes sēdeklis atrodas Rīgā.

Rīga ir arī Latvijas kredita sistēmas

centrs. Šeit darbojas lielās valsts kre-

ditiestādes: Latvijas banka, Valsts ze-

mes banka, Latvijas hipotēku banka.

Rīgas privāto kreditiestāžu (akciju ban-

ku, komunālo kreditiestāžu, savstarpējo
kredītbiedrību un krāj-aizdevu sabie-

drību) pamatkapitāli uz 1930. g. 1. jan-
vāri sastādīja kopā 36,7 milj., salīdzinot

ar attiecīgo visas valsts skaitli — 48,1

milj., tā tad 75%. Rīgas privāto kre-

ditiestāžu aizdevumi sastādīja 182,2 milj.
ls jeb 70% no visas valsts skaitļa (259,7

milj. ls). Tāpat Rīga ir apdrošināšanas

uzņēmumu centrs un lielo kooperātīvo

centrāļu vieta.

Transports un satiksme. Rīgas val-

došo stāvokli Latvijas rūpniecībā un

tirdzniecībā apliecina arī dzelzceļu pār-

vadājumu statistika. Pēc dzelzceļu virs-

valdes publicētā pārskata par valsts

dzelzceļu darbību 1930./31. budž. gadā,

Rīgas loma preču pārvadāšanā pa valsts

dzelzceļiem, iekšzemes satiksmē, t. i. tā-

dā, kur nosūtīšanas un pienākšanas sta-

cijas abas ir iekšzemē, bijusi sekoša:

Pārvadāto preču kustība Rīgas dzelzceļa stacijās, iekšzemes satiksmē,

1930./1931. gadā, 1000 tonnu.

Izsūtīts Pienācis

Pārvadājumu
kopsvars

uz visiem valsts

dzelzceļiem

Rīga pienākušas
(p.) vaiizsūtītas (i.) pre
ces procentos no par

vadajumu kopsvara

kurināmie materiāli:

Malka

Akmeņogles
materiāli:

Dēļi, plankas, brusas, gulšņi .
Baļķi, kluči, stutmalka....

abība:

Rudzi

Kvieši

Auzas

Mieži

Rudzu milti

Kviešu milti

Putraimi

Klijas, labības izsijās ....

Linsēklas

Rauši

1,9
50,7

4,2

6,1

4,2

1,6
2,0
0,8

11,4

16,9
1,4

10,5
0,6

7,1

162,2
16,0

119,2

509,2

44,2

26,0
10,8

2,5
0,4
1,7

0,4
0,4

7,4

2,5

256,3
53,2

157,2

778,7

65,7
36,4
16,5
5.6

15,8

23,3
2,5

13,2

8,2
11,0

p. 63

i. 94

p. 76

p. 65

p. 68

p. 77

p. 65

p. 45

i. 72

i. 73

i. 56

i. 80

p. 90

i. 65

ini un to pakulas.
kartupeļi

6,2
0,1

18,7

7,9

20,0
14,3

p. 94

p. 55

ivis:

Siļķ_es_
Pārejas zivis

būvniecības materiāli:

Ķieģeļi
Akmeņi
Kaļķi
Cements

Ģipss

8,4

0,4

16,7
3,2

0,3
38,6
0,4

0,2

2,0

1,1

125,5
6,0

2,1
25,7

11,8

3,8

47,8

201,9
14,3
53,1

27,6

i. 71

p. 53

i. 35

p. 64

p. 42

i. 72

p. 93
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lekšzemes satiksmē visā Latvijā pārva-
dātas pa valsts dzelzceļiem 1930./31. g.

2.561.400 tonnas dažādu preču (t. i. tik

daudz preču no visām stacijām kopā
nosūtīts un tikpat daudz arī pienācis).
No visa šī daudzuma Rīgas dzelzceļa

stacijas izsūtījušas 480.600 t, Rīgā pie-
nākušas — 1.386.500 t, tā tad attiecīgi
19% un 54% no visu pārvadāto preču

kopsvara. Pēc svara galvenās preces ir

koku materiāli (baļķi, dēļi v. c), malka,

akmeņogles, mākslīgie mēsli, labība un

milti, būvniecības materiāli (akmeņi,

ķieģeļi, cements). Daudzas Rīgā pie-

nākušas (vai izsūtītas) preces sastāda

daudz lielāku procentu no pārvadājumu

kopsvara, nekā minētie vidējie skaitļi.
Preču kustība pa dzelzceļiem skaidri

atspoguļo Rīgas rūpniecības, tirdznie-

cības un iedzīvotāju patēriņa stāvokli

Latvijā. Rīgā pienāk lielākā daļa ko-

ku materiālu, malkas, dažādu jēlvielu,

pārtikas produktu, būvniecības mate-

riālu, jo Rīgā koncentrēti Latvijas rūp-

niecība, Latvijas eksports, Latvijas tran-

zits, būvniecība un Latvijas pilsētu ie-

dzīvotāju patēriņš. No Rīgas izsūta uz

provinci dažādus no ārzemēm ievestus

Izsūtīts Pienācis

Pārvadājumu
kopsvars

uz visiem valsts

dzelzceļiem

Rīgā pienākušās
(p.) vai izsūtītas (i.) pre-
ces procentos no pār-

vadājumu kopsvara

Dzelzs, čuguns un skārds

Neapstrādāts
Izstrādājumi
Veca dzelzs, lūžņi ....

10,8
17,7

4,7
8,2

17,5

5,7
7,7
0,9

0,7
6,3

13,2
27,8

7,4
20,0
33,0

i. 82

i. 63

i. 64

i. 41

i. 53

Sāls

Cukurs

Mineraleļļas:
Petroleja un bencīns. . .

_

Smēreļļas
Stādu eļļas
Mašīnas:

Zemkop. maš. un rīki . .

Rupniec. maš. un to daļas
Siens, āboliņš un salmi . .
Āboliņa seklas

Mākslīgi mesli

Gaļas preces un tauki . . .
Augļi un ogas

Papīrs un kartons

Celuloze

Piena produkti:
Sviests

Piens

Pārējie
Stikls un spoguļi
Stiklapudeles
Alus

Degvīns un liķieri
Spirts
Adas:

Neapstrādātas
Apstrādātas

Ziepes
Sērkociņi
Pārejas preces*)

29,3

1,5
0,7

5,1

1,7
0,3

0,3
95,9

2,0
0,1

1,8
2,8

20,0
0,2

0,2

0,9

0,7
9,3
1,0

3,7

6,7
10.7

11,1
1,1

37,4

1,9
1,3

8,4

3,0
11,1

1,6
109,4

9,3
16,4

14,8
12,2

i. 78

i. 79

i. 55

i. 61

i. 57

p. 84

p. 63

i. 87

p. 72

p. 65

p. 75

2,0
0,0

0,1
1,2

0,8
2,6

3,7
1,3

20,8
36,9

2,1
0,2

1,7
0,1

0,0
4,6

23,0

42,2
2,4

2,0
3,3

4,5
3,8
6,0

p. 90

p. 88

p. 87

i. 60

p. 55

i. 58

i. 97

p. 77

0,4

1,0
1,5
0,6

68,4

0,7
0,2
0,0

0,2

137,2

1,4
1,3

2,1
0,9

284,6

p. 50

i. 77

i. 71

i. 67

Kopa. 480,6 1.386,5 2.561,4 i. 19

p. 54

) Tanī skaitā (1000 gab.):

Liellopi
Cūkas

Aitas

Zirgi
Teļi

0,2 29,4
61,4
7,7

1,2
6,1

34,7
72,0

9,6
4,3

8,8

p. 85

p. 85

p. 80

p. 28

p. 70

0,0
0,9

0,0
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fabrikātus, pārtikas vielas, akmeņogles,
dažas jēlvielas, arī Rīgas rūpniecības

ražojumus. Dabīgi tādēļ, ka Rīgā pie-

nāk preču daudz vairāk, nekā no Rīgas
izsūtīts: 1930./31. gadā iekšzemes satik-

smē Rīgā pienākušo preču svars gan-

drīz 3 reizes lielāks par izsūtīto preču

svaru.

Rīgas milzīgais pārsvars transportā re-

dzams, ja salīdzinām dzelzceļu pārva-

dājumus ißīgā un dažās citās lielākās

pilsētās. Piem-: Liepājā iekšzemes sa-

tiksmē izsūtītas 40.300 t, pienākušas

139.700 t, tā tad apm. 10-reiz mazāks

apgrozījums kā Rīgā. Jelgavā: izsūtī-

tas 73.900 t, pienākušas 110.200 t, Dau-

gavpilī: izsūtītas 28.800 t, pienākušas

67.200 t, Ventspilī: 16-100 t un 146.500 t.

Kopējā (t. i. ieskaitot arī satiksmi ar

ārzemju dzelzceļu stacijām) preču ap-

grozība mūsu ostu stacijās 1930./31. g.

bijusi sekoša: Rīgā — izsūtīts 535.800

t, pienācis 1.673.300 t, visās ostās —

attiecīgi 656.000 t un 2.030-800 t. Rīgas

daļa iznāk: izsūtītām precēm — 82%,

pienākušām precēm tāpat 82%.

Arī iekšējo ūdensceļu tīklā galvenais
centrs ir Rīga. 1930. gadā pa upēm, ka-

nāliem, ezeriem pārvadātas (to starpā
arī pludinātas) 1.667.500 tonnu dažā-

du preču, galvenām kārtām, koku ma-

teriāli. No tām pienākušas Rīgā
1.178.300 t. — 700/o. Gandrīz visi Krie-

vijas un Polijas tranzita koki pa Dau-

gavu tiek pludināti uz Rīgu, kur tos

sazāģē dēļos un citos materiālos un iz-

ved tālāk uz Vakareiropas rūpniecības

valstīm.

No visam kabotāžas (piekrastes) kuģ-
niecībā 1930. gadā pārvadātām precēm

—100.700 tonnām— ievestas Rīgā 42.300

t jeb 420/o.

Rīgas ārējās tirdzniecības nozīme at-

spoguļojās arī jūras kuģniecībā: Rīgas
ostā 1930. gadā ienākuši kuģi ar

1.328.000 net. fon., Liepājā — 340.000,

Ventspilī — 246.000, Ainažos — 38.000

net. ton. Rīgas dalība — 68% jeb vai-

rāk kā divas trešdaļas. Kuģniecībā Rī-

gai visdzīvākie sakari ar Angliju, Vā-

ciju, Beļģiju, Franciju, Holandi, Dāni-

ju, Somiju, Zviedriju, Igauniju.

Rīgā, kā Latvijas valsts rūpnieciskā,
tirdznieciskā, administrātīvā, politiskā
un kultūrālā centrā, pasta, telegrāfa un

telefona satiksme nesalīdzināmi dzīvā-

ka nekā pārējā Latvijā. 1930./31. budž.

gadā no visiem Latvijā nosūtītiem iekš-

zemes pasta sūtījumiem (72,3 milj. gab.)

Rīgā nosūtīti 44 milj. jeb 60%. Ārzemju

sūtījumos Rīgas daļa vēl lielāka — gan-

drīz 80%. Līdzīgs stāvoklis arī tele-

grāfa un telefona darbībā: arī Šo satik-

smes līdzekļu lietošanā Rīgai liels pār-

svars.

lenākums, manta, nodokļi. Pilnīgi

precīzi aprēķināt Rīgas iedzīvotāju

ienākumus nav iespējams, bet savu ie-

skatu par šo jautājumu sniedz ienākuma

nodokļa statistika:

Ar ienākuma nodokli 1930./31. budž. gadā apliktie ienākumi, (milj. latu).

*) Darba algas uzradītas šeit bez likumā paredzētiem atvilkumiem.

Ienākuma avots Rīga Liepājā ļ Jelgava Daugavpils
I

Ienākumi Rīgā

procentos no

Latvija ienākumiem

visa valstī
Of
ļo

Kapitāls
Pilsētu nekustami īpašumi
Tirdzniecība

Rūpniecība
Darba alga*)
Brīvas profesijas
Pārējie ienākuma avoti

.

Dzīves izdevumi

4,0
10,4

24,4
7,6

35,0
4,3

2,8
5,3

0,4
0,6
2,5

0,6
3,2

0,3
0,5

0,6

0,1
0,2
0,6

0,1
1,5

0,2
0,4

0,7

0,03

0,3
1,1

0,1
1,4

0,3

0,01
0,2

4,9
13,2

37,5

10,7
49,1
6,7

4,0
7,4

82

79

65

71

71

64

70
72

K o a . 93,8 8,8 3,5 3,4 133,5 70
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Latvijas ūniversitātes ēka.

Fiziskas un juridiskas personas, kuru

ienākumi nepārsniedz 2000 ls gadā, at-

svabināti no ienākuma nodokļa un to

ienākumi tādēļ tabeles skaitļos neie-

tilpst. Tāpat neietilpst no ienākuma no-

dokļa atsvabinātie lauksaimnieku ienā-

kumi. Tā tad strādnieku, valsts un paš-

valdības iestāžu, kā arī privāto uzņēmu-

mu, zemāko ierēdņu, bez tam lauksaim-

nieku ienākumus nodokļu statistika ne-

rāda. Bet arī šie nepilnīgie dati ir ļoti

raksturīgi. lenākuma nodokli maksājo-
šo personu un uzņēmumu ienākumi Rī-

gā sastāda 70% no visas valsts kopsum-

mas, lai gan Rīgā dzīvo tikai 20% no

valsts un 54% no pilsētu iedzīvotājiem.

Atsevišķiem ienākuma avotiem — pil-
sētu nekustamai mantai, naudas kapitā-
lam — šis procents vēl daudz lielāks.

Salīdzinot ar Rīgu, pārējo pilsētu ie-

dzīvotāju apliktie ienākumi pavisam nie-

cīgi (uz 1 iedzīvotāju tie iznāk: Rīgā
248 ls, Liepājā 154 ls, Jelgavā 106 ls,

Daugavpilī 79 ls). Arī ņemot vērā, ka

neapliktie, eksistences minimumu nepār-
sniedzošie, ienākumi Rīgā un provincē
tik stipri neatšķirsies vieni no otriem,

kā apliktie ienākumi, tomēr arī caur-

Fot. Klio.

mēra ienākums uz 1 iedzīvotāju Rīgā
iznāk daudz augstāks, nekā provinces

pilsētās un sevišķi uz laukiem. Tas iz-

skaidrojās ar to, ka Rīgas iedzīvotāji

nodarbojās rūpniecībā, pie tam sevišķi

lielrūpniecībā, kur darba ražīgums ir

ievērojami augstāks nekā amatniecībā

un sevišķi — techniski vēl primitīvajā

lauksaimniecībā, tāpat ar tirdzniecības

koncentrēšanos Rīgā un tās samērā aug-

stāku apgrozījumu un ienesīgumu nekā

provincē, arī ar valsts ierēdņu un citu

intelligentu darbinieku lielo skaitu Rīgā.

Pārējās Latvijas ienākuma caurmēru pa-

dara zemu arī ļoti nabadzīgās Latga-
les ieskaitīšana. Lielākas dzīves dār-

dzības dēl Rīgā, rīdzinieku ienākuma

pirkšanas spēja gan ir zināmā mērā ze-

māka kā provincē, bet arī starp reā-

lajiem caurmēra ienākumiem Rīgā un

provincē pastāv liela starpība.

Ja ienākums lielāks, lielāks arī dažādu

preču patēriņš. Rīgā daudz lielāks, sa-

mērā ar iedzīvotāju skaitu, kviešu mai-

zes (baltmaizes) patēriņš, nekā pārē-

jā Latvijā, pa daļai arī lielāks, nekā pā-

rējās pilsētās. Arī gaļas patēriņš, kā

to liecina nokauto lopu statistika, Rīgā
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lielāks, nekā provinces pilsētās un uz

laukiem. Tas pats sakāms par zivju,

putnu gaļas, olu, cukura, piena produk-
tu, saldumu patēriņu, kā pēc daudzuma,

tā arī vērtības. Labi zināms, ka Rīgā
ir arī augstāks apģērba materiālu (gan

pēc kvadrātmetriem, gan kvalitātes),
arī dažu citu fabrikātu patēriņš, bet

precīzi to visu nav iespējams konstatēt.

Nodokļu departaments ievācis ziņas no

tabakas fabrikām, pēc kurām iznāk, ka

no augstākām tabakas un papirosu šķi-
rām apmēram pusi, no 111. šķiras —

apmēram trešdaļu patērē Rīgā, pārē-

jo daļu — provincē. Bet Rīgā dzīvo

tikai 20°/ono visas valsts iedzīvotājiem.
No valsts degvīna un spirta apmēram

trešdaļu ikgadus patērē Rīgā, tā tad

valsts degvīna patēriņš uz 1 iedzīvotāju

Rīgā iznāk divreiz augstāks, kā provin-
cē. Vispārīgi, Rīgā, kā lielpilsētā, kur

iedzīvotāju ienākumi caurmērā augstāki
kā provincē, patērē vairāk un augstākas
kvalitātes, tādēļ arī dārgākas preces,
nekā provincē.

Augstāku ienākumu dēļ Rīgas iedzīvo-

tāji patērē vairāk preču un tādēļ arī

maksā valstij vairāk nodokļu, nekā pro-

vinces iedzīvotāji. Galvenie valsts ie-

ņēmumu posteņi ir ievedmuitas, akcī-

zes un degvīna monopols. Rīdzinieki,
kā redzējām, vairāk patērē dažādas ār-

zemju preces, vairāk smēķē tabaku un

dzer valsts degvīnu un alu un līdz ar

to, samērā ar savu skaitu, dod valstij

ievērojami lielākus ieņēmumus, nekā

provinciāļi. Ne tikai patēriņa daudzums

te krīt svarā, bet arī patēriņa kvalitāte,

jo augstākas kvalitātes preces apliktas
ar lielākiem nodokļiem. Tāds pat stā-

voklis arī ar tiešiem nodokļiem:

Tiešie nodokļi, valstij par labu (milj. ls).

Rīgas rūpniecības un tirdzniecības ap-

grozījumi, Rīgas namsaimnieku ieņem-

tās īres un iedzīvotāju ienākumi ir tik

lieli, ka Rīgas nodokļu maksātāji sa-

gādā valstij gandrīz 3/4 no visu 3 tie-

šo nodokļu kopsummas. Pārējās lie-

lākās pilsētas šai ziņā gluži neievēro-

jamas: Rīgas nodokļu maksātāji no-

maksā 7 milj. ls, bet Liepājas — tikai

ap 400.000 ls, Jelgavas un Daugavpils —

tikai ap 200.000 ls.

Tā tad Rīgas svars valsts finansu saim-

niecībā ļoti liels. Tāda pat liela nozīme

Rīgai Latvijas pilsētu pašvaldību saim-

niecībā. Nepakavējoties pie šī punkta

tuvāki, atzīmējams tomēr viens fakts,

kas to jo spilgti raksturo: Rīgas pilsē-
tas ieņēmumi (un arī izdevumi) 1930. g.

sastādīja 32,8 milj. ls, salīdzinot ar vi-

su Latvijas pilsētu pašvaldību bu-

džetu kopsummu — 46,9 milj. ls. Tā tad

visās pārējās pilsētās kopā pašvaldību
budžets bija tikai 14,1 milj. ls liels. Rī-

gas daļa šai ziņā līdzinājās 70%.

Dabīgi, ka Rīga, kā Latvijas rūpniecī-

bas, tirdzniecības un vispārīgi samērā

augsti ienesīgas saimnieciskas darbības

centrs, ieņem izcilus stāvokli arī šeit

Nodoklis Gads Rīga Liepāja Jelgava Daugavp. Latvija Rīgas daļa
0/

10

enakuma •
.
. 1930/31 3,2 0,2 0,1 0,1 4,1 78

rirdzniecibas un rūpniecības:

1) no uzņēmumiem, kuriem nav

jādod pārskats par savu darbību 1928/29 0,1 0,05 0,031,1 1,8 61

2) no uzņēmumiem, kuriem jādod
pārskats par savu darbību

. . 1929/30 1,3 1,7 75

Nekustamas mantas: 1928/29

1)pilsētu
2) lauku

1,3 1,7

0,4

750,1 0,04 0,04

Kopa . •I 6,9 0,4 0,2 0,2 9,7 71
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Latvijas mākslas akadēmija.

atrodošās mantas ziņā. Pēc nodokļu

departamenta novērtējuma (ņemts brut-

to ienākums, atskaitīts likumā paredzē-

tais izdevumu procents un tādā kārtā

konstatētais skaidrais ienākums kapita-
lizēts ar 5%) 1929. gadā nekustamas

mantas vērtība bija: Rīgā 341 milj. ls,

visās Latvijas pilsētās kopā 452 milj. ls.

Tā tad nekustāmās mantas vērtība Rīgā

līdzinās 75% no kopvērtības. Rīgas
nami ir vairāk no mūra, daudz ērtāki

un greznāki ierīkoti nekā provincē. Rī-

gā atrodās arī liela daļa no valstij, paš-

valdībām un rūpniecības uzņēmumiem

piederošās nekustamas un kustāmas

mantas (inventāra). Tāpat Rīgā atro-

dās daudz satiksmes līdzekļu, liela da-

ļa dažādu preču krājumu, iedzīvotāju

personīgas lietošanas mantas — drēb-

ju, mēbeļu v. c. mājsaimniecības iekār-

tas. Visu šo mantas objektu vērtība uz

1 iedzīvotāju Rīgā iznāk daudz lielāka

nekā pārējā Latvijā. Rīga ir bagātākā

pilsēta visā Latvijā, Rīgā atrodošās

mantas vērtība ir viena no ievērojamā-

Fot. Klio.

kām Latvijas tautas mantas sastāvda-

ļām.

Kultūra. Rīga arvienu bijusi un ir

arī tagad Latvijas kultūras centrs. Rī-

gas iedzīvotāji ir caurmērā visizglīto-
tākie un attīstītākie Latvijā: analfabētu

procents viszemākais, lielākā daļa ie-

dzīvotāju runā 2 un vairāk valodas,

skolu apmeklējošo bērnu procents vis-

augstākais, tāpat vidusskolu un augstā-

kās mācības iestādes beigušo procents.

Rīgā mācās vairāk kā puse no visiem

Latvijas vidusskolniekiem (T930./31.

māc. gadā 11.566 no 22.462). Rīgā at-

rodās arī visas augstākās mācības iestā-

des: universitāte, konservātorija, māk-

slas akadēmija; arī tautas augstskolas.

Rīgas bibliotēkas ieņem izcilus stāvo-

kli, kā sējumu, tā lasītāju skaita zi-

ņā. Par Rīgas stāvokli Latvijas grā-

matu, žurnālu un laikrakstu izdošanā

jau skaidri liecina poligrāfiskā rūpnie-

cībā (tipogrāfijās) nodarbināto lielais

procents: 1930. gadā Rīgā šaī nozarē

strādāja 2700 personas, 87% no visā
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Latvijā nodarbinātām 3100. Rīga ir

vienīgais laikrakstu izdošanas centrs

Latvijā: caur pasta iestādēm 1930./31.

budž. gadā pārsūtīti laikraksti —

no

Rīgas 17,4 milj., no pārējām pilsētām

1,3 milj. eksemplāru; Rīgas daļa —

93%; provinces presei nav gandrīz ne-

kādas nozīmes. Arī gandrīz visas grā-

matas tiek izdotas Rīgā. No visā valstī

1930. gadā izdotiem 218 žurnāliem 186

iznāca Rīgā; bet tirāžas ziņā Rīgas

svars vēl nesalīdzināmi lielāks. Rīgā
dzīvo, vairāk kā 3A no visiem teātros,

mūzikā, glezniecībā un pārējās mākslas

nozarēs nodarbinātiem. Jaunā svarīgā

kultūras faktora — radiofona abonenti

1931. g. 1. aprīlī sadalījās sekoši: Rīgā

23.253, provincē 17.841; Rīgas daļa —

57 proc.

Rīga, salīdzinot ar cītu valstu gal-

vaspilsētām. — Pievestie fakti spilgti

apgaismo Rīgas pilsētas ārkārtīgo
stāvokli un svaru Latvijas tautas

saimniecībā un kultūrā. Rīgas loma

Latvijā paliek vēl skaidrāka, ja salīdzi-

na Rīgu ar citu valstu galvaspilsētām.
Lielās valstīs, kā Anglijā, Francijā, Vā-

cijā, Z. A. Savienotās valstīs, Krievijā,
kuru iedzīvotāju skaits sastāda dažus

desmitus miljonu, pat simtus miljonu

cilvēku, tik lielas iedzīvotāju daļas sa-

kopošana un tāda rūpniecības un tirdz-

niecības koncentrācija vienā pilsētā, kā

Latvijā Rīgā, dabīgi nav iespējama un

nepastāv. Šādās valstīs saimnieciski un

kultūrāli centri ir vairāki. Tādēļ jāaplū-
ko tuvākas un tālākas valstis, kas pēc

savas territorijas vai iedzīvotāju skai-

ta daudz maz līdzīgas Latvijai (tabele
sastādīta pēc jaunākiem oficiāliem sta-

tistiskiem izdevumiem):

Skaitļi rāda, ka mūsu kaimiņvalstīs un

arī citās valstīs galvaspilsētām un ci-

tiem lieliem centriem ir parasti daudz

mazāka nozīme, kā Latvijā Rīgai. Gan-

drīz nekur pilsētu iedzīvotāji nav tā

sakopoti vienā pilsētā, kā tas ir Lat-

vijā. Līdz ar to, protams, nav tā koncen-

trēta arī valsts saimnieciskā dzīve —

rūpniecība, ārējā un iekšējā tirdznie-

cība, transports v. t. t. Vienīgi Kopen-

hāgena Dānijā un sevišķi Vīne Austrijā
var šai ziņā līdzināties Rīgai un pat

pārspēt to. Bet Austrijā tāds izcilus

stāvoklis Vīnei radies tikai Austro-Un-

garijas monarchijas saskaldīšanas dēļ,

pirms kara tas tāds nebija. Pirms kara

Rīga starp Baltijas jūras piekrastes pil-
sētām iedzīvotāju skaita ziņā bija trešā

pilsēta, pēc Pēterburgas un Kopenhā-

genas. Tagad tā ir ceturtā, trešo vietu

ieņem Stokholma. Tik lielas pilsētas,
kāda ir Rīga, nav Igaunijā, Lietuvā, So-

mijā, Norvēģijā, Šveicē, Dienvidslāvijā,

Bulgārijā un dažās citās valstīs. Rīga

tagad ir viena no lielākām pilsētām Au-

strumeiropā (Krievijā, Polijā, Ungārijā,

Rumānijā).
Visi pievestie salīdzinājumi dod pama-

Galvaspilsēta

Iedzīvotāju

skaits valstī

1000

Iedzīvotāju
skaits

_

galvaspilsēta
1000

Galvaspilsētas
iedzīvotāju skaits

procentos no_
valsts iedzīvotāju

skaita

°/o

v a 1 s t s

Latvija . .
Igaunija .
Lietuva

.
.

Somija . .

Dānija . .
Zviedrija .

Norvēģija .

Holande .

Rīga
Tallina

Kauņa
Helsingforsa
Kopenhāgena
Stokholma

Oslo

Haaga
Amsterdama

Rotterdama

Brisele

Vīne

1900

1115

2340

3370

3575

6142

2810

7900

378

130

95

234

772

502

250

437

752

582

833

1836

20

12

4
7

21

8

9

5,5

9,5

7,4
10

28

Beļģija . .
Austrija . .

8100

6700
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Rīgas biržas nams.

tu teikt, ka Rīgas pilsēta pieder pie

tiem retajiem Eiropas un arī visas pa-

saules valstu centriem, kuriem tik ār-

kārtīga loma un svars savu valstu tautas

saimniecībā um kultūrā.

Rīgas attīstība um svars pagātnē un

nākotnē. Ne arvienu Rīgai bijusi tik

liela nozīme Latvijas saimnieciskajā dzī-

vē, kāda tai ir tagad. To rāda sekosi

skaitļi:

Vēl kādus 70 gadus atpakaļ Rīgā dzī-

vojuši tikai apm. 5—6% no Latvijas ie-

dzīvotāju skaita. Lai gan jau toreiz un

arī vēl daudz agrāk Rīga bijusi priekš

toreizējiem laikiem ievērojams tirdznie-

cības un amatniecības - rūpniecības
centrs, tomēr Latvijā un visā Krievijā
valdošās naturālās saimniecības laikā,

kad lauku mājās un muižās izgatavoja

gandrīz visas dzīvei nepieciešamās lie-

tas un tirdzniecībā ejošo produktu dau-

dzums bija niecīgs, kad tāļāks trans-

ports bija apgrūtināts un neiespējams,

lieliem rūpniecības un tirdzniecības

0 Rīgas iedzīvotāju skaits 1897. gadā — 282.000.

2) 1920. g. tautas skaitīšanā Rīgā reģistrēti 185.000

iedzīvotāji. Tabelē uzrādītie 200.000 ir vidē-

jais skaits gadā.

3) Pēc Krievi as valsts statistikas, iedzīvotāju skaits

tagadējā Latvi'ā (izņemot dažus pierobežas ap-

vidus Latgalē) uz 1914. gada 1. janvāri bijis
2.552.000. M. Skujenieks savā grāmatā

vija" aizrāda, ka Latvijā nekad nav dzīvojuši
tik daudz cilvēku, bet gan par apmēram 250.000

mazāk, jo toreizējā Krievijas statistika neņēma

vērā lauku iedzīvotāju lielo pārcelšanos uz

dzīvi pilsētās. levērojot šo statistikas kļūdu,

Rīgas iedzīvotāju skaits 1914. gadā līdzinājies
nevis 20, bet apm. 21,50/0 no Latvijas ie-

dzīvotāju skaita.

Gads

Rīgas

iedzīvotāju
_ ,

skaits Gads

(1000)

Latvijas ,Rl.gas «dziv.

iedzīvotāju
skaits procentos

skaits no Latvijas

(1000)
iedzīvot, skaita

°/o

1760

1812

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1905

1910

1914

1915

1916

1917
1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1930

14

37

62

74

116

162

235

315

382

446

506

380

240

225

220

200

200

255

285

305

323

338

378

1800

1863

18971)

1914

19202)

19252)
1930

725

1265

1929

2552

1596

1845

1900

5,1

5,8

14,6

20,0S)

11,6

18,3
20,0
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centriem dabīgi nebija vietas. Krievijas

pāreja uz maiņas saimniecību un jaunā

spēcīgā transporta līdzekļa — dzelzceļu

— izbūve Rīgas un arī visas Latvijas
stāvokli pilnīgi pārgrozīja. Līdz tam

laikam Rīgas augšanas un attīstības pa-

mats bija galvenā kārtā Latvija un vēl

daži kaimiņapvidi. Turpretim, pēc mi-

nētām pārmaiņām Latvijas pilsētu un

ostu attīstību noteica milzīgās Krievi-

jas lauksaimniecības, rūpniecības un

tirdzniecības progress, kas sagādāja Rī-

gai un citām Latvijas ostām ļoti lielus,

arvienu pieaugošus ārējās tirdzniecības

apgrozījumus — Krievijas preču eks-

portu uz ārzemēm un ārzemju preču

importu Krievijā, — kā arī plašu dar-

ba lauku Latvijas rūpniecībai, galvenām
kārtām Krievijas vajadzībām. Rīgas
tirdzniecības straujo attīstību rāda se-

koši skaitļi:

Latvijas ostu tirdzniecība pirms kara (milj. Krievijas rubļu).

Vairāku dzelzceļu līniju izbūve, kas sa-

vienoja Rīgu ar lekškrieviju, deva ie-

spēju, plašajā Krievijā ražotās preces,

galvenām kārtām lauksaimniecības un

mežsaimniecības produktus (linus, ko-

kus, sviestu, ādas v. c), eksportēt caur

Rīgu uz ārzemēm, un, no otras puses,

Eiropas, kā arī aizokeāna zemju pre-

ces (mašīnas, metālus, akmeņogles, jēl-

gumiju, kokvilnu, mākslīgos mēslus v. c.)

importēt caur Rīgu, pašas tagadējās

Latvijas rūpniecības un patēriņa vaja-
dzībām un Krievijas vajadzībām. Salī-

dzinot ar 1866.—1870. gadiem, beidza-

mā pirmskara gadā, 1913., Rīgas ārē-

jās (ievērojot, ka Rīga bija toreiz Krie-

vijas osta) tirdzniecības apgrozījuma

vērtība pieaugusi 9-kārtīgi: no 45,4 milj.
rub. līdz 409,4 milj. rub. (pēc zelta pa-

ritātes 1092 milj. ls). (Jāņem gan vērā,

ka arī preču cenās notikušas šai laikā

pārmaiņas, tā kā faktiskais apgrozīto

preču daudzuma pieaugums neiznāks

tāds, kā apgrozījumu nominālās vērtī-

bas pieaugums). Caur Rīgu gāja kāda

V 6no visas Krievijas ārējās tirdzniecī-

bas.

Rīga strauji izvērtās arī par lielu rūp-

niecības centru. Rūpniecības pamats

šeit bija: ērtais satiksmes stāvoklis, kas

atviegloja jēlvielu un kurināmā pieve-

šanu; Krievijas augsto aizsardzības mui-

tu politika, kas izsauca arī ārzemju ka-

pitālu ieguldīšanu Rīgas rūpniecībā;
radās arī lieli vietējie kapitāli, muiž-

niekiem pārdodot zemi zemniekiem;

Rīgā bija atrodami samērā intelligenti

un attīstīti strādnieki rūpniecībai.

Agrākai valdošai rūpniecības formai —

amatniecībai arvien stingrāk blakus no-

stājās un izkonkurēja to fabriku liel-

rūpniecība. 1864. gadā Rīgas fabrikās

darbojās 5670 strādnieki, 1874. gadā —

jau 11.575. Tā tas strauji gāja uz priek-

R ī g a Visas ostas

(Rīga. Liepājā, Ventspilī)

Imports Eksports Imports Eksports
°/o I %

.....
no visa

..... ,,
| no visa

Milj. rbļ. Krievijas
" Milj. rbļ. , Krievijas

importa ļ eksporta

°/o D/o

..... .,
no visa

.,
no visa

Milj. rbļ. Krievijas Mll J- rDl- Krievijas

importa eksporta

1866 — 1870

1871 — 1875

1876 — 1880
1881

— 1885

1886 — 1890
1891 — 1895

1896 — 1900

1901 — 1905

1906 — 1910

1911
1912

1913

14,4
22,5

32,6
27,4

21,1
25,9
53,2

85,1
114,0

147,3

145,9
184,5

5,6
5,4

6,7
5,7

5,9
6,4

10,2

16,3
16,0

15,3
15.0

16,1

31,0
37,5

55,1
56,7

53,2
51,2
70,1

110,7
157,5

186,8
224,8

224,9

12,9
10,5

10,7

10,4
8,8
9,6

12,0
14,4
15,9

13,9

17,7
18,2

15.2

24,2
36,9

41,9
39,0
43,8

73,1
108,0

151,1
203,6
206,1

236,8

5,9

5,8
7,6

8,7
10,9
10,8

14,0
20,6

21,2
21,1
21,2

20,6

32,7

42,8
75,3
92,3
92.8

86,4
111,0
171,8

236,9

330,4
391,7

348,1

13,6

12,0
14,6
17,0

15,4
16,2

19,0
22,3
23,9

24,6
30,9

28,2
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šu, kamēr 1913. gadā Rīgas rūpniecība

sasniedza sekošu ievērojami augstu stā-

vokli:

Rīgas lielrūpniecībā*) nodarbināto

skaits.

Attīstoties Rīgas rūpniecībai, tirdznie-

cībai un līdz ar to arī transportam un

satiksmei, ārkārtīgi pieaug Rīgas (un

vispārīgi Latvijas pilsētu) iedzīvotāju
skaits: 1860—1870. gados par 42.000 jeb

57%, nākošā gadudesmitā par 46.000

jeb 40%, 1880.—1890. gados par 73.000

jeb 450/o, 1890.—1900. g.g. par 80.000 jeb

340/o, 1900.-1910. g.g. par 131.000 jeb

420/o, 1910.—1914. g.g. par 60.000 jeb

13%. 1914. gadā Rīgas iedzīvotāju
skaits sasniedz pusmiljonu, tā tad

apm. 50 gadu laikā Rīgas iedzīvotāju
skaits 7-kārtojies: no 74.000 pieaudzis
līdz 506.000 — vairāk kā 1/5 no visiem

Latvijas iedzīvotājiem. Tas viss noticis

tikai mazā mērā iedzīvotāju dabiskā

pieauguma dēļ, bet gan — ieplūstot

Rīgā uz dzīvi lauciniekiem un citu ap-

gabalu iedzīvotājiem. Piem. 1880.—1900.

gados vairāk dzimuši nekā miruši ti-

kai apm. 27.000, bet iedzīvotāju skaits

Rīgā pieaudzis šais 20 gados par —

*) 1913- gadā skaitīti visi lielie fabrikveidīgie rūp-

niecības uzņēmumi (dati pēc Rīgas pilsētas
statistiskās gada grāmatas); 1930. gadā — uz-

ņēmumi ar 50 un vairāk strādniekiem. Pie

tam 1913- gadā uzrādīts tikai strādnieku skaits,
bet 1930. gadā — visu darbinieku skaits (tā
tad arī kantora un techniskā personāla). Tā

tad starpība starp 1913. gadā un 1930. gadā

Rīgas lielrūpniecībā strādājošo skaitu iznāks

vēl lielāka, nekā to rāda tabelie.

2) Galvenā nozare — gumijas rūpniecība.

153.000. Tā tad tikai apm. 18% izskai-

drojas ar dabisko pieaugumu, pārējie

82% —

ar laucinieku ieceļošanu, pa

daļai arī ar ieceļošanu no Krievijas un

Lietuvas.

Pasaules karš 1914.—1918. gados un tam

sekojošās revolūcijas Krievijā Rīgas

spīdošo saimniecisko attīstību pārtrau-

ca un sadragāja, atsvieda Rīgu gadudes-

mitus atpakaj. Rīgas fabrikas 1915. gadā

tika evakuētas uz Krieviju, no kurienes

atpakaļ gandrīz neko vairs nesaņēma.
Līdzi fabriku iekārtai aizbrauca uz

Krieviju arī strādnieki un citi rūpnie-

cības darbinieki. Izbeidzās Rīgas ostas

ārējā tirdzniecība, apklusa arī iekšējā
tirdzniecība un transports. Rīgas iedzī-

votāju skaits strauji kritās —

no 500.000

līdz 200.000, par 60 0/0. No plašās Rī-

gas pirmskara rūpniecības pēc 6 gadiem
— 1920. gadā — bija atlikuši uzņēmumi

ar tikai 9000 strādniekiem, tā tad pat

ne desmitā dala. Gandrīz izbeigusies

bija arī Rīgas ārējā tirdzniecība un

sakari ar Krieviju. Pēc kara un revolū-

cijas Latvijas un Krievijas stāvoklis po-

litiskā un saimnieciskā ziņā bija kļu-

vis pavisam citāds, Krievijas saimnie-

cība bija sabrukusi, Latvijas attiecības

pret Krieviju vairs nebija agrākās. Bija

iespējams atjaunot tikai dalu no pirms-

kara rūpniecības. Tik milzīgi lielu fa-

briku, kādas dažas pastāvēja Rīgā pirms

kara un strādāja Krievijas vajadzību
apmierināšanai, tagad vairs nav. Pat

1930. gadā, kad mūsu rūpniecība sa-

sniedza savu līdzšinējo pēckara attīstī-

bas augstāko pakāpi, Rīgas lielrūpnie-

cībā, kā to rāda beidzamā tabele, strā-

dāja tikai kāda apaļa trešdaļa no 1913.

gadā lielrūpniecībā nodarbinātiem. Tā-

pat loti sašaurinājusies ārējā tirdznie-

cība caur Rīgas ostu. Galvenie posteņi
— Latvijas preču imports un eksports.
Bez tam Krievijas, Polijas un citu valstu

tranzitprecēs. Viss preču apgrozījums

līdzinās tikai samērā mazai daļai no

pirmskara skaitļa.
Lai gan Rīga savu pirmskara stāvokli

nav atguvusi, tomēr tās pēckara attī-

1913 1930

Ietai-, mašīn- un vagonrupniec.
amiskarupnieciba**)
'ekstilrūpniecība
kokrūpniecība . . L ......
ārt. un garšvielu rūpniecība . .
[eramika, akm. izstrādājumi un

saistošas vielas . _. . . .
oligrat'iska un papīra rupniec.

arējas nozares . . .

28.300

19.800

14.600

7.800

6.000

5.000

3.600

6.800

7.300

4.300

6.400

3.700

900

2.300

1.800

3400

Kopa . ļ 87.600 34.400
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stiba līdz šim bijusi ļoti ievērojama,

sevišķi 1925.—1930. gados. 1930. gadā

Rīgas iedzīvotāju skaits sasniedzis jau

750/o jeb 3/4 no 1914. gada skaitļa. Mi-

nētos 5 beidzamos gados Rīgas iedzī-

votāju skaits pieaudzis par 40.000. Kas

grozījies Rīgas iedzīvotāju saimniecis-

kās darbības atsevišķās nozarēs, to rā-

da sekoši skaitļi:

strādājošo iedzīvotāju nodarbošanās Rīga*) (tūkstošos).

Galvenais pieaugums ir rūpniecībā un

amatniecībā — gandrīz 50%. Arī mē-

chaniskais dzinējspēks rūpniecībā pie-

audzis vairāk kā par 50%: no 98.600 HP

1925. gadā līdz 147.000 HP 1930. gadā.
Piecu gadu laikā sevišķi izaugušas tek-

stilrūpniecība, kokrūpniecība, būvdar-

bība, ķīmiskā rūpniecība (gumijas fa-

brikas). Tirdzniecība tikai drusku pie-

ņēmusies — par 10%. Transports un sa-

tiksme stipri paplašinājusies — gandrīz

par 50%; dzelzceļu un ielu dzelzceļu

) Jāņem gan vērā, ka nodarbināto pieaugums

rūpniecībā, tāpat citās nozarēs, pa daļai iz-

skaidrojas arī ar nodarbošanās precīzāku uz-

tveršanu 1930. g. tautas skaitīšanā, salīdzinot

ar 1925. gada tautas skaitīšanu. 1925. gadā

daja rūpniecībā un citās nozarēs strādājošo,

rupjākas uztveršanas, reģistrācijas dēļ, ieskai-

tīti „pārējo nodarbošanās un ienākuma veidu"

grupā. 1930. gadā šī „pārējo" grupa vairāk

~izsijāta" un tādēļ faktiskais pieaugums Rī-

gas rūpniecībā un dažās citās nozarēs iznāks

par zināmu procentu mazāks, nekā tabelē ap-

rēķinātais. Bet precīzi to konstatēt nav ie-

spējams.

darbinieki palikuši uz vietas, drusku

pieauguši pasta-telegrafa-telefona dar-

binieki, radies pilnīgi jauns svarīgs sa-

tiksmes līdzeklis — radiofons; turpre-

tim, ārkārtīgi pieaudzis samērā jaunais

automobiļu transports (autobusi, takso-

metri, preču automobiļi v. c.) — par

vairāk kā 100°/o, tikpat lielā mērā arī

jūras kuģinieku skaits. Brīvās profesi-

jās nākuši klāt daudzi jauni ārsti, advo-

kāti. Paplašinājušās slimnīcas. Pieau-

got iedzīvotāju skaitam un ienākumiem,

klāt nākuši daži tūkstoši apkalpotāju,

galvenām kārtām sieviešu.

Sakarā ar rūpniecības, tirdzniecības un

transporta attīstību beidzamos 5 gados,

augušas arī Latvijas pilsētas (sk. nāk.

lapp.).
Visu 57 pilsētu iedzīvotāju skaits pie-

audzis par 60.000, laucinieku skaits —

samazinājies par 5.000. Divas trešdaļas

no pilsētnieku pieauguma nākas uz

Rīgu. Norisinājies un vēl turpinās sa-

režģīts iedzīvotāju pārvietošanās pro-

cess: no viena apgabala iedzīvotāji pār-

1925 1930
Pieaugums 1925—1930 g.

(5. g. laika)
tūkstošos °/ 0

Rūpniecība (ieskaitot arī amatniecību)
_. . .

Metālrūpniecība(ieskaitot mašīnuun instrumenturupn.)
Tekstilrūpniecība
Ķīmiska rūpniecība .
Pārtikas un garšvielu rūpniecība
Kokrūpniecība
Mineralrupniecība un keramika

Apģērbu un apavu rūpniecība

Poligrāfiska un papīra rūpniecība
Dzīvnieku produktu apstrādāšana

Buvdarbība_ _.

Elektrības, ūdens un gāzes iestādes

Pārejas nozares

Tirdzniecība

Satiksme un transports . . .
_

Valsts un komunāla administrācija, armija, policija, tiesa .
Brīvas profesijas, intelligenta darba stradn., publ. higiēna . .
Apkalpotāji
Lauksaimniecība

Pārējie nodarbošanās un ienākuma veidi . .

55,1

7,9
3,0
2,4

6,6
6,3

2,0
16,9

3,5
1,1
4,2

0,5
0,7

29,2
14,2

14,6
14,8
16,0

4,7
22,6

55,1

7,9
3,0
2,4

6,6
6,3

2,0
16,9

3,5
1,1
4,2

0,5
0,7

29,2
14,2

14,6
14,8
16,0

4,7
22,6

80,5

10,8
7,8

4,4
7,2

12,7

2,5
21,4

4,0
1,2
7,4

0,4
0,6

32,1
20,8

15,2
21,5
21,3

5,8
11,8

80,5

10,8
7,8

4,4
7,2

12,7

2,5
21,4

4,0
1,2
7,4

0,4
0,6

32,1
20,8

15,2
21,5
21,3

5,8
11,8

+ 25,4
— 2,9
— 4,8
— 2,0
— 0,6
— 6,4
-- 0.5
-- 4,5
-- 0,5
-- 0,1
— 3,2

+ 2,9
+ 6,6
+ 0,6
+ 6,7
+ 5,3

+ 1,1
-10,8

+ 25,4
— 2,9
— 4,8
— 2,0
— 0,6
— 6,4
-- 0.5
-- 4,5
-- 0,5
-- 0,1
— 3,2

+ 46
-- 37

-160

— 83
— 9
— 100

—
25

27
— 14

— 9
-- 76

+ 2,9
+ 6,6

+ 0,6
+ 6,7
+ 5,3

+ 14
— 10,8

+ io

+ 46

+ 4

+ 45

+ 33

+ 23
— 48

Kopa . .
I 171,2 I 209,3 I + 38,1 + 22
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Pilsētu iedzīvotāju skaits Latvijā (tūkstošos).

cēlušies uz dzīvi citos apgabalos un pil-

sētās. Pēdējo 5 gadu laikā Latgalē vai-

rāk dzimuši nekā miruši 38.400. Tur-

pretim, iedzīvotāju skaits Latgalē 1930.

gadā bijis tas pats, kas 5 gadus at-

pakaļ. Šai periodā no Latgales izce-

ļojuši uz pastāvīgu dzīvi citos apga-

balos vairāk kā 38.000 iedzīvotāju. Tie

apmetušies uz dzīvi galvenām kārtām

uz laukiem citos apgabalos, pa daļai arī

pilsētās. lemesli: ārkārtīgā, salīdzinot

ar citiem lauku apvidiem, Latgales ap-

dzīvotība: Latgalē iedzīvotāju skaits uz

1 kv. km. divreiz lielāks nekā pārējos

apgabalos uz laukiem — apm. 32—34

pret 15—17. Latgales laukaugu, arī lo-

pu produktu ražas, daudz zemākas kā

citos apgabalos; rūpniecības pavisam

trūkst. Tādēļ iedzīvotāju saimnieciskā

labklājība ļoti zema, latgalieši mazā-

kais divreiz nabadzīgāki kā pārējos ap-

gabalos. Tas izskaidro viņu cenšanos

pāriet uz dzīvi citos apgabalos, lai iz-

devīgāki izlietotu savas darba spējas.
Vislielākais iedzīvotāju pieaugums ir

Rīgai. Bet statistika rāda, ka latgalieši

ieceļojuši galvenām kārtām nevis Rīgā,
bet lauku pagastos citos apgabalos, to

aizgājēju vietā, kas no Vidzemes, Kur-

zemes un Zemgales laukiem pārcēlu-

*) Kā jau agrāk aizrādīts, lauku un līdz ar to

visas valsts iedzīvotāju skaits 1914. gadā fak-

tiski bijis mazāks par šeit pievesto Krievijas
statistikas aprēķināto skaitli.

sies uz dzīvi pilsētās (visvairāk Rīgā).
Šādu slēdzienu apstiprina statistika:

katoļticīgo iedzīvotāju skaits stipri pie-

audzis agrāk tīri luterāņu rajonos; pie-

audzis arī krievu un poļu skaits Vid-

zemē un Zemgalē.

Augstāko saimniecisko uzplaukumu

pēckara laikā Rīga sasniegusi 1929.—

1930. gados. Jau 1930. gadā arī Latviju
sāk skārt dziļā pasaules saimnieciskā

krize. Viena nozare pēc otras spiestas

sašaurināties un cieš zaudējumus. Pa-

matcēlonis: ārkārtīgais cenu sabrukums

mūsu eksportprecēm pasaules tirgū —

sviestam, liniem, gaļai, arī kokiem.

Lauksaimnieki cieš smagus zaudējumus

ne tikai uz eksportam pārdotiem ražo-

jumiem, bet arī uz vietējo pilsētnieku

patēriņam pārdotiem produktiem, jo

cenas tiem galīgi kritušās arī iekšzemē.

Lauksaimnieku pirkšanas spējas ļoti sa-

mazinājušās, bet rūpniecības un citu pil-
sētas preču cenas pazeminājušās daudz

mazākā mērā, nekā lauksaimniecības

produktiem. Bet laucinieki sastāda vai-

rāk kā 60% no valsts iedzīvotājiem.

Saprotams, ka tas atstāj smagu iespai-

du arī uz daudzām Rīgas rūpniecības
nozarēm, kuru produkcijai jāsašaurinās.

Tāpat cieš Rīgas tirdzniecības (iekšējās

un ārējās) apgrozījumi, arī transports;
daudz mazāk darba un ienākumu arī

brīvām profesijām un citiem intelli-

genta darba strādniekiem; turīgākopil-

1897 1914 1920 1925 1930
1925.-1930 g. g.

pilsētnieku sk.

pieaudzis par °/ 0

Riga_
Liepāja
Daugavpils . . .
Jelgava
Ventspils ....

Rēzekne
•_• • •

Pārejas pilsētas .

282

64

70

35
7

12

107

506 185

52

29

20
8

10

99

338

61

41

28

16

13

137

378

57

43

33

17

13

153

+ 12
— 6

+ &

--18
-- 6

+ 12

Pilsētnieki

Laucinieki

577

1.352

952

1.600')
403

1.193

634

1.211

694

1.206
+10

Kopa . . .

īgas iedzīvotāji pro-
centos no pilsētu ie-

dzīvotāju kopskaita .

1.929

49

2.552

53

1.596

46

1.845

53

1.900

54
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soņu ienākumiem krītot, tiem bieži jā-

atsakās vai jāsašaurina mājkalpotāju
skaits. Mūsu rūpniecības fabrikātu eks-

ports sašaurinājies, jo trūkst jaunu

Krievijas pasūtījumu un arī pasūtīju-

mu no citām valstīm. Trūkst pieprasī-

jumu arī pēc citām Latvijas precēm,

piem. koku materiāliem. Pasaules krizes

nospiestās valstis meklē atvieglojumu

dažādos importa ierobežojumos ar ie-

vedmuitu, kontingentu un aizliegumu

palīdzību. Tas sagādā arvienu jaunus

triecienus arī Latvijas eksportam un

līdz ar to Rīgai, kā valsts saimniecis-

kajam centram. Visu šo iemeslu dēļ Rī-

gas saimniecība stipri sarāvusies. To

rāda slimo kasu statistika. Šīgada

(1932.) februārī visu Rīgas slimo kasu

dalībnieku skaits bija 96.543, bet 1931.

g. februārī — 121.761. Tā tad beidzamā

gada laikā strādājošo skaits Rīgā kri-

ties par 25.000 cilvēkiem jeb 12%, slimo

kasēs apdrošināto dažādo algoto dar-

binieku skaits — pat par 20%; no

katriem gadu atpakaļ rūpniecībā, tirdz-

niecībā, transportā un citās nozarēs no-

darbinātiem 100 rīdziniekiem 12 šogad
bez darba. Pat vairāk, jo darbu zaudē-

jušas arī personas, kas nav apdrošinā-

tas slimo kasēs; bez tam daudzi rūp-
niecības uzņēmumi savu darbību gan

nav pārtraukuši, bet strādā tomēr tikai

saīsinātu darba laiku. Rīgas lielrūpnie-
cībā (rēķinot uzņēmumus ar mazākais

20 strādniekiem) 1932. gada janvārī, sa-

līdzinot ar augstāko attīstības punktu
— 1930. g. janvārī, strādnieku skaits

krities no 32.700 līdz 23.300, par 9.400

jeb gandrīz 30%. Sevišķi cietušas kok-

rūpniecība, tekstilrūpniecība, metālrūp-

niecība, gumijas rūpniecība, apģērbu un

apavu rūpniecība.

Tā tad pasaules saimnieciskā krize sma-

gi nospiež arī Rīgu. Kāda attīstība un

kāds stāvoklis paredzami Latvijas gal-

vaspilsētai Rīgai nākotnē? Par tālāku

nākotni, protams, neko nav iespējams

pateikt. Arī par vistuvāko nākotni var

aizrādīt tikai uz faktoriem, kas noteiks

Rīgas turpmākās attīstības virzienu un

ātrumu. Rīgas saimnieciskais progress

atkarājas no diviem apstākļiem: Rīgas
rūpniecība (un līdz ar to tirdzniecība,

transports un citas nozares) spēj papla-

šināties, vairāk strādājot 1) vietējam

tirgum un 2) eksportam, tā tad ārval-

stu vajadzībām. Produkcijas palielinā-
šana vietējo pieprasījumu apmierināša-

nai iespējama uz līdzšinējā importa rē-

ķina. Liela daļa no Latvijā patērētiem

un lietotiem rūpniecības ražojumiem

nāk no ārzemēm. Vienu daļu no tiem

iespējams pakāpeniski aizvietot ar vie-

tējiem ražojumiem. Piem.: tekstilrūp-

niecība, speciāli kokvilnas rūpniecība,
beidzamos gados savu produkciju ar-

vien paplašinājusi, bet imports ar katru

gadu krities. Augstās ievedmuitas ār-

zemju audumiem pasargājušas kokvil-

nas rūpniecību no ārzemju konkurences

un sagādājušas tai izdevīgus peļņas ap-

stākļus. Šis vietējās produkcijas papla-

šināšanas un ārzemju preču izspiešanas

process var turpināties arī uz priekšu.
Ne tikai tekstilrūpniecībā, bet arī da-

žās citās nozarēs — piem.: metālrūp-

niecībā, cementa, ādu rūpniecībā v. c.

Sevišķi tagadējie importa ierobežojumi

(kontingenti) daudzos gadījumos pilnī-

gi atsvabinājuši mūsu rūpniecību no ār-

zemju preču konkurences, kas vietējās

produkcijas palielināšanai nāk stipri

par labu. Bet produkcijas paplašināša-
nai uz importa rēķina ir savas diezgan
šauras robežas. Šādā kārtā Rīgas rūp-

niecība varētu, salīdzināt ar savu aug-

stāko stāvokli 1930. gadā, nodarbināt

vēl tikai dažus tūkstošus cilvēku. Jāņem

vērā, ka ir daudzi fabrikāti, kuri mums

nepieciešami, bet kurus Latvijā, šaurā

tirgus dēļ, nav iespējams ražot, piem.

mašīnas, automobiļi v. c. Tālāk ir ve-

sela rinda rūpniecības nozaru, kas strā-

dā vienīgi vietējam tirgum un jau tagad

apmierina visas vietējās vajadzības, kas

ir pilnīgi pasargātas no ārzemju konku-

rences, jo augstās ievedmuitas neļauj

gandrīz neko importēt (vai arī rūpnie-

cībai pēc savas dabas nav jābīstas no

ārzemēm), piem.: saldumu, tabakas fa-
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brikas, dzirnavas, apģērbu un apavu

rūpniecība, dažas metālrūpniecības no-

zares, dzelzceļu v. c. remonta darbnīcas,

poligrāfiskā rūpniecība, elektriskās sta-

cijas. Produkcijas paplašināšana uz im-

porta rēķina šeit pilnīgi atkrīt.

Turpretim, daudzas svarīgas rūpniecī-

bas nozares līdz šim pastāvējušas gal-

venām kārtām kā eksporta nozares.

Piem.: kokrūpniecība (zāģētavas, finie-

ru fabrikas), gumijas rūpniecība, vago-

nu fabrika, smēreļļu fabrika v. c. Arī

dažas citas nozares labu tiesu savu ra-

žojumu beidzamos gados izveda uz ār-

zemēm, sevišķi, sakarā ar saimniecisko

līgumu, uz Krieviju. Arī pirms kapa

plašā Rīgas lielrūpniecība bija galve-
nām kārtām eksporta rūpniecība, strā-

dāja milzīgās Krievijas vajadzībām. Šai

ziņā Rīgas tuvākās izredzes nav nekā-

das spīdošās. Krievija īpatnējā kārtā

enerģiski cenšas pēc iespējas ātrākā lai-

kā atsvabināties no ārzemju preču im-

porta un, izmantojot savas dabas bagā-
tības un lielās darba spēka rezerves,

iztikt ar savas rūpniecības ražojumiem.
Tautsaimnieciskās celtniecības plāni

(«piecgades") paredz uzbūvēt daudzas

jaunas fabrikas un paplašināt vecās. Do-

māts stipri paplašināt arī tādu rūpnie-

cības preču (audumu, adītu izstrādāju-

mu, papira, vagonu v. c.) ražošanu, kuras

uz līguma pamata krievi dažus beidza-

mos gadus pasūtījuši un iepirkuši Lat-

vijā. Lai gan, cik zināms, Krievijas taut-

saimnieciskie plāni neizpildās pilnā mē-

rā un arī ne tik īsos termiņos, kā pa-

redzēts, tomēr šāda Krievijas valsts

saimnieciska politika jau tuvākā nā-

kotnē var atsaukties arī uz Latviju, sa-

šaurinot mūsu eksportu uz Krieviju un

līdz ar to mūsu rūpniecības produkciju.
Latvi jas-Krievijas tirdzniecības līgums

gan devis Rīgas rūpniecībai un arī ci-

tām nozarēm, piem. transportam, ie-

spēju nodarbināt dažus tūkstošus cilvē-

ku vairāk. Bet šai beidzamā, 5. līguma

gadā nekādi jauni pasūtījumi no Krie-

vijas vēl nav saņemti. Vispārīgi, izredzes

uz eksportu uz Krieviju, tagadējos saim-

nieciskos utn politiskos apstākļos, musu

rūpniecībai nav nekādas lielās un šis

pamats Rīgas rūpniecības darbības pa-

plašināšanai nav sevišķi svarīgs.

Rūpniecības ražojumu eksports uz Va-

kareiropas valstīm arī maz apsološs, da-

žādu iemeslu dēļ neesam tur konkuren-

ces spējīgi. Tas pats sakāms par lauk-

saimniecības ražojumu eksportu, kura

pieaugšana, pie tam par izdevīgām ce-

nām, varētu stiprināt lauksaimnieku

pirkšanas spējas un tādā kārtā varētu

sagādāt plašāku tirgu un lielākas pro-

dukcijas iespēju Rīgas rūpniecībai un

tāpat darbības pieaugumu tirdzniecībai

un transportam. Viss Latvijas eksports

smagi cieš ne tikai no pasaules saimnie-

ciskās krizes, bet ir apdraudēts arī ne-

atkarīgi no tās, jo ar Latviju šai ziņā

konkurējošās valstīs dažādu lauksaim-

niecības un mežsaimniecības ražojumu

produkcija arvienu pieaug un izspiež

mūsu preces no ārzemju tirgiem, vai

pazemina mūsu eksportpreču cenas.

Sevišķi tagadējā ārkārtīgās krizes lai-

kā visas valstis arvien vairāk ierobežo

savu importu, bet tanī pat laikā cen-

šas paplašināt savu eksportu. Viss tas

stipri kaitē arīLatvijas eksportam un tā-

dā kārtā samazina izdevīga darba iespē-

jas mūsu lauksaimniekiem, rūpniekiem,

strādniekiem, tirgotājiem. Vērojama arī

stipra cenšanās nodibināt vairākas lie-

lākas un pat milzīgas saimnieciskas vie-

nības, divām vai vairākām valstīm no-

slēdzot muitas ūniju vai līgumu, piem.

Anglija ar savām dominijām, arī Eiropā

cilāti vairāki šādi projekti. Tādas starp-

tautiskas saimnieciskas apvienošanās

tendences vār kaitēt arī Latvijas eks-

portam. Vispārīgi, arī neņemot vērā

pasaulē iespējamās politiskās un mili-

tārās katastrofas, Rīgas attīstības izre-

dzes vistuvākā nākotnē nav spīdošas.
Labu laiku prasīs vecā, pāris gadus at-

pakaļ sasniegtā saimnieciskā stāvokļa

atgūšana un arī pēc tam Rīgas saim-

nieciskais progress un pilsētas pieaug-

šana, jādomā, varēs noritēt tikai gausi

un diezgan šaurās robežās.
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Šis apcerējums sniegs īsā kopsavilku-
mā slēdzienus, pie kādiem mani no-

veduši vairākgadējie pētījumi un prak-
tiskā darbība Rīgas jaunizbūves un re-

gulēšanas projektu veidošanas laukā.

Apskatītā izbūves territorijas izmanto-

šanas problēma ir pirmais un svarīgā-

kais posms lielpilsētu plānveidīgās attī-

stības gaitās, kas jau laikus nopietni jā-

ievēro, jo ar to iezīmē pilsētu turp-

mākās veidošanās likteņus un nereti uz

visiem laikiem.

Ja vienā otrā jautājumā šie pētījumi

būtu mani noveduši pie citādiem slē-

dzieniem un atzinumiem, nekā valdošie

uzskati kaut kādā vietā, tad tas dod

man cerību, ka līdz ar to vairāk noskai-

drosies dažs konvencionāls ieskats, jo

kur saduras divas pretējas domas, tur

bieži veidojas jaunas atziņas.

Par aizrādījumiem uz sniegto datu var-

būtējām nepilnībām es, lietas labā,

būtu tikai pateicīgs.

r.

Lielpilsētu plānveidīgās izbūves poli-

tikas viens no svarīgākiem uzdevumiem

laikus noteikt un rezervēt piemērotas

zemju platības dažādiem īpatniem uz-

devumiem, piem.: mājokļu, darba vie-

tu, apstādījumu, sanitāro labierīcību

v. t. t. iekārtošanai.

Rīgas vēsturiskās attīstības gaitās iz-

būves territorijas jautājums, kopš pag.

gadsimteņa otrās puses, allaž atradies

dienas kārtībā.

Arī pēdējos gados šī problēma, sakarā

ar izvedamo agrāro reformu, izvirzīju-
sies dienas kārtībā. Ja tagad to atstātu

bez racionāla atrisinājuma, tad tā Rī-

gas nākotnei varētu kļūt tikpat kļūmī-

ga, cik kļūmīga tagad ir izrādījusies

īsredzīgā pilsētas zemju polītika pa-

gātnē.

Pirms apskatām zemju politikas aktīvos

uzdevumus, kādi būtu nākotnē no sva-

ra Rīgas attīstībai, īsumā atzīmēsim

galvenos etapus Rīgas pilsētas novada

vēsturiskajā veidošanās gaitā.

Jau kopš dibināšanās, XIII. g. s., Rīga
ir bijusi nocietināta pilsēta. Viņas pir-

mātnējo daļu, t. s. «iekšpilsētu", ieslē-

dza fortifikācijas josla, un īstenībā arī

tikai šī, no vaļņiem, palisādēm vai skan-

stīm apņemtā, territorija skaitījās par

Rīgas «pilsētu", jo tikai šīs iekšpilsē-

tas iedzīvotāji baudīja visas «pilsoņu"
tiesības un privilēģijas.

Līdzās nocietinātai iekšpilsētai, tūlīt aiz

vaļņiem, vienmēr ir pastāvējuši plašā-
ki apbūvēti rajoni un bieži apdzīvotas
vietas. Ar laiku šīs pilsētas «nomales"

pakāpeniski pievienoja «pilsētai", pie-

slēdzot tās kā «priekšpilsētas" ar jau-

nu papildu fortifikācijas loku vecākai

«pilsētas" nocietinātai daļai.

Protams, ka pilsētas territorija agrā-

kos gadsimteņos nevarēja būt liela,

jo stratēģiskie aprēķini spieda to ie-

robežot, lai panāktu pēc iespējas īsāku

fortifikācijas poligonu. Tādā kārtā mēs

vēl XVIII. g. s. vidū atrodam, ka Rī-

gas pilsētas „izbūves novads" īstenībā

ir tikai pati „pilsētas" territorija, kura

tolaik aptvēra nedaudz vairāk par 300

hektāriem 1
. (Piezīmes skat. raksta bei-

gās).

Šī pilsētas territorija saimnieciski-ad-

ministrātīvā ziņā atradās komunālās

pašvaldības, resp. „rātes" un, vēlākos

laikos, arī t. s. «pilsētas policijas", or-

gānu pārziņā.

Aiz «priekšpilsētu" nocietinājumiem iz-

augošās bieži apdzīvotās vietas kā ve-
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seli «ārpilsētu" rajoni sastopami visos

laikos, bet nedz saimnieciskā, nedz ad-

ministrātīvā ziņā ar «pilsētu" (kura sa-

stādījās no iekšpilsētas un pievienotam

priekšpilsētām) tās saistītas nebij, jo

viņas ietilpa t. s. «lauku novadā" un

bij padotas īpašiem lauku administrā-

cijas orgāniem (t. s. «Landvogtei"), bet

vēlākos laikos arī t. s. «lauku policijai".

Pilsētas saimnieciskās un zemju politi-

kas interešu sfērā no ārpus pilsētas
esošām zemēm stāvēja tikai tās, kas

atradās Rīgas t. s. «patrimoniālapga-
balā", kura zemju vēsture ir visai raiba

un daudzējādā ziņā saistīta ar pašas

pilsētas politiskiem likteņiem.

Bīskaps Alberts gan dibināšanas, gan

arī vēlākos gados Rīgu bagātīgi ap-

veltīja ar zemēm, kuras tanīs laikos

pilsētai bij mazāk no svara kā izbūves

rezerves, bet vairāk — kā saimniecisks

atbalsts.

Šīs zemes, kuru robežas 1226. gadā ar

īpašu aktu apzīmēja kā «Marchia Civi-

tatis Rigensis"
2
, radīja vēlākā patrimo-

niālapgabala (Patrimonialgebiet, Stadt-

gebiet, Stadtmark) territoriju, ko Rī-

gas pilsēta uzglabājusi caur gadu sim-

teņu politiskajām maiņām, kaut arī vairs

ne pirmatnējā apjomā 3
.

Vēlākos laikos atsevišķas lielākas zemju
vienības no patrimoniālapgabala nonā-

ca svešās rokās un vēl mūsu gadsim-

teņa sākumā Rīgas tuvākā apkaimē at-

radās zemes, kas bij izņemtas no pil-
sētas administrātīvās, resp. izbūves po-

litikas iespaida sfēras. Pirmsākumi šā-

dai kārtībai meklējami XIV. g. s.

Kad 1330. gadā Livonijas Ordenis uz-

varēja Rīgas pilsētu, viņš atsavināja

un izdalīja no komūnālām patrimoni-

ālapgabala zemēm lielākus areālus, no

kuriem vēlāk izveidojas vairākas pat-

stāvīgas zemju vienības, t. s. «bruņi-
nieku muižas" (Rittergut) 4

.
Šīs zemes

vienmēr ir stāvējušas ārpus Rīgas ko-

mūnālpolītikas iespaida. Pat vēl pirms
kara, neskatoties uz to, ka uz šīm ze-

mēm bij jau attīstījušās bieži apdzīvo-
tas vietas, viņas joprojām palika šādā

izņēmuma stāvoklī, kaut arī atradās

pilsētas novadā. Policejiski-administrā-

tīvā ziņā gan tās vēlākos gados padeva

pilsētas policijai, bet citādi viņas bau-

dīja visas šādām muižām ar bij. Krie-

vijas likumiem piesavinātās tiesības un

prerogatīvas, no kurām šeit sevišķi at-

zīmējamas tās, kas šādu muižu zemes

saimnieciskā un izbūves ziņā padarīja

juridiski neatkarīgas no pilsētas pašval-

dības5
.

Līdzīgā privilēģētā stāvoklī atradās arī

tās daudzās «patriciešu muižas" (Hof)

un «muižiņas" (Hofchen), kuras vairā-

kās vietās un dažādos laikmetos (se-

višķi XV. un XVI. g. s.) no patrimoni-

ālapgabala bij izdalītas un pārgājušas

ar pilsētas ziņu privātā īpašumā 6
.

Pagājušā un tekošā g. s. Rīgas pilsēta

allaž ir centusies atgūt agrākos laikos

zaudētās zemes. Zināmu daļu no tām

atpirka, tomēr lielāko daudzumu, līdz

pat pēdējam laikam, vairs nebij iespē-

jams atgūt.

levērojot to, ka šīs bruņinieku un pri-

vātās muižas atradās pilsētas tuvākā

apkaimē un aizņēma, pa lielākai daļai,
labākos rajonus, tad gluži dabīgi, ka

tās drīz vien sāka apbūvēties. Jau

XVIII. g. s. uz viņām bij sastopamas at-

sevišķas, lielākas vai mazākas izbūves

vienības.

Tā kā šīs «ārpilsētas" izbūvē jās uz ze-

mēm, kas nebij pilsētas īpašumā un

neietilpa arī «pilsētas" territorijā, tad

saprotams, ka apbūve šādās nomalēs

Attīstījās pilnīgi nerēgulēti; tāpēc šādu

rajonu, vietām tīri haotiskā, apbūve

(p. p. Pārdaugavā) vēl pat mūsu die-

nās rod gandrīz nepārvāramus šķēr-

šļus nomaļu rēgulācijas projektu izvei-

došanā un reālizēšanā.

Šo «ārpilsētu" likteņi agrākos gadsim-

teņos ir bijuši visai bēdīgi. Pilnīgi ne-

aizsargātās ārpilsētas daudzie kari at-

kārtoti nopostīja un arī paši «pilsētas"

pilntiesīgie pilsoņi lika to attīstības ceļā
ne mazumu šķēršļu, jo to tirdzniecībā

redzēja attīstāmies sev nevēlamu kon-

kurenci, tā ka uz šīm nomalēm vispā-
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rīgi skatījās kā uz, savā ziņa, neizbēga-

mu nebūšanu, kura bij jācieš, jo ne-

varēja novērst viņu attīstīšanos 7
.

Pats par sevi saprotams, ka pie šādiem

apstākļiem visa Rīgas kopējā izbūves

novada robežas agrākos g. s. nav stingri

iezīmētas. Astoņpadsmitā g. s. beigās

plašākas bieži apdzīvotas vietas — ār-

pilsētas — sastopamas jau ne tikai Dau-

gavas labā krastā, bet arī attālākos krei-

sā krasta novados. Jau tanīs laikos,

neskatoties uz visai neērto satiksmi pār

Daugavu, noteikti sāk iezīmēties Rī-

gas turpmākās attīstības svarīgais gra-

vitācijas virziens — uz ziemeļrietu-
miem. Ārpilsētu rajonu pievienošana

«pilsētai" allaž ir prasījusi ilgstošu cīņu

ar «pilsoņu" privillēģētiem komunālās

iekārtas iestitūtiem, kas tiem deva ie-

spēju gadsimtiem ilgi aizstāvēt savas

saimnieciskās politiskās pozicijas
ß
.

Ilgu laiku Rīgas «pilsēta" tāpēc izvai-

rījās no kaut kādas tuvākas saistības

ar savām nomalēm.

Krievijas valdība, kaut gan visumā Rī-

gas privilēģijām labvēlīga, tomēr bei-

dzot nevarēja vairs uzskatīt šādu stā-

vokli par normālu, ja tie ārpilsētu ra-

joni, kuru apbūve vietām jau bij pie-

ņēmusi priekšpilsētu raksturu, vēl il-

gāk atrastos ārpus pilsētas interešu sfē-

ras. Uz valdības rīkojuma pamata 1786.

gadā Pārdaugavas ārpilsētas rajonus:
Klīversalu un daļu no tagadējā Torņ-
un Āgenskalna kā t. s. «trešo priekš-
pilsētu" (divas pirmās bij Pēterburgas
un Maskavas priekšpilsētas) oficiāli

pievienoja Rīgas pilsētai 9.

Šis notikums nozīmīgs Rīgas izbūves

gaitās tāpēc, ka tas lauza līdzšinējo pil-
sētas territorijas paplašināšanas prin-

cipu, pēc kura pievienojamās priekšpil-
sētas bij jo cieši saistījušās ar centrālo

daļu apbūves un fortifikācijas ziņā.
Kaut gan Rīga arī turpmāk vēl palika
kā ievērojams cietoksnis, tomēr viņas
būvnieciskā attīstība sāka aizvien pla-
šāk emancipēties ārpus nocietinājuma
līnijas. Tikai XVIII. g. s. labā krastā

pievienotās ārpilsētas dabūja provizo-

risku nocietinājumu ar vaļņiem un pa-

lisādēm. (Sal. pievienoto «Pārskata karti

par Rīgas izbūves novada vēsturisko at-

tīstību").
1828. gadā sastādīja visa vecā pilsētas

rajona un jaunpievi ēnoto priekšpilsētu

kopēju plānu un līdz ar to oficiāli no-

teica robežas Rīgas «pilsētas territo-

rijai", resp. «izbūves novadam", kurš

kā t. s. «pilsētas policijas iecirknis"

(Stadtpoliceibezirk) tagad sasniedza

kopplatībā ap 5120 ha (resp. 4150 ha,

neieskaitot Daugavu).

Šis novads tomēr atdministrātīvās ie-

kārtas ziņā nebij viengabalains. Viņā
atradās jau agrāk minēto 9 «bruņinie-

cības muižu" zemes, kuras tikai pa da-

ļai bij padotas vispārējiem kommūnāiās

pašvaldības rīkojumiem, bet galvenām
kārtām stāvēja guberņas pārvaldes

(Landesverwaltung) pārziņā; tāpēc iz-

būves politikā šie rajoni bij un palika

kā izņēmums un arī turpmāk allaž no-

robežojās no pārējās pilsētas territo-

rijas būvnieciskajām izveidošanas gai-

tām.

Ārpus «pilsētas policijas iecirkņa" atro-

došās patrimoniālapgabala zemes sastā-

dīja t. s. «lauku policijas novadu"

(Landpoliceibezirk), kopplatībā ap

67960 ha, kurš savukārt sadalījās divās

katēgorijās: lielāko daļu (apm. 55800

ha) sastādīja t. s. «muižu iecirknis",

kas sastāvēja no pilsētai piederošo 6

muižu zemēm, kuras saimnieciski gan

saistījās ar pilsētu, bet administrātīvi

bij padotas 4 lauku pagastiem; mazāko

daļu (apm. 6780 ha) iztaisīja t. s. «nu-

muru iecirknis", kurā bij ieskaitīti dau-

dzie atsevišķie, no pilsētas zemēm pri-

vātīpašumā pārgājušie, mazāki saimnie-

cību, resp. apbūves streijgabali 10
.

Šādi apstākļi Rīgas izbūves territori-

jas un patrimoniālapgabala zemju ie-

kārtā pastāvēja ilgāk kā pussimts ga-

dus, līdz XIX. g. s. 80-iem gadiem, kad,

ievedot bij. Baltijas guberņās jaunos

Krievijas (1870. gada) «Pilsētas noliku-

mus" un attiecinot tos 1877. gadā uz
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Rīgu, pacēla jautājumu par pilsētas jau-

nām izbūves, resp. administrātīvām ro-

bežām, jo ne tikai iedzīvotāju skaits pa

pēdējiem 50 gadiem bij ievērojami au-

dzis, bet arī visa pilsētas izbūve bij ņē-

musi jaunu virzienu ll
.

Jaunā attīstības posmā Rīga iegāja ar

sava cietokšņa likvidēšanu. Laikā no

1857. līdz 1863. g. izzuda kopš XVI. g. s.

pastāvošie nocietinājumi (vaļņi, skans-

tis, grāvji) ap vecpilsētu, jo kā pārdzī-

vots anachronisms tie bij spiesti kapitu-

lēt lielpilsētas iekārtas progresējošo

prasību priekšā.
Jūras tirdzniecība — svarīgākais fak-

tors Rīgas pastāvēšanas un labklājības

gaitās — bij tādā mērā gājusi plašu-

mā, ka vajadzēja izbūvēt pavisam jau-

nus ostas rajonus, tāļu lejup Dauga-

vā, pie Mīlgrāvja un Bolderājā. Arī

apbūve priekšpilsētās un nomalēs ar

katru gadu paplašinājās. Viss tas pra-

sīja revidēt vecos izbūves noteikumus,

kuri pastāvēja vēl no tiem laikiem, kad

Rīga bij tikai vidēja provinces pilsēta.
Pilsētas administrātīvajā apgabalā pa

pēdējiem gadu desmitiem arī notika da-

žas pārmaiņas, jo sakarā ar 1858. ga-

dā izvesto pilsētas un nomaļu apbūvēto

rajonu jaunuzmērīšanu, mazliet pārkār-

toja «pilsētas policijas" novada robežas,

pievienojot viņām dažas jaunizaugušās,
bieži apdzīvotās vietas, un pieskaņojot

agrākās, šēmatiskos vilcienos iezīmētās,

izbūves novada robežas atsevišķo zemju

īpašumu vienību robežām. Tāpat pil-

sētas policijas novadā ietilpināja daļu

no «bruņniecības muižu" zemju apbū-

vētiem rajoniem, kaut gan citādi tie pa-

lika joprojām norobežoti no pilsētas

pašvaldības. Racionālā lielpilsētas saim-

niecībā šādu stāvokli vairs nevarēja uz-

skatīt par normālu.

Sakarā ar to, pilsētas valde un vairākas

pilsētas domes kommisijas pag. g. s.

80-os gados atkārtoti nodarbojās ar iz-

būves, resp. administrātīvā novada ro-

bežu pārkārtošanas jautājumu 32
.

Pēc gandrīz 10 gadu ilgām prelimināri-

jām, 1887. gadā pilsētas dome pieņēma

projektu, kurš izbūves novada zemju
izmantošanā paredzēja trīs sadalījumus.
Pirmā t. s. «Šaurākā apbūves rajonā"

ieskaitīja visus jau apbūvētos gabalus.
Šis rajons ieņēma ap 5580 ha un saim-

nieciski-administrātīvā ziņā tam vaja-

dzēja atrasties pilsētas pašvaldības or-

gānu pārziņā.

Otrā, t. s. „Paplašinātā izbūves rajo-

nā", ieskaitīja agrāko «numuru iecir-

kni"; trešo zemju grupu sastādīja

patrimoniālapgabala agrākā «muižu no-

vada" lauksaimnieciski izmantotās ze-

mes.

Šis projekts visumā labi atbilda toreizē-

jām Rīgas izbūves attīstības prasībām,

un to arī iesniedza 1887. gada beigās

Krievijas valdībai apstiprināšanai, pie-

vienojot iesniegumam arī memorandu

par apbūves rajonā ietilpstošo «bruņ-
niecības muižu" zemju privilēģiju at-

celšanas nepieciešamību.

Aiz dažādiem iemesliem šis iesniegums

valdības instancēs 10 gadu laikā tālāk

nevirzījās un galu galā tā arī palika

nenokārtots.

Kad 1898. gadā — sakarā ar pilsētas
policijas institūta iekārtas reorganizē-
šanu — pilsētas valdē pacēlās jautājums

par administrātīvo orgānu darbības ra-

jonu sadalījumu, tad atdūrās uz šo ne-

nokārtoto pilsētas administrātīvā apga-

bala lietu. Tad izrādījās, ka lietas ie-

ilgšanai ir bijusi arī sava labā puse —

pieaugums pilsētas apbūves kontingen-
tā, kādu uzrādīja ārpilsētas šo pēdējo
10 gadu laikā, kā arī temps, kādā tas

bij attīstījies, rādīja, ka savā laikā jo

plaši domātās izbūves novada robežas

tomēr novilktas par šauru. Šis apstā-
klis nepārprotami liecināja, ka Rīgas

turpmākās attīstības gaitās vajadzēs rē-

ķināties ar daudz plašāka vēriena mē-

rogu, nekā parasts.

Sakarā ar tirdzniecības un rūpniecības

straujo uzplaukumu, iedzīvotāju skaits

1897. gadā bij pieaudzis līdz 280,000, un

apbūvētie rajoni izplētās jau ārpus 1887.

gada projekta robežām. levērojot šos
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apstākļus, Rīgas pilsētas valde, neska-

toties uz to, ka viņas iepriekšējais 1887.

gada iesniegums nebij apstiprināts, to-

mēr 1898. gadā atkal iesniedza Krie-

vijas valdībai jaunu projektu, kurā ad-

ministrātīvo apgabalu bij paredzēts pa-

plašināt līdz 9330 ha.

Kaut arī šim projektam nesagaidīja ofi-

ciālu apstiprinājumu, tomēr neoficiāli

pilsētas pašvaldība šo 9330 ha novadu

turpmāk uzskatīja par savas saimnie-

ciskās un administrātīvās rīcības inte-

rešu sfēru, jo viņā ietilpa svarīgie ostas,

rūpniecības un mājokļu izbūves ra-

joni 13
.

Vienīgais šo pilsētas iesniegumu tie-

šais panākums bij tas, ka 1899- gadā ar

īpašu likumu Krievijas valdība piecas

(no deviņām) «bruņniecības muižas"

pievienoja pilsētas territorijai 14
.

Seši gadi vēlāk (1905. gadā) pilsētas
valde atkal pacēla nenokārtoto admi-

nistrātīvā apgabala robežu jautājumu,

un, izdarot iepriekšējā 1898. gada pro-

jektā dažus sīkākus papildinājumus, ar

kuriem projektētais administrātīvais no-

vads pieauga līdz 9850 ha, — no jauna
iesniedza šo projektu Krievijas val-

dībai.

Šī iesnieguma liktenis bij tāds pat kā

iepriekšējo: viņš novilcinājās valdības

instancēs atkal gandrīz 10 gadus un

tad, iesākoties pasaules karam, protams,

pilnīgi apklusa.
1917. gadā Rīga nāca zem Vācijas mi-

litārās okupācijas.

Okupācijas administrācija, izprotot Rī-

gas pilsētas nozīmi starptautiskā saim-

nieciskā dzīvē un cerot Rīgu arī turp-
māk polītiski saistīt pie Vācijas, —ar

tālredzīgāku vērienu, nekā Krievijas
valdība, — gribēja sekmēt pilsētas iz-

būves attīstību, nokārtojot izbūves ro-

bežu jautājumu tā, kā to prasīja Rī-

gas intereses. 1917. gada beigās Rīga
dabūja administrātīvā apgabala jaunās

robežas, kuras ieslēdza jau apaļus
14,000 ha.

Šis novads tāds pastāvēja tikai divus

gadus.

Nodibinoties Latvijas valstij, 1919. ga-

dā pilsētas pašvaldība, pieskaņojot šī

novada robežas zemju vienību saim-

nieciskās izmantošanas iedalījumam, re-

ducēja administrātīvā apgabala platību

pagaidām uz 12,800 ha, kamēr turpinā-

jās ar Latvijas valdību ievadītās saru-

nas par administrātīvā apgabala galī-

gām robežām. Šajā apgabalā tagad pa-

redzēja ietilpināt arī nomaļu visus at-

tālākos apdzīvotos rajonus, kā arī tā-

dus patrimoniālā apgabala lauku no-

vadus, kuri, pēc sava stāvokļa, bij no-

zīmīgi jaunu ostas un rūpniecības ra-

jonu izbūvei.

Pēc vienošanās ar valdību par robežu

galīgo līniju, ministru kabinets 1922. ga-
da 24. oktobrī (1919- gada 16. jūlija
likuma kārtībā) izdeva — «Noteikumus

par Rīgas pilsētas administrātīvām ro-

bežām" — saskaņā ar kuriem Rīgas
kommūnālai pašvaldībai saimnieciskā,

administrātīvā un izbūves polītikas zi-

ņā padotais novads pieauga uz

20580 ha 15
.

Šos noteikumus pēc tam galīgi pieņēma
Saeima un kā «Likumu par Rīgas ad-

ministrātīvām robežām" izsludināja
1924. gada 20. februārī.

Trīs gadus vēlāk, uz vietējo iedzīvo-

tāju ierosinājuma pamata, ar 1927. gada
11. jūnija «Likumu par Rīgas pilsētas
administrātīvo robežu paplašināšanu",
— Rīgai vēl pievienoja «Jaunciema"
bieži apdzīvoto vietu ziemeļaustrumu

nomalē pie Ķīšezera. Administrātīvais

apgabals ar to ieguva jaunu pieaugumu

par apm. 500 ha 16
.

11.

Rīga kādreiz ir nosaukta par «Austru-
mu Hamburgu". Ar to gribēts pastrī-

pot viņas nozīmi pasaules tirdzniecī-

bā. Tas saprotams, ja ievērojam, ka

Rīgai no laika gala ir piekritusi vēstu-

riskā misija — būt par vidutāju starp-

tautiskā preču apmaiņas gaitā starp Ei-

ropas rietumiem un austrumiem.

XIX. g. s. otrā pusē un XX. g. s. sā-

kumā, līdz pat pasaules karam, Rīgas
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ārējās tirdzniecības bilance uzrāda no

gada uz gadu progresējošu pieaugu-

mu
17
. Tāpat arī viņas rūpniecība.

Sevišķi pēc 1894. gada, kad sāka iz-

pausties bij. Kreevijas valsts ārējās

tirdzniecības un muitas politikas ie-

spaids, atzīmējams straujš rūpniecības

un arī tirdzniecības uzplaukums 18
,
kura

rezultātā bij Rīgas iedzīvotāju skaita

(1913. gadā) pieaugums pāri pusmiljo-

nam
19

.

Sekojošais pasaules karš Rīgas rūpnie-

cību pilnīgi iznīcināja, bet tirdzniecību

paralizēja.
Kā karš, tā vēlāk politiskās jukas Rī-

gas labklājību satricināja pašos pama-

tos. 1920. gadā tāpēc iedzīvotāju skaits

izrādījās noslīdējis uz apm. 180,000 cilv.,

t. i. apmēram tikpat kā 1880. gada sā-

kumā. Ar karu un tā sekām Rīga bij
it kā atsviesta savās attīstības gaitās

par kādu pus gadu simtu atpakaļ.

Šobrīd, kad pagājuši tikai nedaudz ga-

du kopš Rīgas administrātīvā apgabala

pēdējās paplašināšanas, ar ko tas pie-

auga uz vairāk kā 200 kvadrātkilom-

triem, varētu likties par pāragru runāt

atkal jau par pilsētas territorijas papla-

šināšanu, jo pat paviršs pārskats par

tagadējā administrātīvā apgabala stā-

vokli liecina, ka viņa lielo daļu apbūve
vēl nemaz nav skārusi; arī pašreizējais

iedzīvotāju skaits tuvu vēl nesasniedz

priekškara skaitli, un kas attiecas uz

rūpniecību un tirdzniecību, šai ziņā Rī-

ga stāv tālu no pirmskara laikmeta sa-

sniegumiem.

Ar visu to būs skaidrs, ka tagadējie
Rīgas saimnieciskās dzīves faktori ne-

būs tie, kas prasītu izbūves novada ro-

bežu revidēšanu, resp. paplašināšanu ar

jaunu rajonu pievienošanu.

Bet kas tad liek mums tomēr tagad
jau domāt par Rīgas izbūves territorijas

paplašinājuma problēmu?

Protams, ka šāda problēma var uzpel-
dēt tikai pieejot Rīgas izbūves jautā-

jumam ar tālākas nākotnes mē-

rogu un apskatot, turklāt, visas izbūves

tālākās gaitas zem cita pilsētas ie-

kārtas veidojuma skata leņķa, nekā

tas darīts līdzšinējā Rīgas izbūves

praksē.
Nākotnes pētīšana un it sevišķi pilsētu
nākotnes prognoze, pa laikam, nav pa-

teicīgs uzdevums. Bet tāpat kā visma-

zākā, racionāli nostādīta, saimniecības

vienība nevar attīstīties bez iepriekš

nozīmētas plānveidīgas darbu kārtības,

tāpat un vēl lielākā mērā, šo saimnie-

cisko integrējošo sastāvdaļu kopvieno-

jums — pilsēta —

nevar augt un izvei-

doties par visās savās sastāvdaļās koor-

dinētu organismu, ja iepriekš tai ne-

būs nospraustas vadošās pamatlīnijas,
nebūs noskaidrotas nākotnes iespējamī-

bas, novērsti varbūtējie šķēršļi un no-

drošināta attīstību veicinošo faktoru

plaša izmantošanas iespējamība.
Es neuzskatu šeit par savu uzdevumu

operēt ar skaļrunīgiem skaitļiem, kas

smelti no ārzemju pilsētu raksturoju-
miem un statistiskām; tie lieku reizi

tikai varētu pastrīpot to, ka «urbanizā-

cijas" process, kurš iestājās Eiropā un

Amerikā pagājušā gadsimtenī, un kurš

dažos gadījumos (p. p. Ziemeļ-Ameri-
kas savienotās valstīs) uzrāda tīri pār-

steidzošus rezultātus pilsētu pieaugu-
ma ziņā, — vēl nemaz nerāda, ka tas

būtu jau sasniedzis savu kulminācijas
punktu. Un ir pašlaik grūti pat vērot,

cik tālu šeit būs vilktas iespējamību
robežas. Bet būs no svara papētīt mū-

su pašu zemes «urbanizācijas" problē-

mas, un vispirms, protams, Rīgas —

mūsu «starptautiskā mēroga" lielpilsē-

tas — attīstību sekmējošos faktorus.

Katras pilsētas paplašināšanas vajadzī-

bu nosaka viņas iedzīvotāju skaita pie-

augums; tas visskaidrāk arī izteic vi-

ņas latento «dzīvības spēku".
Par Rīgas iedzīvotāju skaita augšanas

gaitām kā agrākos tāpat arī pē-

dējā laikā ir vākti un kopoti daudzpu-

sīgi materiāli, kas tagad mūsu ievē-

rojamāko statistiķu apstrādāti, sniedz

mums ne tikai labu izpratni par Rīgas
līdzšinējo attīstību, bet dod arī datus

priekš viņas turpmākās izbūves pro-
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blēmu risināšanas. Sakarā ar to attie-

cībā uz nākamo iedzīvotāju skaitu Rī-

gā es atbalstos uz tiem slēdzieniem,

kādi doti no Rīgas kommūnālo iestā-

žu statistiķiem un zinātniekiem dažā-

dos statistiskos publicējumos. Prof. Ba-

lodis, ļoti apdomīgi pieejot pie šī jau-

tājuma, pielaiž vienu miljonu, kā ie-

spējamo iedzīvotāju skaitu Rīgā nāka-

mos 80 gados; [M. Skujenieks rēķinās pat

ar IV2 miljoniem tanī pašā laika sprī-

dī. Rīgas pils. statistiskās nozares va-

dītājs H. Pārns iet vēl tālāk: pa-

matojoties uz salīdzinošiem statisti-

skiem datiem, — ar kuriem viņš, starp

citu, pierāda to ievērības cienīgo faktu,

ka Rīga pirmskara laikā ātrāk attīstī-

jās kā desmitas citas lielpilsētas, —

viņš nāk pie slēdziena, ka Rīgas „vie-

tējo" iedzīvotāju skaita «dabīgais" pie-

augums (vid. par 0,8% gadā) kopā ar

„ārējo" pieaugumu no ienācējiem pil-

sētā (kas lielpilsētā normāli būtu ap

2% gadā), — dotu jau pēc 50 gadiem

Rīgā, apaļi, pusotra miljona iedzīvo-

tāju
20

.

Te, protams, varētu būt dažādas do-

mas par to, vai Rīgas attīstība ies šā-

dus vai citus ceļus, vai tā noritēs nor-

mālā, ātrākā vai gausākā tempā. Bet ne-

kad mēs nedrīkstētu piemirst tos pie-

dzīvojumus, ko ar savu izbūves un it

sevišķi ar iedzīvotāju skaita pieaugumu

Rīga mums sagatavoja vēl nesenā pa-

gātnē, t. i. pirmskara perioda pēdējā

pusotrā gadu desmitā. Lai atceramies

tik, ka tanī laikā Rīga pārauga visus,

savā laikā arī par tālu ejoši domātos

projektus, un samērā īsajā laikā, no

1897. līdz 1913. gadam, savu iedzīvotāju
skaitu no 250,000 dubultoja uz 500,000

dvēselēm I

Ja šobrīd Rīgas lielrūpniecība vēl pa

lielākai daļai guļ drupās, ja viņas ostas

apgrozījumi nevar vēl mēroties ar

priekškara laikmeta sasniegumiem, ja

iedzīvotāju skaits līdz šim nav vēl sa-

sniedzis pirmskara apmērus, tad tas to-

mēr nevar būt par iemeslu norobežo-

ties no nākotnes izbūves problēmām.

Pilsētai ar tādu starptautisku nozīmi

kā Rīgai, šāds pamiruma stāvoklis ir

uzskatāms par pārejošu parādību. Ag-
rāk vai vēlāk viņai neizpaliekoši at-

kal nāks atplaukums; to viņai garantē
tas izcilus ģeogrāfiskais stāvoklis, kā-

du tā ieņem pasaules tirdzniecības sa-

tiksmes ceļu tīklā. Tāpat arī viņas rūp-
niecības jaunizbūvei zīmētas plašas nā-

kotnes izredzes, pateicoties tiešajiem jū-

ras un tālās austrumu aizmugures pie-

vedceļiem, kā arī ņemot vērā lēta dzi-

nējspēka iegūšanas iespējamību projek-
tētās Daugavas hidroelektriskās ietai-

sēs. Un ir jau zīmes, kas norāda uz

šāda atplaukšanas laikmeta tuvo-

šanos.

Ja par tādu pazīmi negribētu uzskatīt

Rīgas iedzīvotāju skaita ātro pieaug-
šanu pēdējos desmit gados par gandrīz

100%, — tad viņas jūras tirdzniecības

ikgadējais pieaugums 2l
,

kā arī tā in-

terese, ko pēdējos gados ārzemju ka-

pitāls sāk izrādīt rūpniecības izbūves

jautājumā Rīgā, — norāda uz to, ka

ar karu izsauktais starptautiskās saim-

nieciskās dzīves krizes laikmets ir pār-

ciests, un pamazām atkal iestājas nor-

mālās attiecības.

No mūsu vērības un izpratnes atkarā-

sies Rīgas labāka nākotne; pie tam lie-

lā mērā no tā, vai laikus būs saga-

tavoti ceļi pilsētas racionālai izbūvei.

Ka šāda izpratne pastāvētu tikai šaurā

speciālistu saimē, tas vēl nepietiek tādu

lielu uzdevumu reālizēšanai; no svara

ir, ka arī sabiedriskā doma ieinteresē-

tos šai lietā. Kā piemērs te būtu at-

zīmējams ierosinājums, ar kādu viena

no Rīgas lielākām saimnieciskām orga-

nizācijām — Rīgas biržas komiteja
nāca atklātībā jau dažus gadus atpa-

kaļ, un kurā tika pastrīpota nepiecie-
šamība nodrošināt laikus rūpniecības

un ostas izbūvei nākotnē vajadzīgās

zemju platības, aizrādot blakus tam

arī uz līdzšinējās izbūves trūkumiem 22
.

Pieejot tagad šinī apcerējumā uzstādī-

tās izbūves problēmas risināšanas tech-

niskai pusei, vispirms būs jānoskaidro
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jautājuma otrā daļa: kāda „kapācitāte"

jeb izbūves tilpums ir Rīgas tagadē-

jam pilsētas administrātīvām apgaba-

lam, jeb, ar citiem vārdiem, — ciktāl

nākotnes izbūves prasības sedzas ar ta-

gadējā izbūves novada izmantošanas ie-

spējamībām?

Apskatam par pamatu, saskaņā ar

iepriekšējo, pieņemts Rīgas iedzī-

votāju skaits uz pusotra miljona. Rī-

gas apstākļiem šis skaitlis domājams

itin labi piemērots un nekādi nav uz-

skatāms par pārspīlētu; pie tam no pil-

sētas būvniecības technisko problēmu

atrisinājuma viedokļa ir gluži vienal-

ga, vai šis skaitlis būs sasniegts 50 ga-

dos, vai agrāk vai vēlāk.

Pirms kara visā Rīgas apbūvētā nova-

dā bij nomitināti — labi vai slikti —

pāri par pusmiljona iedzīvotāju; pie-

ņemsim, ka šis iedzīvotāju skaits arī

turpmāk varēs turpat rast sev mājokļus;
kur un kā nu nomitināt pārējos vienu

miljonu iedzīvotājus? kur iekārtot vi-

ņiem darba, dzīves un atpūtas vietas

saskaņā ar progresējušām jaunlaiku sa-

biedrisko labierīcību prasībām?

Pilsētas izbūves iekārtas veidojumu var

iespaidot daudzi un dažādi faktori; šeit

es gribu izcelt tos, no kuriem atkarājas
visas izbūves pamatjautājums: vajadzī-

gais territorijas apjoms. Šie faktori ir:

1) zemes sugas īpašības, un, 2) izbūves

sistēma.

Rīgas un apkārtnes zemju orografiski-

ģeoloģiskā puse ir jau pietiekoši no-

skaidrota 23
,

tā ka pie tā šeit uzkavēties

būtu lieki. Bet līdz šim vēl trūka šo

zemju novērtējums no pilsētas būvnie-

cības viedokļa.
Zemāk sekojošā aprakstā un klāt pie-
liktās kartēs: «Zemju sugu pārskata
kartē" un «Zemju mitruma stāvokļa
pārskata kartē", kā arī ,-Absolūto aug-
stumu (hvpsometriskā) pārskata kar-

te" nu dots šads Rīgas apkārtnes
novadu zemju raksturojums, kurš sa-

stādīts uz pēdējo gadu rekognoscē-
jumu pamata.

Atskaitot dažus īpatnējus gadījumus,

kad ar t. s. inženierbūvēm vajag iet dziļi

zemē, — vislielākais pilsētas celtņu dau-

dzums, t. s. civīlbūves, skar samērā ne-

lielus grunts dziļumus.
Sakarā ar to virsējo zemju kārtu

fizikāli-ķīmiskām īpašībām būs jāpie-

griež lielāka vērība, sevišķi zemes,

resp. augsnes sastāvam un mi-

truma, resp. gruntsūdeņa stā-

voklim.

Līdz ar to šeit kristu svarā tikai allu-

viālās kārtas, pie kam kā dziļāko ho-

rizontu varētu pieņemt uz apm. 7,0

mtr.; lielākā gadījumu daudzumā tomēr

pietiks rēķinoties tikai ar apm. 2,0 mtr.

dziļumu, jo šādus dziļumus vēl skar

ēku pamati.

Izejot no šāda viedokļa, ir sastādītas

divas pirmās augšā minētās pārskata

kartes, kuras uzskatāmas kā mēģinā-

jums pirmo reizi sistēmatiski raksturot

un klasificēt Rīgas izbūves novada ze-

mes, resp. viņu īpatnības pēc node-

rīguma pilsētas apbūvei.

Šādā uztverē, kā galvenās, Rīgas ap-

kārtnē dominējošās, būtu atzīmējamas

sekošas zemju sugas:

1) Smiltājs, vaļējas kāpas.

Šīs formācijas Rīgas apkaimē sastopa-

mas diezgan bieži. Agrāk tās būs bi-

jušas izplatītas daudz vairāk: to liecina

vecie Rīgas plāni, par to min arī tautas

dziesma
„...

visapkārt smilšu kalni, pate

Rīga ūdenī..."

Tagad vaļējie smiltāji gadu no gada

samazinājās, jo daudzās vietās tos sedz

jau apbūve vai dažādas kultūras. Bet

cik šādi vaļēji smiltāji, resp. kāpas var

būt arī draudoši apdzīvotām vietām,

par to liecina gaiši ne tikai tie postīju-

mi, kādus nodara «ceļojošās kāpas",

piem.: Vecākos un Mīlgrāvja meža no-

vadā, bet arī bieži apdzīvotās vietās,

piem.: Nordeķos un Ziepniekkaļnā, kur

dažiem gruntsgabaliem un ēkām draud

pilnīgs apbērums.

Jo plaši atsegti smiltāji, veselu grē-

du veidā ir sastopami Rīgas ziemeļree-
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tumu apkaimē, starp Bolderāju un Liel-

upi, kur tie pamazām virzās Spilves lī-

dzenumā.

Tā kā šīs kāpas sastāv no sterilas mā-

riņas smilts, tad viņu nostiprināšana

ar audzes segkārtu ir visai grūta un

prasa daudz pūļu un līdzekļu; tāpēc arī

racionāla cīņa ar viņām līdz šim nav

izvesta vajadzīgos apmēros.

Apbūvei šādus rajonus var izmantot ti-

kai pa daļai. Ja smiltājs ir samērā lī-

dzens, tad vietējo mikroreljefu var diez-

gan viegli piemērot slēgtai pilsētas ap-

būvei, kā tas starp citu noticis Rīgas
Vidzemes un Latgales priekšpilsētu ra-

jonos, kur agrākos laikos vecās kārtis

uzrāda jo plašus smilšu klajumus, kādi

tur vēl tagad vietām sastopami, piem.:

rajonā ap centrālcietumu.

Sliktāki lieta stāv ar augstajām vaļējo

kāpu grēdām. Daudzie pauguri un ie-

lejas apgrūtina ļoti ielu un ēku izbū-

vi, bet dziļie grunts ūdeņu līmeņi vie-

tējās akās un sterilā smilts savukārt

kavē sekmīgas dārzsaimniecības attīstī-

bu šādos rajonos.

Mazākus kāpu paugurus dažos gadīju-
mos varēs planēt, izmantojot smilti kaut

kur tuvumā zemāku vietu un ielu uz-

pildīšanai. Tādā ceļā būtu iespējams

likvidēt lietderīgā kārtā, piem.: Ziep-
niekkaļnā klejojošās smiltis, uzberot ar

tām tuvējos zemos, iepurvainos Ķīlvei-
na grāvja atteku rajonus ap Fridriķa
muižu un Šlotmakera salu. Tāpat arī

klajos smilšu laukus Nordeķos, starp

Buļļu un Slokas ielām un, pa daļai, arī

vaļējās kāpas starp Eiženijas un Purva

ielām varētu likvidēt, izmantojot smilti

ielu būvē un zemo iepurvaino vietu uz-

bēršanai tuvākā apkaimē.
Kas nu attiecas uz plašajiem kāpu nova-

diem pie Bolderājas un Vecmīlgrāvja,
kur kāpas vietām sasniedz 20 un vai-

rāk metru augstumu, tad tie, kā apbū-

vei nederīgi, no izbūves zemju platībām

jāstrīpo, atstājot tos pagaidām rezervē

vai izmantojot tos pēc vajadzības da-

žādiem techniskiem uzdevumiem, piem.:

afūdeņu tīrīšanas lauku ierīkošanai tu-

vēja Bolderājas rūpniecības rajona va-

jadzībām.

2) Kūdrāji un zāļu purvi.

Rīgas apkaimē šo zemju sugas sastopa-

mas visai bieži. Piemēram: ļoti pazī-

stami plašie «Tīreļa purvi", kuri piero-

bežo pilsētas rajoniem dienvidu-rietu-

mu nomalē. Bet ievērojams daudzums

šāda tipa zemju sastopams arī pašā ad-

ministrātīvā apgabalā.
Dažās vietās, sakarā ar attīstošos zem-

ju kultūru un sekojošo apbūvi, seklā-

kie kūdrāji ir jau lielākā mērā pārvei-

doti: minerālizējušies un samaisīti ar

augsni, un tāpēc zaudējuši kūdrāju īpa-

šības, kuras, vispārīgi, nav piemērotas

pilsētas apbūves prasībām, techniskā,

sanitārā un higiēnas ziņā.

Kūdra viegli uzsūc šķidrumu, un tanī

piejauktās sastāvdaļas. Tāpēc kūdra

viegli piesātināma dažādām vielām, bet

loti grūti no viņām atsvabināma. Ir

pazīstama lieta, ka bieži apdzīvotās vie-

tās, kur nav slēgtas kanāiizācijas un

ūdens piegādes, dažas epidēmijas, kā:

dizentērija, cholera, tīfs, — jo ātri iz-

platās un ir grūti apkarojamas. Reizē

ar to konstatēts, ka tas stāv sakarā ar

zemes virskārtas inficēšanu no slimajo

izkārnījumiem: slimības dīgli līdz ar

mitrumu tiek uzsūkti kūdrā un tādā

ceļā to piesātina tik dziļi, ka ar grunts-

ūdeņiem nonāk ūdens smeļamās akās.

Arī techniskā ziņā kūdrāji rada daudz

grūtību: ielu nostiprināšana prasa

daudz lielākus izdevumus, nekā smilšai-

nā zemē; ielu un grunts nosusināšana

ar seklākiem vaļējiem grāvjiem, kas

dažkārt no svara klaji izbūvētos no-

maļu rajonos, — kūdras slāņos sagādā
daudzas neērtības; tāpat arī dārzu ie-

kopšana kūdrājos pie klajas „dārzu pil-

sētu" veidīgas izbūves prasa ilgāku in-

tensīvu kultivēšanu. Sakarā ar to kū-

dras zemju izmantošana pilsētas ap-

būves ziņā visumā būs stipri ierobe-

žojama: tā stāvēs tiešā atkarībā no kū-

dras slāņu dziļuma un «vecuma**.
Seklākus par 0,5 m biezus slāņus var
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pamazām sastrādāt augsnē, pēc kam

tad šādas zemes varētu piemērot kla-

jai apbūvei ar plašākiem dārziem. Dzi-

ļākus slāņus, skatot pēc kūdras sastā-

va, resp. „vecuma", dažreiz ir izdevī-

gāki norakt, apmainot pret smilts uz-

bērumu, pēc kam to var apbūvēt. Me-

trus divi un dziļāki kūdrāji no apbūves

izslēdzami; tie, skatot pēc viņu sastā-

va, izmantojami kā dedzināmais mate-

riāls (Zolitūdē un Tīreļa purvā), jeb
tie būs jāatstāj zem attiecīgām purvu

kultūrām (piem.: Purvciemā, kur dzi-

ļums vietām pārsniedz 5,0 m) 24
.

Apskatot attiecīgo zemju virskārtu rak-

sturojošo karti, mēs redzam, ka kū-

drāji, lielāku vai mazāku baseinu vei-

dā, ir izkaisīti pa visu tagadējo izbūves

novadu. Seklākie no tiem ir jau mine-

rālizējušies un pa daļai arī apbūvēti

(piem. Annas muižas rajonā, kur ne-

sen vēl uz pilsētas zemēm iekārtoti

vairāki jauni apbūves gabali dzīvokļu

kooperātīvam „Imanta); turpretim, dzi-

ļākie, joprojām paliek no apbūves iz-

slēgti.

3) Segtā smiltaine.

Pie šīs grupas pieskaitītas dažāda sa-

stāva augsnes segtas irdenas zemju su-

gas ar dominējošām minerālām sastāv-

daļām.

Par irdenas smilšainas grunts īpašībām

attiecībā uz noderīgumu apbūvei vēl

dažus gadus desmitus atpakaļ valdīja
pretēji uzskati. Zem vācu lielā higiē-

niķa v. Pettenkofera mācības — t. s.

„Bodenteorie" — iespaida par t. s. „mi-

azmatiskām slimībām", bij nodibinājies
pie vienas zinātnieku daļas uzskats par
irdenu zemju sugu kaitīgo lomu pie da-

žādu epidēmiju izcelšanās. Tagad, līdz

ar plašākiem pētījumiem par epidēmi-
ju īstajiem cēloņiem - - sīkbūtnēm, vi-

sa «miazmatiskā teorija" zaudējusi sa-

vu pamatojumu, un, līdz ar to, pret
irdenajām minerālām zemju sugām:
smiltaini, granti v. t. 1. celtie aizsprie-
dumi atkrīt kā nedibināti. Šādas ze-

mes īstenība varam uzskatīt par vērtī-

gākām apbūves ziņā 25
.

4) Dumbrainās noguļu kārtas,

Te mums būs darīšana ar saldūdeņu

piesērējumiem upju un ezeru gultnēs

un attekās. Skatot pēc šo formāciju
mitruma satura, resp. noguļas kārtu

blīvuma, grozās arī šādu zemju apbū-

ves izmantošanas iespēja. levērojot to-

mēr apstākli, ka šādas vietas rodamas

aizpurvotās vietās, — viņas parasti

mēdz būt ar tik niecīgu līmeņa kritumu,

ka dabīgā ceļā viņu nosusināšana, resp.

grunts ūdeņu līmeņa pazemināšana līdz

apbūvei nepieciešamā dziļuma — ir pā-

rāk grūta. Plašāki apgabali šādu zemju

ir sastopami Spilvē, kur tie noslēdz Ba-

bītes ezera kādreizējo seno atteku, pāri

„Slēperu" purviem, līdz Daugavai. Šīs

vietas stāv zem Daugavas līmeņa iespai-

da, jo pie augsta ūdens stāvokļa pa

lielākai daļai pārplūst. Uzlabot šīs ze-

mes, lai piemērotu apbūves prasībām,
varētu ar samērā augstāku refulējumu,
kas prasītu visai lielus līdzekļus. Bet

ņemot vērā, ka Spilves rajons ietilpst

projektētā Rīgas rūpniecības ostas iz-

būves territorijā, apbūves nomitināša-

nai tas arī nav rezervējams.

Līdzīga rakstura zemes mazākos apmē-

ros sastopamas arī pie Sarkandaugavas
attekas (tagadējās pilsētas ganībās aiz

centrālās preču stacijas); tālāk vēl:

pie Ķīšezera (starp Dragūnmuižu un

Čiekurkalnu), pie Ķīlveina grāvja atte-

kām (ap Šlotmakera salu), tagadējā «Uz-

varas parkā" (gar Āgenskalna augsto

kraujmali) un dažās citās vietās. Arī

Daugavas zemie piesērējumi un sēkļi un

zemās salas ap grīvu un vecajās atte-

kās pie Mīlgrāvja, Bolderājas un Rī-

nūžiem apbūves ziņā nevar krist svarā,

jo tie ietilpst projektētā tirdzniecības

ostas izbūves territorijā.

Kas nu attiecas uz pārējām plānā izcel-

tām zemju grupām: mālzemi un ak-

menāju, tad tās tagadējā pilsētas no-

vadā reprezentētas samērā tik mazos
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apmēros, ka jūtamu iespaidu uz apbū-

ves attīstību neatstās. Pirmā no tām:

mālzeme, mitruma turēšanas dēļ apbū-

vei nav izdevīga; otrā: akmeņājs, mū-

su apstākļos būtu uzskatāms par labu

būvgrunti.

Saņemot kopā augšā aprādīto, var no-

šķirot divas lielākas zemju grupas: 1)

apbūvei noderīgās un 2) apbūvei nepie-

mērotās. Pie pirmajām pieder: smil-

šainās gruntis dažāda sastāva, segtas

ar augsni, kā arī akmeņainās sugas.

Pie otrās grupas pieskaitāmas: augstās,

vaļējās kāpas, kūdrāji, dumbraino sa-

guļu kārtu sugas un mālaine.

Tagadējā pilsētas novadā pēdējā tipa

zemes kopplatība aizņem diezgan prāvu

areālu: ap 3800 ha. Var pieņemt, ka

apm. 20% no šīs platības varēs vēl

piemērot apbūvei, attiecīgi uzlabojot šo

zemju sliktās īpašības, piemēram: no-

stiprinot kāpas, meliorējot purvainās

vietas, sastrādājot seklākos kūdrājus.

Tādējādi varētu atgūt apbūvei apm. 800

ha, tā kā „zudušo zemju" kontingents
samazinātos uz 3000 ha.

No tagadējā pilsētas novada apbūves

konta jāatvelk vēl visi ūdeņi; Daugava

ar visām attekām un ezeri, kuri kop-

platībā aizņem ap 3380 ha, un līdz ar to

no tagadējā pilsētas novada kopsummā

ap 6380 ha būs jāstrīpo, tā kā gala
rezultātā atliks tikai ap 14,200 ha ap-

būves nomitināšanai.

Pats par sevi šis plašums ir tik liels,

ka uz tā varētu paredzētos pusotra mil-

jona iedzīvotājus nākotnē nomitināt

bez grūtībām, ja vien šo areālu nevaja-

dzētu pa lielākai daļai rezervēt citiem

īpatnējiem izbūves uzdevumiem.

Lai noskaidrotu šo apstākli, vajadzēs
visumā noskaidrot Rīgas attīstības ie-

spaidojošos faktorus un, saskaņā ar

tiem, nospraust nākotnes izbūves pa-

matlīnijas kā programmu pilsētas no-

vada plānveidīgai izmantošanai.

Pa iepriekšējiem septiņiem gadsim-

teņiem Rīga bij slavena ar savu aiz-

jūras tirdzniecību. Deviņpadsmitajā

gadsimtenī viņa sāka gūt ievērību arī

ar savu rūpniecību.

Pateicoties šiem saimnieciskiem fakto-

riem, Rīga kļuva liela un bagāta; ar

tiem pašiem ir saistīta viņas turpmā-

kās labklājības atdzimšana. Sakarā ar

to, Rīgas izbūvē šo divu faktoru veici-

nošiem apstākļiem: ostai un lielrūpnie-

cības rajoniem piegriežama vērība visu

pirmā kārtā.

Tā kā Rīga atrodas jūras un liela iek-

šējās kuģniecības ūdens ceļa savieno-

juma punktā, tad ar to dabīgi iezīmē-

jas viņas ostas uzdevums: kalpot preču

tranzitiem no austrumiem uz rietumiem

un atpakaļ. Lai apmierinātu šīs aiz-

vien pieaugošās preču un pasažieru

transporta prasības, XIX. g. s. otrā pu-

sē blakus Daugavas ūdens ceļam tiek

būvētas lielās tālsatiksmes dzelzceļa lī-

nijas uz Krievijas iekšieni. Lai vēl vai-

rāk palētinātu un paplašinātu preču

apgrozību, nepieciešami bij uzlabot un

attīstīt arī iekšējās kuģniecības ūdens

ceļus.

Šādā nolūkā kopš pag. g. s. otrās pu-

ses saimnieciskās un techniķu aprin-

dās atkārtoti tiek apskatīts jautājums

par plaša iekšējās kuģniecības ūdens

ceļu tīkla izbūvi, kas savienotu Dau-

gavu ar Dņepru, resp. Baltijas jūru ar

Melno jūru. Uznākušais pasaules karš

diemžēl pāragri pārtrauca šī lielā pa-

sākuma priekšdarbus, kurā arī Rīgas

saimnieciskās organizācijas, — sevišķi

biržas komiteja, — ņēma dzīvu da-

lību 26
.

Otra tāda pat kanālu sistēma bij pro-

jektēta Daugavas-Volgas baseinu sa-

vienošanai, kas jūras tirdzniecību caur

Rīgu būtu saistījis ar tālajiem Urālu

un Sibirijas aizmugures apgabaliem.
Abās sistēmās Rīga bij paredzēta kā

gala, resp. izejas punkts. Nevar būt

šaubu par to, ka agru vai vēlu šie pro-

jokti tiks reālizēti. Tāpēc arī Rīgas

tirdzniecības osta iekārtojama piemē-

roti šiem īpatnējiem apstākļiem; viņā

nošķirojamas divas daļas: jūras un iek-

šējās kuģniecības ostas rajoni.
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Lielākās prasības, protams, uzstādīs jū-

ras kuģniecības ostas daļa. Jau pirms-

kara pēdējos gados Rīgas tagadējā

tirdzniecības osta neapmierināja vairs

izbūves un sauszemes, resp. sliežu pie-

vedceļu iekārtas ziņā. Kad nākotnē uz-

būvēs pastāvīgu tiltu pār Daugavu lej-

pus tagadējā pontonu tilta (no Ķīpu

salas iepretī Valdemāra ielai), tad liela-

jiem okeāna kuģiem nebūs vairs iespē-

jams ērti izmantot līdzšinējo labāko

ostas krastmalu, apm. 1,0 km garumā

no muitas dārza uz augšu Daugavai.

Sakarā ar Daugavas tirgus pārcelšanu,
šo krastmalu varēs izmantot citiem uz-

devumiem, bet jūras kuģniecībai tā, ar

„Valdemāra" tilta uzbūvi, būs zaudēta.

Sakarā ar to būs jāattīsta jauni ostas

rajoni jūras kuģniecībai. Šajā ziņā Dau-

gavas dabīgie apstākli labajā krastā,

apvidū no Vējzaķa salas līdz Mīlgrāvim,
ir visai labvēlīgi: plašie ūdens baseini

un zemās salas ir ērti izmantojamas

lielas tirdzniecības ostas pakāpeniskai
izbūvei saskaņā ar jaunlaiku prasī-

bām 27
.

Ņemot vērā Daugavas straumes un le-

dus apstākļus, kreisā krastā pie Bol-

derājas būs vēl rezervējamas vietas jū-

ras kuģniecības ostas daļas izbūvei zie-

mas navigācijas perioda vajadzībām.
Kas nu atteecas uz iekšējās kuģošanas
tirdzniecības ostu, tad šim nolūkam ir

rodama, vispārējā stāvokļa un dabas

apstākļu ziņā, labi piemērota vieta Dau-

gavas otrā sēkļu un atteku rajonā, t. i.

ap Lucavas-Zaķu un Zvirgzdu-Lībiešu-
Grāpju-Vīberta salām.

Šeit būs jāiekārto piestāšanās un kra-

vas vietas no Daugavas augšienes nā-

košām liellaivām.

Abas šīs tirdzniecības ostas ieņems ne

tikai Daugavas ūdeņu platības, bet pra-

sīs arī prāvus zemju gabalus minētos

rajonos: kopplatībā ap 1000,0 ha, kas no

visa tagadējā pilsētas novada sastāda

ap 4,9%.

Otrs svarīgākais izbūves programmas
uzdevums: iekārtot lielrūpniecības turp-

māko attīstību racionālākās attiecībās

ar pārējiem izbūves rajoniem.

Ka Rīgas līdzšinējā rūpniecības uzņē-

mumu izbūve ir bijusi gluži nesistemā-

tiska, to liecina jau paviršs pārskats

par fabriku sadalījumu pilsētas nova-

dā. Fabrikas izkaisītas pa visiem rajo-

niem, neizslēdzot pat labākos un vis-

biežāk apdzīvotos kvartālus, blakus

parkiem un sabiedriskām iestādēm.

Uz tām nebūšanām, kas Rīgā no šādas

kārtības tiek izsauktas, savā laikā ir

jau aizrādīts Rīgas biržas komitejas

memorandā Rīgas pilsētas valdei; pie-

tiekoši šis jautājums ir arī apska-

tīts speciālā literātūrā attiecībā uz ār-

zemju pilsētu analoģiskiem gadījumiem,
tā kā Rīgas turpmākā izbūvē rūpniecī-

bas jaunizbūve būs jāiekārto lietderī-

gāki un ērtāki nekā līdz šim.

Vispirms: lielrūpniecībai jādod iespēja

ērti paplašināties un tā tieši saistāma

ar sliežu, ūdens un smagkustības ze-

mes ceļiem. Pie lielākā daudzuma ta-

gadējo Rīgas fabriku, kūpas atrodas

mājokļu kvartālos, šīs prasības nav un

arī turpmāk nebūs izpildāmas; trau-

cējumi, ko šādas fabrikas ienes apdzī-
votos kvartālos smakas, dūmu, trokšņa

un ielas satiksmes kavēšanas ziņā, bieži

ir sajūtami ļoti plašā apkaimē.

Tāpēc racionālā pilsētas iekārtojumā

rūpniecības uzņēmumus vajadzēs kon-

centrēt zināmos noteiktos rajonos, kur

tie varētu rast neierobežotu attīstības

iespēju un tiešu pieslēgumu sliežu ce-

ļiem, un, pēc iespējas, arī kuģojamiem
kanāliem. Kā tālākā prasība būtu, lai

šos rajonus ērti varētu saistīt ar strād-

nieku mājokļu rajoniem. Šīs prasības

Rīgas jaunizbūvē nebūtu grūti reālizēt;

vietējie dabas apstākļi arī šai ziņā ir

labvēlīgi. Novietojot nākotnē jaunizbū-
vējamās fabrikas lielajā Spilves līdzenu-

mā, tās varētu bez grūtībām tieši sai-

stīt ar dzelzceļa pievedatzarojumiem no

vienas un ar jūras kuģiem pieietamiem
kanāliem no otras puses; uzņēmumu pa-

plašināšana šeit iespējama gandrīz ne-

ierobežoti, ievērojot lielās tukšo zemju
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rezerves. Šajā ziņā iespējamības ir tik

labas, kādas varēs uzrādīt nedaudzas

ārzemju pilsētas.

Spilves rajons būtu viena no galvena-

jām rūpniecības koncentrācijas vietām;

(otrā būtu pie projektētās Doles hidroe-

lektriskās spēka stacijas, bet tā ka tas

atrodas ārpus pastāvošā administrātī-

vā novada robežām, tad viņa apskate

neietilpst iztirzājamā jautājumā par ta-

gadējā administrātīvā novada izmanto-

šanas programmu).
Bez šiem diviem galveniem rūpniecības

rajoniem tagadējā pilsētas novadā, sa-

skaņā ar vietējiem izbūves apstākļiem,

iezīmējas vēl daži mazāki rūpniecības
centri: Ilģeciemā, Zasulaukā, Bišu mui-

žā, Ķengeragā, Sarkandaugavā, Mīlgrā-

vī, pie Vidzemes šosejas un Lielās Jug-
las rajonā pie Ķīšezera. Šeit pastāv

jau no agrākiem pirmskara gadiem lie-

lākas fabrikas; viņas būtu šeit atstā-

jamas arī turpmāk, lai dotu darbu un

peļņu tuvāko mājokļu rajonu iemītnie-

kiem.

Visumā ņemot — rūpniecībai rezervēja-

mo zemju kopplatība iztaisa ap 1900,0

ha, jeb 9,5 % no visa tagadējā pilsētas

novada. Atzīmējams, ka šinī apskatē

nav uzņemtas tās daudzās, pa visu pil-
sētas apbūvēto daļu izkaisītās fabrikas,

kūpas cieši ieslēgtas no mājokļu kvar-

tāliem; lielākā daļa no tām ar laiku lik-

vidēsies šajās vietās pašas no sevis,

un pārcelsies uz rūpniecības koncen-

trācijas rajoniem, lai varētu baudīt tur

rodamās ērtības. Piemēru šādai parādī-
bai ārzemēs ir daudz; pēdējos gados lī-

dzīgi gadījumi ir bijuši arī Rīgā 2B
.

Trešā zemju grupa, kas no apbūves iz-

slēdzama, ir — zaļumu rezervāti: skvē-

ri, parki, mežu un biržu apgabali. Šādi

rezervāti katrai lielpilsētai nepiecieša-

mi sanitāri-higiēnas ziņā; blakus tam,

protams, paliek arī vēl šo zaļumu de-

korātīvā vērtība kā estētiska bauda.

Rīga allaž ir bijusi lepna ar saviem ap-

dēstījumiem, kuru vērtīgākai daļai —

ēņainiem kokiem — agrāk piegrieza lie-

lu vērību un rūpīgi tos kopa.

Tomēr, visumā, Rīga nav ar zaļumiem

bagāta pilsēta, drīzāk varētu to saukt

par zaļumiem nabagu, ņemot pēc jau-

nākām zinātnisko prasību normām 29
.

Rīgas lielākie zaļumu kompleksi pil-
sētas labā krasta daļā: Strēlnieku dārzs,

kanāla malas un esplanādes apdēstī-

jumi, un abi Vērmaņa parki ir sakopoti

samērā nelielā apgabalā, bet visā tā-

lākā apkārtnē ciešajā apbūves akmeņu

jūrā nav atstāta neviena zaļa oāze sa-

biedriskā lietošanā, izņemot nomaļo

1905. g. (Grīziņkaļna) parku un, var-

būt, varētu šeit pieskaitīt vēl Lielo kapu

apdēstījumus. Daugavas kreisā krasta

izbūvētā rajonā sabiedrisko apdēstīju-

mu bilance nav daudz labāka: neskato-

ties uz lielām platībām, kādas tur vēl

šobrīd aizņemtas no privātiem dārziem,

— pilsētas rīcībā ir tikai Arkādijas

parks un Dzegūžkalna apdēstījumi, un,

pagaidām vēl neizkoptā Uzvaras par-

ka territorija; varētu vēl pie sabiedri-

skiem zaļumiem ar zināmu tiesību pie-

skaitīt jaundibināto universitātes botā-

nisko dārzu un dažas kapsētas 30
.

Publikai pieietamo sabiedrisko zaļumu

kopplatība Rīgas tagadējā pilsētas no-

vadā ir ap 60,0 ha. Ja pieņemam, ka

šinī apbūvētā pilsētas apgabalā dzīvotu,

tāpat kā pirms kara, pusmiljona iedzī-

votāju, tad uz vienu iedzīvotāju t. s.

zaļumu „kefālija" iznāktu tikai 1,2 kv

ml Un ja pat pieskaitītu visu, ap 400,0

ha lielo Meža parku, ir tad iznāktu

tikai ap 3,0 kv m uz 1 iedz. Tas ir par

maz jau pie tagadējiem apstākļiem, ne-

runājot nemaz par nākotnes pusotra

miljona Rīgu.

Daugavas labā krasta apbūvētos rajonos

šajā ziņā labot vairs neko nevarēs; vie-

nīgais kas, varbūt, pie labas gribas vēl

sasniedzams būtu: sapērkot piemērotus

lielākus grunts gabalus, ierīkot bloku

iekšienē vismaz bērnu rotaļu laukumi-

ņus ar apdēstījumiem, kā to līdzīgos

apstākļos ir praktizējušas dažas ārzem-

ju, sevišķi Amerikas, pilsētas 31
.

Kreisā krastā apstākļi ir labvēlīgāki ta-

nī ziņā, ka tur daudzās vietās var cerēt
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iegūt pilsētas īpašumā līdz pēdējam lai-

kam uzglabājušos lielākus privātus dār-

zus un parkus. Apvienojot tos sistē-

matiskā saistībā ar alejām un zaļumu

joslām, varētu Pārdaugavā ar laiku rast

vēl samērā labus rezultātus sanitāro za-

ļumu iekārtojuma ziņā; vismaz pilsētas

valdes pēdējo gadu zemju politika za-

ļumu rezervātu vairošanas ziņā dod

mums izredzes šai ziņā 32
.

Apbūves zemju spekulātīvās izmanto-

šanas tendences, ar kādām iezīmēts

pirmskara pēdējo gadu desmitu laik-

mets, un kurām par upuri kritis ne

viens vien Rīgas „zaļais bastions", —

turpmāk nedrīkstētu vairs atkārtoties.

Turpmāk rūpīgi jāsaudzē visi ievēroja-

mākie zaļumu rezervāti — meži, par-

ki, birzes, kur tie vēl būtu uzglabāju-
šies pilsētas nomalēs un ārnovados.

Tas visu pirms būtu attiecināms uz Me-

ža parku: tālākā izbūve tur ierobežo-

jama, lai uzglabātu šim apvidum da-

bas parka raksturu. Tas pats būtu at-

tiecināms uz Biķernieku meža rajonu,

un mežiem pie Annas un Kleistes mui-

žām. Ar to arī būtu izsmeltas mežu

bagātības Rīgas tagadējā pilsētas nova-

dā; atliek vēl cita tipa zemes, kuras ta-

gad guļ dīkā, bet kuras būtu izkop-

jamas par zaļumu rezervātiem. Tās

ir zemes, kuras, saskaņā ar iepriekšējo
no apbūves izslēdzamas, kā: ceļojošās

kāpas un kūdrāji.

Kāpas var nostiprināt apmežojot vi-

ņas; kūdrājus var izmantot attiecīgām

purvu kultūrām; abos gadījumos šādē-

jādi kultivētās nederīgās zemes varētu

palielināt pilsētas zaļumu rezervātu fon-

du. Šāda tipa zemju Rīgas apkaimē ir

krietns daudzums. Lielākie no tādiem

rajoniem būtu: Purvciema dienvidaus-

strumu nomale, kur negatavie kūdras

purvi vietām pārsniedz 5,0 m dziļumu.

Līdzīgas vietas atrodamas arī Zolitū-

dē. Tāpat arī purvainie Babītes ezera

un Daugavas atteku apvidu zemie lī-

dzenumi Spilves rietumu daļā, kuri no

apbūves jāizslēdz, — vislabāk būtu at-

stājami lauku kultūrām. Augstā kāpu

grēda, kas stiepjas no Bolderājas līdz

Lielupei, ciktāl to neizmantos sanitār-

techniskām vajadzībām (rūpniecības
ostas atūdeņu tīrīšanai), — būtu ap-

mežojama un ieskaitāma zaļumu rezer-

vātā. No apbūves izslēdzamas arī da-

bīgo noteku — upju un strautu

krastmalas, rezervējot tās sabiedrisku

zaļumu veidā kā pļavu, vai parku jo-

slas. Tādas joslas būs jāizdala gar

Lāčupīti, Māras upīti v. c. lielākiem

ūdeņiem.
Visā tagadējā pilsētas novadā sabiedri-

skām vajadzībām rezervējamo zaļumu

fondā ieskaitāmo zemju kopplatība sa-

stāda ap 3800,0 ha, jeb 18,2 o/o no šī

novada platības.

Ar to pilsētas tagadējā izbūves novada

zemju bilance tomēr nav vēl noslēgta.
No apbūves nomitināšanai izmantoja-

mām platībām jāatvelk vēl tās zemes,

kuras izmantotas jeb nākotnē būs vaja-

dzīgas satiksmes ceļu un dažādo sabie-

drisko iestāžu izbūvei.

Vispirms te būs atrēķināmas dzelzceļu

stigu un staciju territorijas.

Pēc Rīgas pilsētas mērniecības nozares

datiem dzelzceļš aizņem pavisam ap

480,0 ha, jeb 2,3 °/o no pilsētas novada.

Šeit nav ieskaitītas tās platības, kas

nākotnē būs vajadzīgas Rīgas dzelzce-

ļa mezgla tālākai izveidošanai, sakarā

ar tirdzniecības un rūpniecības ostu iz-

būvi; šīs papildus platības, resp. jo-

slas varēs noteikt uz speciālu projektu

pamata.

Diezgan ievērojamus, prāvus rajonus re-

zervēja, savām speciālām vajadzībām
arī apsardzības resors. Pēc resora da-

tiem pilsētas novadā dažādās vietās mi-

litāriem uzdevumiem paredzēto zemju

platības kopā sastāda ap 1000,0 ha,

jeb 4,9%.

No apbūves territorijas jāatvelk vēl

vietas, kuras jau tagad aizņemtas jeb
būs vajadzīgas nākotnē dažādiem sa-

biedriskiem labierīcības uzdevumiem:

saimnieciskām, kultūrālām, sanitārām

un administrātīvām iestādēm.

Rīgas tagadējās saimnieciskās dzīves
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nervi satek galvenām kārtām viņas „Ci-

ty" — vecpilsētā. Tāds ir visu lielpil-
sētu — „City" — liktenis: viņas pamazām

„izmirst" kā dzīvokļu rajons, lai dotu

vietu tirdzniecības pasākumu iekārto-

šanai. Arī Rīgas vecpilsētas rajonu mēs

nākotnē varam domāt tikai kā veikalu, <

banku un biroju koncentrēšanās vie-

tu; šis pārveidošanās process, kas sā-

kās jau pirms kara, turpina tagad attī-

stīties paātrinātā gaitā.

Bet vai šim nolūkam ar vecās pilsētas 1

dalu, ar „City", vien pietiks?

Jau tagad redzams, ka liels daudzums

plašāku uzņēmumu neatrod vairs vie-

tas vecpilsētā, un tie ir spiesti apme-

sties priekšpilsētās, aizņemot līdz ar

to nereti visai vērtīgas mājokļu telpas.

Ja „City" nav izbūves ziņā markanti

norobežota no kaimiņu apbūves rajo-

niem, tad veikalnieciskās būves asi-

milējas aizvien tālāk; turpretim, ja

„City" ir maza un ierobežota savā ek-

spansijā no dabīgiem šķēršļiem, kā: za- ;
Jumu joslām, ūdeņiem v. t. L, tad ne-

reti novērojama tāda parādība, ka dau-

dzi tirdzniecības uzņēmumi sāk elimi-

nēties no vecpilsētas: tie vairs necen-

šas par katru cenu iekārtoties šaurajā

„City", bet pārceļas uz priekšpilsētām,

novietojoties satiksmes ceļu tuvumā, sa- ;
karā ar ko sāk izveidoties jauni saim-

nieciski centri attālākos pilsētas rajo-

nos. Pēdējā parādība sevišķi skaidri iz-

paužas tad, ja visa pilsētas izbūve rod ]
jaunus attīstības virzienus, piem. sakarā

ar ostu vai plašāku ražošanas centru

izbūvi, kam tad līdzi seko jaunas ie- \

dzīvotāju masas, kuras savukārt pie-

velk un veicina jaunu veikalniecisko uz-

ņēmumu intereses un attīstību 33
. j

Apskatot tagad no šāda viedokļa Rīgas <

„City", — varam jau tagad teikt, ka uz- i
turēt nākotnē savu hegemoniju kā Rī- i

gas veikalnieciskās dzīves degpunkts — i
vecpilsēta nespēs, pat tādā gadījumā,

ja visi vecie līdzšinējie dzīvojamie
nami viņā tiktu pārbūvēti piemēroti mo- ;
dernām veikalu un biroju prasībām,

kas, bez šaubām, gan ievērojami paceltu

vecpilsētas kapācitāti šai ziņā.

Sakarā ar tirdzniecības ostas attīstību

lejup Daugavai, daļa veikalniecisko uz-

ņēmumu būs ieinteresēti atrasties tuvāk

ostai; rajons ap eksportostu un taga-

dējo muitas ostu ir uzskatāms par šādu

vietu, kur izdevīgi būtu rast jaunas iz-

būves vietas saimniecisko uzņēmumu

koncentrēšanai nākotnē, kad musu „
Ci-

ty" būs kļuvusi par šauru.

Otrs faktors, kas nākotnē jūtami ie-

spaidos izbūves un saimniecisko inte-

rešu smaguma centru pārvietošanos, —

būs rūpniecības osta kreisā Daugavas

krastā, — Ilgeciema-Bolderājas rajonā.

Ar viņas attīstību daudzu desmitu, pat

simtu, tūkstošu iedzīvotāju eksistences

un nomitināšanas intereses saistīties ar

šo plašo darba vietu; tas izsauks Pār-

daugavas novadu intensīvu attīstību,

gluži tāpat, kā savā laikā daudzo lielo

rūpniecības uzņēmumu nodibināšana

Vidzemes šosejas rajonā sekmēja visa

šī apvidus apmitināšanu nedaudzu gadu

laikā. Dabīgi, ka līdz ar Pārdaugavas

ziemelreetumu rajonu saimnieciskās no-

zīmes pieaugšanu, tanī pat virzienā pār-

vietosies arī veikalnieciskās intereses.

Atstājot detailētam izbūves projektam
šī jautājuma techniskās puses atrisinā-

šanu, — patlaban būtu no svara tikai

atzīmēt tās vietas, resp. rajonus, ku-

ras būtu piemērotas plašākai veikalu

un biroju izbūvei Daugavas kreisā

krastā.

Tādas vietas ir rodamas ap tagadējā

pontonu tilta galu Klīversalā un Ķīp-
salas dienvidu galā.
Šeit satek visi Pārdaugavas galvenie sa-

tiksmes celi: tagad uz pontona tiltu,

bet nākotnē arī pie projektētā «Val-

demāra" tilta. Apzīmētas vietas atro-

das arī ostas tuvumā un ērtā saistībā

ar galveno saimniecības centru vecpil-

sētā.

Pie zemēm, kas aizņemtas tirdzniecības

izbūves vajadzībām, pieskaitāmi arī tir-

gus laukumi. Tagadējie Rīgas 7 pa-

stāvīgie un 2 sezonas tirgi kopplatī-
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bā aizņem ap 12,0 ha. Pieskaitot klāt

ar dažiem no tiem saistītos kravas lau-

kumus, kā arī ierēķinot vajadzīgās zem-

ju platības jaunu tirgu iekārtai jaun-

izbūvējamās nomalēs, — no apbūves

territorijas platības jāatskaita minētām

vajadzībām apm. 20,0 ha34
.

Kultūrālo iestāžu būves šobrīd pilsē-

tas novadā aizņem samērā nelielas pla-
tības: dažus desmitus hektārus. Bet,

paredzams, ka nākotnē šai ziņā būs

daudz lielākas prasības, sakarā ar jau-

nu mācības iestāžu izbūvi lielākā skaitā

un plašākos apmēros kā līdz šim.

Arī Latvijas universitātei būs jāparedz

attiecīgas zemju platības dažādo insti-

tūtu, laborātoriju un izmēģināšanas sta-

ciju celšanai. Ja universitāte tikai nā-

kotnē neatradīs par iespējamu pilnīgi

no jauna iekārtoties, pārceļoties pēc

dažu amerikāņu augstskolu piemēra ār-

pus pilsētas, izbūvējot īpašu universi-

tātes koloniju, — tad, paliekot pie ta-

gadējās iekārtas, rajons starp anatomi-

kumu, valsts technikumu un pilsētas
kanāli būtu rezervējams universitātes

tālākās izbūves vajadzībām; tikai izmē-

ģināšanas stacijām piemēroti laukumi

būtu meklējami pilsētas attālākos ra-

jonos. .

Pēc iepriekšējiem aprēķiniem izglītības
iestāžu izbūves vajadzībām tagadējā pil-

sētas novadā dažādās vietās kopskaitā
būs jārezervē ap 100,0 ha, galvenām
kārtām, jaunu pamat- un vidusskolu iz-

būvei.

Arī sanitāro labierīcību vajadzībām pil-

sētas novadā nepieciešamas dažas jau-

nas izbūves vietas.

Atstājot I un II pilsētas slimnīcas,
bērnu hospitāli, tuberkulozes sanātoriju

un leprozoriju līdzšinējās vietās, — jā-

rēķinās ar vajadzību pārcelt nākotnē

Aleksandra augstumu un Sarkankalna

slimnīcas jaunās vietās, jo pirmā no

tām, pēc tirdzniecības ostas izbūves,
atradīsies ostas un fabriku rajonu vi-

dienē, bet otrā nevarēs rast iespēju pa-

plašināties vecajā vietā, sakarā ar tirdz-

niecības ostas dzelzceļu mezgla iekār-

tas prasībām Šai rajonā. Šo abu slim-

nīcu pārvietošanai, kā arī nākotnē ne-

pieciešamo jaundibināmo veseļošanās
iestāžu izbūvei piemērotas vietas būs

rodamas pa daļai tagadējā pilsētas no-

vadā, pa daļai ārpus šī novada robe-

žām. Rēķinoties ar vecās vietās atstā-

jamo slimnīcu paplašināšanu un ar pār-

vietojamo un jaundibināmo iestāžu pra-

sībām pusotra miljona lielā pilsētā, —

vajadzēs rezervēt pilsētas territorijā

vismaz ap 100,0 ha 35
,

komūnālo slim-

nīcu izbūvei, neieskaitot daudzās pri-

vātās klinikas un sanātorijās, kūpas
mēdz iekārtoties uz privātiem apbūves

gabaliem.

Lielākas prasības prasīs arī pilsētas si-

stēmatiskās kanāiizācijas ierīču izbū-

ve. Atstājot šī jautājuma technisko pusi

speciālam detailētam projektam, —pat-

laban apskatāmā zemju izmantošanas

programmu jautājumā būtu pietiekoši
konstatēt, ka pēc Rīgas pilsētas kanā-

iizācijas nozares uzstādītām prasībām,

tagadējā pilsētas novadā dažādās vie-

tās vajadzēs rezervēt p. p. sūkņu sta-

ciju, tīrīšanas lauku v. t. 1. vajadzību
iekārtai ap 500,0 ha 36

.

Grūtāki nekā iepriekšējos raksturotos

gadījumos, konkrētizējas izbūves zem-

ju platības, kas nepieciešamas admini-

strātīvām iestādēm. Nevarētu būt divu

domu par to, ka katras modernas liel-

pilsētas sabiedrisko un administrātīvo

celtņu izbūves jautājums apskatāms un

risināms visas pilsētas iekārtas mēro-

gā un nevis tā, kā līdz šim, atstājot to

gadījuma varā.

Pašvaldības administrātīvās iestādes iz-

būves territorijas ziņā prasa samērā

maz: praktiski iekārtots pilsētas val-

des nams, kurā ērti novietoti visi paš-

valdības orgāni, — bez sevišķām grū-

tībām atradīs sev piemērotu vietu pat

pilsētas cieši apbūvētos rajonos, cen-

tra tuvumā37
.

Citādi būs ar valsts valdības iestāžu no-

vietošanas, resp. viņām piemērotu celt-

ņu jaunizbūvi.
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Līdzšinejās neērtības Šo iestāžu novie-

tošanā ir pietiekoši pazīstamas: dažādās

kancelejas un biroji atrodas pa lielākai

daļai šādiem uzdevumiem nepiemēro-

tās dzīvojamās ēkās, pie kam pašas
ēkas atrodas tāli viena no otras, izkai-

sītas pa visu pilsētu.

Izskaidrojas tas ar to, ka Latvijas valsts

pirmajos gados Rīgā nebij atrodamas

jaunam valstsadministrātīvām aparātam

piemērotas telpas vienkopus vajadzīgā

daudzumā, sakarā ar ko tika aizņemts

lielāks skaits dzīvojamo ēku, kur nu

pagadījās tās iegūt. Tādā kārtā nera-

cionāli tika atrauts savam īstam uzdevu-

mam lielāks skaits, labierīcību iekārtas

ziņā vērtīgāko, mājokļu 3B
,

nerodot pie

visa tā, tomēr, valsts iestāžu iekārtā

vajadzīgās ērtības.

levērojot visu to, attiecīgās aprindās

pēdējos gados atkārtoti ir cilāts jautā-

jums par valdības iestāžu pārvietošanu

jaunās, šim nolūkam speciāli iekārto-

jamās, telpās.

Bez šaubām, centiens ļoti pareizs un

apsveicams; atliek tikai jautājums, kā-

dā veidā celtnieciski šo uzdevu-

mu visizdevīgāki atrisināt izbūves ie-

kārtas ziņā.

Ir runāts jau par t. s. «valdības pili", t.

i. par vienu lielāku celtni, kurā domāts

vienkopus koncentrēt gandrīz visas val-

dības iestāžu kancelejas un birojus.
Šī «vienēkas" iekārtas pozitīvā īpašī-

ba būtu — samērā lētāka būvizmaksa

un ekspluatācija; arī grunts jautājums

kā tāds no pilsētas izbūves viedokļa

ņemot samazinās līdz minimumam: va-

jadzīgo būvlaukumu, tāpat kā pilsētas
pašvaldības namam, varētu rast pat pil-
sētas centrālā rajonā.

Bet kas nu attiecas uz pārējiem dau-

dzajiem jautājumiem, kas arī ne ma-

zāk svarīgi pie šāda liela būvniecības

uzdevuma, kā: satiksmes iekārta, uguns
drošība, sanitāri-higiēnas prasības, un

— reprezentācijas prasības, — tad šo

jautājumu racionālas atrisināšanas ie-

spējamības pie «vienēkas" sistēmas

kļūst stipri problemātiskas, pat illūzo-

riskas.

Daudz labākas izredzes sola «klajā** si-

stēma. lekārtojot dažādās iestādes vai-

rākās atsevišķās ēkās un apvienojot tās

mākslinieciski noslēgtā architektoniski-

monumentālā ansamblī, — varētu ra-

dīt Latvijas valstij cienīgu reprezentā-

cijas simbolu, kurš neapšaubāmi būtu

arī izcilus dominante visā Rīgas iz-

būvē.

Viena vien «valdības pils** ēka, kaut arī

visai prāva, nekad kaut ko līdzīgu ne-

varēs dot; tā zūd pilsētas kopējā ap-

būvē, kā to mums rāda mūsu lielākās

sabiedriskās būves Rīgā: universitāte,

dzelzceļu virsvalde, Rīgas pils v. t. 1.

Pie «klajā** izbūves ansambļa, kuru va-

rētu apzīmēt kā «administrātīvo foru-

mu*', arī trafika un uguns drošības pra-

sības var atrisināt visideālākā kārtā;

tāpat arī ierēdņi un publika var rast

nesalīdzināmi higiēniskākus darba un

atpūtas apstākļus vispusēji no apdēstī-

jumiem ieslēgtās atsevišķās ēkās.

Dārgāka būvizmaksa, kas saistīta ar

«klajo" sistēmu, tiek lielā mērā atsvērta

ar minētām priekšrocībām; bez tam

pašu izbūvi var reālizēt pakāpeniski,
sadalot to uz vairākiem gadiem 39

.

Problēma par valsts iestāžu novietnes

izveidojumu «administrātīvā foruma"

mērogā, — saistās ar jautājumu par

šādai izbūvei piemērotas vietas rašanu

pilsētas novadā.

Pazīstot Rīgas apstākļus, nebūs grūti

konstatēt, ka pilsētas centrālā daļā, t. i.

Daugavas labajā krastā, šīs iespējamī-

bas nebūs rodamas, nenesot pārāk lie-

lus saimnieciskus upurus, gan veselus

kvartālus atbrīvojot no pastāvošās ap-

būves, gan aizņemot vietas, kas lietde-

rīgāki izmantojamas citiem uzdevumiem

(piem. «Citadeles" rajons). Atliek šā-

das iespējamības meklēt Daugavas krei-

sā krastā.

Tas būtu arī labi saskaņojams ar visām

iepriekšējām formūlētām prasībām, jo

līdz ar rūpniecības ostas un jaunu pla-
šu mājokļu rajonu attīstīšanos Pār-



788

daugavā, — Rīgas izbūves «smaguma

centrs" arī jūtami pārvietosies šajā vir-

zienā.

Minētam uzdevumam piemērotus varē-

tu atzīmēt divus rajonus:

1) tagadējā «Uzvaras parka" vēl neiz-

veidotā territorija, un

2) Ķīpu salas dienvidus daļa.

Abās šajās vietās ir rodami monumen-

tāla «foruma" izbūvei vajadzīgie zemju

plašumi, kā arī abas šīs vietas stāv la-

bās attiecībās kā ar pastāvošo, tā arī

nākotnē paredzēto satiksmes ielu tīkla

iekārtojumu, kas šinī gadījumā ļoti no

svara.

Apskatot katru no minētām vietām par

sevi, varētu teikt, ka «Uzvaras par-

kam" būtu zināma priekšrocība tanī zi-

ņā, ka visa territorija ar maziem izņē-

mumiem pieder pilsētai, un tā nav ap-

būvēta, kas atvieglotu tādas plašas pro-

grammas reālizēšanu; turpretim Ķīpu
salā pilsētai pašlaik pieder tikai apm.

puse no vajadzīgām zemēm, pārējās at-

rodas privātās rokās un būtu vēl jā-

iegūst. (Daļa no tām būs vajadzīga jau

pie «Valdemāra" tilta būves.) Par «Uz-

varas parka" territorijas izmantošanu

sabiedriskām vajadzībām jau agrākos

gados ir taisīti dažādi projekti, kuri

galvenām kārtām tomēr izceļ šīs vietas

vērtību un nozīmi kā sabiedriskus ap-

dēstījumus. Un jāatzīst, ka tas būtu

arī šīs vietas racionālākais izmantoša-

nas veids 40
.

Ideju par Ķīpsalas izmantošanu plašā-
ka vēriena monumentāliem sabiedri-

skiem celtniecības uzdevumiem, cik

man zināms, savā laikā jau izvirzījis

prof. Laube, bet tā samērā maz vēl pa-

zīstama plašākās aprindās.
No pirmā acu uzmetiena tā liekas diez-

gan pārdroša, jo viņa lauž dažu labu

tradicijas un rūtiņas uzskatu; bet ie-

dziļinoties šajā lietā, pieejot viņai no

monumentālā pilsētu būvniecības vie-

dokļa, un, galvenais, ņemot to Rīgas
kā Latvijas valsts galvas pilsētas vē-

rienā, — nevarēs šai idejai noliegt vi-

ņas dziļo «raison d'ētre". Ja pat vai-

rāk: ja tikai vispārīgi gribam atzīt šāda

«foruma" ideju, kas izaugusi no Lat-

vijas valsts suverenās varas cienīgās ar-

chitektoniskās uztveres, — tad izcilāku

monumentālas izbūves un izdevīgāku

ērtas satiksmes iespējamību ziņā būs

grūti rast vietu visā Rīgas izbūves no-

vadā 41
.

Ar Ķīpsalu saistās arī viena cita pro-

blēma: jautājums par preču paraugu iz-

stādes laukumu.

Rīgai jau pēc viņas ģeogrāfiskā stāvo-

kļa piekrīt svarīga starpnieka loma pre-

ču apmaiņā starp rietumiem un austru-

miem. Tāpēc sevišķa vērība piegrieža-

ma tam, kā Rīgā rast piemērotu preču

paraugu izstādīšanas vietu, kurai vien-

līdz ērti varētu tieši piegādāt ekspo-
nātus no rietumiem ar jūras kuģiem un

pa dzelzceļu no austrumiem. Kā Rīgas

līdzšinējais preču paraugtirgus (Messe)
izstādes laukums Čiekurkalnā šīm pra-

sībām nepavisam neatbilst, jādomā, būs

pietiekoši skaidrs, ka izstādei meklē-

jama cita, piemērotāka vieta.

Šai ziņā ļoti izdevīga vieta, kas at-

bilst uzstādītām prasībām, būtu Ķīp-
salas ziemeļgals. Tur bez grūtībām var

iekārtot kā noslēgtus baseinus jūras

kuģiem, nemuitojamo preču paraugu

tiešai nogādei izstādē un atpakaļ, tā

arī iespējams ievest dzelzceļa atzaroju-

mus no Ilgeciema rūpniecības rajona

puses. Tā tad kopā ar «administrātīvā

foruma" grupu architektoniski pieska-

ņotā «Messes" daļa dotu vienu izcilus

pilsētas būvniecības motīvu, kas varētu

būt tikpat skaists kā praktisks 42
.

Ķīpsalas izmantošana šādiem monumen-

tāliem celtniecības uzdevumiem, pro-

tams, ir idejiska lieta. Tā ir viena no

tādām problēmām, par kurām saka: ja

tam tic tikai viens, — tā ir utopija,

ja šo domu atbalsta simti, — tā ir jau

programma, bet ja par to sāk interesē-

ties tūkstoši, — tā top par īstenību.

Ķīpsala šobrīd tiek izmantota pa da-

ļai kā kravas laukums, pa daļai to ie-

ņem privāta apbūve, bet pārējā daļā tā

stāv dīkā. levērojot viņas tuvumu ll-
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geciema rūpniecības rajonam, kā arī ēr-

to piebraukšanu jūras kuģiem, — nav

grūti saskatīt viņas tālākos likteņus;

ja laikus plānveidīgi šeit netiks izvesta

tāda zemju politika, kas nodrošinātu

vajadzīgās platības nākotnes sabiedri-

skām vajadzībām, tad šīs salas territo-

rija nākotnē kļūs par saimnieciskās re-

ālpolītikas interešu izmantošanas ob-

jektu; sagaidāms, ka to aizņems ostas,

un, varbūt, pa dajai rūpniecības nolū-

kiem. Visumā tomēr var konstatēt vie-

nu: no apbūves zemju konta arī apm.

100,0 ha lielā Ķīpsalas territorija būs jā-

strīpo.
Pie to zemju posteņa, kurā ietilpst pla-

tības, kas tagadējā pilsētas izbūves no-

vadā no apbūves jāizslēdz, pieskaitā-

mas būtu vēl zemes baznīcu, kapsētu

un sporta vietu izbūvei.

Nākotnes vajadzībām Rīgas tagadējā iz-

būves novadā varētu pieņemt apm. 20,0

ha baznīcu izbūvei, ieskaitot šajā pla-

tībā arī pastāvošo, dažādo konfesiju

kultu būvēm aizņemtās zemes.

Šim nolūkam piemērotu vietu izvēli va-

rēs atstāt vēlākam laikam, pēc vajadzī-

bas un apstākļiem, jo vienai atsevišķai

baznīcai piemērotu gruntsgabalu, caur-

mērā ap 1,0 ha lielumā, bez grūtībām
varēs rezervēt katrā pilsētas daļā, iz-

strādājot apbūves plānus.
Kas nu attiecas uz kapsētām, tad pa-

stāvošās kapsētas nomitināšanas zem-

ju platības zaudējuma bilancē jau uz-

ņemtas, ieskaitot viņas zaļumu rezer-

vātu kontingentā; tāpat arī jaunierīko-

jamām kapsētām piemērotas zemes būs

rodamas šajos rezervātos, kuros, starp

citu, ieskaitīti arī smilšainie kāpu ap-

gabali, kas visai piemēroti kapeņu ie-

rīkošanai.

Zināmā mērā fiziskās kultūras izkopša-

nas uzdevumiem varēs izmantot zaļu-

mu rezervātus un sabiedriskos apdēstī-

jumus. Piemēram, mazu bērnu rotāju

laukumiņus vislabāk iekārtot apdēstī-
tās vietās, kā: skvēros un parkos; tā-

pat arī vingrošanas un sporta lauku-

mus, vismaz galvenos, ieteicams iznest

no pilsētas ārā, brīvajā dabā: mežos

un laukos. Vienam no lielākiem šāda

veida iekārtojumiem, Latvijas centrā-

lajam stadionam, vispiemērotākā vieta

būtu Meža parkā, pie Ķīšezera, kur

svaigajā meža gaisā varēs ar laiku at-

tīstīt pirmklasīgu sporta un atpūtas

vietu, (līdzīgu Frankfurtes p./M. jauna-

jam stadionam).

Bet neatkarīgi no šādiem lielākiem pa-

sākumiem, vajadzēs paredzēt arī vai-

rākus mazākus, vietējus, sporta, resp.

treniņa laukumus, izkaisītus pa visu iz-

būves novadu, ērtā saistībā ar apdzīvo-

tiem rajoniem. Kā viena no tādām vie-

tām būtu minama, starp citu, Māras

dīķa dienvidgals, pie vecā Nometņu lau-

kuma, kur jau uzsākti attiecīgi priekš-
darbi.

CleŠi apbūvētos kvartālos, galvenām

kārtām, Daugavas labā krasta rajonos,
kur sabiedrisku apdēstījumu tikpat kā

nemaz nav, vajadzēs mazo bērnu rotaļu

laukumiņus vietu vietām ierīkot starp

apbūvi, izmantojot tam nolūkam piemē-

rotus neapbūvētus gruntsgabalus vai

pat lielāku bloku klajās iekšienes. No-

malēs, kur daudz vēl dārzu un pati ap-

būve klajāka, šis jautājums nav tik

akūts; bez tam pati šādu laukumu ierī-

cība tur būs vieglāka, pateicoties lie-

lākām sabiedrisko zaļumu platībām.

Zemju izmantošanas bilanci šinī gadī-

jumā varētu uzstādīt tādu: pa visu pil-
sētas novadu vajadzēs iekārtot kādus

15 mazākus (vid. ap 1,5 ha katru) un

4 lielākus (vid. ap 5,0 ha katru) treniņu

un sacīkšu sporta laukumus, kuri, pēc

iespējas, saistāmi ar ūdeni. Kopsummā
tas sastādīs ha; pieskai-

tot tam apm. 10,0 ha augšminētiem ma-

zo bērnu rotaļu laukumiņiem, — mēs

rodam, ka koprezultātā kādi 50,0 ha būs

jārezervē no apbūves zemēm fiziskās

kultūras vajadzībām.
Sastādot Rīgas pilsētas zemju izman-

tošanas programmu, nevar paiet garam

bez ievērības arī tādam svarīgam fak-

toram kā gaisa satiksme. Straujā pa-

sažieru un preču satiksmes aviācijas at-
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tīstība Vakareiropā spiež arī mūs no-

pietni padomāt par gaisa tālsatiksmes

maršrutu pievilkšanu Rīgai. Visas ār-

zemju lielpilsētas tagad sacenšas šai zi-

ņā, radot aviācijai ērtus aerodromus,

tādējādi iesaistoties gaisa satiksmes tīk-

lā, jo kas līdz šim bij dzelzceļu mezgla

punkts, tas nākotnē paredzams būs pa-

sažieru aviācijas līniju sateka. Tā kā

Rīga, saskaņā ar iepriekšējo, aicināta

spēlēt svarīgo vidutāja lomu starp au-

strumiem un reetumiem, tad jārēķinās

ar nepieciešamību radīt gaisa satiksmes

ostu, kas atbilstu visām technikas un

ērtību prasībām.
Viena no galvenām tādām prasībām ir,

lai aerodroms būtu cik vien iespējams

tuvu un ērti sasniedzams no pilsētas

centra, resp. galvenā veikalnieciskās

dzīves degpunkta.
Ir jau pazīstama lieta, ka daudzi sva-

rīgi veikalnieciski darījumi tiek noslēgti

vairs ne korespondences ceļā, bet ie-

interesētām pusēm tieši sastopoties, pie

kam aviācija atļauj to izdarīt ar mi-

nimālo laika patēriņu, veicot lielākos

attālumus īsākā laikā. Tādā gadījumā
allaž kā liela neērtība tiek atzīmēta

tāda parādība, ja nokļūšana no aero-

droma pilsētā pa zemes ceļu, uz samērā

daudz īsāka attāluma, prasītu tikpat

daudz, vai pat vairāk, laika, kā pārlido-

jums no tālienes līdz aerodromam. Tā-

pēc visur tagad cenšas tālsatiksmes ae-

rodromus iekārtot cik iespējams tuvāk

oentram.

Rīgai tagad vēl nemaz nav īsta satik-

smes aerodroma; jo pat tā Spilves pļa-
vas daļa, ko satiksmes lidotājiem atļā-

vusi lietot mūsu militārā aviācija, ne-

var nest moderna aerodroma nosau-

kumu.

Bet nākotnē arī šis provizorijums Spil-
vē būs jālikvidē, sakarā ar rūpniecības
ostas attīstību šinī rajonā.
Sakarā ar to būs jārod vietas jaunu
aerodromu izbūvei, atsevišķi militārai

un satiksmes aviācijai.
Pirmā no tām varēs rast sev piemērotu
vietu Beberbeķī, pie Kalnciema ceļa,

kur, pateicoties vietējiem zemes apstā-

kļiem, nekāda ievērojama, aviāciju trau-

cējoša, apbūve nav sagaidāma. Kas nu

attiecas uz otro, tad pie satiksmes ae-

rodroma izbūves Rīgā būs jāņem vērā

vēl viens īpatnējs apstāklis.
Pasažieru satiksmi starp rietumiem un

austrumiem nākotnē domāts iekārtot pa

daļai ar hidroplānu, pa daļai ar zemes

lidmašīnu palīdzību. Šim nolūkam va-

jadzēs svarīgākos Baltijas jūras piekra-
stes krustceļu punktos iekārtot pārsē-

šanās gaisa ostas, kur pasažieri varētu

mainīt lidmašīnas ar minimālo laika

zaudējumu.
Tā ka Rīga pēc sava ģeogrāfiskā stā-

vokļa ir uzskatāma par vienu no sva-

rīgākiem etapa punktiem transeiropas

tālsatiksmē, tad te nepieciešami būs iz-

veidot kombinētu ūdens un zemes lid-

mašīnu aerodromu.

Jāsaka, ka Rīgā šai ziņā patlaban ir

rodami reti izdevīgi apstākli piemēro-

tas vietas izvēles ziņā, kas šo svarīgo

un grūto kombinētā aerodroma problē-
mu ļauj atrisināt gandrīz ideālā kārtā.

Vieta šāda tipa aerodroma izbūvei ir

rodama pie Ķīšezera, zemajās pļavās

starp Čiekurkalnu, Heila- un Dragūn-

muižām. Zemais līdzenums ir aizaugusi

Ķīšezera senā atteka. Grunts ūdens te

augsts, zeme vietām dumbrains pur-

vājs, apbūvei nepiemērota. Ar melio-

rāciju un samērā vienkāršiem zemes

darbiem var šo territoriju savest aviā-

cijas prasībām atbilstošā stāvoklī. Tur-

pat, tieši blakus, Ķīšezera līcī pie Heila

muižas ir rodama mierīga osta hidro-

plāniem, tā ka pāršēšanās no ūdens

zemes lidmašīnās iespējama visēr-

tākā.

Bez tam pats aerodroms atrodas ļoti
tuvu pilsētai: jau tagad ar auto vai

tramvaju pilsētas centrs sasniedzams

10—15 minūšu laikā; nākotnē būtu ie-

spējams to samazināt gandrīz uz pusi.

Nebūs grūti pārliecināties, ka šāda ae-

rodroma izbūvei līdzīgi izdevīgu vietu

nevarēs atrast visā Rīgas izbūves no-

vadā, kāpēc arī šis, ap 80,0 ha lielais
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areāls, kopā ar apm, 10,0 hektāriem

remontdarbnīcu un radiostacijas izbū-

vei tuvākā apkaimē, — no apbūves zemju

kontingenta būs jāizslēdz un jārezer-
vē minētiem speciāliem mērķiem 43

.

Nākotnē vēl vajadzēs vienu jeb vai-

rākus aerodromus gaisa sportam.

Pirmā laikā šim nolūkam varēs izman-

tot satiksmes aviācijas laukumu; vē-

lāk, satiksmes frekvencei pieaugot, kā

arī pavairojoties sporta dalībnieku

skaitam, satiksmes lidojumu laukums

būs jāatbrīvo no sporta, sakarā ar ko

pēdējām būs jāierīko atsevišķs aero-

droms. Tā kā šāda tipa laukumi var

arī atrasties tālāk no centra, tikai sa-

tiksmes ceļu tuvumā, — tad rast, šim uz-

devumam piemērotas izbūves vietas Rī-

gas apkaimē nebūs grūti: te varēs iz-

mantot plašos līdzenos tīreļus gar Jel-

gavas šoseju vai arī kūdras laukus

Purvciemā, gar Rumpmuižas ielu, Lat-

gales šoseju v. c. vietās.

Noslēdzot Rīgas pilsētas novada zemju
izmantošanas sadalījumu, jāatzīmē būtu

vēl viens īpatnējs lielāks rajjons, kurš

arī no apbūves platībām strīpojams.
Tas ir zemais līdzenums, kuru austru-

mos ierobežo Bolderājas dzelzceļš, zie-

meļos — augstā kāpu grēda, dienvi-

dos tas pieiet pie Hapaka grāvja atte-

kām, bet rietumos — pierobežo Slē-

pera purviem.

Šis, apm. 400,0 ha aptverošais, vietām

purvainais, rajons ir uzskatāms kā re-

zerve tuvējai rūpniecības ostai, kā: kra-

vu laukumu, dzelzceļa novietnes par-

ku, rūpniecības rajonu atkritumu pār-
strādāšanas ierīču v. t. 1. izbūvei. Šīs

zemes, ciktāl tās nebūs aizņemtas dažā-

dām techniskām vajadzībām, — izman-

tojamas lauksaimnieciskām kultūrām.

Saņemot tagad kopā visas tās zemes,

kuras rezervējamas raksturotiem spe-

ciāliem pilsētas iekārtas uzdevumiem,
— mēs rodam 1380,0 hektārus, kas jā-
atvelk no nomitināšanas platību kon-

tingenta.

Tagad varēsim gut pilnīgu pārskatu par

Rīgas tagadējā pilsētas izbūves nova-

da „nomitināšanas kapācitātes" īsto stā-

vokli, savelkot kopā atsevišķos „zudušo

zemju" posteņus:

1) Ūdeņi .
_

3400,0 ha., resp. 16,5»/o
2) Ostu izbūvei rezervē-

jamāszemes 1000,0 „ „ 4,90/0
3) Rūpniecības izbūves

vajadzībām ..... 1900,0 „ „ 9,20/o
4) Zaļumu rezervātiem . 3800,0 „ „ 18,40/0

5) Daž. īpatnējiemuzdev. 1380,0 „ „ 6,7%

6) Dzelzceļu izbūvei . . 500,0 „ „ 2,4ū/o

7) Apsardzības resora

zemes 1000,0 „ „ 4,9Q/o

Kopā . . 12980,0 „ „ 63,00/o
Sakarā ar to atliek:

8) Nomitināšanasapbūvei 7600,0 „ „ 37,0°/o

Kas sastāda tagadējā

pils. novada platību 20580,0ha. jeb 100,Qo/o

Tāda nu būtu Rīgas izbūves zemju vis-

pārējā izmantošanas bilance. Pie reā-

lizēšanas dažu posteņu skaitliskie dati,

protams, zināmā mērā varēs grozīties;
visumā, tomēr, šīs attiecības paliks, ja
vien netiks grozīti ģenerālās iekārtas

pamatprincipi.

Kāda nu ir šo 7600,0 hektāru „nomiti-
nāšanas kapācitāte"? Šis plašums ir

mājokļu apbūves „brutto" plašums, no

kura jāatvelk būs vēl zināms procents

ielām un laukumiem.

Pēc agrāk praktizētiem pilsētu izbūves

paņēmieniem šis procents dažkārt iz-

nāca visai liels: tas sasniedza rei-

zēm 40°/o.

Radās tas caur to, ka ielas netika vis

veidotas piemēroti viņu īpatnējiem uz-

devumiem, bet tās nosprauda pēc tra-

fareta, visas līdzīgā platumā. Dažreiz

šāds platums izrādījās par mazu, bet

citreiz atkal par lielu 44
. Šķirojot iz-

būves projektā „satiksmes ielas" no

„dzīvojamām ielām", un veidojot katras

ielas šķērsprofili piemēroti attiecīgām
satiksmes prasībām, var panākt dau-

dzos gadījumos ievērojamus ietaupīju-

mus par labu apbūvei.

Jaunizbūvējamās pilsētas daļās šis pro-

cents, pēc ārzemju prakses, svārstās

vid. ap 20—25% 45
; pārrunājamā gadī-

jumā pie Rīgas apstākļiem, vidējo
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procentu, kas attiet no apbūvējamās,

resp. parcelējamās territorijas zem ie-

lām, varētu pieņemt ap 15%; tik zems

tas iznāk tāpēc, ka nomitināšanas pla-

tībās ieskaitītas arī visas apbūvētās ze-

mes nomalēs, kur pie samērā šaurām

dzīvojamām ielām gruntsgabali ir ļoti

lieli, tā kā ielu tīkls iznāk ļoti rets.

Atskaitot no „brutto" 7600,0 hektāriem

zem ielām un laukumiem minimālos

150/o — 1140,0 ha, — rodam, apaļi,

6500,0 hektārus „netto" būvgrunts kop-

platības parcelēšanai un mājokļu ap-

būvei.

Jautājums nu tagad ir: kādus ceļus iet

nākotnē šīs platības izmantošanā?

Industriālizācijas straujā attīstība, kas

Vakareiropā iestājās pag. gadsimteņa

vidū, bet Rīgā sāk iezīmēties ap de-

viņdesmitajiem gadiem, — izsauca vēl

nepieredzētu mājokļu būvniecības pie-

augumu, jo neatvairāmais strādnieku

pieplūdums pilsētās — rūpniecības cen-

tros radīja aizvien pieaugošu piepra-

sījumu pēc dzīvokļiem, ko vajadzēja

apmierināt drīzākā laikā. Bet pilsētas
uz to nemaz nebij sagatavotas, lai ra-

stu pieaugošam iedzīvotāju skaitam at-

bilstošas nomitināšanas zemju platības.

Tāpēc sākās pastāvošo apbūvēto zemju

intensīvā izmantošana. Būvgrunts tika

izcenota kā ienesīgs spekulācijas ob-

jekts, un, kā tāds, arī attiecīgi izman-

tots: īsā laikā spekulātīvā mājokļu būv-

uzņēmība noslaucīja klajo apbūvi, ku-

ras vietā stājās daudzstāvu mūra no-

mas dzīvokļu masīvi, kas aizpildīja būv-

gruntis līdz galējai iespējamībai, atstā-

jot tikai šaurus, trūcīgi apgaismotus un

ventilētus pagalmus. Šī «intensīvā" ap-

būves veida ļaunās īpašības tautsaim-

nieciskā un higiēnas ziņā ir jau pie-
tiekoši noskaidrotas, lai pie tām uzka-

vētos 46
.

Vakareiropā jau vairākus gadus pirms
kara bij uzsākta, un arī pa daļai veikta,

cīņa pret šo pilsētas apbūves veidu;

Rīgā šinī lietā jaunās atziņas vadošās

aprindās sāka izteikties tikai pēckara
laikā, kad līdz ar daudzu citu vērtību

pārvērtēšanu, sāka arī revidēt apbūves

jautājumu.

Nevarētu būt divu domu par to, kā

turpmāk Rīgas attīstības jaunizbūvē ra-

dikāli būs jāgroza līdzšinējā zemju iz-

mantošanas politika. Vispirms jāpār-
trauc iesāktais nomaļu izbūves ~pāra-

kmeņošanās" process, kurš, pateicoties

pirmskara periodā atļautai neierobežo-

tai apbūvei, — draudēja noslāpēt ar

5—6 stāvu augstām nomas kazarmju
celtnēm daudzus, samērā vēl klajus un

veselīgus, mājokļu rajonus, piem. Pār-

daugavā.
Nav oficiālu datu par to, kāda bij 1913.

gadā ar mājokļiem apbūvēto grunts-

gabalu kopplatība Rīgas pilsētas no-

vadā; šādi dati rodami tikai par 1916.

gadu 47
,

kad apbūvēto gruntsvienību

kopplatību noteic uz 2030,0 ha.

Tā kā pa kara gadiem, no 1913. līdz

1916. g., pilsētas novads netika papla-

šināts, un apbūvēto grunšu skaita pie-

augums pie toreizējiem kara apstākļiem
nav domājams, — tad, ar pietiekošu

drošību, varam pieņemt, ka 500.000 lie-

lais iedzīvotāju skaits 1913. gadā būs

mitinājies uz šiem pašiem «netto" 2030,0

hektāriem, līdz ar ko rodam t. s. vi-

dējo nomitināšanas blīvumu", līdzīgu

apm. 246 iedzīv. uz 1 ha «netto" lau-

kuma 48
.

Šim skaitlim, — kuram līdzīgus sasto-

pam šad un tad arī statistikās, — to-

mēr trūkst dziļākas vērtības no pilsē-
tas iekārtas viedokļa, jo tas izteic tikai

to, kā varētu iedomāt iedzīvotāju ma-

su sadalīšanu pa visu pilsētas territo-

riju, bet nerāda, ka īstenībā katrā

atsevišķā vietā šīs masas sagrupētas; jo

pilsētu iekārtas vērtību raksturo ne ti-

tikai viņas labākie villu rajoni, bet arī

tie mājokļu izbūves apstākļi, kādi tie

sastopami trūcīgāko iedzīvotāju šķiru
nomitināšanas rajonos.
Pareizāku raksturojumu sniegs atsevi-

šķo rajonu apbūves un apdzīves blīvu-

ma kartogrammas, kurās attēlots iedzī-

votāju skaita sadalījums pēc tiešiem ap-

skaites datiem. Šādas kartogrammas tad
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kādreiz rāda, ka pilsēta savu labo slavu

maza nomitināšanas blīvuma ziņā iegūst

tādā ceļā, kā līdzās pārmērīgi sablī-

vētiem kvartāliem ir vēl rajoni ar maz

attīstījušos apbūvi.

Apmēram tādi apstākļi ir arī Rīgā.

No klāt pieliktās kartogrammas: «Rī-

gas pilsētas iedzīvotāji uz 1,0 ha

apbūves laukuma", redzams, ka 1921.

gadā, kad Rīgā skaitījās tikai 256.000

iedzīvotāju, t. i. apmēram puse no

tā, kas bij 1914. gadā, — Vidzemes

priekšpilsētā ir atzīmēti rajoni, kur dzī-

voja pāri par 500 cilv. uz 1 ha «netto"

būvlaukuma; kāds šeit apdzīves blī-

vums bij pirmskara, par to oficiālu datu

trūkst, bet droši varam pieņemt, ka pie

toreizējā lielā fabrikās nodarbināto

strādnieku skaita, apdzīves blīvums būs

bijis vietām vēl lielāks.

Apdzīves blīvums ir funkcija no ap-

būves veida: jo blīvāks un augstāks mā-

jokļu tips, jo lielāks arī apdzīves blī-

vums. Tāpēc arī šinī gadījumā aug-

stais apdzīves blīvuma skaitlis izskai-

drojams ar to pārmērīgo intensīvo būv-

grunts izmantošanu, kāda bij, — un

arī tagad vēl, — atļauta Rīgā; pat jau-
nākos un samērā labākos mājokļu kvar-

tālos vēl ir pielaists pēc vecajiem būv-

noteikumiem tāda gruntslaukuma ap-

būve, kur telpu apgaismei paliek pāri

ne vairāk kā atsevišķas šauras un dzi-

ļas «gaismas akas" 49
.

Kā vidēju «apdzīves blīvumu" pie «slēg-
tās" maks. 4 stāvu apbūves lielpilsētās,

saskaņā ar jaunākiem pētījumiem un

ārzemju pilsētu būvniecības prakti-
skiem sasniegumiem, varētu pieņemt
300 cilv. uz 1 ha netto apbūvēta lau-

kuma 50
.

Kartogramma N: 4 rāda, ka visbiežāki

apdzīvotākā daļa Rīgā ir apgabals, kas

ieslēgts no dzelzceļu gredzena labajā
krastā.

Šis, ap 700,0 ha lielais apgabals nav

viss galīgi izbūvēts: blakus ļoti ciešai

apbūvei rodami vēl gruntsgabali, kas

uzrāda vecas zemas koka dzīvojamās

mājas. Uz šiem gruntsgabaliem, nākot-

nē izbūvējot lielākas nomas kazarmju

dzīvojamās ēkas, varēs rast jaunus mā-

jokļus zināmam skaitam iedzīvotāju.
Šī ~ciešā" apbūve ņemama kāda tā ir:

labot pie tās neko daudz vairs neva-

rēs; tikai jaunceļamās dzīvojamās ēkas

varētu izbūvēt racionālāki, liekot tās

«slēgtā" apbūvē (Randbebauung), unat-

stājot klaju parceles dibena daļu. Šādā

veidā būtu iespējams pazemināt šī ap-

gabala apdzīves blīvumu apm. līdz 400

iedz. uz 1 ha, kas uz 700,0 ha lielās

platības rastu nomitināšanas iespēju,

apaļi, 300.000 iedzīvotājiem. (Noapaļi-

nājumu uzvija ņemta uz augšu līdz

10o/o).
Nākošā pakāpe nomitināšanas blīvumā

ir rajoni: Iļģecīems, Nordeķi, Švarc-

muiža, Āgenskalns, Klīversala, Mūku

sala, Torņakalns, Mīlgrāvis, Sarkandau-

gava un Čiekurkalns, ar kopēju platību

ap 1000,0 ha, — šiem rajoniem kopī-

gais ir tas, ka tie ir samērā vēl klaji ap-

būvēti, bet pateicoties tam, ka viņi at-

rodas saimnieciskā centra, ostas un fa-

briku rajonu tuvumā, — tie ir uzska-

tāmi kā vietas, kurās turpmāk aizvien

vairāk koncentrēsies jaunas iedzīvotāju

masas. Sakarā ar to nākotnē ir sa-

gaidāma šo rajonu apbūves intensificē-

šanās. Te nu katrā ziņā izslēdzama tā

„pārakmeņošanās", kāda savā laikā no-

tika Daugavas labā krasta priekšpilsē-
tās. Atstājot augšā uzskaitīto rajonu

apbūves detailētu iekārtojumu speciā-

liem projektiem, šinī apcerējumā būtu

no svara tikai noskaidrot šo rajonu

maksimālo nomitināšanas kapacitāti,

pie kam neizejot no modernas pilsētas
iekārtas principu robežām. Saskaņā ar

to, ja pieņemam, ka visa šī 1000,0 ha

lielā kopplatība tiktu nākotnē izbūvēta

līdz «slēgtās" apbūves pakāpei, tad —

pie caurmēra apdzīves normas: 300 cilv.

uz 1,0 ha netto apbūves laukuma, —

varētu nomitināt ap 300.000 iedzīvo-

tāju 51
.

Ar vēl zemāku apdzīves blīvuma pa-

kāpi iezīmēti attāļākie nomaļu rajoni,

kā arī vietas, kur daži īpatnēji apstākļi:
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piem. sekli kūdrāji, kāpas, augsts

grunts ūdens līmens, vērtīgu zaļumu
audzes v. 1.1., neatļaus tik lielu apbūves
intensitāti, kā iepriekšējā grupā. Pie

tādiem rajoniem pieskaitāmi: Solitūde,

Šampētris, Šulcmuiža, Petriņciems, Lin-

deciems, Bieriņi, Atgāzene, Māras dī-

ķa apkaime, Ziepniekkalns, Rumpmui-

žas ceļa apgabals un apvidus pie Jug-
las. Šeit varētu tikai pa mazākai da-

ļai rēķināties ar „slēgto" apbūvi: gar

dzīvākām satiksmes ielām un t. s. Me-

tējos centros". Lielākā daļa no šīm ze-

mēm arī turpmāk atstājama „vaļējam"

apbūves veidam, kāds tur vairākās vie-

tās jau sastopams. Vidējā apdzīves blī-

vuma norma šinī gadījumā būtu ap 200

iedz. uz 1,0 ha; tā kā attiecīgo rajonu

apbūves skārto zemju kopplatība sa-

stāda ap 750,0 hektārus, tad nomitinā-

šanas kapācitāte te būtu rēķināma uz

apm. 150.000 iedzīvotājiem.
Savelkot kopā iepriekšējās trijās gru-

pās atzīmētos skaitļus, varam konstatēt

sekošu: Rīgas pilsētas līdzšinējā izbū-

vētā daļā, kas kopplatībā ieņem 2500,0

ha, attīstot nepabeigto apbūvēšanās

procesu tālāk saskaņā ar jaunlaiku pil-
sētu iekārtas prasībām, — varētu rast

nomitināšanas iespējamību apmēram

trīsceturtdaļas miljona iedzīvotājiem.
Tālāk atliek vēl apskatīt pārējo, no ap-

būves šimbrīžam neskārto, 4000,0 hek-

tāru „netto" apbūvei paredzēto zemju

izmantošanu Rīgas tagadējā pilsētas no-

vadā.

Šīs zemes nesastāda vienu kopēju, no-

slēgtu rajonu: viņas rodamas izkaisīti

pa visu plašo pilsētas novadu.

levērojot to, ka viņas pa lielākai daļai
ir vēl iespējams iekārtot apbūves zi-

ņā pilnīgi brīvi un neiespaidoti no līdz-

šinējās sistēmas, — jānoskaidro prin-

cipā viņu turpmākās apbūves pamat-

līnijas.
Vēl nesen pilsētu būvniecības prakse

netaisīja nekādas izšķirības apbūves zi-

ņā starp centrāliem rajoniem un no-

malēm: visur valdīja vienāda grunts po-

litika, kas gala centienā izgāja uz iespē-

jami intensīvāku grunts izmantošanu

apbūves blīvuma ziņā. Rezultāts no šā-

das rīcības bij, ka pilsētas, it sevišķi

lielpilsētas, sāka smakt nost nepār-

trauktajā akmeņu masīvu jūrā.

Šīs zemes politikas kļūmīgās sekas mā-

jokļu higiēnas ziņā ir pietiekoši apgai-
smotas ārzemju speciālā presē, tā ka

pie šī jautājuma te nebūtu ko uzkavē-

ties 53
.

Atliek tā tad tikai jautājuma otrā —

praktiskā puse: kā iekārtot un izveidot

Rīgas pilsētas apgabala ārnovadu jaun-

izbūvējamos mājokļu rajonus?

Lielo pilsētu iemītnieks ar savu darba

un mājokļa iekārtu ir pārāk attālināts,

atrauts no dabas. Bet tas nepaiet vi-

ņam bez sekām: attiecīgo statistiku da-

tu rezultējumi norāda, ka cilvēki šā-

dos apstākļos izvirst, deģenerējas; un

ir pat izteikta tāda doma, ka, ja lielpil-

sētām nebūtu „svaiga" cilvēku materiā-

la pieplūduma no ārienes, —no lau-

kiem, tad ar laiku, vēlākās paaudzes,
šādas lielpilsētas varētu skatīties pretī

izmiršanai, par „...
ein Vernichtungs-

herd der Volkskraft..." kāds vācu politi-

ķis ir nosaucis mūsu dienu lielpilsētas.

Spriedums ļoti nelabvēlīgs, bet, jāat-

zīst, — pelnīts.

Kā pretstats šai lielpilsētu iznīcības

dvašai tiek likti lauku apstākļi, kur da-

bīgākā dzīves iekārtā atjaunojas spēku

patēriņš. Tīri instinktīvi lielpilsētnieks

pēc nedēļas drudžainā darba steidzas

izkļūt ārā no pilsētas mūriem, un šo

atpūtu viņš nu meklē brīvā dabā.

Tāpēc it dabīgi rodas jautājums vai ne-

var apvienot šos divus pretstatus: pilsē-
tas saimnieciskās un kultūrālās ērtības

ar lauku dzīves veselīgumu?

Atbildi uz šo svarīgo sociālekonomi-

sko problēmu sniedz mums t. s. „dār-

zu pilsētu" būvniecības teorija un prak-

se pēdējos divi un pus gadu desmitos,

t. i. kopš „dārzu pilsētu" tēva E. Ho-

varda propagandas centieni tika pār-

vērsti īstenībā ar 1903. gadā nodibināto

pirmo „dārzu pilsētu" Lečversu (Letch-
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worth). „Dārzu pilsētu" kustība ir ta-

gad iekarojusi drošu, atzītu stāvokli vi-

sās kultūras zemēs. Arī Rīgā jau pirms-

kara mazākos apmēros ar šādu izbūvi

ir sasniegti labi rezultāti. Kā piemērs

būtu minama „Meža parka" kolonija,

un, varbūt, ne mazāk zīmīgi ir tie no-

mitināšanas apstākļi, kādi rodami vietu

vietām vēl ar dārziem bagātajos Pār-

daugavas rajonos. Ja dārzu pilsētu ku-

stība varēja rast sev saimniecisku at-

taisnojumu, —

un tas ir svarīgi, — Va-

kareiropā pie nesamērīgi lielāka zemes

trūkuma un augstām grunts cenām, ne-

kā tas konstatējams pie mums, tad ne-

varētu būt šaubu par to, ka Rīgas pus-

tukšajās lielajās zemju platībās attālā-

kos nomaļu rajonos, pie samērā zema-

jām grunts cenām, — „dārzu pilsētas"

veidīgai izbūvei ir vislabākās saimnieci-

skās izredzes, un sevišķi tādēļ, ka

grunts apstākļi te daudzās vietās cie-

šāku apbūvi nemaz neatļauj.

levērojot visu to, dabīgi rodas slē-

dziens, ka uz jaunizbūvi gaidošie 4000,0

ha nomaļu ārēs pie pilsētas tālākās

attīstības iekārtojami pēc „dārzu pil-
sētu" principiem, ar vienģimeņu ēkām

kā dominējošu mājokļu tipu, „klajā"
apbūvē.

Vidējais apdzīves blīvums šādā gadīju-
mā būs jau daudz zemāks: vidēji tas

grozās ap 70 iedz. uz 1,0 ha. Pie tādiem

izbūves noteikumiem uz šiem 4000 ha

varētu nomitināt līdz 300.000 iedzīvo-

tāju.

Tā kā nomitināšanas kapācitātei ap-

rēķinātie skaitļi ir šādi:

1) Ciešā apbūvē 300000 iedz.

2) Slēgtā „
300000

„

3) Vaļējā
„

150000
„

4) Klajā „ 300000
„

Kopā . . 1050000 iedz

No tā skaidrs, ka tagadējais Rīgas pil-
sētas novads, izmantojot to saskaņā ar

plānveidīgas attīstības un racionālas ie-

kārtas prasībām, būtu piemērots tikai

nedaudz vairāk kā 2/3 n0 paredzamā

pusotra miljona iedzīvotāju skaita riv?~

mitināšanai.

Šis rezultāts no pirmā acu uzmetiena

var likties pārsteidzošs: kā uz 20580,0

hektāriem 54
,
t i. uz plašuma, kuram lī-

dzīgs būs rodams tikai nedaudzās Va-

kareiropas lielpilsētās, nomitināt var

samērā tik mazu iedzīvotāju skaitu?

Šādi iebildumi arī ne vienu reizi vien

ir dzirdēti, kad paceļas jautājums par

Rīgas nākotnes izbūves novada robe-

žām. Pie tam kā svarīgs arguments allaž

tiek pievests tas fakts, ka 1913. gadā,
kad pilsētas novads bij nepilni 10.000

hektāru liels, Rīgā varēja nomitināt

apm. pusmiljonu dvēseļu, tā ka tagad

paplašinātai, 20.580,0 ha lielajai territo-

rijai it kā dabīgi vajadzētu būt pietie-

košai visām nākotnes vajadzībām, arī

priekš pusotra miljona iedzīvotājiem.
Tāda aritmētika pati par sevi vien to-

mēr ne vienmēr izrādās pietiekoša, jo

pilsētu izbūves kapācitātes novērtēšanā

noteicošā loma piekrīt ģenerālās izbū-

ves programmai, kura savukārt atka-

rīga no diviem faktoriem: 1) vietējām

zemju dabas īpatnībām, kas lielā mērā

predestinē zināmus rajonus noteiktiem

izbūves uzdevumiem, un 2) no izbūves

sistēmas, kas noteic visas iekārtas tech-

nisko izveidojumu. Tikai no šāda vie-

dokļa vispārīgi varētu pieiet pie liel-

pilsētas izbūves iespējamību novērtē-

šanas; no šāda viedokļa apskatāma arī

šeit pārrunājamā problēma.
Pirmais faktors: — vietējie dabas ap-

stākļi, — raksturots iepriekšējā pār-

skatā. Kas nu attiecas uz otro faktoru:

izbūves sistēmu, — tad izbūves iekārtas

veidojumā tam piekrīt īpatnējs uzde-

vums. Izbūves sistēma īstenībā noteic

visas pilsētas fizionomiju, viņa ir, tā

sakot, ģenerālās izbūves programmas

idejiskais pamats, šīs programmas „leit-

motīvs".

Dabas dotās zemes īpašības jaunlaiku
technika spēj jau ļoti ievērojamā mērā

novērst vai pārveidot un uzlabot, un

tādēļ daudzos gadījumos dabas ap-

stākļu ļaunais iespaids ar laiku zūd.
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Turpretim ar izbūves sistēmu saistītās

labās vai Jaunās pilsētas iekārtas īpa-
šības ar laiku ne tikai neizzūd, bet,

tieši pretēji: tās izpaužas aizvien jū-

tamāki.

Izbūves sistēma noteic pilsētas «so-

ciālo" vērtību, jo atkarībā no sistēmas

izveidosies arī pilsētas dažādo izbūves

rajonu iekārtojums un šo rajonu sai-

stība vienā organiskā kopveidojumā;
bet veselīgu, ērtu un daiļu mājokļu un

darba vietu izbūvei piemērotu rajonu

iekārtā gul atslēga pilsētas iedzīvotāju
fiziskās un garīgās labklājības veicinā-

šanai. Un to sekmēt, — ir pilsētas būv-

niecības augstākais uzdevums.

Prof. Rud. Eberstadt's tā raksturo šo

principiālo atšķirību starp agrāko un

tagadējo pilsētu iekārtu: «...Die uns

ūberlieferte Stadtanlage hat einen zen-

tripetalen, die neuzeitliche — einen

zentrifugalen Charakter."

Tas nozīmē, ka agrāko laikmetu pil-
sētu nomitināšanas kapācitātes palieli-
nāšana tika sasniegta uz tuvāko ārpil-
sētu rajonu pēc iespējas blīvākas ap-

būvēšanās rēķina; pie kam jaunizbū-
vētie rajoni ar centru saslēdzās vienā

nepārtrauktā nekoordinētā aglomerātā.

Turpretim jaunākie centieni iziet tieši

uz pretējo: pieturoties galvenām kār-

tām pie klajās «dārzu pilsētu" apbū-

ves veida, tikai zināmās vietās apbūve

tiek sabiezināta, radot t. s. «vietējos

saimnieciski -administrātīvos centrus.

Šādi «vietējie centri" var pieaugt pat

līdz lielākām, vairāk vai mazāk pat-

stāvīgām un izbūves ziņā noslēgtām vie-

nībām, t. s. «trabanti" (Villes-satelli-
tes), kuras tomēr ar galveno pilsētas

centru, kā arī savā starpā saistītas

saimnieciski un administrātīvi vienā or-

ganiskā kopveidojumā. Bet vispārējais
izbūves iekārtojums tiek ieturēts tā,

ka apbūve sistēmatiski tiek pārtraukta

ar ļoti klaji jeb pilnīgi neapbūvējamu

zemju joslām, kuras saaudzējamas kā

zaļumu jeb atstājami kā lauksaimnie-

cisko kultūru rezervāti, un kuras pil-
sētas organismā ienes, agrākos laikos

zaudēto, bet pilsētas cilvēkam neatsve-

ramo, brīvās dabas svētīgo iespaidu.

Šie reformas centieni radikāli lauž arī

līdzšinējo pilsētu būvniecības praksi;

un tā kā te sadurās no vienas puses

apbūves zemju spekulātīvās reālpolīti-

kas saimnieciskās intereses ar komunā-

lās sociālpolītikas centieniem, tad sa-

protama būs tā cīņa, kas ap šo jautā-

jumu norisinājās, un kura, kā to rā-

dija piem. pilsētu būvniecības kongress

1926. gadā Vīnē, nav vēl apklususi, kaut

arī neapšaubāmi ir konstatējams, —

kā to rādīja tas pats kongress, —ka

jaunie principi tagad guvuši netikvien

kā pilnīgu izpratni speciālistu aprin-

dās, bet ka tie sāk pāriet visu zemju

pilsētu būvniecības praksē 55
.

Atliek tagad noskaidrot, kā šo moder-

no centienu jaunieguvumus pielietot

Rīgas tālākās attīstības izbūves gaitās.

lepriekšējā pārskatā noskaidrojās, ka,

plānveidīgi iekārtojot tagadējā Rīgas

pilsētas novada izmantošanu, viņā no-

mitināšanas kapācitāte sniegtos līdz

vienam miljonam iedzīvotāju; kur un

kā nu rast izbūves rezerves priekš pā-

rējā apm. pus miljona nākotnes «Liel-

Rīgas" pilsētā (Gross-Riga, Greater-

Riga)?
Atbilde uz šo jautājumu bus meklēja-
ma un rodama tāpat, kā iepriekšējā pār-

skatā: noskaidrojot nākotnes attīstību

un izbūvi veicinošos saimnieciskos fak-

torus un vietējo dabas apstākļu īpat-

nības jaunizbūves interešu koncentrā-

cijas novados.

111

Kolīdz noskaidrojās vajadzība papla-
šināt nākotnē Rīgas izbūves novadu,

visupirms dabīgi uzpeld jautājums, vai

attiecīgās territorijas rezerves nebūtu

rodamas plašajās Rīgas patrimoniāl-

apgabala zemēs, kuras, sevišķi Dauga-

vas kreisā krastā, tālu pārsniedz ta-

gadējā pilsētas administrātīvā novada

robežas.

Bet jau paviršs pārskats par šīm ze-

mēm pietiekoši skaidri rāda, ka pil-
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sētas būvnieciskai attīstībai, kaut arī

tā norisinātos tikai ļoti klajās «dārzu

pilsētu" apbūves veidā, — šīs zemes va-

rētu noderēt samērā ļoti mazos ap-

mēros.

Kā no «Pārskata kartes par Rīgas iz-

būves novada vēsturisko attīstību"

redzams, patrimoniālapgabala lielā-

kās zemju rezerves izplešas dienvid-

rietumu virzienā, ietverot plašos pur-

vainos mežus ar lielajiem «Tīreļa

purviem", kuru galējie atzarojumi

ziemeļ-austrumu virzienā, Petriņciema-

Katrinas un Līves muižu rajonā pie-

nāk pie tagadējām pilsētas robežām.

Ir cilāts ne vienu reizi vien jautājums

par šo purvu nosusināšanu, lai plašo

territoriju varētu lietderīgi izmantot.

Teorētiski ņemot, šādas meliorācijas iz-

vešana techniski būtu iespējama, jo kri-

tums pret dabīgo noteku — Daugavu —

ir rodams pietiekošs. Bet tādā kārtā

iegūto zemi pilsētas veidīgai izbūvei iz-

mantot tomēr nevarētu, jo šeit dominē

dziji kūdrāji, kas, saskaņā ar iepriek-

šējo, no apbūves jāizslēdz. Vispārīgi

ņemot, šādas meliorācijas izmaksa ne-

segtos ar atgūto zemju vērtību.

Līdzīgus grunts apstākļus sastopam

arī Babītes rajonā. Viss plašais līdze-

nums, kurš stiepjas ziemeļ-austrumu
virzienā no Babites ezera starp Lielupes
labā krasta augstumiem un Beberbeķa

kāpu grēdas, ir aizaugušā Babītes ezera

gultnes daļa. Šī aizaugušā ezera ba-

seina tāļākie atzarojumi aiz jūrmalas

dzelzceļa pāriet dziļajos Slēperu kū-

dras purvos, kuri izbeidzas pie zemā

Spilves līdzenuma.

Aizaugušā Babītes ezera daļa un viņai

pierobežojošie rajoni ir zemas purvai-

nas pļavas ar ļoti augstu grunts ūdeņu
līmeni un sastāv no dumbrainām no-

guļu kārtām un dažāda vecuma kū-

drāju formācijām («Niederungsmoor").
Tā kā visam šim plašajam rajonam
trūkst vajadzīgā dabīgā krituma, tad

ar meliorāciju dabīgā ceļā šeit nekas

nav sasniedzams.

Sakarā ar to jaunizbūves attīstībai šai

virzienā vilktas visai Šauras robežas;

te izceļas tikai atsevišķi apbūvei no-

derīgi apvidi. Pie tādiem pirmā kārtā

pieskaitāms Priedaines vasarnīcu ra-

jons* Viņš atrodas sausā augstā priežu

silā, tuvu jūrai un Rīgai, un sakarā ar

to uzskatāms kā viens no vērtīgākiem

mājokļu izbūves rajoniem, kura nozīme

visā pilnībā varēs izcelties pēc lētas

ātrsatiksmes izbūves uz jūrmalu 56
.

Šis apbūves rajons, abās pusēs Jūr-

malas dzelzceļam, starp Lielupi un Ba-

bītes ezera līdzenumu, aptver kādus

150,0 ha. Pie šim vasarnīcu rajonam

atbilstošas «klajas" apbūves un vidējā
nomitināšanas blīvuma apm. 50 cilv. uz

viena hektāra, — uz 150,0 ha «netto"

būvlaukuma nomitināt varētu apmēram
8000 iedzīvotājus.
Otrs līdzīgs izbūves rajons būtu Be-

berbeķa muižas augstumi divpadsmitā
kilometri no Rīgas uz Kalnciema ceļa.
Šeit trešā kāpu grēda sasniedz ievēro-

jamu plašumu un augstumu, un pie

Beberbeķa dzirnavām rod vienu no

skaistākiem mājokļu izbūves apvidiem
visā Rīgas apkaimē 57

. Ja šis rajons

līdz šim nav guvis kaut cik lielāku ie-

vērību apbūves ziņā, tad tas tādēļ, ka

satiksme ar viņu vēl ir slikta: trūkst

labi bruģētu ceļu un ērtas un lētas

ātrsatiksmes; šobrīd vēl ikdienas sa-

tiksme ar pilsētu neērta un prasa

daudz laika.

Lai atdzīvinātu šo rajonu, nākotnē jā-

izbūvē uz šejieni tramvajs vai vismaz

jāiekārto autobusu satiksme.

Beberbeķa rajons nākotnes attīstības iz-

būvē būtu uzskatāms kā attālākā rie-

tumu nomale, kas būtu vēl labi izman-

tojama satiksmes saistības ziņā ar lie-

lākiem darba centriem: rūpniecības
ostu un iekšpilsētu.

Apbūvei izmantojamie zemju plašumi
šeit rēķināmi uz apm. 150,0 ha, kas pie

«klajās" apbūves ar vid. 50 cilv. uz

1,0 ha dod nomitināšanas kopskaitli

uz apm. 8000 iedzīv.

Trešās kāpu grēdas ziemeļ-austrumu

gals izbeidzas pie Spilves ar Kleistes-
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Esseņa muižu augstumiem. Šī pēdējā

'daļa ietilpst pilsētas tagadējās robe-

žās un ir jau raksturota agrāk kā viens

no labākiem mājokļu rajoniem, kura

intensīvāka izmantošana sagaidāma līdz

ar rūpniecības ostas attīstību.

Starp otro un trešo kāpu grēdām, ap-

gabalā no Priedaines līdz Zolitūdei un

no Piņķiem līdz Spilvei, izplešas caur-

mērā zemie, vietām purvainie meži un

lauki. Pa lielākai daļai šeit arī turp-

māk piepaturāms līdzšinējais zemju

izmantošanas veids un lielāki plašumi

ieskaitāmi mežu un zaļumu rezervātos.

Tikai gar Jūrmalas dzelzceļu, Annas-

muižas ielas turpinājumā, sagaidāma
dzīvāka mājokļu koloniju attīstība, kas

pie Babītes (Pūpes) stacijas sasniegtu

savu noslēgumu un intensīvāko apbūvi,
kā vietējais «izbūves centrs".

Visā šai rajonā nomitināšanas kapāci-
tāte aprēķinās uz 10.000 cilv. pie apm.

200,0 ha nomitināšanas apbūvei izman-

tojamās grunts platības un vid. apdzī-

ves blīvuma ap 50 cilv. uz 1,0 ha.

Daugavas kreisā krasta dienvidu un

dienvid-rietumu daļā aiz jau raksturo-

tiem grunts apstākļiem — lielie kūdras

tīreļi — pilsētas veidīga izbūve varēs

attīstīties tikai augstākos un sausākos

rajonos. Šādas zemes sastopamas gal-

venām kārtām gar Rīgas-Bauskas liel-

ceļu, kur tās km platā joslā

stiepjas līdztekus Daugavas krastam,

pierobežodamas rietumu virzienā vis-

notaļ lielajiem Olaines mežiem un tī-

reļiem.

Tā kā apbūve šai novadā savā attīstībā

no dabas apstākļiem ierobežota: austru-

mos no Daugavas un rietumos no pur-

vainiem mežiem, tad vietām tā jau ta-

gad pāraugusi līdzšinējo pilsētas ro-

bežu, stiepdamās dienvidus virzienā

gar Bauskas lielceļu līdz Katlakalnam

un Rāmas muižai.

Daugavas tuvums, kā arī tas apstāklis,
ka visā garumā šo apvidu uzslēdz viens

no Latvijas dzīvākiem tālsatiksmes ce-

ļiem: Rīgas-Bauskas lielceļš, — iezīmē

šo apvidu kā vienu no nākotnes attī-

stibas izbūves vietām. Apmēram līdz

desmitam kilometrim (ceļu līnijā) no

Rīgas šis rajons varētu vēl saistīties

ar līdzšinējām vai tagadējā pilsētas no-

vadā projektētām darba vietām, piem.,

ar Bišu muižas rūpniecības rajonu. Tur-

pretim attālākie apgabali būs ņemami

izbūves politikas ziņā vienkopus ar

jauniem izbūves centriem: viņi apska-
tāmi saistībā ar Doles hidroelektriskās

spēka stacijas iespaidu sfērā stāvošo

Ķekavas rajonu.
Ar šīs spēka stacijas izbūvi pārkārto-
sies arī Rīgas dienvidus daļas ārnovadu

rajonu saimnieciskās un izbūves politi-
kas intereses. Dole saistīs pie un ap

sevi zināmu daļu no rūpniecības, kas

uzņemsies Krievijas tālās aizmugures:

Daugavas-Dņepras un Daugavas-Volgas
baseinu ūdens ceļu piegādāto jēlvielu,

galvenām kārtām zemes ražojumu pār-

strādāšanu. Līdz ar to sagaidāma ap-

kārtnējo rajonu: Ķekavas, Doles un Sa-

laspils (Kurtes), un Stopiņu dzīvāka

attīstība.

Tā kā šie rajoni atrodas ap 15 un 20

km attālumā no Rīgas, tad viņu tiešā

saistība ar veco centru nebūs visos ga-

dījumos uzturama; administrātīvā ziņā

šis «vietējais centrs", — sauksim viņu

īsi par «Doles" rajonu, — būtu domā-

jams zināmā mērā patstāvīgs, bet to-

mēr ne pilnīgi neatkarīgs no galvenā
centra — Rīgas, kuras intereses no-

teikti prasa, lai Daugavas izmantošana

viņas tuvumā augšpus pilsētai būtu ie-

turēta aizvien saskaņā ar ostas un ap-

kārtējo apdzīvoto rajonu prasībām.

«Vietējo centru" saistība ar veco pil-

sētu ir izdevīga arī viņiem pašiem no

kopējo saimniecisko un kultūrālo in-

terešu viedokļa.
Doles rūpniecības rajons būtu viens no

svarīgākiem locekļiem „Liel-Rīgas" nā-

kotnes attīstības izbūves «trabantu" si-

stēmā. Grunts apstākļi šinī lielajā ra-

jonā ir diezgan dažādi pēc zemes sa-

stāva no apbūves viedokļa ņemot, bet

visumā tomēr labi piemērojami pat cie-

šākai apbūvei. Dažās vietās, piem. aug-
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stos sausos mežos Doles salas vidū un

lejas galā, rodamas ļoti labas vietas pla-

šāku mājokļu koloniju iekārtai; tāpat

arī Ķekavas un Stopiņu bieži apdzī-

voto vietu apkaimē būs rodamas zemju

platības šo rajonu tālākai attīstībai, —

rūpniecības un nomitināšanas izbūves

vajadzībām.
Ir iespējams un arī labi domājams, ka

«Doles" trabants izveidojas divās, vai-

rāk vai mazāk patstāvīgās, daļās, saska-

ņā ar vietējiem dabas apstākļiem. Viena

daļa būtu kreisā Daugavas krastā un

aptvertu Ķekavu un Doles salu, — otrā

daļa būtu Daugavas labā krastā arSto-

piņiem kā galveno kodolu.

Detailēta izbūves projekta uzdevums būs

tuvāk noteikt «Doles" trabanta dažādo

vietējo apbūves rajonu sadalījumu, ie-

kārtojumu un viņu savstarpējās robežas,

kā arī nokārtot viņu saistījumu un sa-

vienojumu ar galveno centru; šeit,

mūsu apcerējuma programmas robežās,

ir no svara tikai novērtēt šo rajonu
nomitināšanas kapācitāti.

Izslēdzot apbūvei nederīgās purvainās

un zemās daļas, kā arī atskaitot sa-

biedriskām būvēm, zaļumiem un rūp-

niecības izbūvei visvairāk piemērotās

zemes, — nomitināšanas apbūvei varētu

rast ap 2500,0 ha «netto" platības.

Apbūves veids šinīs jaunizbūvējamos
lauku novados dominējošais būtu pie-

ņemams kā «dārzu pilsēta". Arī «slēg-
ta" apbūve šeit centrālā daļā būs pie-

mērota, ņemot vērā saimniecisko, resp.

veikalniecisko interešu koncentrēšanos.

Sakarā ar to nomitināšanas blīvums da-

žādās vietās būs dažāds; vidēji tas būtu

pieņemams ap 120 cilv. uz 1,0 ha, līdz

ar ko nomitināšanas kapācitāte «Do-

les" «trabantā" aprēķinājās apm. uz

300.000 iedzīvotājiem.

Tagadējās Rīgas pilsētas novada ro-

bežas nebūt nesaskan ar pastāvošās ap-

būves attīstību: vairākās vietās viņas
ietver tikai daļu no diezgan bieži ap-
dzīvotiem un apbūvētiem rajoniem, kā

Ozolciemā, Atgāzenē, Katlakalnā v. c,

bet dažas vietas paliek pilnīgi ārpusē.

Pie šādām vietām pieder Biķeru un

Rumpmuižas un apkārtnes rajoni.

Viss šis apvidus ir no sevišķa svara

Rīgas turpmākām izbūves gaitām, pirm-

kārt, kā sastāvdaļa no plašā mežu re-

zervāta, un, otrkārt, kā viena no izde-

vīgākām mājokļu koloniju izbūves vie-

tām. Apgabalā starp Juglas ezeru, Vid-

zemes šoseju, Biķernieku ielu un Lu-

banes ceļu, aiz Purvciema, izplešas lie-

lākas, vēl diezgan labi uzglabājušās me-

žu platības, kuras arī turpmākā izbūvē

saaudzējamas kā neaizskaramas «pilsē-
tas plaušas" SS

.

Šobrīd liela daļa no šīm zemēm atrodas

vēl ārpus pilsētas administrātīvām ro-

bežām. Bet ņemot vērā Biķeru rajona
labos nomitināšanas apstākļus: tīro me-

ža gaisu, labās grunts īpašības, kā arī

tuvumu pilsētai, ir sagaidāms, ka šeit

jau pirms kara diezgan plašos apmēros

attīstījusies apbūve turpmāk jo vairāk

ies plašumā.
Un taisni šim apstāklim piegriežama se-

višķa vērība, jo tikai koordinēta, ar

visas pilsētas kopējās iekārtas inte-

resēm laikus saskaņota vietējā izbū-

ves politika varētu nodrošināt daudz

ko tādu, kas citādi viegli var krist par

upuri vietējiem zemju izmantošanas cen-

tieniem. Tas sevišķi zīmējas uz neaiz-

skaramo mežu rezervātu saglabāšanu,

un saskaņota ielu tīkla izbūves iespēja-

mību, lai izbēgtu no tām bēdīgām pa-

rādībām, kādas tagad novērojamas dau-

dzos Rīgas agrākos nomaļu rajonos za-

ļumu sastāva mazināšanās un neatšķe-

tināma ielu mudžekļa izveidošanās ziņā.

Lai no šādām nebūšanām izsargātos, ne-

pieciešams ir jau tuvākā nākotnē Bi-

ķernieku novadu ietilpināt izbūves ro-

bežās, jeb, vismaz, attiecināt uz viņu

zināmus ierobežojumus zemju izmanto-

šanas ziņā; tas tiek diktēts no «Liel-

Rīgas" kopējās, vienotās izbūves inte-

resēm.

Biķernieku novadā, — kurš ziemeļos sā-

kas ar Burcharda muižas koloniju, dien-

vidos noslēdzas ar Rumpmuižas bieži

apdzīvoto vietu, rietumos pierobežo
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Purvciemam, bet austrumos noslēdzas

ar Ulbrokas un Brekšu muižām, — no-

mitināšanas apbūvei kopskaitā varētu

rēķināt ap 750,0 ha. Dominējošais ap-

būves raksturs arī šeit domājams «dār-

zu pilsētu" veidā; tikai abos «vietējos

centros": Biķeru, Franka un Rumpa

muižās būtu pielaižama ierobežotā mē-

rā «slēgtā" apbūve, un vidējais apdzīves
blīvums ap 70 cilv. uz 1,0 ha.

Līdz ar to nomitināšanas kapācitātī
šim novadam, apaļos skaitļos rēķinot,
varētu pieņemt uz 50.000 iedzīvotājiem.
Pilsētas galvenie saimniecības un darba

rajoni no Biķerniekiem ir ap 8 km. Arī

Juglas fabriku rajons, kā tuvākais, ir

ap 4 km; tāpēc būtu no svara nākotnē

tuvumā rast vēl kādas darba un peļ-

ņas vietas Biķernieku iemītniekiem.

Šādas iespējamības būtu rodamas, at-

tīstot tāļāk zem zināmiem noteikumiem

jau pirms kara pasākto rūpniecības iz-

būvi Juglas ezera dienvidus galā, pie

Brekšu muižas, izmantojot pēc vajadzī-
bas arī zemos apvidus ap Juglas upes

ieteku. Tādā gadījumā tikai apm. 4 km

attālā Juglas hidroelektriskā spēka sta-

cija varētu dot lētu dzinējspēku. Tagad
šī stacija dod enerģiju pār Baldoni līdz

Zemgalei; ar Doles spēka stacijas iz-

būvi šī vajadzība atkristu, un Juglas

stacija varēs kalpot tikai tuvākās ap-

kaimes rūpniecības rajoniem: pie Straz-

du muižas un Ķīšezera.
Sakarā ar to arī Juglas ezera rietumu

krasta zemes ap Gravenheidi un Tru-

verta muižu, kā arī rajonu starp Kre-

gera un Brekšu muižām un Biķernieku
mežu rezervātu varētu izmantot mā-

jokļu koloniju izbūvei. Uz apm. 150,0

hektāriem, pie blīvuma ap 30 cilv. uz

1,0 ha, šeit varētu nomitināt ap 5000

iedzīvotāju.
Novads starp Ulbroku un Stopiņiem

aizņemts pa lielai daļai no «Getliņa"

purviem un tīreļiem, kuru atzarojumi

ziemeļu virzienā sniedzas gandrīz līdz

Ulbrokai, bet dienvidos pienāk pie Rī-

gas-Daugavpils dzelzceļa līnijas. Arī

pārējā daļā šeit bieži sastopamas ze-

mas purvainas vietas, līdzīgi tām, kas

sastopamas Daugavas kreisā krastā

Kalnciema ceļa un Jelgavas šosejas ap-

kaimē.

Sakarā ar šādām zemju īpašībām, ap-

gabals uz ziemeļiem no Marijas muižas

(pie Stopiņiem) līdz Skrāģim (pie Jug-

las) un uz rietumiem līdz Rubeņu kal-

niem (pie dzelzceļu šķirotavas stacijas)
turpmākā izbūvē atstājams kā lauksaim-

niecības novads, jo nav domājams viņu

lietderīgi izmantot pilsētas būvniecis-

kiem mērķiem 60
. Rūpniecībai būtu gan

izmantojamas vietām šeit sastopamās
dabas bagātības: ģipšu un pļavu kaļķu

slāņi; tie atrodami zemē dažādos dzi-

ļumos un ipzētīti līdz šim tikai pa

daļai.

Tāļākā virzienā uz austrumiem Dauga-
vas labā krastā kā ļoti vērtīgs īpatnējs

rajons uzskatāms Juglas ezera austru-

mu krasts. Apvidus ap Juglas upes grī-

vu un viņas attekām ir vēl samērā zems,

radīts no upes dumbraino noguļu kār-

tām; bet austrumu krasts ir jau pavisam

citāds. Te pa lielākai daļai ir laba smil-

šaina grunts ar samērā zemu grunts

ūdeni. Pati krastmale ir augsta, sausa,

ar lēzenu kritumu pret ezeru, apau-

gusi ar priežu silu. Līdzīgi labvēlīgi
dabas apstākli reti būs rodami Rīgas

apkaimē. Vasarnīcu un, sevišķi, atpū-

tas vietu, resp. sanātoriju izbūvei šis

rajons būtu visai piemērots 61
.

Lielās Juglas zemais austrumu krasts

līdz Bukultu muižai nākotnē izbūvējams

par vietējo rūpniecības centru; tuvē-

jais dzelzceļš un ērtu ūdensceļu izbū-

ves iespējamība sola šeit labas izre-

dzes fabriku un kravas laukumu iz-

būvei.

No tuvākiem mājokļu izbūves rajoniem
šim vietējam rūpniecības centram būtu

minami: apvidus pie Baltās muižas

dzelzceļu stacijas un Ādažu muiža

(starp Lielo un Mazo Baltajiem eze-

riem), kā arī Bukultu muiža (pie Ķīš-

ezera) un Baložu muiža (pie Juglas eze-

ra). Divas pirmās vietas uzskatāmas kā

labi mājokļu un vasarnīcu izbūves ra-
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joni, kur šāda veida apbūve jau sāka

attīstīties pirms kara un pastāv vēl ta-

gad. Pieņemot šinīs vietās: Ādažu mui-

žā ap 50,0 ha, Baltezera kolonijā ap

100,0 ha un Baložu muižas rajonā ap

200,0 ha nomitināšanas platības, pie

apdzīves blīvuma ap 70 iedz. uz 1,0 ha,

— šai apvidū varētu novietoties apm.

15.000 iedzīvotāju.

Tālākā virzienā uz austrumiem no Bu-

kultu muižas un Juglas ezera izplešas

lielais Rīgas ūdens piegādes tīkla re-

zervāts. Šis ūdens kaptažu aku tīkla

baseins ietver visu to plašo novadu,

kurš aiz Ropažiem stiepjas līdz Gau-

jai, bet austrumu virzienā līdz Zaķu
muižai (pie Lubanes ceļa), un ierobe-

žots dienvidos un rietumos ar Juglas

un Baltajiem ezeriem.

Šinī ap 7500,0 ha lielajā novadā apbū-
vei būs jāpieskaņojas kaptažas tīkla iz-

būves noteikumiem; noteiktās vietās tā

pilnīgi jāizslēdz, piem. ap 1,5 km platā

joslā gar kaptažas aku virkni (1 km

augšpus un 0,5 km lejpus grunts ūde-

ņu teces virzienos); pārējās vietās tā

būs stipri jāierobežo atkarībā no grunts

slāņu īpašībām un kārtojuma.
Sakarā ar to, kā arī ņemot vērā, ka

liela daļa no šī novada atrodas tāļu
nomaļus no pilsētas un darba vietām,

plaši attīstīta izbūve šeit arī nemaz nav

domājama. Zemju lielākā daļa arī turp-
māk atstājama kā neaizskarami mežu

un lauku kultūru rezervāti, ar lauku

saimniecībām. Tikai atsevišķās vietās

būs pielaižama blīvāka apbūve, un pir-

mām kārtām tāda sagaidāma Ropažos.
Šeit jau pastāv no pirmskara laikiem

bieži apdzīvota vieta, kura uzrāda ten-

denci pieaugt. Pieskaņojot šīs vietas

izbūves attīstību nospraustā ūdensvada

tīkla iekārtai, nomitināšanai varētu iz-

mantot ap 200,0 ha. Apbūve ieturama

visai klaja, ar apm. 30 cilv. uz 1,0 ha,
tā kā Ropažu bieži apdzīvotās vietas

nomitināšanas kapācitāte, — ciktāļ tā

vispār varēs krist svarā „Liel-Rīgas"
izbūves politikā, — varētu tikt ieskai-

tīta ar apm. 6000 iedzīv.

Beidzot atliek vēl apskatīt nomitinā-

šanas kapācitāti Rīgas ārnovada apga-

balam, kurš ziemeļaustrumu virzienā

stiepjas līdz Carnikavai, pārējos vir-

zienos ierobežots no L. un M- Baltā

ezeriem, Ķīšezeru, Daugavas grīvu un

galējā ziemeļu daļā pieiet pie jūras.

Grunts un dabas apstākļu dažādības

ziņā šis ir viens no raibākiem apvidiem
visā Rīgas apkaimē.

Apm. 2 km platā joslā gar Ķīšezera

ziemeļ-austrumu krastu stiepjas kāpai-

ni, priežu mežiem apauguši augstumi,
kas mainās ar zemām mitrām ielejām,
kuras vietām pāriet purvainās pļavās.
Visumā tomēr šī josla dod daudz skai-

stu un vērtīgu vietu apbūvei, tā kā jau

kopš gadiem šeit pastāv, — neskato-

ties uz trūcīgo un neērto satiksmi ar

pilsētu, — tik plaši attīstījušās bieži

apdzīvotas vietas, kā 1927. gadā lielā-

ko no tām: Jaunciemu — jau pievienoja

administrātīvā ziņā Rīgas pilsētai. Arī

tālākā izbūvē šim apgabalam piegrie-
žama lielāka vērība, jo te būs rodams

vēl daudz labu mājokļu izbūves rajo-

nu; jāgādā tikai par ērtāku satiksmi,

vislabāk sliežu ceļu veidā, ar pilsētu un

apkārtējām darba vietām, kādas būtu:

Ķīšezera-Juglas rūpniecības rajons, Mīl-

grāvis un jaunprojektētā tirdzniecības

osta.

Ziemeļ-austrumu virzienā apbūvei no-

derīgas zemes pamazām pāriet lielajos

purvu tīreļos, kas stiepjas līdz Car-

nikavai; ziemeļ-dienvidu virzienā viņas

stiepjas no Bukultu muižas līdz Man-

gaļmuižai, kādus 8 km garumā. Šo, apm.

15 kv. m, plašo joslu apbūvei izman-

tot varēs, protams, ne visnotaļ; izslē-

dzot purvainās daļas, kāpu smiltājus,
kā arī zaļumiem rezervējamās vērtīgā-
kās mežu daļas, — nomitināšanai va-

rētu ieskaitīt tikai apm. 700,0 ha. Iz-

būve šeit, vispārīgi ņemot, ieturama

klaja, saaudzējot lielākā mērā šā no-

vada meža raksturu. Jaunciema bieži

apdzīvotā vieta uzskatāma kā vietējais

saimnieciskais centrs un attiecīgi blī-

vāki izbūvējama. Pieņemot visā šai no-
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vadā apdzīves vidējo blīvumu ar 50

cilv. uz 1,0 ha, — nomitināt pavisam

varētu ap 35.000 iedzīvotāju.

Ķīšezera ziemeļu krasts noslēdzas ar

Vec-Mīlgrāvja ārpilsētu, kura pa lie-

lākai daļai ietilpst pastāvošā admini-

strātīvā apgabala robežās. Šeit vēl nav

izbūvē sasniegtas iespējamās attīstības

robežas: Vecāku virzienā būs rodamas

vairākas, apbūvei noderīgas vietas. Aiz

Rinužiem vecās Daugavas grīvas atte-

kas dabīgi noslēdz šo izbūves rajonu,

kurš apm. IV2 km platā joslā apjomjj

Ķīšezera ziemeļa galu. Šeit jāizslēdz

būs lielāki zemju gabali, kas aizņemti

no augstām vaļējām kāpu grēdām un

purvainām ielejām. Zemās salas, sēkles

un krastmalas pie Ķīšezera jārezervē

ostas izbūves vajadzībām.
Sakarā ar to visā šinī, ap 700,0 ha pla-

šajā, novadā, kopā ar pastāvošo Vec-

Mīlgrāvja izbūvēto daļu, nomitināšanai

izmantot varēs tikai kādus 400,0 ha.

Apbūves blīvums šeit pielaižams lielāks,

līdz „slēgtās" apbūves pakāpei, jo Mīl-

grāvis, līdzīgi Dolei un Bolderājai, uz-

skatāms par vienu no svarīgākiem „Liel-

Rīgas" „trabantu" pilsētu sistēmas kom-

ponentiem. Tāpēc vidējais apdzīves blī-

vums uz 1,0 ha šeit būtu pieņemams uz

apm. 120 cilv., tā kā visu kopējo no-

mitināšanas kapācitāti varētu pieņemt

uz 50.000 iedzīvotājiem.

Vec-Mīlgrāvim pierobežo Mangaļu un

Vecāku rajoni, kuri izbeidzas pie jūras,

kas tādējādi dabīgi noslēdz šai virzienā

Rīgas izbūves attīstību.

Pirmais no tiem pa lielākai daļai aiz-

ņemts no vecās Daugavas grīvas atte-

kām, kuras tagad pa dajai jau aizaugu-

šas, dodot zemus purvainus, dumbrāju

saguļas kārtu piesērējumus. Tikai gar

pašu jūras malu un Daugavas ietekas

krastu ap Mangalciemu sastopamas

augstākas un sausākas vietas.

Saistīt šo rajonu ar attālākiem kaimi-

ņu novadiem un pilsētas centru tiešiem

satiksmes ceļiem pāri vecajām attekām

būtu pārāk dārgi un neizdevīgi, jo

grunts apstākli šeit plašākai izbūvei

nav labvēlīgi; bez tam krasta aizsar-

dzības iekārtas vajadzībām šeit būs jā-

rezervē lielākas platības.
Sakarā ar visu to, ap 900,0 ha lielais ap-

gabals starp Daugavu, Vecākiem, Vec-

baznīcu, Rinužiem un jūrmalu, — pie

pilsētas tālākās attīstības nevarēs spēlēt
kaut cik ievērojamu lomu nomitināša-

nas izbūves ziņā; viņu pa daļai, varbūt,

nākotnē varēs izmantot kā tirdzniecī-

bas ostas papildinājumu, izbūvējot te

piem. ziemas ostu jeb tml., ciktāļ tas

būs iespējams ar apsardzības resora in-

teresēm.

Ar pavisam citādu raksturu iezīmējas

Vecāku rajons. Augsti sausi priežu

meži un laba smilšaina jūras mala jau

tagad, neskatoties uz pārāk trūcīgo un

neērto satiksmi ar pilsētu, ir pievilkusi
daudzu vasaras atpūtas meklētāju in-

tereses, kas savukārt ir sekmējis jau

diezgan plašas peldvietas izbūves iz-

veidošanos. Turpmākās Rīgas attīstības

gaitās šim rajonam piegriežama lielāka

vērība. Saistot to ērtā satiksmē ar pil-
sētu sliežu ceļiem, šeit varētu ar laiku

izveidoties pirmklasīga mājokļu un

peldvietas kolonija, līdzīga Jūrmalas

pilsētai 62.

Tā kā arī šeit sastopamas vietām visai

augstas vaļējas kāpas, tad apbūvei no-

derīgas vietas būs jāizmeklē apm.

IV2 km platajā joslā, kas noaugusi ar

mežu un stiepjas starp jūru un purva-

tīreļiem gandrīz 7 km garumā no Vec-

āķiem līdz Langa ciemam, kurš uzska-

tāms kā šī izbūves rajona galējais no-

slēgums.

Rezervējot šeit lielākas platības neaiz-

skaramiem mežiem, kas vajadzīgi kāpu

aizsardzībai un atpūtai, kā arī izslē-

dzot grūti apbūvējamos kāpu augstu-

mus,
— apbūvei šeit varētu izmantot

apm. 200,0 ha. Pieņemot apdzīves blī-

vumu līdzīgu Priedaines apstākļiem,

t. i. ap 50 cilv. uz 1,0 ha, — šeit va-

rētu nomitināt ap 10.000 iedzīvotāju.

Saņemot tagad kopā apskatītos: Prie-

daines, Beberbeķa, Pūpes, Doles, Bi-
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ķeru, Juglas, Ropažu, Baltezera, Ķīš-

ezera, Mīlgrāvja un Vecāķu rajonus,

redzam, ka uz 5750,0 ha šinīs izbūves

novados rodamās «netto" apbūves pla-

tībās nomitināt varētu 497.000 iedzī-

votājus, resp. apaļi pusmiljona dvēse-

les, pieturoties pie „dārzu pilsētu" iz-

būves veida.

Aprēķinātie skaitļi, protams, ir aptu-

veni dati; vienā otrā vietā pie detailetu

apbūves projektu sastādīšanas un iz-

vešanas, kā apbūves plašumi, tā arī ap-

būves veids varēs zināmā mērā grozī-

ties uz vienu jeb otru pusi. Sevišķi tas

būtu domājams par apbūves platībām.

Meliorējot daudzās zemās, mitrās un

purvainās vietas, nostiprinot kāpas, kul-

tivējot sterilos smiltājus, samazinot lau-

ku saimniecību novadus v. t. t. — va-

rēs apbūves zemju kontingentu papla-
šināt un, līdz ar to, rast jaunus no-

mitināšanas apbūves gabalus, ja vien iz-

rādīsies, ka vienā jeb otrā gadījumā
tas atmaksājas. Tomēr caur to, visu-

mā, daudz nekas aprēķinātā nomitinā-

šanas kapācitātē negrozīsies, ja tikvien

pieturamies nākotnē pie uzstādītā pa-

matprincipa: «dārzu pilsētu" klajā iz-

būves veida. Bet spriežot pēc pēdējo

gadu pilsētu būvniecības prakses sa-

sniegumiem, var teikt, ka līdzšinējais
«intensīvais" izbūves veids ir uzskatāms

par pārvarētu; viņa vietā lielpilsētu

jaunizbūvē dominējošo vietu ieņem

«ekstensīvā" izbūve, un, sakarā ar to,

arī prasības pēc lielākiem mežu un lau-

ku rezervātiem nākotnē drīzāk var augt,

ne mazināties.

Tas liek domāt, ka arī Rīgas jaunizbū-
vējamos ārnovados aprēķinātās mežu un

lauku zaļumu rezerves nākotnē vairs

tādā mērā apbūvei upurētas netiks, kā

mūsu pilsētas agrākajās izbūves gaitās.

Pēc visa iepriekšējā būs skaidrs, ka

Rīgas pilsētai no svara ir ne tikai ta-

gadējā administrātīvā apgabala zemju

izmantošanas kārtība, bet viņa visai ir

ieinteresēta arī tuvāko ārnovadu zemju

likteņos. Jo tikpat svarīgs kā centiens

pēc pietiekošām nomitināšanas territo-

riju platībām, ir arī prasība, ka tur,

kur aiz zināmiem iemesliem apbūve iz-

slēgta, piem. zajumu rezervātiem, ostai

un tml. nozīmētās vietās, — privātā ap-

būve neattīstītos, jo tas varētu tādā

mērā sadārdzināt vēlāko posmu reāli-

zēšanu, ka koordinēta pilsētas izbūves

projekta izvešana kļūtu pārmērīgi dār-

ga, ilgstoša vai pat pilnīgi sakropļota.
Šādu piemēru ārzemju prakse, un arī

pati Rīga, sniedz diezgan daudz.

Tāpēc zināms plašāks apgabals, kurā ie-

tilpst atsevišķie nākotnes attīstības iz-

būves rajoni un rezervāti, jāieslēdz no-

teiktās kopējās robežās, radot tādā kār-

tā t. s. «jaunizbūves novadu", kā pilsē-

tas attīstības izbūves politikas iespai-

du sfēru.

Šāds novads būs, protams, ņemams

daudz plašāks, nekā to prasītu patlaba-

nējās vai tuvākās nākotnes apbūves in-

tereses, kuras nodrošināmas ar t. s.

«administrātīvā apgabala" jeb pilsētas

novada platībām.

«Jaunizbūves novada" robežām «admi-

nistrātīvā apgabala" robeža tuvināsies

pakāpeniski, pievienojot no pirmā pē-

dējam vienu pēc otra ārnovadu rajo-

nus vai šo rajonu daļas, saskaņā ar iz-

būves attīstības gaitu. Līdz tam jaun-

izbūves rajonu zemes varētu palikt pie

lauku, resp. pagastu administrātīvās un

saimnieciskās iekārtas; tikai apbūvēša-

nas, resp. zemju izmantošanas ziņā visi

jaunizbūves novadā ietilpstošie nekusta-

mie īpašumi būtu padoti pilsētas izbū-

ves politikas iespaidam, saskaņā ar

uzstādīto pilsētas ģenerālo izbūves plānu.

Šādā uztverē ir ņemta arī „Liel-Rīgas"

jaunizbūves territorijas problēma. Pa-

matojoties uz iepriekšējā pārskatā do-

tā atsevišķo izbūves rajonu raksturo-

juma, šie rajoni ietilpināti t. s. „Rī-

gas jaunizbūves novadā", ieslēdzot tos

kopējā robežā (skat: «Rīgas jaunizbū-

ves novada robežu projektu"). Robežu

līnija pieskaņota atsevišķo hipotekāro
vienību, — zemju īpašumu, — robežām,

nošķeļot saimniecības.
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Jaunā robeža sākas pie Lielupes grī-

vas un iet pa upes vidu, ietverot aiz

Priedaines Lielupes dienvid-rietumu

augsto krastu. Tad tā padodas uz dien-

vid-austrumiem, izslēdzot lielākus ga-

balus no apbūvei nederīgām zemajām

purvainajām Babītes ezera lankām. Pēc

tam dienvidu virzienā šī robeža ietver

Beberbeķa rajonu, un tad pagriežas uz

rietumiem, ieslēgdama apbūvei noderī-

gās zemes šauras joslas veidā, līdztekus

Kalnciema ceļam.

Tā kā šajā rajonā sākas «Tīreļa" purvi,

tad jaunā robeža aizņem tikai tos ra-

jonus, kur apbūve jau attīstījusies,

piem. Bieriņus, bet tālāku izbūves pa-

plašināšanu neparedz.

No Līves muižas jaunā robeža pagrie-
žas atkal uz dienvid-austrumiem un,

sekodama «Tīreļu" purvu un Olaines

mežu novada malai, pieslēdz no V2līdz

2 km platu joslu līdztekus Bauskas liel-

ceļam, apgabalā no Katlakalna līdz Ķe-
kavai, pēdējo arī līdz ietverot, kā arī

aizņemot dalu no Daugavas kreisā kra-

sta zemēm ap Bērzmentes un Bram-

berģes muižām.

Pret Stopiņiem robeža pāriet par Dau-

gavu. No šejienes tā iet uz Zaķu mui-

žu, kur viņa sanāk kopā ar Ropažu

ūdens apgādes baseina robežām. Visa

tālākā robežas līnija tad arī īstenībā

ir noteikta ar šo ūdens apgādes basei-

na robežām, kūpas stiepjas līdz Gau-

jai un izbeidzas pie L. un M- Balta-

jiem ezeriem; apbūve šinī novadā, kā

jau agrāk raksturots, aizņems samērā

niecīgu dalu.

Tā kā plašie purvju tīreli apgabalā uz

ziemeļiem no Baltā ezera līdz jūrai ap-

būvei nederīgi, tad robeža sākot no

Gaujas seko šo purvāju dienvid-austru-

mu malai līdz Maka ezeram, un no tu-

rienes, krasi izliekdamās ziemeļu vir-

zienā, pienāk atkal pie jūras Langa cie-

ma apkaimē.

Visā šajā jaunizbūves novadā sausze-

mes robežas ir ap 145,0 km, un jūr-

malas robeža ap 20,0 km garumā, un

viņās ieslēgtā platība 78.000,0 ha.

Šī ir tā aprēķinātā platība, kurā, sa-

skaņā ar modernākām pilsētas izbūves

prasībām, nākotnē varētu iekārtot dar-

ba, mājokļu un atpūtas vietas „Liel-

Rīgas" pusotra miljona iedzīvotājiem»

„P I E L I X U M S"

A) Piezīmes un literatūra.

„Pīezīmes" un literātūra.

(NB.: attiecas uz numuriem tekstā).

1 Pēc Rīgas bij. pilsētas revizora R. Stegmaņa
datiem (sal- „Rig. Industrie Ztg." Nr. 22 no

1889- g.) Rīgas pilsētas territorija ieņēma:

1201. gadā ... ap 16,0 ha,

1554.
„ . . . „ 35,0 „

1626. „ . . . „ 226,0 „

1763.
„ . . . „ 305,0 „

2 Pāvesta legāta Modenas bīskapa Vilhelma šķī-

rējtiesas lēmums no 1226. gada 17. marta;

oriģināls Rīgas pils. archīvā, noraksts arī iekš:

Napierskv, ~Monumenta Livoniae Antiquae",
IV, Urkunden, 8.

3 Patrimoniālapgabala zemes, kuras vairāk vai

mazāk pirmatnējā apjomā Rīgas pilsēta ir uz-

glabājusi līdz mūsu dienām, būtu: Piņķu, Be-

berbeķa, Olaines un Jumpravas muižu zemes,

B) Plāni un kartogramas.

t. i. tās zemes, kas atrodas Rīgas dienvidu un

rietumu ārnovados. Salīdz, arī: Bunge, Fr. v.,

„Die Stadt Riga im XIII und XIV Jhrh.", Leip-

zig, 1878-

-4 levērojami plašumi šādu zemju atrodas gar

Daugavu un pie viņas grīvas, tagadējā Bolde-

rājas, un Mīlgrāvja novados; vēl XIX g. s. at-

rodamas Rīgas apkaimē 9 tādas „bruņniecības

muižu" zemes: Vegesackholm, Mollershof, Her-

melingshof, Kovenholm, Liebetsholm, Wiebers-

holm, Lutzausholm, Schlottmakersholm, Frie-

drichsholm.

5 Salīdz, arī: Tobien, A., „Die Agrargesetzge-

bung Livlands im XIX Jhrh.", Berlin, 1899.

6 Šādi īpašumi galvenām kārtām bij izveidoju-

šies Daugavas kreisā krastā, kur, apm. 2—5

km platā joslā, lielais daudzums pilsētas zemju

tika nodotas privātai izmantošanai; kā ievēro-
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jamākie no šādiem nomaļu izbūves rajoniem

butu minami: Hagena jeb Švarca muiža, Zassa

muiža, Grāves jeb Nordeķu m-, Lindenruh, Zo-

litude, Šampetris, Torņakalns, Klīversala v. d.c.

Savus nosaukumus šis vietas dabūjušas pēc

viņu īpašnieku vārdiem. Salīdz, arī: Gutzeit,

Dr. W. v., „Das Landgebiet m den Vorstādten

Rigas", iekš „Mitteilungen"... der Gesellschaft

f. Geschichte v. Altertumskunde der Ostsee-

Provinzen. Bd. XI, Hf. I. 1865. Riga.

7 Salīdz.: Gutzeit, Dr. W. v., „Zur Geschichte

der Rigaschen Vorstādte", iekš: „Mitteilungen"

...
Bd. X, Hf. 2. Riga.

s Salīdz.: Seuberlich, E., „Mitauer Vorstadt m

Riga bis zu Ende des XVIII Jhrh.", iekš:

, ;
Sitzungsberichte d. Gesellsch. f. Gesch. v.

Altertumsk. d. Ostseeprovinzen" a. d. J. 1913.

9 Pievienotie rajoni bij: Klīversala, Mūku sala,

Zaķu sala, Zassa m., Ilģeciems, Āgenskalns un

Torņakalns; šeit 1788- gadā saskaitītas kādas

420 dzīvojamas ēkas. Salīdz.: Seuberlich, E.,

„Mitauer Vorstadt..." id.

10 Šīs muižas ir: Dreiliņi, Maz-Jumprava, Olaine,

Beberbeķis, Piņķi un Holma muiža; bez tam

vēl šai iecirknī skaitījās privātā, apm. 3000,0 ha

lielā Bieriņu muiža.

11 Pēc tautas skaitīšanas datiem Rīgā 1881. gadā

bija 162.611 civiliedzīvotāju un 6718 militār-

personu pilsētas garnizonā; bet šajā skaitā

nebij ietilpināti ārpus pilsētas policijas no-

vada attīstījušies jaunie apdzīvotie rajoni, kuru

iemītnieku skaits aprēķināms uz apm. 10.000

cilvēku. Tādā kārtā tad īstais iedzīvotāju skaits

Rīgā, pareizāk — Rīgas izbūvētos rajonos, —

pag. g. s. astoņdesmitajos gados, būs bijis ne

mazāks par 180.000 dvēselēm, pret 50.000 dvēs.

tā paša g. s. trīsdesmitajos gados, un 103.000

iedzīvotājiem 1867. gadā.

12 Sakarā ar to pie pilsētas bij paredzēts pievie-

not: Nordeķus, Atgāzeni, Podaragu, Ruperta

muižu, Mīlgrāvi un Kuzņecova un Cementa fa-

briku apkaimes bieži apdzīvotos rajonus. Salīdz,

arī: Carlberg, N., „Der Stadt Riga Vervvaltung
und Haushalt m den Jahren 1878—1900". Riga,

1901.

13 P.: Mīlgrāvis, Bolderāja, Dreiliņi, Bišu m-,

Meža parks un daži novadi ap Ķīšu un Juglas
ezeriem.

14 Šīs zemes bij: Šlotmakera sala, Lībieša sala,
Koju sala, Vībertsala, Fridriķa m. un Ruperta

m., kā arī daļa no Mīlgrāvja un Bieriņu m. ze-

mēm, kopplatība ap 300,0 ha. Pārējās četras

„bruņinieku muižas", kopplatībā ap 400,0 ha,
kaut gan padotas pilsētas policijai, — juridiski

joprojām palika neatkarīgas no pilsētas ko-

munālās administrācijas. Salīdz, arī: Carlberg,
N., „Der Haushalt Rigas..."

15 Ar to pievienoja: visu Bolderājas pagastu un

dažus tuvākos rajonus no Mangaļu, Dreiliņu,

Katlakalna, Bieriņu un Piņķu pagastiem.

16 Skat.: un valdības rīkojumu krā-

jums" no 1922. g. p. 216; 1924. g. p. 28!; un

1927. g. p. 112.

17 1913. gadā jūras tirdzniecības (eksports un

imports) apgrozījumi pārsniedza 400 miljoni
zelta rubļu, pret: 118 milj. z. r. 1900. gadā,

107 milj. z. r. 1896. gadā un 45 milj. z. r.

1870. gadā. SaEdz.: Tobien, AL, „Ergebnisse der

Rigaer Handelsstatistik aus den Jahren 1866—

1891 und 1891-4898"; tāļāk arī: „Jahresbe-
richt ūber den Handel Rigas": „Rigas Han-

delsarchiv'ā".

18 Šinī laikmetā, — no 1894. gada, — Rīgā

nodibinātas vairākas Rīgas fabrikas, p.:

Chomzes linu manufaktūra, vagonu fabrika

„Fenikss", Zasulauka manufaktūra, Heflingera
stikla fabrika, Kleina mašīnū fabr., mašīnu fa-

brika „Motors", naglu fabr. „Vezuvs", anilīn-

krāsu fabr. „Kasella", džutas fabrika, Rīgas

teraudlietuve, elektr. fabr. „Unions", mašīnu

fabr. „Atlass", Rīgas metālu vāķēšanas fabr.,

mašīnu fabrika „Salamandra", ķīmiska fabr.

~Glovers", mašīnu fabr. „Sirius" v. d. c.

19 1897. gadā Rīgai bija 273.000 iedzīvotāju; 1870.

gadā Rīga iedzīvotāju skaita ziņā ierindojās
skaitā ar 100.000 iedzīvotājiem.

Strādnieku vien dažādos uzņēmumos un fabri-

kās 1914. gadā bij ap 150.000 cilvēku. Salīdz,

arī: Pārn, H., „Rīgas attīstība un iedzīvotāju

pieaugums".
20 Salīdz, to pašu: Pārn, H., „Rīgas attīstība..."

id.

21 Salīdz.: Rīgas Biržas Komitejas un Valsts sta-

tistikas gadskārtējos publicējumus pa pēdējiem

gadiem.
22 Salīdz.: „Memorands par Rīgas pilsētas nā-

kotnes saimnieciskām izredzēm"; iesniegusi

Rīgas Biržas Komiteja Rīgas pilsētas valdei

1924. gadā.
23 Salīdz.: Doss, B. Dr. prf., „Orographische und

geologische Verhāltnisse des Bodens von Riga"
iekš: „Riga und seine Bauten". Riga, 1903.

24 Pēc Rīgas pils. kulturtechniskās nozares da-

tiem.
25 Salīdz.: Salomon, H. Dr., „Die hvgienischen

Vorbedingungen fūr die Ortsansiedelungen",
iekš: „Stādbetauliche Vortrāge" d. Techn.

Hochsch. Berlin, Bd. IX, Hf. 7.

26 Salīdz.: Pabst, A. Ing., „Die Wasserstrasse

Riga—Cherson", Riga, 1909.

27 F. M. Jūrniecības Dep-ta starpresoru kommi-

sijas sēžu materiāli 1927. g.; pieņemtais at-

zinums Rīgas tirdzniecības ostas izbūves jau-

tājumā. Skat. arī attiecīgus tirdzn. ostas iz-

būves projektus no inž. Labutina un inž. Steģa

žurnālā „Ekonomists".
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28 Ārzemju praksē pazīstami vairāki gadījumi,

kad fabrikas, sakarā ar darba iekārtas un

apkārtnes apstākļu pārveidošanos, labprātīgi

mainījušas vietas pat vairākas reizes. Arī Rīgā

pēckara laikā šis fabriku „izceļošanas" pro-

cess ir sācies; jau dažas lielas, mājokļu rajo-

nos iežņaugtas, fabrikas likvidē savus grunts-

gabalus, saparcelē un nodod mājokļu apbūvei,

p.: Šmita eļļas fabrika Torņkalnā, Holma

austuve pie Māras dīķa. Atjaunojot savu dar-

bību, šīs fabrikas rastu piemērotas vietas kādā

rūpniecības rajonā, ar sliežu, ūdens vai zemes

pievedceļiem.
29 p ec m. Vāgnera uzstādītā aprēķina uz 1 ie-

dzīvotāju vajadzētu ap 19,0 kv. m apdēstī-

jumu un sabiedrisku zaļumu, ieskaitot: ro-

taļu un sporta laukumus, skvērus, parkus uti

mežu rezervātus; tādu pašu aprēķinu dod arī

P. Volfs, kurš uz 1 iedzīvot, prasa vismaz

18,0 kv. m zaļumu. Salīdz.: Wagner, M.,

„Stādtische Freiflāchenpolitik", Berlin, 1915, un

Wolf, P., „Grundsātze fūr die Berechnung der

erforderlichen Freiflāchen fūr stadtische Be-

bauungsplāne", iekš: ~111 Kriegsjahrbuch 1917,

fūr Volks- und Jugendspiele".
30 Salīdz.: Blumenbach, A., „Zur Geschichte der

offentlichen Anlagen und Gārten der Stadt

Riga", Riga, 1913.

31 Šādu pasākumu pilsētas valde principā jau iz-

lēmusi, sakarā ar bij. Vāgnera dārzniecības

grunts saparcelēšanu 1928. g. Salīdz, arī: Ham-

burger, C- Dr. ~Spielraum fūr Grosstadtkinder",
Berlin, 1919; arī: Hegemann, W., „Ein Park-

buch"; arī: Koch, H., „Gartenkunst im Stādte-

bau", Berlin.

32 Rīgas pilsēta ir jau ieguvusi Baltās muižas lie-

lāko daļu ar visu parku; tāpat arī Švarcmuižas

neatsavināmo daļu ar mežu. Principā jau iz-

lemts lielāko daļu no šām zemēm rezervēt tau-

tas parku izkopšanai. levadīta arī attiecīga pro-

jekta reālizešana, kas paredz lielākas zaļumu

radiāles radīšanu no Uzvaras parka pār Ar-

kādijas parku un gar Māras dīķi līdz Bieriņu

parkam.
33 Kā piemēru varētu minēt Berlini, kuras veikal-

nieciskā dzīve aizvien vairāk pārvietojas uz

plaši attīstošam rietumu nomalēm, aiz „Tier-

garten'a".
34 Šimbrīžam lielākais no Rīgas tirgiem: Centrāl-

tirgus — kopplatība ap 2,0 ha; pec viņa lie-

lākie tirgus laukumi ir: Vidzemes (Aleksandra)

tirgus, ap 1,50 ha, Āgenskalna tirgus, ap 1,0

ha; pārējie ap 0,5 ha un mazāk.

36 Pēc jaunākām prasībām lielpilsētās uz ik 1000

iedzīvotājiem pieņemts rēķināt vismaz 5 slim-

nīcas gultas un uz katru gultu vid. 150,0 kv. m

visa iestādes izbūves areāla; saskaņā ar to uz

1.500.000 iedz. vajadzētu 7500 gultas un ap

112,0 ha kopplatības izbūves laukuma. Salīdz.:

Setz, M. Arch-, „Grundzūge des modernen

Krankenhauses", Wien, 1910; arī: Kuhn, F.

Prf., „Krankenhāuser", Hdb. d. Arch. fV,5,1.
36 Inž. prlv. doc. R. Pāvela iesniegums Rīgas pils.

būvnodaļai, 9- VII. 1927.

37 Šis svarīgais jautājums cilāts Rīgā jau kopš

gadu desmitiem, bet uzskati te vēl dalās. Tech-

niski ņemot, gandrīz visas vietas, kas ieteiktas

jaunā pilsētas nama celšanai, ir līdzvērtīgas;

domstarpība pamatojas idejiskās uztveres no-

skaņojumā.
38 Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja datiem

no dažādām iestādēm, — kā komunālām, tā arī

valsts un privātām organizācijām, — aizņemto

dzīvokļu skaits botu pietiekošs vairāk par tūk-

stošu ģimeņu nomitināšanai.

39 Ārzemē šādu administrātīvo un komunālo foru-

mu" praktiskās priekšrocības un mākslinieciskā

vērtība ir jau sen atzītas un pielietotas. Kā vie-

nu no vecākiem un lielākiem šādiem veidoju-
miem varētu atzīmēt Vašingtonas „valdības cen-

tru". No jaunākiem veidojumiem ievērību pel-

na Austrālijas jaunās galvas pilsētas Kanberras

piemērs; tāpat arī Turcijas jaunās galvas pil-

sētas „administrātīvais centrs" Angorā. Arī

Berlīnē tiek projektēts šāds „Reichsforums,".

Z.-Amer. sav. valstīs katra lielāka pilsēta ta-

gad lepojas ar šādiem „Civic center", kuros

monumentālā ansamblī apvienotas ne tikai ko-

munālās pašvaldības ēkas, bet arī kultūrālo ie-

stāžu celtnes.

40 Te domāta Uzvaras parka izveidošana par

„tautas parku", šā jēdziena labākā nozīmē, ie-'

rīkojot bērniem rotaļu laukumus, bradājamās

pļavas, sporta laukumus, plašāku tautas masu

sapulču laukumus v. t. f. Visa parka territorija

pie tam domāta kā sastāvdaļa lielajā „zaļumu

radiālē", kas pār Arkadijas parku, gar Māras

dīķi un upīti stieptos līdz Bieriņu muižas pār-

kāru.

41 Sakarā ar pastāvīga tiltu izbūvi no Ķīpu salas

uz Daugavas labo krastu, galvenās satiksmes

ielas no visiem Pārdaugavas attālākiem rajo-

niem, kā arī labā krasta ziemeļu un austrumu

novadu satiksmes ielas pieietu tieši pie „ad-

ministrātīvā centra" Ķīpu salā.

42 Smagāku un lielāku priekšmetu nogādāšana no

Rīgas ostas līdz tagadējam izstādes laukumam

iznāk dažreiz dārgāk, nekā šo eksponātu at-

vešana kuģī no ārzemēm līdz Rīgai. lekārtojot

Ķīpsalas ziemeļu galā īpašu, izstādes vajadzī-
bām rezervētu un kordonētu ostas rajonu, —

varētu ne tikai kā eksponātus ērti nogādāt tieši

no kuģa izstādē, bet varētu vienkāršot arī dau-

dzas muitas formālitātes.

43 Šādu priekšlikumu jau dažus gadus atpakaļ

ierosināju pie gaisa satiksmes Rīgas nodaļas
direkcijas, sakarā ar ko šo jautājumu noskai-

droja uz vietas ārzemju speciālisti un iztei-

cās par to ļoti atzinīgi.
Kā raksturīgu ilhlstrāciju pārrunātai aerodro-
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mv novietošanas problēmai, varētu minēt Ber-

līnes „Tempelhof'as" un Londonas „Croy-

don'as" aerodromus- Pirmais atrodas tikai dažu

minūšu auto braucienā attālumā no pilsētas

saimnieciskā centra, ir arī ērta tramvaja sa-

tiksme, un tāpēc šis aerodroms pievelk daudz

pasažierus. Turpretim LondonāKroidonas gaisa
osta atrodas vairāk kā 13 km ārpus pilsētas

(uz dienvidiem no Wimbledon'as), tā kā brau-

ciens automobilī līdz Londonai velkas ilgāk, kā

pārlidojums no kādas attālākas pilsētas. Salīdz,

arī: „Instructions Aeronautiques", Tome I. Pu-

blie par le Sous-Secretariat d'Etat dc EAero-

nautique, Paris.

44 Pēc bij. Krievijas nolikumiem ielu oficiālais

platums noteikts līdzīgs 10 asīm = 70 pēdām

= 21,33 m, neskatoties uz to, ka dzīvojamām
ēkām tas ir pārāk daudz.

45 Jaunākos Rīgas izbūves projektos šis procents

ir vēl zemāks; parasti tas stāv zem 20%-
-46 Salīdz.: Eberstadt, R. Prf., „Handbuch des

\vļohnungswesens", kā arī tā paša autora:

„Spekulation im neuzeitlichen Stādtebau". Je-

na, 1917; arī: Weiss, A., „Māngel und Schāden

der grosstādtischen Wohnverhāltnisse", Berlin,

1912; arī: Serini, H., „Die bauliche Bodenaus-

nutzung", Mūnchen, 1914; arī: Drach, R.,

,jWiirtschaftlichkeit extensiver und intensiver

Bauvveise", Mūnchen, 1914; arī: Redlich, J.,

~Hygiene, Bauordnung und Parcellirung", Ber-

lin, 1914.

47 Salīdz.: ~Rīgas pilsētas statistiskā gada grā-
mata II 1925".

48 īstenībā t. s. ~nomitināšanas izbūves plašums"
būs mazāks, jo apbūvētos gruntsgabalos ie-

skaitīti ari ar neapdzīvojamām celtnēm, p. p.

fabrikām, noliktavām v. t. 1. apbūvētas gruntēs,

un, sakarā ar to, vidējais „nomitināšanas blī-

vuma" skaitlis būs vēl augstāks.
49 Dažos kvartālos Viestura dārza rajonā, — kur

pirmskara pēdējā gadu desmitā pēc šāda veida

izbūvēti vairāki bloki ar lielākiem dzīvokļiem,
konstatēts „apdzīves blīvums", kas pārsniedz

800 iedz. /1,0 ha „netto" būvlaukuma.

50 Salīdz.: Schumacher, Fr., „K6ln — Entvvick-

lungsfragen einer Grosstadt", Koln, 1923; arī:

Nagel, E., „Grundlegende Wertzahlen ūber

Wohndichte und Besiedlungsdichte im Stādte-

bau", Mūnchen, 1927; arī: Eberstadt, R.,

~Handbuch des Wohnungswesens", IV Aufl.,

Jena, 1920.

61 īstenībā: „slegtā" apbūve daudzos rajonos, se-

višķi Pārdaugavā, nav domā;
ama, jo tas prasītu

tur vēl sastopamo lielo dārzsaimniecību gabalu
sadalīšanu un uz tiem atrodošos vērtīgo

dzīvojamo ēku un dēstījumu likvidēšanu; sa-

karā ar to „nomitināšanas kapācitāte" tur sa-

gaidāma zemāka par aprēķināto.
52 Šis skaitlis ir rasts kā tuvina aprēķina rezul-

tāts, jo oficiālu statistisku datu trūkst.

53 Starp citu šis jautājums plaši tika iztirzāts un

apgaismots 1926. gadā Vīne noturētā starptau

tiskajā pilsētu un mājokļu būvniecības kon

gresā. Salīdz, arī: Eberstadt, R., „Handbucr

des Wohnungswesens", IV Aufl.

54 Šeit nav ieskaitīts 1927. gadā pievienotais jaun-

ciema rajons, kura robežas nav vel galīgi no

spraustas.
55 Salīdz.: Purdom, C 8., ~The building o?

Satellite Tovvns", London, 1925.

56 Jau pirms kara bij sastādīts projekts elektriski

dzelzceļa būvei (Schnellstrassenbahn) uz jūr
malu, kas kara apstākļu dēļ palika neizvestf

Tagad par šo jautājumu sākusi interesētie;

arī mūsū dzelzceļu valde, paredzot elektri-

ficet tagadējo jūrmalas dzelzceļu līniju. Ar

maziem vilcieniem, kas sekotu viens otram īsos

intervallos, varētu p.: Priedaini un Pūpi kā

mājokļu rajonus tuvināt Rīgai uz apm. ceturt-

daļas stundas brauciena.

57 Pirmā kāpu grēda stiepjas gar jūrmalu, otrā:

Lielupes labā krastā, trešā: Esseņmuižas-Be-

berbeķa virzienā; šīs grēdas labi izceļas rel-

jefa garuma virzienā. Ceturtā grēda, kura ie-

zīmējas virzienā no Dzegužkalna pār Švarca

muižu uz Pleskodali, kā arī tāļākas grēdas,
uz dienvidiem, ir jau stipri saraustītas un

izceļas kā vietējie paaugstinājumi.
58 Kara gados, okupācijas laikā, pārciešot kuri-

nāmā materiāla trūkumu, attiecīgās pilsētas ie-

stādes jau bij pacelts jautājums par šo mežu

izciršanu malkā... Tikai pateicoties nejaušībai,
šis nodoms, par laimi, nav pagūts izvest.

59 Pie lielākām mājokļu kolonijām šajā rajonā,
kas izbūvētas jau pirms kara, pieskaitāmas
vel: Burcharda un Franka muižas, kurās pri-
vātā kārtā izbūvējās strādnieki ne tikai no tu-

vējiem Vidzemes šose'as fabriku rajoniem, bet

pat no vairāk kā 8 km attālā „Provodņika"

Sarkandaugavā.
60 Zemā ieplaka, kas stiepjas starp Getliņa pur-

viem un Kurti, virzienā no

Daugavas līdz Ulbrokai, —ir tā vieta, pa kuru

kādreiz agrākos laikos Daugava, ledum pie
Doles sadambējoties, ir ņēmusi novirzienu pār

Juglas un Ķīšu ezeriem uz jūru.
61 Daļa no š īrajona tagad nodota Latvijas brīv-

dabas muzeja ierīkošanai. Būtu iespējams šādu

muzeju iekārtot tuvāk pilsētai, p.: Meža par-

kā, pie Ķīšezera, kur Rīgas pilsētai pieder lie-

lākas zemju platības.
62 Sakarā ar projektēto Rīgas-Rūjienas dzelzceļa

būvi, no Rīgas pilsētas valdes un Mīlgrāvja ra-

jona iedzīvotājiem pacelta prasība dzelzceļa
trassu vilkt nevis gar Juglu un tuksnešaino

apvidu ziemeļ-austrumos no Ķīšezera, bet bū-

vēt to pār Mīlgrāvi un Vecāķiem, kas, neapšau-

bāmi, ļoti sekmes šo svarīgo jaunizbūves no-

vadu attīstību.
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RĪGAS NĀKOTNES UZDEVUMI

T. LĪVENTĀLS

Rīga savā vēsturiskā attīstības gaitā

ir ieņēmusi dažādus stāvokļus: brīžiem

viņa ir bijusi tikai vienkārša pilsēta,

bet brīžiem atkal ir bijusi kā pilsēfa-
valsts. Līdz beidzot kļuvusi par Lat-

vijas galvas pilsētu. Protams, ka šis

jaunais stāvoklis uzliek Rīgai arī jau-

nus pienākumus. Jo Rīgas pilsētas

pašvaldība nedrīkst ne uz acumirkli aiz-

mirst, ka viņai ir jāreprezentē visa Lat-

vija un ka viņai ir jābūt par priekšzīmi

citām Latvijas pilsētām.

Bet vai Rīga ir no likumdevējas iestā-

des arī nostādīta šinī izcilus stāvoklī?

Par nožēlošanu ne. Nav jāaizmirst, ka

tikai 1931. gada 3. februārī Saeima ir

pieņēmusi likumu, ar kuru Rīga atzīta

par galvas pilsētu. Līdz tam laikam

Rīga ir bijusi galvas pilsēta tikai dc

facto un nevis dc jure. Gandrīz visās

valstīs galvas pilsētām ir sava satver-

sme, kas lielā mērā atšķiras no pā-

rējo pilsētu satversmēm. Bet Latvijas

jaunais pilsētu pašvaldības likums arī

galvas pilsētai nekādu izņēmumu ne-

paredz, taisni otrādi: mēģina to padot
tām pašām normām, kā agrākos mie-

steļus. Ja agrākā pilsētu nolikumā bij

paredzēts kāds izņēmums — domāju

rajonu domes, — kas lielpilsētas no-

stādīja izņēmuma stāvoklī, tad jaunā

pilsētu pašvaldības likumā arī šis iz-

ņēmums dzēsts. Protams, var jau iz-

darīt dažādus mēģinājumus, kā tas ir

darīts ar jauno pilsētu pašvaldības li-

kumu, kur daudzas vienības ir pada-
rītas par pilsētām, kas nekad par tā-

dām īstenībā nekļūs un no otras puses

lielpilsētas ir mēģināts vienā otrā

ziņā pielīdzināt sādžu kultūras līme-

nim, — tomēr pilsētu attīstība ir no-

ritējusi un arī noritēs pēc citiem liku-

miem, jo kā miestiem velti cerēt kļūt

par lielpilsētām, tāpat veltīgi censties

lielpilsētas pārvērst par sādžām. Un

tamdēļ agri vai vēlu šai «nivelēšanas

tendencei", kas tik spilgti ir izpaudu-

sies jaunā pilsētu pašvaldības likumā,

vajadzēs kapitulēt diferenciācijas tiek-

smju priekšā.

Nevienā pilsētā jaunā pilsētu pašval-

dības likuma trūkumi nav tik asi izjusti
kā Rīgā. Sākumā visvairāk šo trūkumu

sajuta pilsētas domes kvoruma jautā-

jumā, bet jo tālāk, jo vairāk šī likuma

trūkumi arvienu iznirst jaunos punktos.

Piemēram: pašā pēdējā laikā vajadzēja

konstatēt, ka nekāda «satiksmes val-

des" nodibināšana nav iespējama tā-

pēc vien, ka tagadējais pilsētu pašval-
dības likums visas izpildu funkcijas uztic

vienīgi pilsētas valdei. Tamdēļ satiksmes

saskaņošanai un regulēšanai ievēlēta

nevis «satiksmes valde", bet gan «sa-

tiksmes kommisija", kura kommisija ne-

kādā ziņā nevarēs dot to, ko bija vē-

lējušies «satiksmes valdes" ierosinātāji.

Ja pilsētas galvām grib piešķirt kādu

svarīgāku nozīmi, kā tas paredzēts arī

jaunā pilsētu pašvaldības likumā —

kauču likumu zināšanas sfērā, tad se-

višķi šinī ziņā būtu ierādāma izcilus

vieta pilsētas galvām Latvijas galvas

pilsētā. Bet par nožēlošanu tagadējais

pilsētu pašvaldības likums nedod ne-

kādu garantiju, kā pilsētas galvu po-

steni varēs ieņemt izcilus personas.

Rīga kā galvas pilsēta nevar samieri-

nāties arī ar to faktu, ka viņas saimnie-

cību varētu kontrolēt no lietderības iekš-

lietu ministrijas iestādes un turklāt, ku-

rām pašām nemaz nav izglītotu speciāli-

stu, kas varētu to pārz'nāt labāk par Rī-

gas saimniecības faktiskiem vadītājiem.
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Ja tagadējā pilsētu pašvaldību finan-

siālā atkarība no valdības vispār nesa-

deras ar pašnoteikšanās un patstāvības

principiem, tad jo vairāk galvas pilsēta

ar šādu atkarību nevar samierināties.

Ir taču nākuši priekšā gadījumi, kad

valdība patvarīgi ietur Rīgas pilsētai

pienākošos nodokļus vai atkal vienpu-

sīgi groza nodokļa iemaksas termiņus.

Protams, ka pie šādiem apstākļiem

nav domājama kārtīga saimniekošana.

Avansu dabūšana uz nodokļu rēķina arī

nereti saistīta ar diezgan lielām grū-

tībām un laika kavējumu. Visi šie

pievestie un vēl citi fakti runā par

labu tam, ka Rīgai kā Latvijas gal-

vas pilsētai nepieciešama sevišķa sa-

tversme, kas nodrošinātu tai daudz lie-

lāku patstāvību un pašnoteikšanos kā

juridiskā, tā arī finansiālā ziņā.

Piegriežoties Rīgas pilsētas pārvaldes

aparātam, kas izveidojies vēsturisku

tradiciju ceļā, jākonstatē, ka šinī apa-

rātā par daudz vēl birokrātisma. Dar-

bības nozares nodaļās sadalītas nevis

pēc iekšējās organiskās sakarības, bet

gluži mēchaniski, pie kam nereti vadī-

tas no acumirklīgiem apstākļiem. Pa-

šas nodaļas arī ļoti nevienādas pēc
saviem apmēriem; tā dažu nodaļu
budžeti sniedzas pāri par 10 miljonu

latu, bet citu nodaļu budžeti sa-

sniedz knapi vienu miljonu latu. Šāds

stāvoklis izskaidrojams ar to, ka no-

daļu skaits ir noteikts nevis, izejot no

saimnieciskas lietderības, bet gan no

politiskas varas sadalīšanas viedokļa.

Tamdēļ arī valdes locekļus un reizē arī

to nodaļu skaits vienmēr ir atradies

atkarībā no politiskām kombinācijām
un nevis no lietderības.

Ja gribētu Rīgas pilsētas aparātu pār-

organizēt saskaņā ar pašreizējiem saim-

nieciskiem apstākļiem, tad tiklab val-

des locekļu, kā arī nodaļu skaits lielā

mērā sašaurinātos.

Darba metodēs vēl valda agrāko laiku

paņēmieni un ļoti mazā mērā novēro-

jam — modernizācijas un racionālizā-

cijas tieksmes. Arī darbinieku "izvēlei

tiek piegriezta samērā maza vērība un

galvenais, ka netiek gādāts par darba

ražīguma pacelšanu.

Tamdēļ pārvaldes aparāta radikālai

reorganizācijai un racionālizācijai agri
vai vēlu būs jānotiek.

Ar pārvaldes aparāta reorganizāciju

stāv ciešā sakarā arī piemērotu telpu
rašana. Jo tagadējais «rātsnams" nav

piemērots nedz domes sēdēm, nedz arī

ikdienas kancelejas darbam. Ja agrāk

par tagadējo telpu nepiemērotību iztei-

cās tikai viena otra persona, tad tagad

jau pastāv domes kolektīvs atzinums,

ka tagadējā domes zāle vairs neatbilst

savam mērķim. Arī pilsētas darbinieki,

kuriem jāstrādā diendienā šinīs telpās,
ir ļoti neapmierināti, tāpēc vien, ka

trūkst gaismas, gaisa un, galvenais,

nav iespējams ražīgi strādāt, tāpēc ka

lielākā daļa telpu ir publikai caureja-

mas. Atrast domes sēdēm citur pie-

mērotas telpas, nav izredzes, un vēl

mazāk izredzes atrast piemērotas darba

un ugunsdrošas telpas. Tādēļ neatlieka-

mi jādomāpar jauna «rātsnama" celšanu,

kas dotu iespēju novietot vienkopus vi-

su centrālo pārvaldes aparātu, līdz ar

arķiviem, kā arī dotu ērtas telpas sa-

pulcēm un galvas pilsētas cienīgai re-

prezentācijai. Atrunāties ar līdzekļu
trūkumu nenākas; ja pilsēta varēja

piecu gadu laikā uzcelt centrāltirgu,
tad «rātsnamu", kas izmaksās apmēram

tikai pusi no centrāltirgus izdevumiem,

varēs vēl vieglāk un ātrāk uzcelt. Va-

jadzīga tikai laba griba; jo atlicināt

šim nolūkam 1—2% no gadskārtējā bu-

džeta nav taču neiespējama lietai

Monumentālu ēku celšanā Rīgas pil-
sēta nevarēs apmierināties tikai ar jau-

no «rātsnamu" vien: būs jāceļ arvien

vēl jaunas īpašas skolu ēkas, līdz ka-

mēr nebūs vairs nevienas skolas īrētās

vai arī no dzīvokļiem piemērotās tel-

pās. Bet pilsēta nevar rūpēties tikai

par skolas namu celšanu vien, viņas

pienākums rūpēties arī par ārpusskolas

izglītību. Un šinī ziņā Rīga ir samērā
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maz darījusi. Tamdēļ vajadzēs radīt

kautko paliekošu arī šinī nozarē.

Ļoti daudz visai simpātisku pasākumu,

kuri aiz pienācīgu telpu trūkuma ne-

var attīstīties un atnest to labumu sa-

biedrībai, ko patiesībā šie pasākumi ci-

tos apstākļos varētu dot. Gan privātai

iniciātīvai, gan valdības resoriem ir

ļoti interesanti un vērtīgi krājumi, kas

varētu noderēt dabas zinātniskam mu-

zejam. Piemēram: mežu d-ts ir jau at-

vēris šādu muzeju Kalpaka bulvārī

Nr. 6; Dabas zinātniskai b-bai arī ir

savs muzejs Viestura dārzā. No svara

būtu visus šos pasākumus apvienot un

novietot vienā centrālā — dabas zināt-

niskā muzejā. Vieta šādam muzejam ļoti

izdevīga, proti: Uzvaras parkā, vai nu

kanāla malā pa kreisi no Šoneru ielas,

vai arī Raņķa dambja malā. Protams,

ka pilsētai vienai pašai uzcelt šādu ēku

būtu grūti, bet kopējiem spēkiem —

pievelkot valdību un sabiedrību, šo pa-

sākumu varētu tomēr reālizēt arī šais

grūtos laikos. Tāpat kopējiem spēkiem
— pilsētai kopā ar valdību būtu mi-

nētā vietā jāceļ centrālbibliotēkas ēka.

Jo Latvijai uzturēt divas zinātniskas bi-

bliotēkas — valsts un pilsētas — būtu

par daudz. Ja šām divām celtnēm pie-

vienotu vēl botāniskā dārza ierīkošanu

Uzvaras parkā, tad šis parks būtu pil-

nīgi savu nosaukumu attaisnojis. Kā

šāds dārzs būtu minētā vietā vēlams,

nevar būt divu domu. Jo tagadējais
universitātes botāniskais dārzs, par no-

žēlošanu, atrodas vienkārt diezgan no-

maļus un, otrkārt, viņa platība ir par

mazu, lai varētu pretendēt uz Latvijas
botāniskā dārza nosaukumu. Tomēr pie
šāda dārza ierīkošanas Rīgas pilsētai
būtu jāsaista tiklab universitāte, kā arī

zemkopības ministrija un dārzkopības
skolas un biedrības. Jo visi šādi pasā-

kumi radāmi tikai kopējā darbā.

Ja minētās iestādes liktu Uzvaras par-

ka izmantošanas pamatā, tad arī nenāk-

tos grūti tanī ietilpināt vēl kādas ci-

tas mazāknozīmīgas ietaises.

Ja pilsēta, sekmēdama sporta kustību,

Skats uz J. Čakstes laukumu.

piegriež arvienu lielāku ievērību rajo-

nu sporta laukumu ierīkošanai, tad jā-

sāk domāt arī par centrālā stadiona iz-

būvi Meža parkā. Jo visas zīmes rāda,

ka šī kustība drīz vien pāraugs rajonu

laukumu uzņemšanas spējas.

Labierīcību izvešanā Rīgas pilsētai stāv

priekšā vesela virkne dažādu uzdevu-

mu. Jāizved un jānostiprina ielas. Jā-

turpina sistēmatiski kanāiizācijas un

ūdensvada tīklu izplatīšana uz noma-

lēm. Tāļāk jārūpējas, lai visās vietās

būtu pieejama elektrība un gāze. Jā-
domā arī par krematorija ierīkošanu,
lai dotu iespēju izpausties ētiski un hi-

giēniski augstvērtīgākam līķu apbēdī-
šanas veidam.

Ja ielu aptīrīšanā vēl valdošais mo-

ments ir namsaimnieku klaušas, tad

reiz būs tomēr namsaimnieku klaušu

sistēma jāatvieto ar modernāku aptīrī-

šanas sistēmu, kurai pamati likti jau

1928. gadā. Jo šinī ziņā Rīgai būs jā-

seko citām Vakareiropas pilsētām, kur
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ielu aptīrīšana ir jau sen municipālizēta.

Sakarā ar to, vajadzēs domāt par mēslu

sadedzināšanas ietaises ierīkošanu. Jo

līdzšinējais mēslu un saslauku novieto-

šanas un izmantošanas veids drīz vien

izrādīsies par neiespējamu.

Līdzšinējie pilsētas uzņēmumi, kaut gan

ar maziem izņēmumiem, darbojas ar

peļņu, tomēr tanīs ir daudz novecojoša

un, galvenais, trūkst ierosmes, tiklab

šo uzņēmumu paplašināšanā, kā arī to

intensifikācijā. Liekas, ka te būs ne-

pieciešams izvest reorganizāciju un at-

svaidzināšanu tiklab organizatoriskā,
kā arī techniskā ziņā.

Sakarā ar pilsētas izbūves plāna reā-

lizēšanu, Rīgas pilsētai vajadzēs panākt

vairākām nozarēm jaunus likumus, kam

būs jānodrošina Rīgai lielākas iespēja-

mības līdzdarboties pie izbūves plāna

dzīvē izvešanas. Jau tuvākā laikā Rī-

gā jārūpējas par to, lai Rīgas ostas iz-

būvē un pārvaldē viņai tiktu ierādīta

pienācīga loma, jo tas, ka tagad visu šo

lietu pārzin tikai valdība, nav normāla

parādība. Ostas racionālā izbūvē iein-

teresēta kā valdība, tā vietējā pašval-
dība. Rīgai jārūpējas, lai viņas tie-

sības tiktu pienācīgi respektētas. Vēl

ne visai sen finansu ministrija taisī-

jās atņemt Mī1

grāvī Rīgas pilsētai pie-

derošās zemes. Šis nodoms, liekas, vēl

nav atmests. Tamdēļ Rīgai nekavējoši

jāuzstāda savas prasības, proti: lai Rī-

gas ostas izveidošanā un pārvaldīšanā

pilsētai būtu vienādas ar valdību tiesī-

bas; tamlīdzīgi, kā to mēs novērojam

Zviedrijā un Norvēģijā.

Dažādām iestādēm un labierīcībām iz-

būves plānā paredzētās zemes platības

pilsētai jānodrošina ne tikdaudz ar tū-

lītēju izpirkšanu, bet gan ar likumu

uzliekot servitūtu vai nodrošinot iespē-

ju samaksāt atsavināšanas gadījumā to

vērtību, kāda ir zināmam objektam

resp. zemei bijusi plāna izstrādāšanas

resp. apstiprināšanas momentā. Tāpat
jāpanāk tāds likumdošanas akts, kas

dotu iespēju Rīgai būvniecībā ieturēt

noteiktu stilu un estētisku gaumi. Pro-

tams, ka bez tam augšējo uzdevumu reāli-

zēšanai būs vajadzīgi kolosāli līdzekļi.

Tamdēļ arī pilsētai būs jārūpējas par

jaunu līdzekļu pievilkšanu. Te varētu

minēt tikai dažas iespējamības. Par

visdrošāko jāuzlūko tas ceļš, kas dotu

iespēju paplašināt un intensificēt pil-
sētas plašos uzņēmumus. Jo pie šī dar-

ba, liekas, nav izslēgta iespējamība, sai-

stīt arī līdzekļus no ārzemēm — aizņē-

muma vai preču jeb darba finansēšanas

kreditu veidā. Otrs ceļš ir tas, ka Rī-

gai būtu jādod iespējamība pašai ievest

jaunus nodokļus, piem.: nepelnīto vēr-

tības pieauguma nodokli, ar kuru palī-
dzību varētu ņemt nodokļus no tiem,

kas ir jau izmantojuši vispārējā ceļā
izvestās labierīcības, lai ievestu labierī-

cības tanīs vietās, kur tādu vēl nav.

Jo modernā lielpilsētā nedrīkst būt cen-

tra un nomaļu, bet visiem rajoniem jā-

atrodas vienlīdzīgi ar labierīcībām ap-

gādātiem.
Pašā finansu saimniecībā arī būtu jā-
izlabo pastāvošie defekti: nedrīkst tā

vadīt finansu saimniecību, kad šodien

nezina, kā rīt varēs pildīt neatliekamus

maksājumus. Reiz ienākumi un izde-

vumi laika ziņā nav līdzsvaroti, tad

ir tikai divi ceļi: turēt rezerves jeb

zināmos periodos atrast īslaicīgu kre-

ditu attiecīgās naudas iestādēs. Un šīs

abas iespējamības ir Rīgas pilsētai do-

tas: vajadzīgs tikai savlaicīgi to izman-

tot. Ja aiz kādiem svarīgiem iemesliem

nebūtu iespējams uzkrāt vajadzīgās re-

zerves, tad Rīgas pilsētas naudas ie-

stādēm — diskonto bankai un krājka-
sei — ir jānodrošina pilsētai īslai-

cīgs kredits. Jo uz to pilsētai ir

tiesība, un minētām naudas iestādēm

atkal tiešs pienākums. Nebūtu par ļau-

nu, ka šīs naudas iestādes pilsētai iz-

palīdzētu ne tikai šādos gadījumos, bet

arī vispāri vairāk pieskaņotos savā dar-

bībā pilsētas kolektīvām vajadzībām.

Jo viņu tagadējais virziens — šauri uti-

litārais, vairāk neatbilst modernu komū-

nālbanku uzdevumam.
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lpp.

„Latvju Nacionāla Kluba vadonis pa Rīgu". Rī-

gā, 1923. g. 244+ XII lpp.

Lazdiņš, Kārlis. „Rīgai jātop latviskai!". Jelgavā,

(1928. g.). 16 lpp.

Līgums starp Rīgas pilsētas valdi un Rīgas

ielu dzelzceļu akciju sabiedrību. (Rīgā, 1926.

g.). 10 lpp.

Līventāls, Teodors. Kas darīts citas zemes un

pie mums dzīvokļu krizes novēršanā. Rakstu

virkne Tfeodora] Līventāla sakopojumā. (Ar

illūstr.). Rīgā, 1927. g. Rīgas pilsētas dzī-

vokļu krizes apkarošanas kommisijas izd. 116

lpp.

Līventāls, Tfeodors]. Kas darīts un darāms Rīgas

pilsētas pašvaldībā. Rīgā, 1925. g. 63 lpp.

Līventāls, Teodors. ~Pirmā dzīvokļu krizes no-

vēršanas propagandas nedēļa". (10.—20. ap-

rīlim 1927. gadā). Materiāli. Sakopojis un re-

diģējis T[eodors] Līventāls. (Illūstr.). Rīgā,
1927. g. 196 lpp.

Līventāls, Teodors. Rīgas pilsēta un agrārre-

forma. Rakstu krājums. T. Līventāla sako-

pojumā. Ar 2 plāniem fun 1 schēmu. Rīgā, 1924.

g. [Izd. Rīgas pils. valde]. 136 lpp.
Noteikumi par elektrības ierīkojumu izvešanu

Rīgā. Rīgā, 1924. g. 16 lpp.

Paerns, Herberts. „Dzīvokļi Rīgā". Rīgā, 1927.

g. 42+ 32 lpp. -ļ- 34 lpp. ar diagrammām.

Paerns, Herberts. „Die Wohnungen m Riga".

Rīgā, 1927. 47+(1) +32 lpp. -f- 34 lpp. ar dia-

grammām.

Paerns, Herberts. „Rīgas pilsētas domnieku vē-

lēšanas 18./19. februārī 1928. g.". Sastādījis
Herberts Paerns. Die Rigaer Staidtverordmeten-

vvahlen vom 18/19. Februar 1928. Rīgā, 1928.

48 lpp.

Paskaidrojumi Rīgas tramvaja jautājumā. Rīgā,
1925. g. 29 lpp.

Pēkšēns, Konstantīns, arch. Dzīvokļu jautājums

un Rīgas pilsētas uzdevumi dzīvokļu apstākļu

uzlabošanā, sakarā ar Latvijas pilsētu novadu

paplašināšanu un piķētu zemes fonda dibinā-

šanu. Rīgā, 1922. g. 28 lpp.
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[„Proletarij"]- ~līpojieTapHH". OpraH JIaTBHHCKO-

ro npo(pcoK)3a /ipeBOOOfIeJiOHHHKOB. E/thho-

BpeMeHHoe n3Ķ&mie. (Bez red.) Pnra, 1928.ro-

ņa. 16 (peßpajia.

(Sakarā ar Rīgas pilsētas domes vēlēšanām).

Rīgas atbrīvošanas X gadu atcerei. Rīgā, [1929.

g.]. Izd. „Magnets". K. Narkeviča spst. 26X

16 cm. (20) lpp.

Rīgas baznīcas. „Latvi
j
:as baznīcu albums". 1930.

Rīgas ielu dzelzceļu akciju sabiedrība. „Rīgas

ielu dzelzceļu akciju sabiedrības darbības pār-

skats par 1923. gadu. Rīgā, 1924. g. 9 lpp.

Rīgas ielu dzelzceļu akciju sabiedrība. „Rīgas

ielu dzelzceļu akciju sabiedrības darbības pār-

skats par 1927. g." [Rīgā, 1928.]. 20 lpp. +
1 lapa. Pārvadāto pasažieru skaits un ieņē-
mumi 1927. g.

Rīgas ielu dzelzceļu akciju sabiedrība. Aktien-

Gesellschaft der Rigaer Strassenbahnen. „Re-

chenschaftsbericht pro 1927". [Rīgā, 1928.]. 20

lpp. -ļ- 1' lapa: Anzahl der beforderten Passa-

giere und Einnahmen im Jahre 1927.

Rīgas namīpašnieku biedrības un Rīgas namīpaš-

nieku savienības atsauksme par Ministru Kabi-

neta 15. oktobrī 1920. g. izdotiem pagaidu
noteikumiem par dzīvokļu īri. R gā, [1921.

g.]. 15 lpp.

Rīgas nodokļu termiņu kalendārs 1925. g. Sa-

stādīts no Rīgas pilsētas nodokļu vadītāja.

[Rīgā, 1925. g.]. Izd. Jūlijs Bukke. 1 lpp.

„R<gas nodokļu termjņu kalendārs" 1927. g.

(Valsts un pilsētas nodokļi). Rīgā, 1927. g.

Rīgas pašvaldības darbinieku arodbiedrība. Rī-

gas pašvaldības darbinieku arodbiedrības des-

mit gadi 1920.—1930. Rīgā, 1930. g. Izd. Rī-

gas pašv. darb. arodb-ba. (lesp.) ~Nākotne".

22X14 cm. 31 -ļ- (1) lpp.

Rīgas pils. IV. vidusskola. Rīgas pilsētas IV.

vidusskolas 5 gadu darbības cēliens 1919.—

1924. (Ar fotogr. uzņēm.). Rīgā, 1925. g.

128 lpp.

Rīgas pilsētas dome. Domes instrukcija Rīgas
pilsētas valdei, pieņemta Rīgas pilsētas domes

1929. g. 21. novembra sēdē. [Rīgā, 1930. g.].

13+ (3) lpp.

Rīgas pilsētas dome. Rīgas pilsētas budžets.

Rīgā. [Izd. pils. valde.]
1024. gadam, pieņemts no pils. domes 1924. g.
17. janv. 44+(4) lpp.
1925. gadam, pieņemts pils. domes sēdē 1925.g.

19. februārī. 211+(1) lpp.
1926. gadam, pieņemts pils. domes sēdē 1926.g.

18. februārī. 268 lpp.
1926. g. (papildu budžets), pieņemts pils. do-

mes sēdē 1926. g. 21. okt. 4 lpp.
1927. gadam, pieņemts pils. domes sēdē 1927.g.

20. janvārī. 289-f-(l) lpp.
1928. gadam, pieņemts pils. domes sēdē 1928.g.

19. janvārī. 375+(3) lpp.

1928. g. (papildu budžets), pieņemts pils. val-

des sēdē 1928. g. 18. oktobrī. 378—390 lpp.
1929. gadam, pieņemts pils. Domes sēdē 1929.g.

31. janv. 398+(2) lpp.

1930. gadam, pieņemts pils. domes sēdē 1930.g.

23. februārī. 424 lpp.
1931. gadam, pieņemts pils. domes sēdē 1931.g.

22. janvārī. 284 lpp.

Rīgas pilsētas dome. Rīgas pilsētas domes iz-

dotie un vēl spēkā esošie saistošie noteikumi,

noteikumi par pilsētas nodokļiem, par pilsētas
labierīcību lietošanu un takses. [Rīgā] 1930. g.

Izd. Rīgas pils. valde. XVI+4S2 lpp.

Rīgas pilsētas dome. Rīgas pilsētas domes sēžu

protokoli. 1928. g. I—l4.

1929. g. I—ls.

1930. g. I—l6.

1931. g. 1-28.

Rīgas pilsētas dome. Rīgas pilsētas elektrības

iestādes noteikumi par elektriskās strāvas pie-

gādāšanu. [Rīgā, 1924.] 14 lpp.

Rīgas pilsētas dome. Rīgas pilsētas elektrības

tarifi, pieņemti pils. domes sēdē 1926. g. 21.

okt. Rīgā, 1926. g. 8 lpp.
1927. g. pieņemti pils. domes 3. novembrā sēdē

un publicēti saskaņā ar pils. nolik. 82. p. Rīgā,

[1928. g.] 8 lpp,

Rīgas pilsētas dome. Saistoši noteikumi par tir-

gošanos ar lopiem, lopu kaušanu un gaļas ap-

skatīšanu Rīgas pilsētā. [Rīgā, 1929. g.] 51+
(1) IPP-

Rīgas pilsētas domes sociāldemokrātiskas strād-

nieku frakcijas prezidijs. ~Kas darīts Rīgas pil-
sētas saimniecībā 1925.—1927. gados?" (Illūstr.)

Rīgā, 1928. g. 64 lpp.

Rīgas pilsētas gada grāmata. Rīgā, 1931. g. Izd.

Rīgas pils. valde. 1. gads. (Illūstr.) 606+(2)
lpp.

Rīgas pilsētas otrā vidusskola. Rīgas pilsētas II

vidusskolas (agrāko Latviešu izglītības biedrī-

bas vidusskolu) pirmie desmit gadi 1916.—1926.

Rīgā, 1926. g. 184 lpp.

Rīgas pilsētas pašvald bas darbinieku sKmo kase.

Pārskats pirmiem pieciem darbības gadiem —

1923.—1927. Rīgā, [1928.] Rīgas pilsētas paš-
valdības darbinieku slimo kase. 43+(1) lpp.

Rīgas pilsētas pašvaldības pensijas kases statūti.

[Rīgā, 1921. g.] 10 lpp.

Rīgas pilsētas 111 vidusskola. 111 Rīgas pilsētas

vidusskolas darbības pārskats par 1924. gadu.

Rīgā, 1925. g.
26 lpp.

Rīgas pilsētas trešā vidusskola. Rīgas pilsētas tre-

šās vidusskolas 10 gadu darbības pārskats —

<1919. g.-1928. g.> Rīgā, [1929. g.] 82+

(4) lpp+2 lapas fotogr. attēlu.

Rīgas pilsētas un apkārtnes plāns. Mērogs —

1:22.500. 6. izd. Rīgā, 1931. g. Izd. un iesp.

A. Ošiņš un P. Mantnieks. Teksts 8 lpp.
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Rīgas pilsētas valde. La Lettonie et Riga — sa

capitale. Riga, 1931. Edition dc la municipali-

tē dc la vide dc Riga. Attēls+24 lpp.

Rīgas pilsētas valde. Pārskats par Rīgas pilsētas
domes un valdes darbību Rīgā.

[1. gads] 1923. gadā 147+(1) lpp, [1925.]

[2. gads] 1924. gadā 163+(1) lpp. [1925.]

[3. gads] 1925. gadā 217+(1) lpp. [1926.]

[4. gads] 1926. gadā 259+(1) lpp. [1927.]

[5. gads] 1927. gadā [1928.]

[6. gads] 1928. gadā [1929.]
[7. gads] 1929. gadā 241+(3) lpp+24 lapas

diagrammas ar plānu.

Rīgas pilsētas valde. Pārskats par Rīgas pilsētas

ieņēmumiem un izdevumiem. [Rīgā.]
[1. gads] 1922. gadā. 99+(1) lpp. [1924.]
[2. gads] 1923. gadā. [1925.]
[3. gads] 1924. gadā. 143+(1) lpp. [1926.]

[4. gads] 1925. gadā. 161+0) lpp. [1926.]

[5. gads] 1926. gadā. [1927.]
[6. gads] 1927. gadā. 348 lpp. [1928.]
[7. gads] 1928. gadā. 373+(1) lpp, [1929.]

[8. gads] 1929. g. 413+(1) lpp.

[9. gads] 1930. g. 407+0) lpp.
Rīgas pilsētas valde. Rīgas pilsētas pašvaldības

darbinieku dienesta noteikumi. Pieņemti pils.
domes 1930. g. 15. janvāra sēdē. Rīgā, 1931.

g. Izd. Rīgas pils. valde. 46+(2) lpp.

Rīgas pilsētas valde. Rīgas pilsētas statistiskā

gada grāmata. Statistisches Jahrbuch der Stadt

Riga. (Agrākie izdevumi: CTaracTHqecKHH

esKerojiHHK 1., 2. ro/Ļ 1891—1892. (Arī vāciski);
CTaTHCTiraecKHHcčopHHKpnsKCKaro ropojicKoro

ynpaßJieHHfl. 1. sējums 1909- g.; 2. sējums

1913. g. (Arī vāciski). IlepeiracbHacejieHHflß:
r. Pnre h Phskckom naTpHMOHnajībHOM OKpyre

ot 5. ,zieKa6pH 1913. ro/ia 1. BbinycK 1914. roaa.

(Arī vāciski).

[1. izd.] 1920.—1922. [Sastādīts Herberts Pārns].

XVI+IBO lpp. 1923.

2. izd. 1923.—1924. Annuaire statistique dc la

ville dc Riga, [Sastādījis Herberts Pārns]. XVI

+349+(1) lpp, 1925.

3. izd. 1925.—1926. [Divi izdevumi: vācu-latv.

un franču—latv.] [Sastādījis Herberts Pārns].
XVIII+191+(1) lpp. 1927.

4. izd. 1927—1928. [Divi izd.: vācu—latv. un

franču—latv.] [Sastādījis Dr. phil. Ernst von

Bulmerincq]. (2) lapas ģīmetņu+XlV+24+(l)
lpp. 1929.

Piektais izd. 1929.-1931. Rīgā, 1931. g. 275 lpp.

(Rīgas pilsētas valde.) Rīgas pilsētas ūdensvadu

noteikumi par ūdens piegādāšanu un noteikumi

par ūdensvadu ierīkojumu izvešanu Rīgā. Pie-

ņemti pilsētas domes 1926. g. 19. aug. sēdē.

Rīgā, 1926. g. 16 lpp.

Rīgas pilsētas valde. Rīgas pilsētas valdes siste-

mātiskais saraksts. [Rīgā, 1930, g. Izd. Rīgas

pils. valde.] 123+(3) lpp.

Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa. Fir-

menregister der Stadt Riga 1928. 2. Nachtrag.

[Rīgas pilsētas firmu un tirdzniecības-rūpniecī-
bas uzņēmumu saraksts par 1928. gadu. 2. pa-

pild.] Rīgā, [1929. g.ļ 4 lpp.

Fur das Jahr 1929. [Rīgā, 1929. g.ļ 256+(16)
lpp.

Fūr das Jahr 1930. [Rīgā, 1930. g.ļ Rig. Handl.

v. Gevverb. 232+(4) lpp.
Fur das Jahr 1931. Offiz. Ausg. [Rīgā, 1931.]

Herausg. v. Rig. Handl. und Gevverb. 217 lpp.

+(13) lpp. slud.

Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa. T<īgas

pilsētas firmu un tirdzniecības-rūpniecības ūz-

ņēmumu saraksts par 1928. g. 2. papild. Rīgā,

[1929.] 4 lpp.
Par 1929. gadu. [Rīgā, 1929. g.] 257+(25) lpp.
Par 1930. gadū. Rīgā, 1930. g. Rīgas pils.-

tirdzn. nod. izd. 227+(5) lpp.
Par 1931. gadu. Ofic. izd. [Rīgā, 1931. g.] Izd.

Rīgas pils. tirdzn. nod. 228+(28) lpp. slud.

Rīgas plāns. (Ar ielu sarakstu.) Rīgā, [1930, g.]

Izd. „Argūs". 14+(2) .lpp., plāna mērogs —

1:22500.

Rīgas plāns ar valdības iestāžu, ievērojamāko
vietu un pilnīgu ielu sarakstiem. Rīgā, [1924.

g.] Plans 45X36 cm. Teksts 15+(5) lpp.
II papild. izd. Rīgā [1924. g.] '40 lpp. Plans

60X45 cm.

Rīgas pilsētas plāns. Pielikumā: Rīgas pilsētas

plāna ielu saraksts. [Rīgā, 1924. g.]. Plans:

88X69 cm. 1 lpp. Pielikums: 22X12 cm. 11

lpp.

Šrenks, B. Dzimstības samazināšanās Rīgā un

viņas cēloņi. Atsevišķs novilkums no „Izgl.
Min. Mēnešraksta" 1922. g. 7. burtnīcā ie-

spiestā raksta. 16 lpp.

Trešās Rīgas pilsētas vidusskolas 5 gadu dar-

bības pārskats. [1919. g. —1924. g.] [Rīgā,
1924. g.] 54. lpp.

Universāls vadonis pa Rīgu. Ar Vislatvijas auto-

busu sarakstu. [Rīgā,] 1930. Izd. „lekšl. Min.

Vēstn." 135+(1) IPP-

„Vadonis pa Rīgu". [Rīgā, 1923. g.] 106 lpp.
Vadonis pa Rīgu ar Rīgas plānu. Fūhrer durch

Riga mit Stadtplan. [Rīgā, 1924. g.] Plans

89X59 cm. Teksts 64 lpp. Plans 1' lpp,

Vadonis pa Rīgu ar Rīgas vēsturi, ievērojamākām

vietām, valsts un komūnāliestāžu sarakstiem

un Rīgas plānu, sastādītu pēc jaunākiem un

pārbaudītiem datiem. [Teksts latviešu un vācu

valodā.] [Rīgā, 1921. g.] 48 lpp.
Valsts ģimnāzija. Valsts I ģimnāzija 1920.—1930.

Rīgā. (Illūstr.) [Rīgā, 1930. g.] 55+(1) lpp,

Verners, Kristaps. Jaunais Rīgas pilsētas ielu sa-

dalījums no 1930. g. 1. aprīļa, pa Rīgas pre-

fektūras 12 iecirkņiem pēc Valdības Vēstnesī

1930. g. 71. numurā publicētām iecirkņu ro-
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bežām. [Rīgā, 1930.] Policijas kalendāra iz-

devniecība. 23-f-(9) lpp.

Visjaunākais vadonis pa Rīgu ar Rīgas plānu un

30 illūstrācijām. [Rīgā, 1924./25. g.] 52 lpp.

Periodikā iespiestie raksti

Recenzijas.

Bulmerincq, A. v. „Die Besiedelung der Mark

der Stadt Riga 1201—1600". Recenziju rakst:

Švābe, A. „Izglīt. Ministr. Mēnešraksts" 10.

1923. g.

Bulmerincq, E. Dr. „Rīgas dzīvokļu apstākļi pēc

1930. gada 11. februāra skaitīšanas". Recen-

ziju rakstījis: 8., J. „Ekonomistā" 4. 1931.

Helds, V. Jauna grāmata par Rīgas tirdzniecī-

bas vēsturi. (Georg Jensch: „Der Handel

Rigas im 17. Jahrhundert"). „Ekonomists" 19.

1930. g.

Līventāls, T. „Rīgas pilsēta un agrārreforma".
Rakstu krājums. Recenziju rakstījis: Bokal-

ders, J. „Latvju Grāmatā" 1. 1924. g.; paš-
valdības Balsī" 1. 1924. g.

Paerns, Herberts. „Dzlvokļi Rīgā". Rakstījis re-

cenziju J. Kr. Izglītības Ministrijas Mēneš-

rakstā 7./S. 1927. g.

„Rīgas pilsētas gada grāmata". T. Līventāla red.

Recenziju rakst.: Dr. E. Bulmerinks [Dr. E.

Bulmerincq]. „Pašvaldības Balss" 5. 1931. g.

Rīgas plāns ar valdības iestāžu, ievērojamāko vie-

tu un pilnīgu ielu sarakstiem. Rīgā, [1930].
T. Hartmans. 8 lpp.; plāna mērogs 1:33000.

„Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata". Re-

cenziju rakst: lp. — „Darba Balsī" 158. 1923.

g.; 8., J. „Ekonomistā" 2. 1930. g.; Dr., P.

~Audzinātājā" 1. 1930. g.; „Ekonomista" red.

„Ekonomistā" 12./13. 1927. g.; J., Kr. „Iz-

glītības Min. Mēnešr." 7./8. 1927. g.; jau-
nākās Ziņas" red. „Jaunākās Ziņās" 146. 1923.

g.; K.-s. „Izglītības Min. Mēnešr." 12. 1929.

g.; Š., B. „CeroflHH" 13. 1930. g.; Š., N

„Jaunākās Ziņas" 128. 1931. g.

„Rīgas skolas Latvijas patstāvības pirmajos ga-

dos". Rediģ. Rob. Bērziņš. Recenziju rakst.:

E[gle], K. „Latvju Grāmatā" 6. 1925. g.

Stepermanis, Marģers. Rīgas skolas un skolu po-

litika vācu okupācijas laikā 1917.-18. Recen-

ziju rakstījis: Adamovičs, L. „Latvis" 2538.

1930. g.

Raksti par Rīgas senatni

Vēsture.

—a. Mēris 1710. g. Rīgā un viņas apkārtnē.

Illūstrēts Žurnāls 50. 1924. g.

ef. Aplenktās Rīgas pilsoņi 1710. gadā. „Lat-

vijas Kareivis" 62. 1924. g.

—ef. No krieviem ieņemtā Rīga 1710. gadā.

„Latvijas Kareivis" 68. 1924. g.

—rs. Rīgas Pulvertorņa 600 g. jubileja. pē-

dējā Brīdi" 18. 1930. g.

A. Baznīcas lāstiem apkrautā Rīga 1477. gadā.

„Illūstrēts Žurnāls" 44. 1924. g.

A. Rīgas cietumos (Lielinieku laikā). „Tautas
Balss" 23. 1919. g.

A. Rīgas pilsētas mūri. Illūstrēts Žurnāls 47.

1924. g.

Adamovičs, L. Pirmie brāļu draudzes sūtņi Rī-

gā, 1729. g. „Latvis" 2462. 1930. g.
Aizkalnietis. Rīgas vecās baznīcas. „Vairogs" 6.,

7. 1922. g.

Akurāters, J. Literāriskā Rīga 1905. gadā. (Rakst-
nieku līdzdarbība revolūcijā). „Jaunākās Zi-

ņas" 219. 1930. g.

Akurāters, J. Neaizmirsīsim lielās dienas un viņu

varoņus. Rīgas atbrīvošana 1919. g. 11. no-

vembrī. ~Jaunākās Ziņas" 256. 1930. g.

Akurāters, J. Revolūcijas „austskola" Rīgā. (Rakst-
nieki 1905. g. Centrālcietumā.) „Jaūnākās Zi-

ņas" 293. 1930. g.

Akurāters, J. Rīgas brīvības diena 11. novembris.

„Jaūnākās Ziņas" 254. 1920. g.

Akurāters, J. 11. novembra nozīme Rīgā. Lāč-

plēsis" 1. (4.) 1920. g.

Ands. Kas pasargāja Rīgu no vācu flotes uzbru-

kumiem 1915.—1930. g. „Latvis" 2616. 1930. g.

Asaris, Hermanis. Rīgas krišana 3. septembrī 1917.

g. „Latvis" 3. 1921. g.

[Augškalns, J.] J. Aberbergs. Rīgas kungi. jau-

nais Cīrulīts" 1. 1930. g.

Austriņš, Antons. Vecie Rīgas krodziņi. „Jaunākās

Ziņas" 225. 1930. g.

Bekmanis, M. J. Iz Rīgas senatnes. „Latvis"

1259. 1925. g.

Blachers, K. prof. Temperature of the Atmos-

phere m Riga during the last ten years. „The

Latvian Economist" 1. 1921. g.

Blanks, Ernests. Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā
1919. g. 8. jūlijā. „Latvijas Sargs" 150. 1920. g.

Bruiningk, Dr. H. v. Rigaer Ratsherren und Būr-

germeister Geschichte der Rigascben Familie

Schwartz. Im Auftrage von Frau Alice Schwartz,

geb. Ķempe, verfasst von Arend Buchholtz.

„Rigasche Rundschau" 245. 1921. g.

Bulmerincq, August v. Die Besiedelung der Mark

der Stadt Riga 1201—1600, mit T Beilagen,
1 Tabelle und Inhaltsverzeichnis. „Mitteilungen

aus d. livlāndischen Geschichte" 21. Band, 2.

und 3. Heft. 1921. g.

Bulmerincq, August von Dr. jur. Das Mūnz-

vvesen der Stadt Riga am Ausgang des 15. Jahr-
hunderts. „Mitteilungen aus d. livlānd. Ge-

schichte". 23. Band. 1924.—1926. g.

Busch, Nicolaus. Papst Pius XI als Nuntius m

Riga. Erinnerung an den Besuch des Monsig-

nore Ratti m unserer Stadtbibliothek. „Rigasche
Rundschau" 40. 1922. g.

Buševics, A. 1905. gada 13. janvāra notikumi

Rīgā. „Lauku Darbs" 279. 1930. g.
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Bz. Was m Alt-Riga vor 111 Jahren inseriert

wurde. „Rigasehe Zeitung" 293, 297. 1918.g.

Charliat, P. J. Kolbers un Rīga. ..Ekonomists"

8. — 1928. g.

Cielēns, Maija. Pirmais maijs cariskās patvaldī-
bas Rīgā 1906. un 1907. g. „Sociāldēmokrats"

97. 1930. g.

Daums, A. Kā Rīgā priekš 100 gadiem apkaroja

ugunsgrēkus. „Ugunsdzēsējs" 5., 6., 12. 1923.g.

Dr. Sakarā ar notikumiem. (Lielinieki ieņem Rīgu.)

„Latvijas Avīze" 5. 1919. g.

Dvdorov, K. J. OeßOOoacfleHtie Phth ot SoJibme-

bhkob 22. Man 1919. r. „Cjiyac6a Cbh3h JĪHBeH-

Djeß h CeßepoaanaAHHKOß" 3. 1930. g,

Eckardt, G. H. Vor hundert Jahren. (Par sa-

biedrisko un kulturālo dzīvi Rīgā.) „Rigasche
Rundschau" 56. 1930. g.

Eckardt, v, R ga im neunzehnten Jahr-

hundert. „Neues Tageblatt und Neues Rigaer

Tageblatt" 131., 133. 1925. g.

Fehre, E. mag. R:gas lelenkšana pirms 303 ga-

diem, (īsumā atstāst.ts.) „Vidzemes kalendārs"

— Hāck. 1921. g.

Freivalds, E. Kas palīdzēja iegūt neatkarību?

(22. maijs — Rīgas atsvabināšanas diena.) „Brī-

vā Zeme" 113. 1921. g.

Fridenbergs, Andrējs. Rīga pirms un pēc kara.

jaunākās Ziņas" 35. 1925. g.

Gamma. Fūnfundzwanzigjāhriges Jubilāum der Ri-

gaer Fuhrmannsequipagen. „Rigasche Rund-

schau" 62. 1923. g.

Grīns, J. Rīgas atbrīvošanas diena. „Latvijas Ka-

reivis" 220. 1920. g.

Hedenstrcem, Alfred Dr. Gustav Ādolf und Riga.

Vortrag. „Rigasche Rundschau" 216., 217. —

1921. g.

Hedenstroem, Alfred. Rigaer Kommunisten-Chro-

nik. 1919. „Rigasche Zeitung" 3, 5, 8, 10, 18,

21, 23. 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41. 1919. g.

Hedenstroem, Alfred v. Dr. phil Rigaer Kriegs-
chronik 1914—1917. „Rigasche Zeitung" 156,

167, 174, 179, 183, 191, 195, 205, 209, 212,

215, 218, 221, 226, 230, 240, 241, 249, 55,

261, 265, 276, 280, 299. 1918. g.

Hedenstroem, Alfred v. Dr. phil Rigas Befreiung-

„Rigasche Zeitung" 201, 202, 203. 1918. g.

Held, VV. Dr. rer. pol. Georg Jensch: „Der Han-

del Rigas im 17. Jahrhundert". „Rigasche Rund-

schau" 267. 1930. g.

„J. Z." Pagaidu Valdības saņemšana Rīgā. Zem-

galietis 56, 57. 1919. g.

jaunākās Ziņas" red. 22. maijs. (Lielinieku va-

ras krišana Rīgā 22. V. 1919. g.) jaunākās

Ziņas" 116. 1920. g.

jaunākās Ziņas" red. Kauja Rīgas dēļ. (21. maijā
1919. g-) jaunākās Ziņas" 10. 1919. g.

jaunākās Ziņas" red. Rīgas atsvabināšana (no

lieliniekiem), jaunākās Ziņas" 1. 1919. g.

Jensch, Georg Dr. Der Handel Rigas im 17.

jahrhundert. Ein Beitrag zur livlāndischen Wirt-

schaftsgeschichte m sehvvedischer Zeit. „Mit-

teilungen aus d. livlānd. Geschichte". 24. Band,
2. Heft. 1930. g.

Jenšs, Jur's Dr. Tirdzniecība starp Rīgas pil-
sētu un zemniekiem XVII. g. simtenī. „Izglītī-
bas Ministrijas Mēnešraksts" 7./8. 1931. g.

Juškevičs, Jānis. Rīgas nocietinājumi 1201.—1250.

g. „Aizsargs" 1. 1925. g.

X., O. Rīgas izdaiļošanas vēsture. „Latvis" 2479.

1930. g.

Kā Melngalvji vecos laikos dancoja. «Iz Rīgas vē-

stures.» „Pēdējā Brīdī" 73. 1930. g.

Kāds politiski sabiedr. darbinieks, C. Rīgas „at-
svabināšanās" ainas. (Landesvēra ienākšaia Rī-

gā.) „Tautas Balss" 46. 1919. g.

Kas pasargāja Rīgu no vācu flotes uzbrukumiem

1915.—1930. g. „Saldus Ziņas 27., "28. -

1930. g.

Karge, Paul. Die Reformation und Gottesdienst-

ordnung des Markgrafen-Erzbischofs Wilhelm

von Riga vom Mārz 1546. „Mitteilungen aus d.

livlānd. Geschichte". 22. Band, 2. Heft. 1924. g.

Karge, Paul. Die religiosen, politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Stromungen m Riga
1530—1535. „Mitteilungen aus d. livlānd. Ge-

schichte". 23. Band. 1924.—1926. g.

Kirschfeldt, H. Pastor Būrgermeister Melchior

Fuchs und Rigas geistiges Leben m schwedi-

scher Zeit. Vortrag. „Rigasche Rundschau" 149.

1922. g.

Kirschfeld, Joh, Pastor. Religlose Stromungen m

Riga im 17. Jahrhundert. „Mitteilungen aus d.

livlānd. Geschichte". 23. Band. 1924.—1926. g.

Klopmann, Emil Baron. Die Gilden, ihre Bedeu-

tung m frueherer Zeit und die alten Gildstuben

zu Riga. „Die Woche im Bild und Wort"

50./51.

Ko liecina vēsture un nosaka likumi par Māras

(Doma) baznīcu, jaunākās Ziņas" 177. 1930. g.

Ko stāsta Māras (Doma) baznīcas mūri... „Latvis"

2613. 1930. g.

Kr., F. Mākslas darbū postīšana. (Rīgas vecie

nami.) „Latvis" 632. 1923. g.

Kr., J. Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā (1919.

gadā). „Latvis" 835. 1924. g.

Kroders, A. Varoņu diena. (Rīgas atbrīvošanas

gada dienā.) „Latvijas Vēstnesis" 100. 1920. g.

Krolls, O. īsa Rīgas vēsture. Tas pats arī vācu

valodā. „Latvijas Tūrists" 2. 1930. g.

Krolls, O. No Rīgas izdaiļošanas vēstures. „Latvi-

jas Tūrists" 3. 1930. g.

Krolls, O. Rīgas vecie apcietinājumi. „Kurzemes

Vārds" 24. 1930. g.

Krūmiņš, G. Iz Rīgas biržas vēstūres. „Latvijas
Kareivis" 26, 28. 1923. g.

Krūmiņš, G. Vai vācieši dibinājuši Rīgu? „Latvi-

jas Kareivis" 20. 1922. g.

[Lapiņš, Kārlis.] X Merts. Rīga sarkanās dienās.

„Latvis" 988.-1001. 1925. g.
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Lļatvijas] S[oc] D[ēm.] Strļādnieku] Partijas Rī-

gas pilsētas konference. (Oktobrī 1919- g.) —

„Strādnieku Avīze" 128., 130., 132., 133., 135.,

137., 138. 1919. g.

[Laursons, V.] Marius Fio. Rīdzenieku traģēdija

Napoleona uzbrukuma laikā 1812. gadā. (Rī-

gas priekšpilsētas nodedzināšana.) „Dzīve" 4.

1930. g.

Lielinieciskā Latvija. Rīga. „Zemgalietis" 2, 3,

4, 8. 1919. g.

Ln. Rīgas līgums ar Angliju 1498. gadā. (Tirdz-

niecības jautājums.) „Latvijas Sargs" 41. 1029. g.

Lceffler, Keinz Dr. Ein mittelalterliches Triumph-
kreuz im Dommuseum m Riga. Mit 2 Tafeln

und 1 Textabbildung. „Mitteilungen aus d. liv-

lānd. Geschichte". 23. Band. 1924—1926. g.

Loevis, K. v. Die St. Jakobikirche m Riga im

Wandel der Zeiten. „Rigasche Rundschau" 176.

1921 .g.

-Lt. Rīgas „Kalifornijas" gals. (Zelta vākšana

Māras baznīcā.) „Latvijas Kareivis" 150. 1921.g.

Mavdell, Arnold Baron. „Gross-Riga". (Arch. H.

Piranga priekšlasījums: „Riga zur Zeit der

Wallabtragung".) „Rigasche Rundschau" 74.

1931. g.

Medem, VV. E. Frhrr v. Der Handstreich auf Riga.

(22. maijs.) „Rigasche Rundschau" 115. 1924.g.

Mednis, Edvīns. Kā atbrīvoja Rīgu pirms 11 ga-

diem. „Latvijas Kareivis" 255. 1930. g.

Melders, A. Romantiskais nams Rīgā. Melngalvju

nams. „Brīvā Zeme" 26. 1931. g.

Melnalksnis, A. Brīnumi. (Pirmais tvaikonis „Os-

kars" Rīgas ostā.) „Latvijas Sargs" 7. 1930. g.

Melnalksnis, A. Pirmais tvaikonis Rīgā. jaunības
Tekas" 6. 1930. g.

Mežanis. Atmiņas par revolūcionāro kustību Rīgas

apriņķī 1905. gadā. „Lauku Dzīve" 37., 39.

1930. g.

Minors. Vēstures raksti. (Rīga Latvijas vēsturē.)
„Brīvā Zeme" 286. 1931. g.

Neumann, VV. Dr. Noch einmal die Krevgesche
Schra. Zur Geschite des Rigaschen Handwerks

im Mittelalter. „Mitteilungen aus d. livlānd.

Geschichte" 23. Band. 1924.—1926. g.

Niedra, Andrievs. Rīgas atsvabināšana. (No lieli-

niekiem). „Latvijas Sargs" 115. 1924. g.

Nonācs, O. 22. maija pārdomās. (Rīgas ieņem-
šana no vāciešiem.) „Lauku Dzīve" 20. 1931.

g.; „Valmieras Avīze" 21. 1931. g.

Paegle, Ed. Rīgas Pilsētas Monētu Krātuve.

Arī franču valodā. „Latvijas Saule" 85.-86.,

9L—92. 1930. g.

Pormanis, M. Kad Rīga savu naudu kala. „At-

pūta" 307. 1930. g.

Pormanis, M. Rīgas apakšzemes senie moku kam-

bari. „Atpūta" 283. 1930. g.

Pormanis, M. Rīgas, Tērbatas un Rēveles bīskapu
un Livonijas ordeņa naudas. „Atpūta" 279.

1930. g.

Renner, Gustav. Der Dom zu Spever. „Rigā«.
sche Rundschau" 153. 1930. g.

Rīgas ieņemšana. (22. maijā 1919. g.) Zemgalie-
tis" 31. 1919. g.

Rīgas pils 600 gadi. „Latvijas Sargs" 15. 1930. g.

Rīgas pilsētas priekšstāvniecības padevības tele-

gramma Vilhelmam 11. „Patiesība" 21. 1024. g.

„Rigasche Rundschau" red. Riga heute und vor

60 Jahren. „Rigasche Rundschau" 133. 1927. g.

Rūdzis, R. Bopb6a naprafi b phjkckom npojieTa-

pnaTe. ~HcropirqecKHH 0630p".

Mbicjib" 5. 1931. g.

S. Rīgas stratēģiskais stāvoklis Bermonta laikā.

„Brīvā Zeme" 259. 1920. g.

Sams, M. Rīgas grāmatsējēju amata brālības 300

gadi. jaunākās Ziņas" 241. 1930. g. '

Schabert, D. Oskar. Rigaer Chronik. 1522.—1922.

„Rigasche Rundschau" 245. 1922. g.

Seraphim, Ernst. Dr, Von Libau bis Riga. „Ri«

gasche Zeitung" 5., 9., 11. 1919. g.

Sk., Fr. Latvijas Pagaidu Valdības atgriešanās

Rīgā. „Latvijas Sargs" 81. 1919. g.

Skara, V. 25 gadus atpakaļ. (Novembra streiks:

Rīgā, Liepājā v. c pilsētās.) „Strādnieku Avī-

ze" 278. 1930. g.

Skujenieks, M. Kā radās Rīgas pārvalde. „Lat-

viešu Balss" 9. 1931. g.

„Sociāldēmokrats" red. Sēru diena. (12. maijs

1919. g.) (Vācu karaspēka ieiešana Rīgā.) „So-

ciāldēmokrats" 114. 1920. g.

Sprudžs, bk. D. Muku vojošona Reigā. „Katolu
Dzeive" 3. 1930. g.

Stegmann, Helmuth. Stādteordnung und Stadt-

freiheit. (Rīgas vēsture.) „Deutscher Bote" Ri-

gaer Wahl-Ausgabe 11. Mārz 1931.

Stenbok-Fermor, graf. O ceāe. JlaTbimcKoe 803-

CTaHne 1905.r. — }KH3Hb b Pnre. (Arī ģīmetne)

„CeroflHH" 204. 1931. g.

Strauss, Erich. Die deutschen Trappen und die

Befreiung Rigas. „Rigasche Zeitung" 14. 1919.

Stūre, J. 1905. gads Rīgas apriņķi. „Signāls"

2. 1930. g.

Šalfejev, B. Be3 kojiokojiob. (Sakarā ar zvanu

aizvešanu no Rīgas kara laikā.) „CerOAHfl" 249.

1924. g.

[Šalfejev, B.] B. lllajidpeeß. KaK b Pūre 300 JieT

TOMy Ha3afl OopojiHCb c MO,n,aMH. „CeroflHH

BeiepoM" 10. 1925. g.

Šalfejevs, B. Karālis Gustavs Ādolfs un Rīga.

„Latvijas Sargs" 22., 23. 1929. g.

šalfejev, B. IleTp I h B3HTne Purn. „Cero,n;Hfl"

54. 1924. g.

šalfejev, B. IleTp I b Pure b 1711 rofly. „Ce-

ro/ļHfl" 52., 60„ 90. 1924. g.

Šalfejev, B. Pūra hoķ bo/jok). (Sākot ar

tās dibināšanu.) „CeroAHfl" 75. 1924. g.

Šalfejevs, B. Veco rīdzinieku nostāsti, kā dega
koka Rīga. „Latvijas Sargs" 48. 1929. g.
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ļšalfejev, B.] B. lllajīgpeeß. BepMaHCKHH napK 3a

100 JieT. „CeroAHH 187.—1927. g.

Tra. Basteja kalns, esplanāde, umurkumurs un

fontāniņš pie katedrāles. Dažas ainas Rīgas
vēsturē. „Sociāldēmokrats" 120. 1930. g.

V., J. Vēsturiski feļetonisti. (Leonīds Breikšs: Kā

krievu cars Pēteris Lielais iemīlējis velna pe-

rēkli — Rīgu — Raksts „Latvī" 21. jūnijā

1931. g.) „Domas" 8. 1931. g.

Vkt. Pirms 600 gadiem. (Par Rīgu un krustne-

šu ordeni.) „Brīvā Zeme" 72. 1930. g.

Vkt. Rīgas pils 600 gadi. „Brīvās Zemes Illu-

stretais Pielikums" 23. 1930. g.

VV., R. 400 Jahre Rigaer Schulgeschichte. „Rd-

gasche Rundschau" 92. — 1928. g.

Zarubin, N. Ilpomjioe CTapofl Phth. „Hobmh
Tojioc" 80. 1931. g.

Ziemeļu-Latvijas armijas ienākšana Rīgā. jaunā-

kās Ziņas" 34. 1919. g.

Zur Zu eihundert ahrfeier der Reformierten Ge-

meinde m Riga. „Rigasche Rundschau" 178.

1922. g.

2. Kā Rīgā pirms 60 gadiem cēla veco dzelztiltu.

„Sociāldēmokrats" 37. 1930. g.

Par pilsētas pašvaldības jautājumiem

vispār.

pd. Teodors Līventāls. (Jaunievēlētais Rīgas pils.

galvas biedrs.) jaunākās Ziņas" 201. 1923. g.

Akmens, J. Ap Rīgas jauno domi. ~Latvijas

Vēstnesis" 71. 1922. g.

Anderson, A. Offener Brief an den Abgeordne-
ten der Konstituante und StadtverordnetenHerrn

Dr. P. Schiemann. „Rigasche Rundschau" 17.

1922. g.

Anderson, Stadthaupt. Unterredung mit dem Stadt-

haupt Rigas. „Rigasche Nachrichten" 41. 1923.

Asaris, H. Cīņa ir galā, sākas darbs. (Sakarā ar

amatu sadalīšanu Rīgas pils. dome.) „Latvis"
2863. 1931. g.

Asaris, H. Cīņa Rīgas dēļ. (Par Rīgas pilsētas

domi.) „Latvis" 1253. 1925. g.

Asaris, H. Cīņas Rīgas dome. „Latvis" 2163.

1929. g.

Asaris, Hermanis. Jauna krize Rīgas pilsētas val-

dē. „Latvijas Sargs" 126. 1921. g.

Asaris, H. Jaunai Rīgas domei sanākot. „Latvis"
169. 1922. g.

Asaris, H. Kā Rīga dabūja pilsonisku vadību.

(Sakarā ar H. Celmiņa iecelšanu Rīgas pils.

galvas amatā.) „Latvis" 2845. 1931. g.

Asaris, Hermanis. Koālicijas krize Rīgas pilsētas
valdē. „Latvijas Sargs" 15. 1921. g.

[Asaris, H.] H. A. Panamas Rīgas pilsētas paš-
valdībā. „Latvis" 1975., 1976.—1928. g.

[Asaris, H.] H. A. Panamas un korupcijas Rīgas

pašvaldībā. „Latvis" 1954.—1928. g.

Asaris, H. Par „ķlļķeniem". (Sociāldemokrāti af

demokrātisko centru pilsētas pašvaldībā Rīgā.)
„Latvis" 2431. 1929. g.

Asaris, H. Rīga bez saimnieka. „Latvis" 1547.

1926. g.; „Latvis" 1851.—1857.—1927. g.

Asaris, Hermanis. (Rīgas) Pilsētas domes sēde

21. apr. 1921. g. „Latvijas Sargs" 89., 90.

1921. g.

Asaris, Hermanis. (Rīgas) Pils. domes sēde 15.

septembrī (1921. g.) „Latvis" 14. 1921. g.

A[saris,] H. (Rīgas) pilsētas domes sēde bez mi-

noritātēm. „Latvis" 591. 1923. g.

Asaris, H. Skandāls. (Par notikumu ar Rīgas

pilsētas galvu Ādamu Krieviņu un pilsētas val-

des locekli Emilu Karisonu Rīgas pils. domē.)

„Latvis" 2406. 1929- g.

A[saris,] H. Vārdi un darbi. Nacionālisti un so-

ciālisti Rīgas pilsētas domē un valdē. 1922.

līdz 1925. g. g. „Latvis" 1018. 1925. g.

B. Rīgas pilsētas dome ceļā uz spekulāciju. So-

ciāldemokrāts" 261. 1920. g.

Bergs, A. Jaunā R:gas dome. ~Latvis" 177. 1922.

gadā.

Bergs, A. Karlsona lieta. (Rīgas pils. domnieks.)
„Latvis" 2462. 1930. g.

<Tsračs, A.j> V. G. Rīgas zemnieku gaviles.

(Sakarā ar H. Celmiņa iecelšanu Rīgas pils.

galvas amatā.) „Lauku Domas" 19. 1931. g.

Bušs, P. Rīgas statūti. „Policijas Vēstnesis" 2.

1925. g.

Cālītis, Ed. Politiķu divkosība. (Par sociālde-

mokrātiem Rīgas pils. dome-) „Pedējā Brīdī"

100. 1931. g.

Cālītis, Ed. Rīgas pilsētas dome. „Latvijas Sargs"
252. 1921. g.

Druva, J. Galvas pilsētas jaunā pašvaldība ievēlēta.

„Brīvā Zeme" 42. — 1928. g.

Druva, J. Kas darīts un kas darāms Rīgas pil-

sētas pašvaldībā? „Brlvā Zeme" 34. 1925. g.

E. Rīgas pilsētas dome. „Sociāldēmokrats" 8.

1918. g.

E. Rīgas pilsētas valde. „Sociāldēmokrats" 10.

1918. g.

Gūtmanis, A. Ko sagaida no jaunajiem Rīgas saim-

niekiem. „Centra Balss" 12. 1931. g.

J. „Sīkumiņi" iz Rīgas komūnālpolītikas. So-

ciāldemokrāts" 14. 1918. g.

Krannhals, A. Selbstverwaltung und Fiirsorge.

„Deutscher Bote" Rigaer Wahl-Ausgabe 11.

Mārz 1931.

Lassmans, Fr. Jāieved atbildības princips. Jau-

najai (Rīgas) pilsētas domei sanākot. „Lat-

vijas Sargs" 15. 1931. g.

„Latvis" red. Latviešu pilsoņi — Rīgas pilsētas
valdes locekļi. (Mārtiņš Karlsons, Alberts Ošiņš,

Andrejs Vičs. Arī ģimetne.) „Latvis" 2846.

1931. g.

Līventāls, T. Kas darīts un darāms Rīgas pilsētas

pašvaldībā? „Sociāldēmokrats" 31.—40., 43.

1925. g.
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Liventāls, T. Rīgas pilsētas dome senāta lomā.

(Par pretlikumību pilsētas domes lēmumos.)

„Sociāldēmokrats" 29. 1929. g.

L[īventāls.] Rīgas pilsētas juridiskais birojs, paš-

valdības Balss" 5. 1929. g.

[Līventāls, T.] T. L. Skats Rīgas pilsētas domes

darbībā. Sociāldemokrāts" 6. — 1928. g.

Līventāls, T. Vai vācieši grib Rīgu izputināt?

Sociāldemokrāts" 104. 1926. g.

N. Atklājumi Rīgas pašvaldībā, jaunākās Ziņas"

228. 1921. g.

N. Kas notiek Rīgas pašvaldībā? jaunākās Zi-

ņas" 93. 1921. g.

Namsaimnieku frakcijas darbība Rīgas pilsētas

dome. „Mūsu īpašums" 2., 5., 6. 1930. g.

Paerns, H, Rīgas komunāipolītika pa jauniem ce-

ļiem, jaunākās Ziņas" 260. 1924. g.

Pīpiņ, Berta. Sievietes darbs Rīgas pašvaldībā,

jaunākās Ziņas" 48. 1925. g.

Pļavinskis, J. īss pārskats par Rīgas pilsētas do-

mes un valdes darbību 1924. gadā. „Pašval-

dibas Balss" L/2.—4./5. 1925. g.

Pļavinskis, A. Pārskats par pārmaiņām Rīgas pil-

sētas dome un par domnieku piedalīšanos pil-

sētas domes sēdēs. (No 12. marta 1922. g.

līdz 31. dcc. 1923. g.) „Pašvaldības Balss"

1. 1924. g.

R., K. Katoļi un Rīgas pašvaldība. „Māras Vēst-

nesis" 47. 1930. g.

Rcht. Rīgas pilsētas domes jaunais sastāvs. So-

ciāldemokrāts" 77. 1931. g.

Rfeinhards,] Dr. Rīgas pilsētas tēvi. „Tautas

Balss" 76. 1922. g.

Rīgas pašvaldība. Sociāldemokrāts" 2. 1918. g.

(Rīgas) pilsētas domes lietā. (Latv. S.-D. Str.

Partijas deklarācija Rīgas pils. domei un iedzī-

votājiem.) ~Sociāldemokrāts" 6. 1918. g.

Rīgas pilsētas domes sastāvs galīgi noskaidrots

(1928. g.) jaunākās Ziņas" 49. — 1928. g.

Rīgas pilsētas domes un valdes darbības pārskats
1922. g. „Latvijas Sargs" 122. 1923. g.

Rīgas pilsētas jaunās pagaidu domes sēde. (Dom-

nieku saraksts.) „Ziņotājs" 13., 14. 1918. g.

Rļudevics,] A. Cīņa ap Rīgas pašvaldību. So-
ciāldemokrāts" 8. 1929. g.

S., P. Rīgas pašvaldības izšķērdīgā dzīve. „Brī-

vā Zeme" 271. — 1927. g.

S., P. Dr. Ein Wahlgescheik der Stadt Riga an

die Sozialdemokratische Partei. „Rigasche
Rundschau" 254. 1921. g.

S., P. Dr. Eine Reiseprūfung. (Par skaldlšanos

Rīgas pils. domē.) „Rigasche Rundschau" 122.

1919. g.

S., P. Dr. Die neue Stadtvervvaltung. „Rigasche
Rundschau" 29. 1920. g.

S., P. Dr. Stadtpolitik. „Rigasche Rundschau"

281., 283., 284. 1921. g.

S., R. Die Steuereingānge der Rigaschen Stadt-

vervvaltung im Halbjahr 1922./I. „Rigasche
Rundschau" 170. 1922. g.

Schiemann, Paul. Blickt der Gefahr ins Auge!
(Vācu grupa pret sociāldemokrātiem Rīgas pils.

domē.) „Rigasche Rundschau" 12. 1920. g.

Schiemann, Paul. Libau un Riga. Streiflichter un-

serer kommunalen Politik. „Rigasche Rund-

schau" 32. 1921. g.

Schiemann, Paul. Offener Brief andas Stadthaupt

von Riga. (Andersonam.) „Rigasche Rund-

schau" 12. 1922. g.

Schiemann, Paul. Stadt und Parteien. ~Rigasche
Rundschau" 25. 1920. g.

Soc.-dēm. frakcijas paziņojums Rīgas pils. domei.

Sociāldemokrāts" 9. 1921. g.

„Sociāldēmokrats" red. Kas notiek Rīgas pilsētas

domē? Sociāldemokrāts" 80. 1921. g.

„Sociāldēmokrats" red. Rīgas pilsētas dome. So-

ciāldemokrāts" 76. 1922. g.

Stein, Edgar. Mieterverband, Stadtwahlen, und

die „Rigasche Rundschau". Offener Brief an

den Stadtverordneten Dr. P. Schiemann. „Ri-

gasche Rundschau" 287. 1921. g.

Strautnieks, J. Kas ir īstie Rīgas kaklakungi.

(Sociāldemokrāti Rīgas pils. domē.) „Tautas

Sociālists" 5. 1931. g.

Ungern, Arwed. George Armitstead, Stadthaupt
von Riga. „Annalen der Frat. Baltica III."

1930. g. -

Vittenberg, S. ĪIo Hbeu BHHe eßpeficKoe MecTo

b pnaccKoft ropoflCKoft vnpaße 6hi.no nofl yrpo-

30ž? „Cero/iHfl 94. 1931. g.

Vietējā pašvaldība. (Rīgas pils.) „Darbs" izd.

Rīgā 13., 15., 16., 17., 19. 1919. g.

Zaķis, A. Glābsim Rīgas pilsētas pašvaldību!
„Musu īpašums" 7. 1931. g.

žībelis, V. Rīga taps zaļa! (Sakarā ar pilsoņu
vairākuma ienākšanu pils. domē.) „Zemgales
Balss" 92. 1931. g.

Rīgas pilsētas domes vēlēšanas

—kl. Jaunās (Rīgas) pilsētas domes sastāvs. „Lat-

vijas Vēstnesis" 70. 1922. g.

—kl. Rīgas domes vēlēšanu iznākums. „Latvijas

Vēstnesis" 59. 1922. g.

A—k., E. Das Handvverk und die Wahlen. (Rīgas

pils. domes vēlēšanas.) „Deutscher Bote" Ri-

gaer Wahl-Ausgabe 11. Mārz 1931.

Akmens, J. Partiju vai darba dome? (Sakarā ar

Rīgas pilsētas domes vēlēšanām.) „Latvijas

Vēstnesis" 53. 1922. g.

Akurāters, J. Balsosim par politisku un saimnie-

cisku saprātu. (Sakarā ar Rīgas pilsētas domes

vēlēšanām.) jaunākās Ziņas" 37. — 1928. g.

Akurāters, J. Dēmokratiskā intelligence (Rīgas

pils. domes) vēlēšanās, jaunākās Ziņas" 11.

1920. g.

Akurāters, J. Latvijas pilsonība Rīgas domes ve-

lēšanās, jaunākās Ziņas" 10. — 1928. g.
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Aļeiņikovs, Rīgas pilsētas domnieku velēšanu ap-

skats. ~Nomaļnieku Vēstnesis" 3. — 1928. g.

Apinītis, K. Kādēļ Otrai Rīgas-Jūrmalas Namīpaš-
nieku biedrībai jāpiedalās Rīgas-Jūrmalas pil-
sētas domes velēšanās? „Mūsu īpašums" 5.

1931. g.

Asaris, H. 23 saraksti. (Rīgas pilsētas domes

vēlēšanas.) „Latvis" 1009. 1925. g.

Aļsaris,] H. leguvumi un zaudējumi Rīgas (do-

mes) velēšanās. „Latvis" 1033. 1925. g.

Asaris, H. Kā rīdzinieki vēlējuši kopš 1920. g.

(Rīgas pils. domes vēlēšanas.) ~Latvis" 2829.

1931. g.

Asaris, H. Kam jāpateicas? (Sociāldemokrātu un

arodnieku necerētie panākumi Rīgas pils. vē-

lēšanās.) ..Latvis" 165. 1922. g.

Asaris, H. Kas ņemams vērā. (Sakarā ar Rīgas

pilsētas domes vēlēšanām.) „Latvis" 1889. —

1928. g.

Asaris, H. Ko vēlēt? (Rīgas pilsētas domes vē-

lēšanas.) ~Latvis" 1028. 1925. g.

Asaris, H. Pret nodevējiem! (Rīgas pils. domes

vēlēšanas.) ~Latvis" 2819. 1931. g.

Asaris, Hermanis. Rīgas (domes) velēšanas. „La-

tvis" 48., 92. 1921. g.

Afsaris,] H. Rīgas pilsētas domes vēlēšanas.

„Latvis" 1006. 1925. g.

Asaris, H. Sargājiet Rīgu! (Domes vēlēšanas.)

„Latvis" 154. 1922. g.

Asaris, H. Vadonis Rīgas pilsētas domes vēlētā-

jiem. ~Latvis" 2814. 1931. g.

J. [AugŠkalns] Aberbergs. Rīgas pilsētas pašval-
dības vēlēšanas līdz Latvijas valsts nodibinā-

šanai. „Latvijas Pilsētu Savienības Rakstu Krā-

jums" I. 1930. g.

[AugŠkalns, J.] J. Aberbergs. Rīgas pilsētas paš-
valdības vēlēšanas līdz 1931. gadam. „Latvi-

jas pilsētu savienība" Rakstu krājums 2. 1931. g.

Avots, A. Rīgas pilsētas domes (1928. g.) vēlē-

šanu rezultāti. „Pēdējā Brīdi" 42.
— 1928. g.

8., Em. Ilepßbie pe3yjibTaTW Bbiāopoß. „Ce-

rOflHH" 60. 1922. g.

Bankavs, J. Rīgas pilsētas pašvaldības vēlēšanas.

„Rīgas Ziņas" 54. 1924. g.

Bankevics, Nikolajs. Apzinīgi pildīsim savu pie-

nākumu! (Rīgas pils. domes vēlēšanas.) „Lat-

vijas Sargs" 12. 1931. g.

Bergs, A. Kaujas lauka vārnas. (Rīgas pilsētas

domes vēlēšanas.) „Latvis" 1018. 1925. g.

Bergs, A. Ko rāda Rīgas (domes) vēlēšanas?

„Latvis" 1033. 1925. g.

Bergs, A. Nākošā Rīgas dome. (1931. g. dom-

nieku vēlēšanas.) „Latvis" 2828. 1931. g.

Bergs, A. Nodevēji un viņu pircēji. (Sakarā ar

Rīgas pilsētas domes vēlēšanām.) „Latvis" 1928.

— 1928. g.

Bergs, A. Principiēlas kļūdas. (Sakarā ar Rīgas

pilsētas domes velēšanām.) „Latvis" 1900. —

1928. g.

Bergs, A. Rīgas (domes) vēlēšanas. „Latvis" 97.

1921. g.; 161. 1922. g.; 1032.' 1925. g.: 1908.

1928. g.

Bergs, A. Šodien! (Rīgas pils. domes vēlēšanas.)
~Latvis" 2826. 1931. g.

Bergs, A. Uzvara. (Pilsoņi Rīgas pils. domes

vēlēšanās.) „Latvis" 2846. 1931. g.

Bergs, A. Vēlēšanu ciņa. (Rīgas pils. domes vē-

lēšanas.) „Latvis" 2820. 1931. g.

Berģis, P. Matemātiķi! (Par Rīgas pilsētas domes

vēlēšanām.) „Latvijas Vēstnesis" 51. 1925. g.

Blanks, Ernests. Ap Rīgas pilsētas vēlēšanām.

„Latvijas Sargs" 296. 1921. g.

Blanks, Ernests, Kā balsot? (Rīgas pils. domes

vēlēšanas.) „Latvijas Sargs" 270. 1921. g.

Blanks, E. Ko māca Rīgas un Jelgavas vēlēšanu

iznākumi? „Zemgales Balss" 74. 1928. g.

Blanks, Ernests. Rīgas pilsētas domes vēlēšanu

iznākums. „Zemgales Balss" 54. 1925. g.

Br., J. Rīgas domes velēšanas. .Jaunākās Ziņas"
296. 1921. g.

Breikšs, cand. jur. J. Rīgas (domes) vēlētājiem.

„Ugunsdzēsejs" 2. 1925. g.

Breikšs, J. Sargāsim Rīgu! (Rīgas pils. domes

vēlēšanas.) jaunākās Ziņas" 70. 1931. g.

„Brīvā Zeme" red. Līdzdalību Rīgas saimnie-

cībā! (Rīgas pilsētas domes velēšanas.) „Brī-

vā Zeme" 55. 1931. g.

Broders, Herb. Rīgas pilsētas domes vēlēšanām

tuvojoties. „Latvija" 22. 1931. g.

Cālītis, Ed. Kreisie Rīgas domes vēlēšanās. „Lat-

vijas Sargs" 43. 1922. g.

Cālītis, Ed. Pilsētas (Rīgas) domes vēlēšanas.

„Latvijas Sargs" 278. 1921. g.

Cālītis, Ed. Rīgas pilsētas (domes) vēlēšanas.

„Latvijas Sargs" 42. 1922. g.

Cālītis, Ed. Visu aģitācijai. (Rīgas pilsētas do-

mes vēlēšanu aģitācijas lietā.) „Latvijas Sargs"
"51. 1922. g.

Dēmokrats. Rīgas pilsētas (domes) vēlēšanas.

.Jaunākās Ziņas" 45. 1925. g.

Druva, J. Mūsu partija Rīgas (domes) vēlēšanās.

„Brīvā Zeme" 20. 1925. g.

Druva, J. Partijas galvas pilsētas velēšanās. „Brī-

vā Zeme" 13. 1925. g.

Eglītis, K. Rīgas (domes) vēlēšanas. „Latvija" 12.

1925. g.

Eldgasts, Haralds. Kas nodrošināja sociālistu pa-

nākumus Jelgavas un Rīgas domes vēlēšanās?

„Kurzemes Vārds" 52. 1925. g.

Engelmann, Paul. Stadtverordneten-Wahlen und

Mieterinteressen. ~Riga am Sonntag" 191.

1931. g.

Erve. Jaunā Rīgas pilsētas dome. (Domes vēlē-

šanu rezultāti.) „Latvis" 171. 1922. g.

—Fa. Rīgas pilsētas domes vēlēšanas iznākums.

~Latvijas Sargs" 70. 1922. g.

Fr., E. Rīgas pilsētas vēlēšanas. „Brīvā Zeme"

296. 1921. g.
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Freijvalds, E. Rīgas domnieki un viņu velētāji,

„Brīvā Zeme" 70. 1922. g.

[Freijvalds,] E. Rīgas vēlēšanu aina. (Rezultāti.)

„Brīvā Zeme" 60. 1922. g.

Galīgie (domes velēšanu rezultāti Rīgā. Sociāl-

demokrāts" 57. 1925. g.

Goba, P. Uz Rīgas domnieku vēlēšanām, dzelz-

ceļnieks" 3. 1925. g.

Goba, P. Vienprātību! (Sakarā ar Rīgas pil-

sētas domes velēšanām.) „Latvis" 1903. —

1928. g.

Grotiņš, J. Bez bitēm nav medus. (Rīgas pils.

domes vēlēšanas.) „Latvijas Sargs" 10. 1931. g.

Gūtmanis, cand. oec. A. Būsim apzinīgi. (Rīgas

pils. domes vēlēšanas) „Pašvaldību Darbinieks"

3. 1931. g.

Instruktion zu den zeitweiligen Bestimmungen

ūber die Stadtverordnetenvvahlen. „Rigasche

Rundschau" 17. 1922. g.

Jagars. Arodbiedrību uzdevumi Rīgas pašvaldības
vēlēšanās. (Runas atstāstījums.) Sociāldemo-
krāts" 33. 1931. g.

Jagars, J. Par vienotu strādnieku vairākumu Rigas

pilsētas domē! (Domes vēlēšanas.) Arodnieks"

3. 1931. g.

Jaksch, Hellmut Dr. Die Kaufmannschaft und die

Rigaer Stadtvvahlen. „Deutscher Bote" Rigaer

Wahlausgabe 24. Mārz 1931.

Jansons, Fr. Kāpēc Zemkopju Savienība piedalās

Rīgas pilsētas domes velēšanās? „Mūsu Zeme"

4. 1925. g.

Jevlanov, B. Kto BHHOBaT? (Rīgas pils. do-

mes velēšanas.) „CeroAHa" 105. 1931. g.

Jupatov, Iv. prof. līpeflßbiSopHafl TpH6yHa. X

BbifjopaM b ropoACKyio «yMy (Rīgas). „Hoßbifi

Tojioc" 12. 1931. g.

Kalniņš, Alberts. Ko rāda Rīgas (domes) velēša-

nas. „Latvijas Vēstnesis" 61. 1925. g.

Kalniņa, Klāra. Skaidrības labad. (Rīgas pils.
domes vēlēšanas.) Sociāldemokrāts" 86- 1931.

gadā.

Kauls, J. Rīgas pilsētas velēšanu iznākumu no-

vērtēšana. „Tautas Balss" 60. 1922. g.

Kiršte'ns, K. doc. Ko māca Rīgas (domes) vēlē-

šanas, jaunākās Ziņas" 73. 1931. g.

Kiršteins, K. doc. Tautai nav pa ceļam ar galē-

jībām. (Rīgas pils. domes vēlēšanas.) jaunā-
kās Ziņas" 71. 1931. g.
Kl., Arv. Latviešu pilsoņu panākumi un kreiso

zaudējumi Rīgā. (Domes vēlēšanās.) „Brīvā
Zeme" 74. 1931. g.

Kroders, A. Pec Rīgas (domes) vēlēšanām. (Vē-
lēšanu politiskā nozīme.) jaunākās Ziņas" 71.

1922. g.

Kroders, A. Pec Rīgas (domes) vēlēšanām. I. De-

mokrātijas partija. 11. Demokrātijas vienība,

jaunākās Ziņas" 74., 75. 1922. g.

Kroders, A. Rīgas (domes) velēšanu iznākums.

„Pirmdiena" 5. 1925. g.

Kroders, A. Rīga (domes) velēšanu priekšvakarā.

„Pirmdiena" 2. 1925. g.

Kroders, A. Rīgas pilsētas domes velēšanas, jau-
nākās Ziņas" 293. 1921. g.

Kroders, A. Rīgas vēlēšanu priekšvakarā. (Domes.)

„Latvija" 10. 1922. g.

Kroders, A. Vecais grēks. (Par Rīgas pilsētas

domes vēlēšanām.) „Pirmdiena" 7. 1925. g.

Krusa, Fēlikss. Izšķirošā brīdī. (Rīgas pils. do-

mes velēšanas.) „Latvis" 2825. 1931. g.

Krfusa,] Fļelikss ] Vāciešu un soc'āldēmokratu

brālība Rīgas pilsētā. (Rīgas pils. domes ve-

lēšanas.) „Latvis" 2818. 1931. g.

Kuraus, Eduards. Lai darbs ir miers valda Rīgā.

(Par Rīgas pilsētas domes vēlēšanām.) jaunā-
kās Ziņas" 34.

— 1928. g.

L., N. Rīgas pilsētas domes velēšanu iznākums.

„Latvijas Kareivis" 70. 1922. g.

Lapiņš, K. Galvas pilsētas vēlēšanu novērtējums.

(1928. g.) „Kurzemes Vārds" 46. — 1928. g.

Lapiņš, K. Kam atdosim Rīgu? (Sakarā ar Rīgas

pilsētas domes vēlēšanām.) ~Latvis" 1898. —

1928. g.

„Latvis" red. Rīgas pilsētas jaunās domes sastāvs

(1931. g. domes vēlēšanās.) „Latvis" 2831.

1931. g.

Lazdiņa, Em. Mesti ir kauliņi. (Sakarā ar Rigas

pils. domes vēlēšanām.) Sieviete" 2. 1931. g.

Lazdiņš, R. Rīgas (domes) vēlēšanas. ~Latvijas

Sargs" 55. 1922. g.

Lazdiņš, R. Rīgas (domes) vēlēšanu rezultāti.

„Latvijas Sargs" 60. 1922. g.

Leitendorfs, O. Rīgas pilsētas domes vēlēšanu iz-

nākumi 1925. gadā. „Latvijas Vēstnesis" 68.,

71., 74. 1925. g.

Leitendorfs, O. Rīgas pilsētas domnieku vēlē-

šanas 1925. gadā. „Latvijas Vēstnesis" 22.

1925. g.

Liberts, J. A. Rīgas pilsētas domes vēlēšanas 1925.

g. „Latvijas Ērgļi" 1./2. 1925. g.

Lindbergs, agr. B. Politiskās partijas un Rīgas

(domes) 1925. g. vēlēšanas. „Latvijas Sargs"
36. 1925. g.

M., P. X npeflCToamHM BbifjopaM b PHJKCKyio

ropo/i;cKyK) J\yMy. „EBpeftcKafl Tpn6yHa" 2.

1931. g.

„Māras Vēstnesis" red. Lai runā skaitļi. (Katoļi

Rīgas pils. domes velēšanās.) „Māras Vēstnesis"

14. 1931. g.

Mīlbergs, G. Mūsū vienaldzība. (Rīgas pilsētas

domes velēšanas.) „Vienots Spēks" 24. 1921. g.

Miesiņš, D. Kas pilsonībai jāmācās no Rīgas (do-

mes) vēlēšanām. „Latvijas Sargs" 52. 1925. g.

O. Pilsoniskās partijas ūn Rīgas (domes) vēlēša-

nas „Brīvā Zeme" 295. 1921. g.

0., A. Rīgas (domes) vēlēšanu novērtējums. „Mā-

ras Vēstnesis" 16. 1931. g.

Ozoliņš, H. Saprašanos un izturību! (Sakarā ar
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Rīgas pilsētas domes vēlēšanām.) „Kurzemes

Vārds" 92. 1931. g.

Paern, Herbert. Der Ausgang der Stadtwahlen.

„Rigasche Rundschau" 57. 1925. g.

Paern, H. Die Wahlerfolge der einzelnen Par-

teien. „Rigasche Rundschau" 70. 1922. g.

Paern, H. Wahltechnik und Wahlstatisten. „Ri-

gasche Rundschau" 67. 1922. g.

Pavlov, F. S. O Bbi6opax b phjkckvio ropo/i-

-ckvk) fIVMV. „Hobmhrojioc" 51. 1931.

Pēdējo Rīgas domes vēlēšanu rezultātu pamācošie

skaitļi. (1928. g.) „Brīvā Zeme" 120., 121.

1928. g.

Pīpiņa, Berta. Kāds vārds Rīgas vēlēšanu priekš-

dienās, jaunākās Ziņas" 70. 1931. g.

Pļavinskis, A. Pārskats par Rīgas pilsētas domes

un valdes darbību 1923. gadā. „Pašvaldlbas

Balss" 3.—5./6. 1924. g.

Polis, Jāzeps. Darba ļaužu Rīga mostās! (Rīgas

pils. domes vēlēšanas.) „Tautas Sociālists" 12.

1931. g.

[Pomorskij, B.] B. līomopckiīh. IlepßbiH AeHb

ropo;iCKHx Bbifjopoß. (Rīgā). „Cero«HH" 48. —

1928. r.

[Pomorskij, B.] B. ĪĪOMopcKHH. Btopoh fleHb

Bbi6opoß b Pūre. 49. — 1928. g,

Progresīvo pilsoņu apvienības Rīgas pilsētas do-

mes 1925. g. vēlēšanu platforma. „Brīvā Ze-

me" 20. 1925. g.

[Rabinovičs, J.] -c. Ko mums rāda Rīgas (domes)
vēlēšanas. Strādnieku Avīze" 64. 1922. g.

Rfeinhards, G.] Dr. Rīgas domnieku vēlēšanu iz-

nākums. „Tautas Balss" 59. 1922. g.

Rīgas pilsētas domes sastāvs noskaidrots. (1931.

g. pašvald. vēlēšanas.) jaunākās Ziņas" 76.

1931. g.

Rīgas pilsētas domes vēlēšanu iznākumi 1925.

gadā. „Pašvaldības Balss" 3. 1925. g.

Rīgas pilsētas domes vēlēšanu rezultāti. Sociāl-

demokrāts" 70. 1922. g.

Rīgas pilsētas domes velēšanu rezultāti (1931. g.

— Statistika.) Sociāldemokrāts" 73. 1931. g.

Rīgas pilsētas domnieku un viņu kandidātu sa-

raksts (1931. g.) „Valdibas Vēstnesis" 82. —

1931. g.

Rīgas pilsētas domnieku vēlēšanas 1925. g. kan-

didātu saraksti. „Valdības Vēstnesis" 33.1925.g.

[Rozovskij, M.] M. Po3obckhh. BbiSopbi b (Phsk-

CKVK)) ropOfICKVK) fIVMV.

„Achduth" 7./8. - 1927. g.

Rudevics, A. Strādniekiem jāiekaro pilsēta! (Rī-

gas pils. domes vēlēšanas.) ~Darbs" 9. 1931. g.

Rūdzis, R. Dažas piezīmes pie vēlēšanu rezultā-

tiem. (Rīgas pils. domes vēlēšanas.) Sociāl-

demokrāts" 78. 1931. g.

Sanders, Tālivalds. Pilsoņi, Rīgas iedzīvotāji! (Do-
mes vēlēšanas.) „Latvijas Sargs" 43. 1925. g.

Schiemann, Paul. Deutsche Wahlbetrachtungen.

„Rigasche Rundschau" 53. 1925. g.

Schiemann, Paul. Mene tekel! Rigas Wahlresul-

tate. „Rigasche Rundschau" 60. 1922. g.

Schiemann, Paul. Offener Brief an Edgar Stein.

(Sakarā ar Rīgas pilsētas vēlēšanām.) „Rigasche
Rundschau" 287. 1921. g.

(Siew, Benj. Dr.] /1,-p8.3H8. 06m,ecTBeH.KJiaccbi

h ropoACKne Bbiāopbi. Perojņra" 47. 1925. g.

Siga, P. Par tautu krītot, neaizmirsti sevi. (Sa-
karā ar Rīgas domes vēlēšanām.) „Ceļš" 9.

1928. g.

Sflamiķelis, G. Rīgas pilsētas domes vēlēšanas.

„Latvis" 111. 1922. g.

Skujenieks, M. Luncināšanās ap komunistiem.

(„Sociāld." par Rīgas pilsētas domnieku vēlē-

šanām.) „Darba Balss" 28. 1921. g.

Skujenieks, M. Par Rīgas pilsētas vēlēšanām.

(Saruna.) jaunākās Ziņas" 91. 1931. g.

Skujenieks, M. Rīgas pilsētas valdes vēlēšanu at-

skaņas, jaunākās Ziņas" 96. 1931. g.

Skujenieks, M. Rīgas vēlēšanu iznākumi. (Do-

mas.) jaunākās Ziņas" 73. 1931. g.

Sociāldemokrāts" red. Rīgas nomales un pilsētas
domes vēlēšanas. ~Sociāldemokrāts" 257. 1921. g.

Sociāldemokrāts" red. Rīgas pilsētas domes vē-

lēšanas. „Sociāldēmokrats" 16. 1920. g.; So-

ciāldemokrāts" 296, 297. 1921. g.

„Sociāldēmokrats" red. Strādniecības fronte Rīgas

pilsētas vēlēšanās. ~Sociāldemokrāts" 295. —

1921. g.

Sociāldemokrāts" red. Vēlēšanu (pilsētas domes)
iznākumi Rīgā (1928. g.) Sociāldemokrāts"

42. — 1928. g.

Trasuns, Francis. Velešonas uz Reigas pilsatas

padumi. ~Zemnika Bolss" 7. 1925. g.

Valnovskis, H. Kamdēļ saimniecisko darbinieku

apvienība piedalās Rīgas domes vēlēšanās. „Lat-

vijas Sargs" 9. 1931. g.

Veinbergs, Fr. Par Rīgas (domes) vēlēšanu iz-

nākumu. „Liepājas Avīze" 77., 78. 1922. g.

Veinbergs, Fr. Rīgas (domes) vēlēšanu lietā. „Lie-

pājas Avīze" 2. 1922. g.

Vigs, A. Skolotāji Rīgas pilsētas domnieku kan-

didātos. „Latvijas Vēstnesis" 54. 1922. g.

Zaķis, A. Dosim Rīgai saprātīgus saimniekus.

„Mūsu īpašums" 12. 1931. g.

Zaķis, A. Glābsim savus namus! (Rīgas pils. do-

mes vēlēšanas.) „Musu īpašums" 13. 1931. g.

Zalts, Alb. Pie Rīgas pilsētas domnieku pārvēlēša-

nām. „Latvijas Kareivis" 291. 1921. g.

Zalts, Alberts. Pie urnām. (Sakarā ar Rīgas

pilsētas domes vēlēšanām.) „Pēdējā Brīdī" 40.

1928. g.

Zalts, Alberts. 1928. gada velēšanu ģenerālmē-

ģinājums. (Rīgas pilsētas domes vēlēšanas.)

„Pēdejā Brīdī" 34. — 1928. g.

„Zemgales Balss" red. Ap Rīgas domes vēlēša-

nām. „Zemgales Balss" 25.-27. 1928. g.

Zvejnieks, F. Rīgas pilsētas domes velēšanas.

„Vēstnesis" 15. 1925. g.
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Par ekonomisko dzīvi vispār. Tirdznie-

cība. Rūpniecība.

—Ins. Rīgas pārtikas panāma. „Brīvā Zeme". 153.

1920. g.

Alksnis, J. Rīgas izredzes. „Latvijas Vēstnesis."

108. 1924. g.

Andris. Pārtikas jautājums Rīgā. Sociāldemo-

krāts" 258. 1920. g.

Asaris, H. Lielrīga un Rīgas Jūrmala. „Latvis"

2727. 1930. g.

Asaris, H. Rīga pēc 50 gadiem. „Latvis" 2309.

1929. g.

Avots, A. Kas sadārdzina Rīgā dienišķo maizi?

„Pedejā Brīdī" 30. 1930. g.

8., W. Wer sind die Erbauer des Rigauer Do-

mes? „Rigasche Rundschau" 53. 1931. g.

Bandrevičs, A. Jūras zivju cenas Rīgas tirgū,

jaunākās Ziņas" 17. 1919. g.

Bulmer:ncq, Ernst von, Dr. Die Gewerbe und

Handelsunternehmungen (Rīgā). „Rīgas pilsētas

statistiskā biroja gada cet. pārskats" 4.-5. brtn.

1931. g.

Celmiņš, Gustavs. Rīga un province. (Bezdarba

jautājums.) jekabpils Vēstnesis" 10. 1930. g.;

„Kuldīgas-Saldus Vēstnesis" 11. 1930. g.

Dārdzības pieaugšana Rīgā. „Latvijas Sargs" 87.

1921. g.

Delle, P. Rīgas kokrūpniecība. (Informācija.)

„Meža Dzīve" 73. 1931. g.

Eckardt, Johannes. Hollands Handelsbeziehungen
zu Riga. „Rigasche Rundschau" 18, 21, 27. —

1920. g.

Freivalds, Edmunds. Rīgai jātop par mūsu Ver-

deni. „Daugavas Sargi" 1923. g.

Grinbergs, A. Kuģu kustība Rīgas ostā. „Mui-

tas Darbinieks" 1. 1931. g.

Hunnius, Edmund. Rigas Holzhandel. „Rigasche

Rundschau" 4. 1919. g.

jaunais Zemgalietis" red. Jelgava — Rīgas priekš-

pilsēta, jaunais Zemgalietis" 223. 1930. g.

X., A. Bezdarbnieku stāvoklis Rīgā. „Darbs un

Maize" 2. 1922. g.

Kacens, K. Rīga vai Peterpils? (Kā osta.) „Latvis"
411. 1923. g.

Kasparsons, K. Rīgas pilsētas valde izbeidz 2

ūniversitātes klinikas. „Latvis" 1006. 1925. g.

Kus, A. Cik mājlopu patērējusi Rīga. lauksaim-
niecības Tirgus Ziņas" 17. 1931. g.

Koenig, P. Dr. Rigas Aufstieg zum grossten

Welthandelsplatz fūr Flachs. „Rigasche Nach-

richten" 51. 1923. g.

Kornets, Rīgas ostas būves pārvalda Rīgas osta.

(Informācija.) „Latvijas Sargs" 118. 1919. g.

Kreilis, N. Rīgas pilsētas nomales. „Darba Balss"

50. 1924. g.

Krūmiņš, G. Rīgas tirdzniecības kamera. „Lat-

vijas Vēstnesis" 155. 1923. g.

Ķikuts, Pēteris. Nabadzīgā Rīga. Sociāldemo-
krāts" 9., 28., 34. 1929. g.

Labutjins, Eug. A Free Port at Riga. „The Lat-

vian Economist" 4. 1920. g.

Laiviņš, A. Rīgas mazturīgas intelliģences tra-

ģēdija. „Latvijas Vēstnesis" 256. 1924. g.

Larnze, A. doc. Kāda izskatīsies Rīga pēc 50

gadiem, jaunākās Ziņas" 146. 1926. g.

„Latvijas Sargs" red. Vai sīkais feļetons? (Sa-
karā ar panāmu Rīgas pārtikas valdē.) „Latvijas

Sargs" 126. 1920. g.

Levvenstein, Leo. Das Bankvvesen m Riga einst

und jetzt. „Rigasche Rundschau" 27, 28. —

1924. g.

Lorencs, K. Rīga kā lielākais starpniecības centrs

Austrumeiropā. „Rīgas Ziņas" 132. 1925. g.

M., P. Rigas Genossenschaftswesen. „Rigasche

Rundschau" 16. 1922. g.

M., P. Die Tabakfrage m Riga. „Rigasche Rund-

schau" 226. 1922. g.

Madernieks, Jūlijs. Rīgas skatulogi sacensībā.

(Par logu dekorēšanu), jaunākās Ziņas" 269.

1931. g.

M[anguls], Fr. Liel-Rīga. „Darba Balss" 6.

1925. g.

Meyer, P. Riga und sein Wiederaufbau. „Riga-

sche Rundschau" 218. 1922. g.

Minors. Pilsēta (Rīga). „Brīvā Zeme" 203.

1929. g.

Ozoliņš, Pēteris. Paskaidrojums Rīgas pārtikas
lietās, jaunākās Ziņas" 61. 1919. g.; „Lat-

vijas Sargs" 106., 124. 1919. g.

P., H. Uztura izdevumi Rīgā. „Ekonomists"

L/2., 6./7. 1923. g.

Paern, Herbert. Die Aufbesserung derLebens-

haltung m Riga. ~Rigaer Zeitschrift fūr Han-

del und Industrie" 5. brtn. 1923. g.

P[aerns], H. Cik gaļas patērē Rīga. Pašval-

dības Balss" 3., 12. 1927. g.

Paern, Herbert. Die kaufmānniseben Unterneh-

men Rigas. „Rigaer Zeitschrift fūr Handel und

Industrie" 6. brtn. 1924. g.

Paerns, H. Rīgas attīstības izredzes. „Jaunākās

Ziņas" 54., 64. 1924. g.

Paerns, H. Rīgas lielpilsētas loma. (Tautsaim-

niecībā), jaunākās Ziņas" 6., 7. 1924. g.

Paerns, H. Rīgas sīkrūpniecība un amatniecība,

jaunākās Ziņas" 136. 1924. g.

Paern, Herbert. Rigaer Teuerungsindex. „Rigaer
Zeitschrift fūr Handel und Industrie" 11. brtn.

1922. g.

Paerns, H. Rīgas veikalnieciskā dzīve, jaunā-
kās Ziņas" 107. 1924. g.

Paerns, H. Uztura izdevumi Rīgā. „Ekonomists"

19./20. 1922. g.; „Ekonomists" 1./2. 1924. g.

Platais, K. Cik Rīgā patērē vistu olu un vai

nebūtu laiks domāt par vistkopību? „Latvija"
76. 1930. g.

Reibnitz, Max. Ausblicke fūr Rigas Handel und

Industrie. „Rigasche Rundschau" 87. 1920. g.

Reibnitz, Max. Ausblicke m die vvirtschaftliche
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Zukunft Rigas. „Wochenschrift fūr Stadt und

Land" 3. 1920. g.

Riga — die Hauptstadt Lettlands. „Rigasche

Rundschau" 116. 1930. g.

Rīga pēc 50 gadiem, jaunākās Ziņas" 235.,

236. 1924. g.

Rīgas pilsētas pārtikas lietas. „Latvijas Vēstne-

sis" 45. 1921. g.

Rudi4

,
P. F. Pnra — HOBan nejib tiophctob.

„CeroAHH BenepoM" 174. 1930. g.

Sadowsky, VValter. Riga als Hauptstadt Lett-

lands. „Rigasche Rundschau" 262. 1928. g.

Saistošie noteikumi par veikalnieciskām izpārdo-

šanām un to reklamēšanu Rīgā. „Valdības

Vēstnesis" 119., 113. 1926. g.

Sauliets, V. Ko Rīga propagandē? (Sakarā ar

Latvijas ražojumu propagandu). „Kurzemes

Vārds" 241. 1930. g.

Schwartz, Heinz. Kommunalpolitik und Industrie.

„Deutscher Bote" Rigaer Wahl-Ausgabe 24.

Marz, 1931.

Sievv, B. Dr. Die Lage des Kleinhandels m

Riga. „Rigasche Rundschau" 120. 1919. g.

Siewert, K. Ing. Die Instandhaltung des Rigaer
Hafens. „Rigaer Zeitschrift fūr Handel und

Industrie" 3. brtn. 1922. g.

Sievvert, K. Ing. Der Wiederaufbau der Industrie

Rigas und die Ausnutzung der Dūnawasser-

krāfte. „Rigaer Zeitschrift fūr Handel und

Industrie" 1. brtn. 1922. g.

Sivers, E. von. Riga 1925./26. „Baltische Mo-

natsschrift" 8./9. 1927. g.

St, G. Kā pārveidosim mūsu Rīgu. .Jaunā-
kās Ziņas" 75. 1925. g.

Strādnieks. Rīgas pilsētas pārtikas valde un dar-

ba ļaudis. „Baltijas Vēstnesis" 97. 1920. g.

Stuhls, Eug. A. Historv of the Industrv of Ri-

ga. „The Latvian Economist" 6., 7., 8. 1920.g.

Sutte, Fredis. Totalizatora jautājums. (Rīgā).

~Pēdējā Brīdī" 39. 1930. g.

Š., A. Mājlopu skaits Rīgā. „Pašvaldības Balss"

5. 1929. g.

Tiander, K. prof. rejibcirardpopc h Pnra. „Ce-

roflHH" 165. 1921. g.

Tramdrchs, A. bīv'nž. Piezīme par Rīgas mezgla
ostas territorijas vajadzībām. „Satiksmes un

Darba Ministrijas Vēstnesis" 13. 1920. g.

Die Wiederherstellung des Rigaschen Hafens. „Ri-

gasche Nachrichten" 13., 16. 1922. g.

Rīgas saimniecība. Budžets. Finanses.

— fi-> Rigas vvirtschaftliche Zukunft. „Rigasche
Rundschau" 102. 1920. g.

—i —. Rīgas pilsētas saimniecība. ~Latvijas Vēst-

nesis" 242. 1923. g.

kes. Das Zukunftsbild der Stadt Riga. „Riga-
sche Rundschau" 57. 1924. g.

— nieks. (Rīgas) Pilsētas izdevumu budžets 1929.

gadam. jūrmalas Vārds" 7. 1929. g.
— nieks. (Rīgas) Pilsētas ieņēmuma budžets 1929.

gadam, jūrmalas Vārds" 6. 1929. g.

o. Rīgas pilsētas budžets 1920. gadam, jau-
nākās Ziņas" 204. ig2o. g.

ps. Die Erhohung der stādtischen Tarife. Aus

dem Stadtparlament. „Rigasche Rundschau" 110.

1921. g.
— rs. Rīgas parādu nokārtošana. „Latvijas Vēst-

nesis" 252. 1923. g.

—s. Vēriens Rīgas pilsētas saimniecībā. ./Tais-

nība" 20.—23. 1929. g.

Aļeiņikovs. Rīgas pilsētas kase tukša. „Nomaļ-
nieku Vēstnesis" 7. 1931. g.

Andersons, Alfrēds. Kā novērst krizi Rīgas pil-
sētas saimniecībā. jaunākās Ziņas" 150.

1931. g.

Andersons, A. Rīgas paradi. .Jaunākās Ziņas"

139. 1922. g.

Andersons, Alfrēds. Rīgas pilsētas saimniecība.

~Latviešu Balss" 4. 1931. g.

Andersons, A. Rīgas saimniecība. ,Jaunākās Zi-

ņas" 110. 1921. g.

Andersons, A. inž. Rīgas saimnieciskais stāvoklis

jaunākās Ziņas" 28. 1928. g.

Argus. Rīgas parāds — kara laika parāds. .Jau-

nākās Ziņas" 212. 1929- g.

Argus. Rīgas parāds un Lazard Brothers banka,

jaunākās Ziņas" 211. 1929. g.

Asaris, H. Bankrots. (Par Rīgas saimniec. jau-

tājumu). ~Latvis" 2486. 1930. g.

Asaris, H. Bēdīgs kompromiss. (Sakarā ar Rī-

gas pilsētas 1929. g. budžetu). ~Latvis" 2191.

1929. g.

Asaris, H. Reakcijas budžets. (Rīgas pilsētas

budžets). „Latvis" 2770. 1931. g.

Asaris, H. Rīgas grūtības (saimniecībā). ~Latv-

is" 1873. 1928. g.

Asaris, H. Rīgas parāds (brāļu Lazaru bankai

Londonā). „Latvis" 2588. 1930. g.

Asaris, H. Rīgas saimniecība. ~Latvis" 1314.

1926. g.; „Latvis" 2185. 1929. g.

At. Rīgas pilsētas saimniecība. „Latvijas Sargs"

93. 1922. g.

B. (Rīgas) pilsētas aizņēmums, jaunākās Zi-

ņas" 287. 1923. g.

B. Rīgas pilsētas finansiālais stāvoklis. „Latvi-

jas Sargs" 128. 1919. g.

Balodis, K. prof. Rīgas pilsēta un Lazara ban-

kas parāds, jaunākās Ziņas" 106. 1926. g.

Balodis, K. prof. Vai Rīgas pilsētai jāmaksā

viss Lazara bankas parāds? .Jaunākās Zi-

ņas" 123. 1930. g.

Bastjānis, V. Rīgas pilsētas budžeta projekts 1923.

gadam. Sociāldemokrāts" 13. 1923. g.

Bastjānis, V. Rīgas saimnieciskais stāvoklis sta-

bils. (Runa). „Sociāldēmokrats" 29. 1929. g.

Bergs, A. Bēdīgi piedzīvojumi. ' (Sakarā ar jau-

tājumu par Rīgas pilsētas kases stāvokli un
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pilsētas valdes locekļa E. Karlsona darbību).

„Latvis" 2409. 1929. g.

Bergs, A. Cīņa ap Rīgas saimniecību. «Latvis"

2166. 1929. g.

Bergs, A. Izsaimniekots! (Par Rīgas pilsētas

saimniecību). «Latvis" 2581. 1930. g.

Bergs, A. Kā glābt Rīgas pilsētu? (Sakarā ar

ekonomisko krizi). «Latvis" 2922. 1931. g.

Bergs, A. Rīgas pilsētas dome. (Par pilsētas
saimniecības vadību). «Latvis" 1954. 1928. g.

Bērziņš, Paulis, inž. Rīgas pilsētas saimniecība.

«Brīvā Zeme" 32., 35., 37.—40. 1928. g.

Bigge, Kristjānis. Rīgas saimniecība. «Latvijas
Vēstnesis" 48., 51., 52. 1922. g.

Bokalders, J., doc. Rīgas pilsētas saimniecība

pēdējos gados. «Jaunākās Ziņas" 32., 34. 1925.

g.; «Pašvaldības Balss" L/2. 1925. g.

Bokalders, J., doc. Vairāk lietderības pilsētas
saimniecībā. «Jaunākās Ziņas" 39. 1928. g.

Breikšs, J. Rīgas pilsētas saimniecība. «Jaunā-
kās Ziņas" 29., 30. 1928. g.

Breikšs, J. un V. Bastjānis v. c. Par Rīgas

parādu Lazard Brothers bankai. (Sarunas).

«Jaunākās Ziņas" 12., 15. 1929. g.

Cālītis, Ed. No otra nelaimes mums būs mā-

cīties. (Sakarā ar Rīgas pilsētas budžetu).

«Rūjienas Balss" 93. 1931. g.

Cālītis, Ed. Rīgas budžets. «Pēdējā Brīdī" 26.

1931. g.

Ceichners, A. Rīgas pilsēta kā Latvijas saim-

nieciskais un kulturālais centrs. «Ekonomists"

9. 1929. g.

Dacvars, O. Rīgas pilsētas saimnieciskā politika.

«Latvijas Sargs" 24. 1927. g.

Dzelme, A. Jauni atklājumi Rīgas izsaimnieko-

šanā. «Tautas Sociālists" 5. 1931. g.

Dzelme, A. Nekārtības Rīgas pilsētas saimniecībā.

«Tautas Sociālists" 15. 1930. g.

Dzelme, A. Rīgas pilsētas finansu sabrukums.

«Tautas Sociālists" 8. 1930. g.

E—s. Rīgas pilsētas saimniecība 1919. g. otrā

pusē. «Latvijas Sargs" 39. 1920. g.

Friedenbergs, Andrējs. Demokrātijas ieguvumi Rī-

gas pilsētas saimniecībā. «Jaunākās Ziņas" 36.

1928. g.

Friedenbergs, Andr. Kādi skaitļi iz Rīgas ko-

mūnālās saimniecības. «Jaunā Latvija 1. —

1920. g.

Friedenbergs, A. Vai Rīgai tiešām draud ban-

krots? «Jaunākās Ziņas" 91.—93. 1921. g.

Grosberg, Oskar. Die Schuld der Stadt Riga
bei Lazard Broth. «Rigasche Rundschau" 276.

1927. g.

Gūtmanis, A. Aizmirsts pienākums. (Par Rigas
pils. saimniecību.) «Centra Balss" 10. 1931. g.

Gūtmanis, A. cand, oec. Nomaļnieku intereses —

pēdējā vietā. (Rigas pils. budžets.) «Nomaļnieku
Vēstnesis" 2. 1931. g.

Gūtmanis, A. cand, oec, Rīgas pilsētas saimnie-

ciskais stāvoklis. „Pašvaldību Darbinieks" 1.

1931. g.

Jagars. Xo3HHCTBeHHoe nojioaceHHe r. Phth.

(Saruna). „Tpy#oßafl Mbicjib" 28. 1930. g.

Jagars, J. Xo3jracTßeHHoe nojioaceinie r. Pūru.

„Tpy/ToBafl Elbicjib" 29. 1931. g.

Jagars, J. Par Rīgas pilsētas būvnodaļas bu-

džetu. (Saruna.) ~Sociāldemokrāts" 21. 1929. g.

Jagars, J. inž. Rīgas saimnieciskais plāns. ,Jau-

nākās Ziņas" 176. 1924. g.

Jagars, J. inž. Rīgas pilsētas saimnieciskais stā-

voklis. (Informācija.) .Jaunākās Ziņas" 145.

1930. g.

Jagars, J. inž, Rīgas pilsētas saimnieciskais stā-

voklis. „Sociāldēmokrats" 145. 1931. g.

Jungs. Rīgas parāds Lazara bankai. ~Ceļš" 7.

1928. g.

Jurēvice, Emīlija. Sieviete un Rīgas pilsētas saim-

niecība. «Sieviešu Avīze" 1. 1931. g.

X., A. Glābsim Rīgu no galīgas izsaimniekoša-

nas. „Mūsu īpašums" 12. 1931. g.

X., A. Katastrofa divos mēnešos. (Par Rīgas pils.

saimniecību.) ~Mūsu īpašums" 14. 1931. g.

X., A. Krize pilsētu pašvaldībās turpinās. Rīga
un Rēzekne. «Mūsu īpašums" 43. 1931. g.

X., A. Nebūšanas pilsētu pašvaldībās. (Rīgas pils.

iestādes kā nekārtīgas saimniekotājas.) „Mūsu

īpašums" 22. 1931. g.

Kā glābt Rīgas pilsētas saimniecību. ,Jaunākās

Ziņas" 180. 1919. g.

Kalnings, Ringolds. Ueber die Angelegenheit La-

zard Brothers v. Ko. „Rigasche Rundschau"

8. 1925. g.

Kārkliņš, Aleksandrs. Kā nokārtot Rīgas ārējo

parādu.. .Jaunākās Ziņas" 230. 1924. g.

Karlsons, Mārtiņš. Rīgas pilsētas uzņēmumu no-

daļas saimnieciskās izredzes. .Jaunākās Ziņas"
222. 1931. g.

Ādams.] Adam Kree\vimsch. Die wirt-

schaftliche Lage Rigas. „The Latvian Exchan-

ge Club" 17./18. 1930. g.

Krieviņš, Ādams. Rīgas pilsētas saimniecība valsts

10 gadu pastāvēšanas laikā. «Pēdējā Brīdī" 263.

1928. g.

Krusa, Fēlikss. Rīgas izsaimniekošanai jādara gals.

„Latvis" 2788. 1931. g.

Litwinov. Ūber die Rigaer Verhandlungen. „Ri-

gasche Rundschau" 180. 1921. g.

Līventāls, T. Ko nacionālie liekuļi melš par Rī-

gas pilsētas saimniecību un sociāldemokrātiem.

«Sociāldemokrāts" 28.—30. — 1928. g.

Līventāls, T. Par pilsētas nekustamu īpašumu no-

daļas budžetu. (Saruna.) «Sociāldemokrāts" 19.

1929. g.

Līventāls, T. Par Rīgas pilsētas mežsaimniecību.

(Saruna.) «Sociāldemokrāts" 195. 1929. g.
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Liepiņš, K. Rīgas pilsētas saimnieciskais stāvoklis.

«Pašvaldību Darbinieks" 6. 1931. g.

Lorencs, K. Rīgas parāds Lazaru bankai. «Sociāl-

demokrāts" 283, 284. 1927. g.

Maldups, J. No Rīgas pilsētas saimniecības. «Lat-

vijas Sargs" 129. 1921. g.

Mantenieks, K. Rīgas pilsēta saimnieciskā sabru-

kuma priekšā. «Tautas Sociālists" 10. 1931. g.

Muške, D. cand. rer. merc. Rīgas pilsētas budžets

ir pārlieku smags. «Latvijas Sargs" 12. 1931.g.

N. Kas izsūc Rīgas kasi? «Jaunākās Ziņas" 99.,

100. 1921. g.

N. Rīga naudas badā. «Jaunākās Ziņas" 89. —

1921. g.

N. Rīgas pilsētas saimniecība. «Latvijas Karei-

vis" 210. 1921. g.

N., N. Rīgas saimnieki. «Māras Vēstnesis" 16.

1931. g.

O. Nosaimniekotie Rīgas miljoni. «Jaunākās Zi-

ņas" 150. 1921. g.

Ošiņš, Alberts. Kas sakāms par Rīgas saimniecību.

«Centra Balss" 6., B—lo. 1931. g.

Ozoliņš, Aug. Rīgas pilsētas saimniecība pēdē-

jos gados. «Sociāldemokrāts" 36.-38. 1931. g.

P., H. Kommunalvvirtschaftliche Aufgaben. «Riga-
sche Rundschau" 102. 1921. g.

Paerns, H. Rīgas finansiālai stāvoklis. «Jaunā-

kās Ziņas" 87. 1921. g.

Paerns, H. Rīgas komunālā saimniecība. «Ekono-

mists" 5. 1927. g.; «Jaunākās Ziņas" 195.

1921. g.

Paerns, H. Rīgas komūnālā un saimnieciskā dzīve.

«Jaunākās Ziņas" 188. 1921. g.

Pd. Rīgas 1924. g. budžets. «Jaunākās Ziņas"
262. 1923. g.

Pērkons, Ž. Izsaimniekots. (Rīgas saimnieciskā

krize. «Latvis" 1681. 1927. g.

Pērkons, Ž. inž. Neprātīgā saimniekošana (Rīgā).

«Latvis" 1294. 1926. g.

Pērkons, 2. Rīgas pilsētas izsaimniekošana. (Re-
ferāta atstāstījums.) «Mūsu īpašums" 6. 1931. g.

Pērkons, Ž. inž. Rīgas pilsētas valde un rūpnie-

cības veicināšana. «Latvijas Sargs" 27. 1921. g.

Pilsonis. Saimniekošana. Rīgas uzņēmumu noda-

ļā. «Zvans" 4./5. 1930. g.

Piezīmes pie Rīgas pils. 1925. g. budžeta pro-

jekta. «Latvijas Sargs" 45., 46. 1925. g.

Polis, Jāzeps. īstie apstākļi. (Par sociāldemokrātu

saimniekošanu Rīgā.) «Tautas Sociālists" 6. —

1931. g.

Pussull, Wold. Die deutsche Stadtverordneten-

Fraktion 1928.—1931. (Rīgas saimniecība.) —

«Deutscher Bote" Rigaer Wahl-Ausgabe 11.

Mārz 1931.

R., A. Dr. Die geplante Emission von Rigaer
Stadtgeld. R. Rnd. 9.

Radziņš, P. cand. oec. Rīgas pilsētas finanses.

«Latvis" 233. 1922. g.

Reibnitz, Max v. Optimiismus tut not! Rigas wirt-

schaftliche Zukunft. «Rigasche Rundschau" 97.

1920. g.

Rīgas pilsētas budžets 1920. gadam. «Brīvā Ze-

me" 204. 1920. g.

Rīgas pilsētas budžets par 1921. gadu. «Latvijas
Vēstnesis" 38. 1921. g.

Rīgas pilsētas budžets par 1922. gadu. «Latvijas
Vēstnesis" 51. 1922. g.

Rīgas pilsētas 1924. gada budžets. «Baltijas Vēst-

nesis" 250., 256. 1923. g.

Rīgas pilsētas budžets 1926. g. «Latvis" 1299.

1926. g.

Rīgas pilsētas budžets 1929. gadam. «Centra

Balss" 5. 1929. g.

Rīgas pilsētas kārtējais budžets 1926. g. saba-

lansēts. «Latvis" 1305. 1926. g.

Rīgas pilsētas mežu un muižu saimniecībā. (At-
klātas uztraucošas nebūšanas.) «Latvijas Sargs"
115. 1921. g.

Rīgas pilsētas papildu budžets 1921. g. «Brīvā Ze-

me" 208. 1921. g.

Rīgas pilsētas uzņēmumi. «Pašvaldības Balss" 10.

1929. g.

S., P. Dr. Eine stādtische Krise. «Rigasche Rund-

schau" 112. 1919. g.

Sadovskis, V. Rīgas finanses. «Latvijas Vēstne-

sis" 175. 1922. g.

Sadowsky, W. Rigas stādtische Wirtschaft im

Jahre 1923. ,;Rigasche Rundschau" 3. 1924. g.

Sadowsky, Walter. Was Riga nottut. (Rīgas pils.

saimniecība.) «Deutscher Bote" Rigaer Wahl-

Ausgabe 24. Mārz 1931.

[Siew, Benj.] /ļ-p B. 3hb. 3aeM Phth.

„Cero/THfl" 162. 1922. g.

Simsons, H. Rīgas pilsētas parāds un Latvijas
kredits. «Rīgas Ziņas", L, 2. 1925. g.

Skati Rīgas pilsētas saimniecībā. «Latvis" 2451.

1929. g.

„Sociāldēmokrats" red. Atstumto gaudas. (Par

Rīgas pils. saimniecību.) «Sociāldemokrāts" 125.

1930. g.

«Sociāldemokrāts" red. Kam būt Rīgas saimnie-

kam. «Sociāldemokrāts" 57. 1928. g.

„Sociāldēmokrats" red. Ko Rīgas pilsētai atne-

susi «tirdzniecības kollēģija"? «Sociāldemo-

krāts" 135. 1921. g.

„Sociāldēmokrats" red. Piezīmes pie Rīgas pil-
sētas budžeta. «Sociāldemokrāts" 18. 1921. g.

«Sociāldēmokrats" red. Rīgas pilsētas saimniecība

pēdējos gados. Būvju nodaļa. «Sociāldemokrāts"

39.-42. 1931. g.

„Sociāldēmokrats" red. Vel par Rīgas pilsētas val-

des tirdzniecības kollēģijas darbību. «Sociāl-

demokrāts" 153. 1921. g.

St., K. Socdēmu lielbiedri pārdod Rīgu žīdiem.

(Lazaru bankas lietā.) «Tautas Sociālists" 9.

1931. g.

„Taisnība" red. Rīgas pilsētas budžets un sa-

biedrības slēdzieni. «Taisnība" 41.—44., 46.,

49. 1930. g.
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Tautas sociālists. Rīgas pašvaldības izsaimnieko-

šana. «Tautas Sociālists" 16. 1930. g.

[Tīfentāls, X] X Dziļleja. Nekārtības un nozie-

dzības Rīgas saimniecībā. ~Jaunākās Ziņas" 255.

1928. g.

Uz kādiem noteikumiem nokārtojams Rīgas pa-

rāds Lazara bankai. «Jaunākās Ziņas" 130. —

1930. g.

Vēciņš, J. Rīgas saimniecība. «Latvijas Vēstne-

sis" 46. 1922. g.

Viklandts, Jānis Tālivalds. Ko Rīgas pilsētas uz-

ņēmumu nodaļa ir veikusi pēdējos trijos gados.

«Centra Balss" 9., 10. 1931. g.

Vinters, J. Rīgas pilsētas saimniecība. «Taisnība"

13. 1931. g.

Z., K. Rīgas budžets 1931. gadam. «Ekonomists"

12./13. 1931. g.

Zalts, Alberts. Parādi jāmaksā. (Rīgas parādi.)

«Pēdējā Brīdī" 222. 1927. g.

Zamuels, K. Rīgas pilsētas budžets 1931. gadam.

«Pašvaldības Balss" 3. 1931. g.

Zemgals, Gustavs. Runa Tautas Padomē pie li-

kuma par Rīgas parādu zīmju izlaišanu. «Lat-

vijas Tautas Padomes Stenogrammas" IV sesija,
9. sēde. 1922. g.

Nodokli.

Asaris, H. Cik nodokļu un nodevu maksā rī-

dzinieki? «Latvis" 2201. 1929. g.

Breikšs, J. 116 milj. rubļu agrārreformas nodevu

Rīgai? «Jaunākās Ziņas" 152. 1925. g.

«Brīvā Zeme" red. Rīga nodokļu žņaugos. «Brī-

vā Zeme" 56. 1931. g.

Grosberg, Oskar. Ist dies schon Tollheit, hat es

doch Methode. (Sakarā ar jaut. par 500/0 no-

dokli no kinematogrāfiem Rīgā.) «Rigasche
Rundschau" 269. 1930. g.

J. Kur vēl nodokļus ņemt? (Aizrādījums Rī-

gas pilsētas tēviem.) «Brīvā Zeme" 201. —

1921. g.

Noteikumi par ārzemnieku nodokli Rīgā. (Pie-

ņemti pilsētas domes sēdē 1920. g. 4. jūn.)

«Latvijas Vēstnesis" 29. 1920. g.; «Valdības

Vēstnesis" 186. 1920. g.
Noteikumi par dzīvokļu nodokli Rīgas pilsētā.

«Mūsu īpašums" 3. 1930. g.; «Valdības Vēst-

nesis" 3., 6. 1924. g.

Noteikumi par nodokli no suņiem Rīgā. «Valdības
Vēstnesis" 288. 1924. g.

Noteikumi par nodokli no zirgiem Rīgā. «Valdī-
bas Vēstnesis" 288. 1924. g.

Noteikumi par ūtrupju nodokli Rīgas pilsētā. «Val-
dības Vēstnesis" 44. 1930. g.

Principiāls senāta lēmums Rīgas pilsētas izrīko-

jumu nodokļa lietā. «Policijas Vēstnesis" 18.

1923. g.

Rīgas pilsētas ielu saraksts ar iedalījumu katēgo-
rijās trīsgadējam, 1930.—1932., laikmetam pil-

setu nekustamas mantas nodokļa lieta. „Mūsu

īpašums" 8., 9. 1930. g.; «Valdības Vēstnesis"

38. 1930. g.

Rīgas pilsētas nodokļi. «Valdības Vēstnesis" 65.

1921. g.

Sadovskis, Rūd. Dažas piezīmes sakarā ar re-

klāmu nodokļa ievešanu Rīgā. «Pašvaldības

Balss" 11. 1926. g.

[Sievv, Benj.] Jļ-p B. 3hb. Hoblih Ha-

jior. „CeroflHH" 201. 1921. g.

[Siew, Benj.] /ļ-p B. 3hb. OnacHbiii aKcnepu-

MeHT. (Sakarā ar nodokļu uzlikšanu kinema-

togrāfiem Rīgā). «Cero/tHH" 330. 1930. g.

Vitenbergs, Simons. Dzīvokļu nodoklis Rīgā. «Paš-

valdības Balss" 8. 1929. g.

Ai|rārjaufājums. Nekustami īpašumi.

Adamovičs, L. Rīgas Doms vai Māras baznīca?

Alberings, A. Kā Rīga likvidē savas rentes mā-

jas? «Brīvā Zeme" 278. 1923. g.

Alberings, A. Rīgas pilsētas valdes stūrgalvība.

(Par pilsētas zemi.) «Brīvā Zeme" 275. 1924. g.

Asaris, H. Sarkano baronu žņaugos. (Sakarā ar

Bieriņu zemes nomnieku jautājumu.) «Latvis"

2008. 1928. g.

Asaris, H. Spēlēšanās ar uguni. (Par Rīgas pil-

sētas zemju atņemšanu un atdošanu viņu līdz-

šinējiem nomniekiem.) «Latvis" 689. 1924. g.

Avots, Arv. Kad viņi saprotas? (Rīgas pilsētas

lielu zemes gabalu piešķiršanas lietā.) «Brīvā

Zeme" 14. 1929. g.

Benze, R. Rīgas pilsētas zemes jautājums. «Dar-

ba Balss" 173. 1923. g.

Benze, R. Rīgas zemes un pilsētas strādnieki.

«Darba Balss" 183. 1923. g.

Bezzemnieks. Kādus izdod Rīgas pilsētas muižu

valde zemes nomas kontraktus. «Brīvā Zeme"

187. 1920. g.

Bieriniets. Bieriņi. «Nomaļnieku Vēstnesis" 3.

1926. g.

Breikšs, J. Zemes piešķiršana un novērtēšana.

Rīgā. «Jaunākās Ziņas" 208. 1925. g.

Briedis, A. Runa Saeimā pie likuma par nekusta-

mas mantas atsavināšanu ielas ierīkošanai Rīgas

pilsētā starp Daugavu un Tvaika ielu. «Latvijas

Republikas 11. Saeimas VIII. sesijas" 15. sēde.

1928. g.

D., P. Rīgas pilsētas muižas. «Latvijas Sargs"
87. 1922. g.

D[acva]rs, O. Ilggadīgo Rīgas pilsētas zemju nom-

nieku liktenis. «Latvijas Sargs" 269, 1923. g.

Delegāts. Kā Rīgas pilsētas valde ekspluatē pil-
sētas zemju rentniekus. «Brīvā Zeme" 99. —

1920. g.

Dindons, P. Lietderīga zemes izmantošana Rīgas

nomaļu rajonos. «Latvijas Sargs" 84. 1923. g.
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Druģis, J. Rīgas zemju nomnieki un pilsētas ze-

mes. «Darba Balss" 242. 1922. g.

Esi. Rīgas zemes fonds. «Latvijas Vēstnesis" 9.

1921. g.

G., X- Die zukūnftige Gestaltung des Landbesitzes

der Stadt Riga. «Rigasche Rundschau" 17. —

1921. g.

G-g, O. Die Stadt Riga und die Agrarreform.

«Rigasche Rundschau" 8, 9. 1924. g.

Grantskalns, Eduards. Runas Saeimā pie likuma

par Rīgas pilsētas administrātīvo robežu pa-

plašināšanu. Latvijas Republikas Saeimas Ste-

nogrammas VI sesijas 23. sēde. — 1927. g.

Gulbis, V. ajr. Rīgas pilsētas zemju nomnieku

stāvoklis. «Brīvā Zeme" 56. 1922. g.

Hollander, Bernh rd. Geschichtliches iiber die

Domkirche zu Riga. «Baltische Monatsschrift"

Sonderheft Juli 1931.

Feuereisen, Mag. Die Domkirche und die Stadt

Riga. (Atstāstījums pec referāta.) «Rigasche
Rundschau" 154., 155. 1931. g.

Fireks, VVilhelrn. Dde Stellung der politischen
Parteien Lettlands im Kampf um den Rigaer

Dom. «Baltische Monatsschrift" Sonderheft Juli
1931.

In. Rīgas pilsētas mežu un muižu saimniecība.

«Jaunā Latvija" 22. 1921. g.

Instrukcija valsts zvērinātiem mērniekiem mērnie-

cības darbu izvešanai uz Rīgas pilsētas admi-

nistratīvās robežās ietilpstošām zemēm. «Val-

dības Vēstnesis" 214. 1928. g.

Is. Rīgas pilsētas muižu un mežu valdes lietā.

«Jaunākās Ziņas" 158. 1921. g.

Kārkliņš, J. Rīgas pilsētas zemju nomnieku stā-

voklis. «Brīvā Zeme" 25. 1924. g.

Kreilis, N. Rīgas nomaļnieku grūtais stāvoklis.

«Darba Balss" 49. 1924. g.

Krieviņš, A. Rīgas muižas un meži. «Jaunākās Zi-

ņas" 169. 1922. g.

Laube, E. prof. archit. Rīgas nekustamo īpašmnu

vērtēšana. «Latvijas inženieru un Techn. kon-

gresa biroja žurnāls" L/2. 1923. g.

Likums par nekustamas mantas atsavināšanu ielas

ierīkošanai Rīgas pilsētā starp Daugavu un

Tvaika ielu. «Likumu un Ministru kabineta rī-

kojumu krājums" 4. burtn.; «Valdības Vēst-

nesis 44. 1928. g.

Likums par nekustamas mantas atsavināšanu Jē-

kabpils, ....
un Rīgas pilsētās. «Likumu un

Ministru kabineta noteikumu krājums", 7, 15.

1931. g.; «Valdības Vēstnesis" 72., 127.
—

1931. g.

Likums par nekustamas mantas atsavināšanu Rī-

gas pilsētā. «Likumu un Ministru kabineta no-

teikumu krājums" 5. 1930. g.; «Valdības Vēst-

nesi" 87. 1930. g.

Likums par Rīgas pilsētas administrātīvām robe-

žām. «Likumu un Ministru kabineta noteikumu

krājums" 4. 1924. g.; „Policijas Vēstnesis" 16.

1924. g.; «Valdības Vēstnesis" 42. 1924. g.

Likums par Rīgas pilsētas administrātīvo robežu

paplašināšanu. «Likumu un Ministru kabineta rī-

kojumu krājums" 13. 1927. ga.; «Valdības

Vēstnesis" 127. 1927. g.

Lindiņš, R. Rīgas pilsēta un zemes ierīcība.

«Darba Balss" 258. 1922. g.

Lindiņš, R. Rīgas pilsētas muižas. «Laukstrād-
nieks" 23. 1922. g.

Līventāls, T. Par Rīgas pašvaldības un valsts

fonda zemju apmaiņu. (Saruna.) '«Sociāldemo-

krāts" 88. 1929. g.

Līventāls, T. Rīgas nomaļnieku un pilsētu zemju
likums. «Sociāldemokrāts" 112. 1924. g.

Līventāls, T. Rīgas pilsētas nomnieki un zemnie-

ku savienība. «Sociāldemokrāts" 21. 1928. g.

Līventāls, T. Rīgas zemes īpašumi. «Jaunākās

Ziņas" 199. 1923. g.

Līventāls, T. Zemnieku savienība un Rīgas pil-
sēta. (Par pilsētām piederošo muižu ieskaitīšanu

valsts zemes fondā.) «Sociāldemokrāts" 241.

1924. g.

Magaziņš, O. Rīgas muižas un meži. «Latvijas

Vēstnesis" 208. 1924. g.

Maldups, J. Par Rīgas pilsētas muižu un mežu

savienību. «Latvijas Sargs" 129. 1921. g.

Maldups, J. Rīgas muižu zeme. «Brīvā Zeme"

207. 1920. g.; «Jaunākās Ziņas" 211. 1920. g.

Nomnieks. Rīgas pilsētas māju nomnieku stā-

voklis. «Latvijas Sargs" 36. 1921. g.

P. Par Rīgas pilsētai piederošām zemēm. «Brīvā

Zeme" 84. 1923. g.

Pussull, W. Der Kampf um den Dom. «Deut-

scher Bote" 35. 1931. g.

Rīgas pilsētu robežu projekts. «Latvijas Vēst-

nesis" 175. 1923. g.

Rs, Fr. Kam pieder Rīgas muižas? «Mūsu Zeme"

5. 1925. g.

Ruediger VVilhelrn von. Der Rigaer Dom und das

Deutschtum m Lettland. «Baltische Monats-

schrift" Sonderheft Juli 1931.

S., I. Rīgas pilsētas zemju nomnieki. «Latvijas

Vēstnesis" 247. 1922. g.

Sanders, Visvaldis. Runa Saeimā pie likuma par

Rīgas, ...robežu pārgrozīšanu. «Latvijas Repu-
blikas Saeimas Stenogrammas" VI. sesija, 1.

sēde.

Skujenieks, M. Kam piederējusi Māras (Doma)
baznīca? «Jaunākās Ziņas" 107. 1931. g.

Skujenieks, M. Kam piederējusi un kam pieder
Māras (Doma) baznīca? «Latviešu Balss" 14.

1931. g.

Skujenieks, M. Kas cela Māras (Doma) baznīcu?

<Tzvilkumi no grāmatas: «Māras baznīcas vē-

«Latviešu Balss" 13. 1931. g.

„Sociāldēmokrats" red. Rīgas nekustāmie īpašumi.

«Sociāldemokrāts" 32. — 1928. g.

Stengrevics, G. Kas jādara Rīgas pilsētas zemju

jautājumā. «Latvijas Vēstnesis" 18. 1925. g.

Stiebriņš, Artūrs. Rīgas pilsētas muižu lietā. «Lat-

vijas Vēstnesis" 221. 1923. g.
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Šalfejevs, B. Kam patiesībā pieder Māras (Doma)

baznīca? «Jaunākās Ziņas" 47. 1931. g.

Tarifi Rīgas jūrmalas valsts zemes fonda piešķirto

un piešķiramo gruntsgabalu novērtēšanai un iz-

pirkšanas maksas noteikšanai. «Valdības Vēst-

nesis" 131. 1924. g.; «Zemes lerīcības Vēst-

nesis" 113. 1924. g.

Tarifi Rīgas pilsētas administrātīvās robežās ie-

tilpstošo valsts fonda piešķirto un piešķiramo

zemju novērtēšanai un izpirkšanas maksas no-

teikšanai. «Valdības Vēstnesis" 131. 1926. g.

Trūle, M. Rīgas jaunsaimnieki. (Sakarā ar agrar-

jautājumu.) «Nomaļnieku Vēstnesis" 12. 1930.g.

Turss, G. māc. Kam pieder Māras (Doma) baz-

nīca? «Bauskas Avīze" 2., 11.—13. 1931. g.

Ulpe, P. Runa Saeimā pie likuma par nekustāmas

mantas atsavināšanu ielas ierīkošanai Rīgas pil-
sētā starp Daugavu un Tvaika ielu. «Latvijas

Republikas 11. Saeimas VIII. sesijas" 15. sēde —

1928. g.

Ulpe, P. Runa Saeimā pie likuma par Rīgas

pilsētas administrātīvām robežām. «Latvijas Re-

publikas Saeimas Stenogrammas" IV. sesija, 2.

sēde.

V., E. Valsts fonda zemju ilggadējo nomnieku

stāvoklis Rīgas pilsētas robežās apdraudēts.

„Nomaļnieku Vēstnesis" 3. — 1927. g.

Vanags, D. inž. Nekustamu īpašumu vērtēšana

Rīgā. «Pašvaldības Balss" 3., 4. un 8. 1928. g.

Vanags, D. inž. Valsts zemes fondā ieskaitīto ob-

roka gruntsgabalu novērtēšana Rīgas pilsētas
robežās. «Mērniecības un Kulturtechnikas Vēst-

nesis" L/2. 1925. g.

Zvaigznīts, J. Rīgas pilsētas rentnieku mājas mui-

žu nodaļas «biržā". «Brīvā Zeme" 50. 1925.g.

Būvniecība. Dzīvokļi. īres jautājums.
Celtnes.

—br— Rīgas izbūves ģenerālplāns. «Latvijas
Vēstnesis" 258. 1923. g.

—g. Die Wohnungsnot. (Rīgā.) Rund-

schau" 218. 1920. g.

—nn. Volksgesundheit und Wohnugen. «Rigasche
Nachrichten" 273. 1924. g.

Akmens, J. Jautājums attiecīgām iestādēm. (Dzī-

vokļu jautājums Rīgā.) «Latvijas Vēstnesis"

80. 1920. g.

Alksnis, J. Nepabeigtā Rīga. (Par izbūvi.) «Lat-

vijas Vēstnesis" 264. 1924. g.

Alksnis, J. Rīgas izbūve. «Latvijas Vēstnesis" 102.

1924. g.

Andersons, A. Rīgas pilsētas izbūve un labierī-

cība. «Rīgas Ziņas" 133. 1925. g.
Der Ausbau des Rigaschen Hafens. «Rigasche

Rundschau" 260. 1922. g.

Benze, K. Zemes jautājums un dzīvokļu trūkums

Rīgā. «Darba Balss" 71. 1925. g.

Bērziņš, Rob. Brāļu kapu pieminekļu simboliskā

nozīme. «Latvijas Sargs" 33. 1930. g.; «Stu-
dentu Dzīve" 8. 1930. g.

Bērzkalns, P. arch. Brīvības piemineklis Rīgā.

«Pašvaldības Balss" 4. 1931. g.

Birkmans, P. inž. Rūpniecības uzņēmumi un Rī-

gas izbūve. «Latvis" 958. 1924. g.

Boss, Fr. Ārā no pilsētas dūmiem un putekļiem.

(Būvniecības jautājums Rīgā.) «Latvijas Ērgļi"

3./4. 1931. g.

[Bulmerincq, E. Dr ] Dr. E. Bulmerinks. Dzīvokļu
celšana Rīgā. «Rīgas pils. stat. biroja gada cet.

pārskats" 1. 1930. g.

[Buimerincq, E. Dr ] Dr. E. Bulmerinks. Dzīvokļu
krize Rīgā nav mitējusies. «Jaunākās Ziņas"
289. 1929. g.

[Bulmerincq, E. Dr ] Dr. E. Bulmerinks. Dzīvokļu
trūkums Rīgā pieaug. «Jaunākās Ziņas" 129.

1929. g.

[Bulmerincq, E. Dr ] Dr. E. Bulmerinks. Kā no-

vērst dzīvokļu trūkumu? Būves izdevumi un

īres cena Rīgā. «Jaunākās Ziņas" 161. 1929. g.

ļßulmerincq, E. Dr.] Dr. E. Bulmerinks. Pārpil-
dītie dzīvokļi apdraud Rīgas iedzīvotāju vese-

lību. «Jaunākās Ziņas" 134. 1929. g.

[Bulmerincq, E. Dr.] Dr. E. Bulmerinks. Vai

dzīvokļus tuvākā nākotnē Rīgā atrast būs

viegli? «Jaunākās Ziņas" 118. 1930. g.

Cļirulis,] V. Dzīvokļu krize Rīgā jānovērš! «Mū-

su īpašums" 40. 1930. g.

Dāvis, J. Domas par dzīvokļu krizes novēršanu.

«Jaunākās Ziņas" 223. — 1928. g.

Dkm. Pilsoņu bloks pret Rīgas izbūves plānu.

«Sociāldemokrāts" 17. 1929. g.

Feldbergs, Ed. Latvijas hipotēku banka un dzī-

vokļu krize. «Ekonomists" 1. — 1928. g.

Franz, Edgar. Der lettlāndische Mieterverein. (Sa-
karā ar dzīvokļu krizi Rīgā.) «Rigasche Nach-

richten" 285. 1924. g.

Ģimeņu māju svētdiena Rīgā. Cīņa ar dzīvokļu
krizi. «Jaunākās Ziņas" 89. 1929. g.

H., E. v. Rigas Wohnungsverhāltnisse- «Der An-

gestellte" 4. 1931. g.

Jagars, J. inž. Dzīvokļu politika. «Pašvaldības
Balss" L, 2. — 1927. g.

Jagars, J. inž. Kas reformējams mūsu dzīvokļu
būvniecībā. (Saruna.) «Jaunākās Ziņas" 25.

1929. g.

Jagars, J. Par dzīvokļu krizes apkarošanu. (Rīgā.)
(Saruna.) «Sociāldemokrāts" 100. 1929. g.

Jaunsudrabiņš, J. Rīgas vēders. (Daugavmalas iz-

būve.) «Latvijas Vēstnesis" 72. 1921. g.

Jekums, J. Dzīvokļu krize. «Latvis" 1718. —

1927. g.

Kā Rīgas pilsēta apkaro dzīvokļu krizi. «No-

maļnieku Vēstnesis" 2.
— 1928. g.

Kalējs, J. Dzīvokļu jautājums Rīgā. «Sociāldemo-

krāts" 244. 1930. g.

Kalējs, J. Kāpēc mums jāiet cīņā par dzīvokļu
būvi Rīgā. «Sociāldemokrāts" 24. 1931. g.
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Kalējs, J. KBapTHpHbifi Bonpoc b PHre. „Tpy-

flOßafl Mmcjib" 52. 1930. g.

Kalējs, J. Rīgas pilsētas pašvaldības darbs dzīvo-

kļu krizes novēršanā. «Sociāldemokrāts" 71.

1930. g.

Kalējs, J. S.imību dīgļu un baciļu perēkļi.

vokļu krize «Sociāldemokrāts" 14.

1930. g.

Knopp, E. Die Vermietung von Einzelzimmer.

«Rigasche Rundschau" 57. 1924. g.

Ko darīs Rīgā, lai mazinātu dzīvokļu krizi. «Paš-

valdības Balss" 10./11. 1925. g.

Kundziņš, H. archit. Rīgas muitnīcas pārbūves

un paplašināšanas projekts. «Muitas Darbi-

nieks" 1. 1931. g.

Ķiķauka, P. Brāļu kapi un viņu apbūve. «Balss"

96. 1925. g.

Laube, E. prof. arch. Nākamā monumentālā Rīga.

«Jaunākās Ziņas" 286. — 1928. g.

Līventāls, T. Dzīvokļu krize. (Rīgā.) (Saruna.)

«Sociāldemokrāts" 98. 1929. g.

Līventāls, T. Tfle nocTpoHTb b Pūre paTymy?
Sarunu atstāstījis B. Š. „Cero«HH BenepoM"

252. 1930. g.

Līventāls, T. Kāpēc Rīgas pilsētai nepieciešams

jauns rātsnams. «Pašvaldības Balss" 5. 1930.g.

Līventāls, T. Kur un kā celt Rīgas pilsētas rāts-

namu? «Pašvaldības Balss" 6. 1930. g.

Līventāls, T. Rīga. (Par dzīvokļu krizes jau-

tājumu.) «Kas darīts citās zemēs un pie mums

dzīvokļu krizes novēršanā". — 1927. g.

Līventāls, T. Rīgas pilsētas ģimenes ēkas. «Paš-

valdības Balss" 12. — 1927. g.

Līventāls, T. Sabiedriskās dzīvokļu būvniecības

pirmais posms. «Sociāldemokrāts" 200. — 1927.

gadā.

M., P. Rigas Bautātigkeit im Jahre 1921. «Ri-

gasche Rundschau" 258. 1921. g.

M., P. Die Wohnungsnoth. «Rigasche Rund-

schau" 6. 1922. g.

M., P. Wohnungsverhāltnisse und Mieterschutz.

«Rigasche Rundschau" 257. 1921. g.

Madernieks, Jūlijs. Mākslinieku darbs Brāļu ka-

pos. «Jaunākās Ziņas" 211. 1925. g.

Mavdel, A. Baron, Arch. Zur Loesung der Frage
des Wohnungsbaus. «Rigasche Rundschau"

134. — 1928. g.

Mavdel, Arnold. «Nochmals «Das Einfamilienhaus

und wir". «Rigasche Rundschau" 106. — 1927.

gadā.

Melders, A. Brīvajā dabā. (Dzīvokļu krizes jau-
tājums Rīgā.) «Brīvā Zeme" 114. 1931. g.

Mīlbergs, G. Rīgas pils. «Zemnieku gada grā-

mata" 1923. g.

O. Die Wohnungsfrage m Riga. «Rigasche Rund-

schau" 238. 1920. g.

P. Rīgas pilsētas būvnoteikumu papildināšana.
«Pašvaldības Balss" 5./6. 1924. g.

P. Rīgas pilsētas jaunais apbūves plāns. «Pašval-

dības Balss" 5./6. 1924. g.

Paerns, H. Būves dārdzība. «Ekonomists" 16. —

1927. g.

Paerns, H. Būvniecības atjaunošanās Rīgā. «Paš-

valdības Balss" 1. — 1927. g.

Paerns, H. Dzīvokļu krize. (Rīgā.) «Jaunākās

Ziņas" 272. 1922. g.

Paerns, H. Dzīvokļu krize Rīgā. «Pašvaldības

Balss" 8. 1926. g.

Paerns, H. īres cenas Rīgā. «Jaunākās Ziņas"
180. 1923. g.

Paerns, H. īres cenu stāvoklis Rīgā. «Jaunākās

Ziņas" 30. 1924. g.

Paerns, H. Kā novērst dzīvokļu krizi Rīgā. «Jau-
nākās Ziņas" 120. 1926. g.

Paerns, H. Kā sabiedriskās iestādes Rīgā paasina

dzīvokļu krizi. «Pašvaldības Balss" 1.—2. 1926.

gadā.

Paerns, H. Kā veicināt būvdarbību Rīgā. «Jaunā-
kās Ziņas" 237. 1925. g.

Paerns, H. Kāda ir Rīgas dzīvokļu labierīcība.

«Jaunākās Ziņas" 50.
— 1927. g.

Paerns, H. Latvija. (Par dzīvokļu jautājumu.)
«Kas darīts citās zemes un pie mums dzīvokļu
krizes novēršanā". — 1927. g.

Paerns, H. Pārpildītie dzīvokļi Rīgā. «Jaunākās

Ziņas" 123. 1926. g.

Paern, H. Rīgas brīvie dzīvokļi. «Jaunākās Zi-

ņas" 69. 1925. g.

Pļaern,] Hļerbert]. Rīgas brīvie dzīvokļi. «Paš-

valdības Balss" 12. — 1927. g.

Paerns, H. Rīgas ēkas un dzīvokļi. «Jaunākās

Ziņas" 270. 1922. g.

Paerns, H. Rīgas pagrabu «kazarmu" un namu

īpašnieku dzīvokļi. «Pašvaldības Balss" 6.

1926. g.

Paerns, Herberts. Die Wohlfahrtseinrichtungen der

Rigaer Wohnungen. «Rigasche Rundschau" 44.

- 1927. g.

[Pekka], P—k, Dr. Kā Rīgas pilsētas dome ignorē

īres likumu. «Latvijas Sargs" 167. 1924. g.

Pīrangs, H. arch, Mazmājas un «nomas kazar-

mas". «Pašvaldības Balss" 2. — 1927. g.

Pirang, Heinz. Rigaer Baupolitik und Siedlungs-

wesen. «Rigasche Rundschau" 28. — 1928. g.

Pielikums. (Noteikumi par Rīgas pilsētas dzīvo-

kļiem). «Kas darīts citās zemēs un pie mums

dzīvokļu krizes novēršanā". — 1927. g.

Polis, Kārlis. Vai Rīgā ir dzīvokļu krize? «Lat-

vijas Sargs" 236. 1922. g.

Rd. Dzīvokļu jautājums Rīgā. «Latvijas Vēstne-

sis" 77. 1920. g.

Rīgas izbūves plāns. (Projekts.) «Nomaļnieku
Vēstnesis" 9.—12. 1930. g.; «Nomaļniekū Vēst-

nesis" L—4./5., 10./11., 12. 1931. g.

Rīgas pilsētas blokmāja. «Pašvaldības Balss" 10.

1929. g.

Rīgas pilsētas būvnoteikumu papildinājums. «Val-

dības Vēstnesis" 156. — 1927. g.
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Rīgas rātes nams. „Brīvā Zeme" 84. 1930. g.

Rs. Dzīvokļu krizi Rīgā. „Mūsu Darbs" 6. 1931.

gadā.

S. Rīgas jūrmalas izbūve. (Inž. E. Veissa pro-

jekta saīsināts atreferējums.) «Latvijas Sargs"

76., 77., 80., 86., 95. 1921. g.

S., A. Dzīvokļu jautājums Rīgā. «Ekonomists"

1. 1921. g.

S., R. Die Stādtische Wohnungssteuer m Riga.

«Rigasche Rundschau" 117. 1922. g.

S., R. Zur sozialen Gestaltung der Wohuungs-

mietsteuer m Riga. «Rigasche Rundschau" 266.

1922. g.

S., R. Zur Wohnungs-Steuerfrage m Riga. «Ri-

gasche Rundschau" 241., 242. — 1928. g.

Schiemann, Paul. Wohnungsnot. «Rigasche Rund-

schau" 100. 1923. g.

Schnee, Kurt Eugen. Stādtische Bauaufgaben. „Ri-

gasche Rundschau" 88. 1924. g.

[Siew, Benj.] /ļ-p B. 3hb. KBaprapriafl moho-

nojinfl. „CeroflHfl" 80. 1924. g.

[Siew, Benj.] /ļ-p B. 3hb, KBapTupHaa

„CeroflHfl" 144. 1923. g.

Šiliņš, J. Brāļu kapu izbūve. «Izglītības Ministr.

Mēnešraksts" 11. 1925. g.

«Sociāldemokrāts" red. Dzīvokļu krizes apkaro-
šana. «Sociāldemokrāts" 38. — 1928. g.

«Sociāldemokrāts" red. Kāda Rīga mums jābūvē.
«Sociāldemokrāts" 231. 1922. g.

St, E. Bodenreform nnd Wohnungsfrage. «Ri-

gasche Rundschau" 51. 1921. g.

Stengrevics, G. Uz kādiem pamatiem ievadīt būv-

niecību Rīgā. «Latvijas Vēstnesis" 31. 1925. g.

Š., T. Dzīvokļu apstākļi Rīgā. «Mūsu īpašums"
24. 1930. g.

šrenks, B. Dr. Tuberkuloze un dzīvokļu apstā-

kļi Rīgā. «Tautas Veselība" 4. — 1927. g.

Tomsons, inž. Jānis. Lēts būves veids. (Rīgā.)

«Mūsū īpašums" 46. 1931. g.

Trūle, M. Bieriņu izbūves projekts. «Nomaļnieku
Vēstnesis" 8. — 1928. g.

Tunzelmann, Helene v. Alt-Rigaer Giebelstudien.

«Rigasche Rundschau" 214., 215. 1923. g.

Tunzelmann, Helene von. Haustūren und Treppeņ-
aufgānge m Alt-Riga. «Rigasche Rundschau"

170. 1922. g.

Tunzelmann, Helene v. Von der Gotik zum Em-

pire. Die historischen Moebelformen im Dom-

Museum. «Rigasche Rundschau" 49. 1924. g.
U. —ech. Rīgas izbūve. «Brīvā Zeme" 263.

1921. g.

V. Dzīvokļu īres jaūtājums. (Rīgā.) «Latvijas

Sargs" 139. 1919. g.

Velmers, J. Atjaunotais Saeimas nams. (Rīgā.)
«Jaunākās Ziņas" 239. 1922. g.

Zeitweilige Bestimmungen ūber Miete einzelnēr

Zimmer. (Rīgā.) «Rigasche Rundschau" 240.

1920. g.

Zeitvveilige Bestimmungen ūber Wohnungsmiete

(Rīgā.) «Rigasche Rundschau" 240. 1920. g.

Labierīcība. Sanitārija. Žūpības apka-
rošana. Dārzi. Apstādījumi.

— Kas panākts žūpības apkarošanā Rīgā 1929./30.

g. «Pašvaldības Balss" 9. 1931. g.

—iņš, A. Rīgas komūnālie labdarības iestādījumi.
«Pašvaldības Balss" 9. 1931. g.

—rs. Vērmaņparks citkārt un tagad. (Sakarā ar

viņa dibinātājas 100-gadu nāves dienu.) «Pē-

dējā Brīdī" 138. — 1927. g.

A., J. Ist der neue Stromtarif billig? «Rigasche
Rundschau" 48. — 1928. g.

Adelheim, R. Prof. Dr. rr.ed. Ūber die spinale

Kinderlāhmung m Riga und Lettland. Priekšla-

sījums. «Latvijas Ārstu Žurnāls" 7./8. 1930. g.

Alksnis, J. Kailumi Rīgas tērpā. «Latvijas Vēst-

nesis" 242. 1924. g.

Alksnis, J. Rīgas izskats. «Latvijas Vēstnesis"

238. 1924. g.

Alter Gaertner. Die Ansicht der «altera pavs".

Ein Schluswort zum Thema «Unsere Anlagen
und Gārten". (Rīgā.) «Rigasche Rundschau"

117. 1925. g.

Apinis, Dāvids. Strēlnieku dārza lietā. «Latvija"
68. 1931. g.

Asaris, H. Izaicinājums Rīgas iedzīvotājiem. Pa-

gānu kapiem izdod 190.000 latu, bet kristīgo

kapiem pat zemi nedod! «Latvis" 2816. 1931.

gadā.

A[saris,] H. Jaunie Rīgas ielu nosaukumi. «Latvis"

558. 1923. g.

A[saris,] H. Rīgas ielu pārdēvēšana. «Latvis"

555. 1923. g.

Baer, W. Niedergang des Gartenbaues. Ein offe-

ner Brief an den Rigaer Gartenbau-Verein.

«Rigasche Rundschau" 41. 1921. g.

Bernhardts, P. mag. fanu. Rīgas pilsētas labo-

rātori'as pārskats. (1922. gads.) «Ekonomists"

12. 1923. g.

[Breimanis, P.] Florians. Ziedošais Vērmaņa parks.

«Jaunākās Ziņas" 209. 1923. g.

Bļuks,] J. Rīgas pilsētas pašvaldība žūpības ap-

karošanas cīņā. «Pašvaldības Balss" 7. 1929. g.

Cīrulis, Valters. Kanāiizācijas ievešana rada grū-

tības. (Rīgas pils.) «Mūsū īpašums" 33. 1930.

gadā.

Cfielens,] M. Rīgas dārzi un apstādījumi. «So-

ciāldemokrāts" 106. 1925. g.

Cikste-Rutsnfeld, Dr. Rīgas pilsētas skolu higiēnas

nozares 10 gadi. «Pašvaldības Balss" 8. 1930. g.

D., J. Jaunā Rīgas centrāltirgus būve. «Sociāl-

demokrāts" 159. 1925. g.

Dreijmans, P. irch. Rīgas jaunā centrāltirgus būve.

«Illūstrēts Žurnāls" 7. — 1927. g.

Emersens, E. Dr. Par acu slimībām Rīgas skolās.

«Pašvaldības Balss" 2. 1931. g.
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Fedders, G. Dr, mcd. Par plaušu tuberkulozi Rī-

gā. «Latvijas Ārstu Žurnāls" 5./6. 1931. g.

Fedders, G. prlv. doc. Dr. mcd. Par šarlaku Rīgā

un tā apkarošanu, īpaši pie bērniem. «Nākotnes

Spēks" 10./11. 1931. g.

Fehrmann, E. Prof. Dr. mcd. Die Aufnahmefae-

higkeit des Duenavvassers fuer die Abvvaesser

der Stadt Riga. «Latvijas Ārstu Žurnāls" 11./12.
- 1927. g.

Fridrichsons, Dr. Par šarlaka briesmām Rīgā.

«Jaunākās Ziņas" 252. 1926. g.

Grosberg, Oskar. Die Gārten und Anlagen Rigas.

«Rigasche Rundschau" 124. 1925. g.

Grosberg, VVerner. Unsere Anlagen. (Rīgā.) «Ri-

gasche Rundschau" 107. — 1927. g.

Jagars, J. inž. Kas darāms Rīgas labierīcības labā.

«Jaunākās Ziņas" 224. 1926. g.

Jagars, J. inž. Rīga ar moderno tirgu nostājas
līdzās Vakareiropai. (Saruna sakārā ar Cen-

trāltirgus būves nobeigšanu.) «Jaunākās Ziņas"
248. 1930. g.

Jagars, Jānis inž. Rīgas centrāltirgus. «Latvijas

pilsētu savienība" Rakstu krājums 2. 1931. g.

Jagars, Jānis inž. Rīgas jaunais Centrāltirgus.

«Pašvaldības Balss" 10. 1930. g.

Jagars, J. inž. Rīgas tirgi un jaunais tirgus. «Jau-

nākās Ziņas" 93. 1924. g.

Jaunie Rīgas ielu nosaukumi. «Latvis" 644. 1923.

gadā.

Je, I. AjieKcaHAP11. uHHKOJiaH ll.—„kopojih" puac-

ckhx cīpeJiKOß. (Strēlnieku dārza jautājums).

„CeroflHfl BenepoM" 203. 1931. g.

Jefimov, I. Kto HMeeT h kto hb HMeeT npaßa

Bxo.ua b CTpejncoßMH c&ķ. „CeroAHfl Be^epoM"

202. 1931. g.

Joffe, Dr. Veselības apstākļi Rīgā. «Jaunākās

Ziņas" 43. 1919- g.

X, Ai. Tautas veselības aizsardzības darbs Rīgā.
«Pašvaldības Balss" 1. 1931. g.

Kā Rīga izlietojuši žūpības apkarošanai saņemtās
summas? «lekšlietu Ministrijas Vēstnesis" 327.

1929. g.

K[alniņ,] K. Prostitūcija un venēriskās slimības

Rīgā. «Sociāldemokrāts" 252. 1925. g.

Kalniņš, T. Kas apgādā Rīgu ar labu un veselīgu
pienu? «Brīvā Zeme" 200. 1930. g.

Kampe, P. doc. Bijušais Ķeizara dārzs, tagad
Viestura dārzs. «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts" 5./6. 1928. g.

Kazaks, M. Dr. mcd. Veselība un Bastejkalns.
«Jaunākās Ziņas" 105., 110. 1931. g.

Kd. Die Milchversorgerung Rigas. «Rigasche
Rundschau" 156. 1923. g.

Kirchensteins, A. prof. Piezīmes par Rīgas pil-
sētas sanitāriem apstākļiem. «Latvijas Vēst-

nesis" 47. 1925. g.

Kirchensteins, A. prof. Dr. Rīgas dzeramaisūdens.

«Jaunākās Ziņas" 14., 16. — 1927. g.

Kirchensteins, A. prof. Dr. Rīgas jaunie noteiku-

mi par tirgošanos ar pienu un piena produktiem.
«Jaunākās Ziņas" 102. 1929. g.

Kirchensteins, A. doc. Rīgas piens. «Jaunākās

Ziņas" 78. 1920. g.

Kirchensteins, A. prof. Dr. Veselīgs piens un tā

piegādāšana patērētājiem. (Rīgā.) «Jaunākās Zi-

ņas" 288. 1930. g. i

Krūmiņš, G. Uz svaru kausiem. (Rīgas ielu no-

saukumu pārdēvēšana.) «Latvijas Kareivis" 163.

1923. g.

Kuphaldt, Georg. Rigas Parkanlagen. «Rigasche

Rundschau" 110. 1925. g.

Kuraus, Ed. A. Nepieciešama lētāka elektrība.

(Rīgā.) «Jaunākās Ziņas" 1. 1929. g.

L., R. Pamācošu skaitļu valoda. (Par svaiga piena

tīrību Rīgā.) «Piensaimniecības un Lopkopī-
bas Žurnāls" 6. 1923. g.

[Lācis, Jūlijs] Sinus. Ciemā pie Rīgas dzēriende-

vēja. (Pīrāga.) (Par Rīgas dzeramo ūdeni.)

«Jaunākās Ziņas" 148. 1924. g.

Lamze, A. doc. Pārdaugavas izveidošana Rīgā.

«Jaunākās Ziņas" 258. 1924. g.

[Lancmanis] Līdumnieks. Ekskursiju lietā. (Rīga

un apkārtne.) «Baltijas Vēstnesis" 107., 108.,
112., 113., 119- 1920. g.

Lancmanis, Z. Rīga, Rīga, skaistā Rīga ... «Jau-

nais Cīrulītis" 1. 1930. g.

[Lancmanis, Z.] Līdumnieks. Rīgas ielu pārdēvē-
šana. «Latvijas Vēstnesis" 261. 1921. g.

Lassmann, Fr. Die Linden auf dem Freiheits-Bou-

levard. «Rigasche Rundschau" 72. — 1928. g.

«Latvijas Kareivis" red. Jaunie Rīgas ielu nosau-

kumi. «Latvijas Kareivis" 168. 1923. g.

Līgotņu Jēkabs. Par Rīgas ielu nosaukumiem tri-

jās valodās. «Jaunākās Ziņas" 147. 1923. g.

Lipīgas slimības, viņu izplatīšanās un apkapšana

Rīgā. «Jaunākās Ziņas" 36., 37., 44. 1920. g.

Līventāls, T. Rīgas pilsētas atklātie dārzi. «Jau-
nākās Ziņas" 117. 1924. g.; «Sociāldemokrāts"
123. 1924. g.

Līventāls, T. Tirdzniecība uz Rīgas ielām. «So-
ciāldemokrāts" 4. 1924. g.

Līventāls, T. Zemnieku savienība negrib Rīgai
dot ūdeni. „Sociāldēmokrats" 269. — 1928. g.

Ln. Rīgas tirgi. «Latvijas Sargs" 16. 1930. g.

M. Uzmanību (Rīgas) pilsētas apstādījumu izkop-
šanā. «Taisnība" 31. 1929. g.

M., P. „Neu-Riga". (Par apstādījumiem un par-

kiem.) «Rigasche Rundschau" 232. 1922. g.

M., P. Der Rigasche Dūnamarkt und seine Be-

deutung. «Rigasche Rundschau" 267. 1921. g.

Madernieks, Jūlijs. Vērmaņu dārzs. «Jaunākās

Ziņas" 198. 1925. g.

Maksājumu noteikšana par kanāiizācijas lietošanu

Rīgas pilsētā. «Valdības Vēstnesis" 109. 1929.

gadā.

Matvejs, Dr. Par Rīgas sanitāriem apstākļiem.

<<Atbilde P. Drinķa kgm.>> «Brīvā Zeme" 51.

1919. g.
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Mazurs, K. Dr. Dzeramais ūdens. (Rīgā.) «So-

ciāldemokrāts" 190. 1931. g.

Nosaukumu piešķiršana jaunierīkojamām ielām Rī-

gas pilsētā. «Valdības Vēstnesis" 126. 1930. g.

Noteikumi par elektrības ierīkojumu izvešanu Rī-

gā. «Valdības Vēstnesis" 270. 1923. g.

Noteikumi' par ūdensvadiem, ūdens piegādāšanu

un ūdensvadu ierīkojumu izvešanu Rīgā. «Val-

dības Vēstnesis" 213.—215. 1926. g.

Obligātoriskie noteikumi par skursteņu un citu

dūmu vadu tīrīšanu Rīgā. «Valdības Vēstnesis"

79. 1921. g.

Paerns, H. Rīgas darba tirgus. «Ekonomists" 6.

1921. g.

Paerns, H. Vai gāzes plīts pieietama tautai?

«Pašvaldības Balss" 6./7. — 1927. g.

Paerns, H. Vēl reiz par gāzes plīti. «Pašval-

dības Balss" 11.
— 1927. g.

Pārgrozījumi Rīgas pilsētas lopkautuves takses

noteikumos. «Valdības Vēstnesis" 159. 1929. g.

Pārgrozījumi saistošos noteikumos par tirdznie-

cības iestāžu, noliktavu un kantoru atvēršanas

un slēgšanas laiku Rīgā. «Valdības Vēstnesis"

86., 102., 122. 1926. g.

Pāvels, R. Caur kanalizācijas tīklu novadāmie

ūdens daudzumi Rīgā. «Latv. inž. un techn.

kongr. biroja techn. žurnāls" 1.—4. 1926. g.

Pāvels, R. būvinž. Daugava kā ūdens tvertne

Rīgas notekūdeņa uzņemšanai. «Latvijas In-

ženieru un Techn. Kongr. Biroja Techn. žur-

nāls" 3. — 1927. g.

Pelude, A. inž. Rīgas pilsētas elektrības iestādes.

«Jaunākās Ziņas" 43. 1925. g.

Pērkons, ž. inž. Dodait ūdeni. «Latvis" 1579. —

1927. g.

Pērkons, 2. inž. Elektriskās enerģijas izmaksa

Rīgā. «Latvijas inženieru un techniķu kongresa

biroja žurnāls" 17.—20. — 1927. g.

Pērkons, Z. inž. Gāzes tarifs Rīgā. «Pašvaldības

Balss" 8., 9. — 1927. g.

Pērkons, 2. inž. Kā kreisie «paletina" Rīgas elek-

trību. «Latvis" 2175. 1929. g.

Pērkons, 2. inž. Rīgas ielu apgaismošana. «La-
tvis" 1235. 1925. g.

Pērkons, ž. inž. Rīgas jaunais elektrības tarifs.

«Nomaļnieku Vēstnesis" 12. — 1927. g.

Pērkons, 2. inž. Rīgas nomaļu vajadzības (lab-
ierīcībai.) «Latvis" 1951.

— 1928. g.

Pērkons, 2. inž. Sociāldemokrāti pret nomaļnie-
kiem. (Sakarā ar Rīgas pilsētas ūdensvada jau-

tājumu.) «Latvis" 1897. — 1928. g.

Pīpiņa, Berta. Par Rīgas krogiem. «Jaunākās Zi-

ņas" 19. 1922. g.

Pirang, Heinz. Das Freiheitsdenkmal und die

Linden. (Rīgā.) «Rigasche Rundschau" 53. —

1928. g.

Renes, P. Kā nodibinājās Rīgas dzelzceļa mezgla
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. «Ugunsdzē-

sējs" 5. 1930. g.

Rigas dārzi. «Latvijas Vēstnesis" 106. 1925. g.

Rīgas pilsētas dažu ielu pārdēvēšana. «Valdības

Vēstnesis" 291. — 1928. g.

Rīgas pilsētas elektrības iestāde. «Latvis" 1323.

1926. g.

Rīgas pilsētas elektrības iestādes noteikumi par

elektriskās strāvas piegādāšanu. «Valdības Vēst-

nesis" 128.—130. 1924. g.

Rīgas pilsētas elektrības tarifi. «Valdības Vēst-

nesis" 271. — 1927. f.

Rīgas pilsētas ielu nosaukumi. «Valdības Vēst-

nesis" 237. 1929. g.

Rīgas pilsētas ielu un laukumu jaunie nosaukumi.

«Valdības Vēstnesis" 243. 1923. g.

Rīgas pilsētas ugunsdzēsēju nozares darbības pār-
skats par 1921. g. «Ugunsdzēsējs" 3., 4. 1923.

gadā.

Rigas sanitārie apstākļi un minoritātes. «Darba

Baiss" 271. 1922. g.

«Rigasche Rundschau" red. Dv sollst nicht spa-

ren! (Der neue Elektrizitātstarif.) «Rigasche

Rundschau" 50.
— 1928. g.

Rīkojums par Rīgas krogiem, kurš izdots 156

gadus atpakaļ. «Rīgas Ziņas" 67. 1925. g.

Rio. Venuss wulgiwaga Rīgā. (Prostitūcija.) «Jau-
nākās Ziņas" 36.—40. 1921. g.

Rs. Rīgā liela mirstība ar tuberkulozi. «Sociālde-
mokrāts" 140. 1929. g.

Rūmane-Ķeniņš, Anna. Kas vainīgs, ka Rīgas
ielām ārzemju publikācijās vāciski vārdi? «Jau-
nākās Ziņas" 184. 1929. g.

Sadovskis, O. Kādu pienu izdevīgāki patērēt?

(Par piena pasterizāciju Rīgā.) «Latvija" 86.

1931. g.

Saistošie noteikumi par asenizācijas darbiem Rīgas

pilsētā. «Valdības Vēstnesis" 89. — 1928. g.

Saistošie noteikumi par atklātu grāvju tīrīšanu un

uzturēšanu Rīgas pilsētas robežās. «Valdības

Vēstnesis" 69. 1924. g.

Saistoši noteikumi par obligātorisku pievienošanos

Rīgas pilsētas sistēmatiskās kanāiizācijas tīklam.

«Valdibas Vēstnesis" 259. 1924. g.

Saistoši noteikumipar Rīgas pilsētas tirgiem. «Val-
dības Vēstnesis" 289. — 1927. g.

Saistošie noteikumi par skursteņu un citu dūm-

vadu tīrīšanu un uzraudzību Rīgas pilsētā.

«Valdības Vēstnesis" 23.-24. 1924. g.

Saistošo noteikumu projekts par mājas mēslu krā-

šanu un novešanu Rīgas pilsētā. „Nomaļnieku
Vēstnesis" 7.

— 1928. g.

Saulītis, R. Tirdzinieki un Centrāltirgus. «Pat-

stāvība" 67. 1930. g.

Schrenck, B. v. Woran stirbt man m Riga? «Ri-

gasche Rundschau" 234., 238. 1923. g.

Sn. Rīgas ielu pārdēvēšanas projekts. «Latvijas

Sargs" 188. 1923. g.

«Sociāldēmokrats" red. Jaunā tirgus būve Rīgā.

«Sociāldemokrāts" 13. — 1928. g.

«Sociāldēmokrats" red. Rīgas iedzīvotāju labā.
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(Par pilsētas labierīcību.) «Sociāldemokrāts"

11.— 1928. g.

Spectator. Unsere Gārten. «Rigasche Rundschau"

78. 1923. g.

Sprogis, inž. V. Kāds kurināmais Rīgā tas lētākais

un kā tas lietojams. «Jaunākās Ziņas" 295. —

1928. g.

Staprans, T. Dr. Kādai jābūt Rīgas pilsētas ve-

selības politikai. «Sociāldēmokrats" 39. —

1928. g.

[Šalfejev, B.] B. HlajidDeeß. HeTbīpe KJia«a Bep-

MaHCKaro napica. «CeroAHa 194 —

1927. g.

Šalfejevs, B, Vecās Rīgas ielu nosaukumi. «Lat-

vijas Sargs" 32. 1929- g.

Šrenks, B. Ar ko Rīgā mirst? «Latvis" 630. 1923.

gadā.

Šrenks, B. Dzimstības samazināšanās Rīgā un vi-

ņas cēloņi. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts"

7. 1922. g.

Šrenks, Dr. B. Mirstība ar tuberkulozi Rīgā. «Tau-

tas Veselība" 2., 3. — 1927. g.

Švīkul, Dora. Kā mūsu Rīgai trūkst? «Pēdējā
Brīdī" 193. 1930. g.

T. Grīziņkalns, jeb ~rada sitiens vairāk sāp".

(Par Grīziņkalna pārveidošanu.) «Latvijas

Sargs" 26. — 1928. g.

Ullmanns, Georgs. Rīgas jaunā centrāltirgus ren-

tabilitātes aprēķins. «Pašvaldības Balss" 3. 1924.

gadā.

V—is, J. Zīdaiņu mirstība Rīgā pieaug. «Sociāl-
demokrāts" 270. 1929. g.

Vāgners, J. «Neatrisināmais" Daugavmalas tirgus
jautājums. «Brīvā Zeme" 249. 1921. g.

Valdmanis, K. Rīdzinieki vasarā nedabū labu,

svaigu pienu. «Nomaļnieku Vēstnesis", 8. 1931.

gadā.

Vanags, D. inž. Rīgas vasarnīcas un zaļumvietas.
„Latvi :as Vēstnesis" 139. 1924. g.

Vulfsons, A. Dažas piezīmes par Rīgas pilsētas
veselības nodaļas pārveidošanu. «Pašvaldības

Balss" 7.
— 1928. g.

Zaķis, A. Kas nospiež Rīgas namīpašniekus? (Ka-

nāiizācijas jautājums".) «Mūsū īpašums" 35.

1930. g.

Zariņš, E. prof. Kādu pienu Rīgā pārdod. «Lat-
vis" 2703. 1930. g.

Zīle, H. inž. Enerģijas piegādāšana Rīgas pilsētai.

«Latvijas Inženieru un Techn. Kongr. Biroja
Techn. Žurnāls" 13 /14. — 1927. g.

[Zīle, H. inž.] Ing. H. Sihle. Grundlagen des

neuen «Rigasche Rund-

schau" 64. 1928. g.

Zīle, H. inž. Rīgas pilsētas spēka stacijas attī-

stības gaita un tagadējie darba apstākļi. «Lat-

vijas Inženieru un Techniķu Kongresa Bdrc'a

Žurnāls" 2. 1927. g.

[Zīle, H. inž.] Ing. H. Sihle. Unser Elektrizitāts-

tarif. «Rigasche Rundschau" 119. 1924. g.

Satiksme.

Ib. Kā Rīgā tikt pie labas tramvaju satiksmes.

«Latvijas Vēstnesis" 256. 1923. g.

A—n, J. Zur Frage des Strassenbaues. (Rigā.)

«Rigasche Rundschau" 86. 1931. g.

Autobusu satiksme Rīgā. «Pašvaldības Balss" 2.

1927. g.

Boffemels, dzelzc. inž. Vai mūsu vecais dzelzceļa
tilts Rīgā ir nedrošs? «Jaunākās Ziņas" 66.—

1930. g.

Bulmerincq, E. von, Dr. Rigas Verkehrsmittel.

«Rigasche Rundschau" 240. 1930. g.

Erhardt, R. Dr. Die Differenzen zvvisehen Stadt

und Strassenbahngesellschaft. (Saruna.) «Riga-
sche Rundschau" 245. 1931. g.

Everlings, J. inž. Par apdraudētiem tiltiem. (Par

Rīgas dzelzs un koka tiltu pār Daugavu.) «Jau-

nākās Ziņas" 18. 1923. g.

Goba, P. Rīgas satiksmes līdzekļu uzlabošana.

«Dzelzceļnieks" 4. 1925. g.

L., X- Durchgehender Tram fur Riga. «Rigasche
Rundschau" 22. 1928. g.

Laicens, Linards. Atkal policija Rīgas domēstrād-

niecības domniekam, kara invalīdam Sīpolam
izlauž roku. (Konflikts starp pilsoņiem un kre'so

spārnu tramvaja lietā.) «Uz Priekšu" 1. 1931. g.

Laicēns, Linards. Rīgas tramvajs, sociāldemokrāti

un strādniecība. «Uz Priekšu" 2. 1931. g.

Lamsters, J. inž. Rīgas tramvajs un viņa apgādā-

šanas enerģija. «Latvijas Inženieru un Techniķu

Kongresa Biroja Žurnāls" L/2. 1923. g.

Lamze, A. doc Daugavas tiltu novietošanas jautā-

jums. „Latvijas Inženieru un Techn. Kongresa

Biroja Žurnāls" 7./8. 1924. g.

Lassmans, Fr. Brīvības piemineklis un Daugavas
tilts. «Latvijas Sargs" 6. 1930. g.

Ležnev, A. 3a6biTbie 3a,zißHHrr,bi (Sakarā ar

tilta jaut. brīvības pieminekļa vietā). ..Hobbih

Tojioc" 49. 1931. g.

Līventāls, T. Cīņa ap Rīgas tramvaju. «Sociāldē-

mokrats" 208. 1931. g.

Līventāls, T. Viss norisinājās legāli un kārtības

ruļļa robežās. (Konflikts Rīgas pils. domē tram-

vaja lietā). «Sociāldemokrāts" 232. 1931. g.

Pfaems,] H. lelu dzelzceļš Rigā. «Pašvaldības

Balss" 5./6. 1924. g.

Paerns, H. Pilsētas satiksmes problēmas. «Paš-

valdības Balss" 2., 3. 1928. g.

Paern, H. Der Rigaer Nahverkehr. «Rigasche
Rundschau" 144. 1925. g.

Paerns, H. Satiksmes līdzekļu izlietošana Rīgā.
«Pašvaldības Balss" 11. 1927. g.

Pērkons, Ž. Tramvaja jautājuma aizkulises. (Rī-

gas pils. domē). «Latvis" 2987. 1931. g.

Pļavinskis, A. Kā un kad paplašinās Rīgas tram-

vaju. «Jaunākās Ziņas" 228. 1925. g.

[Pomorskij, B.] B. Īlomopckhh. He/ioqeTbi pnac-

CKaro yjiEFraaro cooo'meHHH. „Cero/i;Hfl

poM"; 269. 1925. g.
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Riebesahm, Paul Stadt-lng, Warum es zu kei-

ner festen Dunabrūcke kam? «Rigasche Rund-

schau" 31. 1930. g.

Rīgas tramvaju izpirkšanas jautājums. «Latvis"

664. 1923. g.

S., P. Dr. Sorgt fur Euch selbst! (Tramvaja

jautājums Rīgas pils. dome). «Rigasche Rund-

schau" 13. 1920. g.

Saistošie noteikumi par satiksmes ierobežošanu

dažās Rīgas pilsētas ielās. «Valdības Vēst-

nesis" 237. 1929. g.

Sk., P. Autobusu satiksme Rīgā. «Pašvaldības

Balss" 4. 1931. g.

«Sociāldēmokrats" red. Satiksmes jautājums Rī-

gā. «Sociāldemokrāts" 12. 1928. g.

Tvaikoņu satiksme Rīgā. «Pašvaldības Balss" 10.

1929. g.

Š., A. Satiksmes motorizācija Rīgā. «Pašvaldības

Balss" 9. 1931. g.

Viklandts, J. T. Laiks Rīgā uzlabot tramvaja

satiksmi uz kapiem. «Jaunākās Ziņas" 269.

1931. g.

Vitckopfs, A., inž. Dodiet mums Brīvības tiltu!

(Sakarā ar brīvības pieminekļa jautājumu Rī-

gā). «Latvis" 2483. 1930. g.

Volkov, A. B pnsKCKOH ,nyMe 15 ok-

THopa. (Konflikts starp labā un kreisā spār-

na domniekiem tramvaja lietā). „Tpy;i;oßaH
Mbicjib" 43. 1931. g.

Zariņš, H. Skandālisti. (Par konfliktu starp po-

litiskām partijām Rīgas pils. domē tramvaja

lietā). «Brīvā Zeme" 227. 1931. g.

Sociālā apgāde. Pensijas. Patversmes.

Adelheim, R., Prof. Dr. mcd. Krankenhauser und

Gesundheitswesen m Riga. «Deutscher Bote"

Rigaer Wahl-Ausgabe 24. Mārz 1931.

Aleksandra Augstumu slimnīca (Rīgā). «Jaunā-
kās Ziņas" 129., 132., 135., 136., 143., 151.

1923. g.

Breikšs, J. Sociāla apgādība Rīga. «Latvijas Vēst-

nesis" 120. 1924. g.

Bremmanis, Jānis. Rīgas pilsētas uzdevumi so-

ciālās apgādības laukā. «Latvijas Vēstnesis"

41. 1925. g.

Darbības racionalizācijas nepieciešamība Rīgas Pil-

sētas Sociālā apgādē. «Pašvaldību Darbinieks"

5. 1931. g.

[Deisons, Roberts] Robis. Darbs cietušo labā.

(Rīgas 1. pils. slimnīca). «Sociāldemokrāts"
156. 1930. g.

Dēliņš, R. Bērnu apgādības lietā (Rīgā). «Lat-

vijas Sargs" 222. 1919. g.

Gūtmanis, A. Pienākumi pret līdzpilsoņiem. (So-
ciālās apgādības jautājums Rīgā). «Centra
Balss" 11. 1931. g.

«Jaunākās Ziņas" red. Bērnu apgādība Rīgas
bērnu patversmēs. «Jaunākās Ziņas" 85. 1919. g.

K. Rīgas pilsētas slimnīcas. «Latvis" 312. 1922.g.

Kalniņš, Rodrigo. Apstākļi bērnu slimnīcā (Rī-
gā). «Latvijas Vēstnesis" 47. 1920. g.

Karlsons, E. Par Rīgas pilsētas sociālās apgā-

des budžetu. (Saruna). «Sociāldēmokrats" 20.

1929. g.

Kļaviņš, R. Bērnu apgādība un aizsardzība Rī-

gas pašvaldībā. «Mūsu Bērni" Latvijas IX.

Bērnu dienu rakstu krāj. 1930. g.

Kļaviņš, R. Bērnu apgādības un aizsardzības

darbs Rīgas pašvaldībā. «Pašvaldības Balss"

7. 1928. g.

Kļaviņš, R. Bērnu dārzi Rīgā. «Pašvaldības

Balss" 2. 1929. g.

Kļaviņš, R. Ko sagaida no patversmēs augu-

šiem Rīgas pilsēta? „Nākotnes Spēks" 2.

1930. g.

Kreicbergs, V. Kas jāzin Rīgas pils. darb. par

savu slimo kasi. «Pašvaldību darbinieks" 1.

1930. g.

Krija. Panāma Rīgas apgādības lietā. «Latvi-

jas Sargs" 213. 1920. g.

Krija, J. Rīgas apgādība. «Latvijas Sargs" 176.

1920. g.

Krija, J. Vēlreiz Rīgas apgādība. «Latvijas

Sargs" 222. 1920. g.

Kuršinskis, A., Dr. Trūcīgo skolnieku ēdināšana

Rīgas pilsētas skolās. «Pašvaldības Balss" 9.

1930. g.

M., V. Bērnu patversmju reformas lietā. «Jaunā-
kās Ziņas" 87. 1919. g.

Ozoliņš, V. Rīgas pilsētas skolu skolotāju pen-

sijas. «Audzinātājs" 5./6. 1930. g.

Paerns, H. Rīgas sociālie pienākumi. «Jaunākās

Ziņas" 205. 1922. g.

Pīpiņa, Berta. Bāriņi Rīgas pilsētas pajumtē. «Mū-

su Bērni". 1927. g.

Pīpiņa, Berta. Kāds vārds par sociāli apgādā-

jamiem Rīgā. «Centra Balss" 11. 1931. g.

Rīgas pilsētas bērnu patversmju vadītāju ap-

spriede. (11. dcc. 1929. g.). «Mūsu Nākotne"

24. 1929. g.

Rīgas pilsētas pašvaldību darbinieku pensiju ka-

ses 1930. gada pārskats. «Pašvaldību Darbi-

nieks" 6. 1931. g.

Rīgas sociālās apgādības nodaļas darbība un tās

nozīme Rīgas un visas Latvijas maštabā. «Paš-

valdību Darbinieks" 12. 1931. g.

«Rigasche Zeitung" red. Rigas Armen- und Fūr-

sorgewesen nach den Vervvūstungen der Bol-

schevvikenzeit. «Rigasche Zeitung" 25. 1919. g.

Rudzītis, T. Rīgas pilsētas darbinieku pensiju

kase. «Sociāldemokrāts" 75. 1921. g.

S. A. Rīgas pilsētas pašvaldības pensiju kase

un jaunais likums par pensijām. «Mūsū Nā-

kotne" ned. laikraksts 31. 1931. g.

Sociālā apgāde Rīgā. «Jaunākās Ziņas" 167.

1921. g.
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[Tīfentāls, X-] K. Dziļleja. Rīgas naktspatversmes.

«Sociāldēmokrats" 4. 1928. g.

[Tīfentāls, X-] K. Dziļleja. Rīgas pilsētas bērnū

kolonijas. «Sociāldēmokrats" 163. 1925. g.

Trasuns, Fr. Par patversmi dēļ latgališu barnim

Reigā. «Zemnīka Bolss" 8. 1924. g.

Treimanis, Jūl. Liela stūrgalvība likuma izpil-

dīšanā. (Pilsētas valde un II slimo kase).

«Sociāldēmokrats" 221. 1921. g.

Udris, A. Rīgas pilsētas bērnu patversmes un

bērnu dārzi. Rīgas skolas Latvijas patstāvī-

bas pirmajos gados 1925. g.

Unus. Kā pārveidot Rīgas pilsētas bērnu pa-

tversmes? «Sociāldemokrāts" 261. 1929. g.

Unus. Kas notiek Rīgas pilsētas bērnu pa-

tversmēs? (Sakarā ar H. Asara rakstu «Latvī"

10. nov. 1929. g. n-rā). «Sociāldemokrāts"
258. 1929. g.

V-is, J. Pleskodāle.. (Rīgas pilsētas valdes so-

ciālās apg. nodaļas patversme morāliski dē-

fektīviem bērniem). «Sociāldemokrāts 170.

1929. g.

V
- is, J. Rīgas pilsētas sociālās palīdzības darbs.

«Sociāldēmokrats" 276. 1929. g.

Valdmanis, J. Daži vārdi par audzināšanas re-

organizāciju Rīgas pilsētas bērnu patversmēs.

«Mūsu Nākotne" 21. 1929- g.

Varsbergs, J., agr. Bernu pārtikas uzlabošana.

(Rīgā un Rīgas Jūrmalā). «Latvijas Sargs"
88. 1919. g.

Videnieks, K. Kņada ap skolotāju pensionēšanu

Rīgā. «Mūsu Nākotne" 9. 1929. g.

Zamuels, K. Kā Rīgas pilsēta apgādā savus trū-

cīgos pilsoņus. «Pašvaldības Balss' 10. 1930. g.

Zamuels, K. Kā Rīgas pilsētas pašvaldība apgādā

trūcīgos. «Mūsu Darbs" 6. 1931. g.

Zamuels, K. Rīgas pilsētas sociālās apgādes bēr-

nu patversmes. «Pašvaldības Balss" 2. 1931. g.

Zvirbulis, Paula. Rīgas pilsētas trūcīgo iedzīvotāju
apgādība. «Sociāldēmokrats" 246. 1928. g.

Zvirbulis, Paula. Rīgas trūcīgo pilsoņu apgādība.

«Sociāldēmokrats" 18. 1928. g.

Zvfirbulis,] P. Sociālā apgādība Rīgas pilsētā.
«Pašvaldības Balss" 9. 1929. g.

Pilsētas darbinieku stāvoklis. Alga.

—ab. Rīgas pilsētas skolotāju algu projekts. «Bal-

tijas Vēstnesis" 159. 1920. g.

—dr— Rīgas pilsētas pamatskolu skolotāju mate-

riālie apstākļi. «Latvijas Vēstnesis" 88. 1920. g.

—rs. Rīgas pilsētas darbinieku algas. «Latvijas
Vēstnesis" 250., 258. 1923. g.

Andersons, A. Skolotāju stāvokļa lietā. [Atbilde

Rīgas pilsētas skolu valdes uzdevumā uz V., X

rakstu: «Skolotāju stāvoklis".ļ «Latvijas Vēst-

nesis" 62. 1920. g.

A[saris,] H. (Rīgas) Pilsētas darbinieku algu pa-

augstināšana. «Latvis" 1288. 1926. g.

[Bulmerincq, Dr. Ernst] Dr. Ernests Bulmerinks.

Pašvaldību darbinieku algas Rīgā un ārzemēs.

Tas pats arī vācu valodā. «Rīgas pils. stat. bi-

roja gada cet. pārskats" 8. brtn. 1931. g.

Dažas piezīmes pie Rīgas pilsētas darbinieku die-

nesta noteikumiem. «Pašvaldību Darbinieks"

4.-7. 1931. g.

Dienesta noteikumi Rīgas pilsētas pašvaldības dar-

biniekiem. «Pašvaldību Darbinieks" 1. 1930. g.

Līventāls, T. Kā Rīgas pilsētas dome izturas pret
saviem atbildīgiem darbiniekiem. «Pašvaldības

Balss" 10. 1929. g.

Līventāls, T. Rīgas strādniecība un pilsētas paš-
valdības. «Sociāldemokrāts" 6. 1928. g.

Ozoliņš, Aug. Rīgas mājskolotāju darba alga.

«Darba Tiesības" 3. 1930. g.

P., H. Kommunale Lohnpolitik. «Rigasche Rund-

schau" 108. 1920. g.

Paern, H. Der Reallohn des Schwarzarbeiters

m Riga. «Rigaer Zeitschrift fūr Handel und

Industrie" 11. 1925. g.

Pērkons, Žanis inž. Algu pēc nopelniem. (Par
Rīgas pilsētas darbinieku algām.) «Latvis" 1547.

1926. g.

Ramats, J. Kāds organizēšanās veids pareizākais
b-bas Rīgas darbiniekiem. «Valsts Darbinieku

Balss" 6. 1926. g.

Rīgas pilsētas valdes darbinieku noteikumi. «Paš-

valdības Balss" 5./6.—7. 1924. g.

Rīgas transportstrādnieku dzīve. «Vienība" 4., 8.,

14.
— 1924. g.

S., J. Rīgas skolotāju algošana. «Latvis" 455.

1923. g.

Sivius. Izdienas piemaksas Rīgas pilsētas darbi-

niekiem. «Pašvaldību Darbinieks" 2. 1930. g.

«Sociāldēmokrats" red. Ko Rīgas pilsēta darījusi

savu darbinieku labā? «Sociāldemokrāts" 35.

1928. g.

«Sociāldēmokrats" red. Pavisam neciešams kļūst

Rīgas skolotāju tiesiskais stāvoklis- «Sociālde-

mokrāts" 231. 1921. g.

V. Skats Rīgas skolu valdes darbā. (Par skolo-

tāja A. Mieža atlaišanu no vietas.) «Mūsū Nā-

kotne" ned. laikraksts 29. 1931. g.

Vičs, A. Rīgas skolotāji un viņu organizācijas.

«Latvijas Vēstnesis" 129. 1920. g.

Vičs, A. Rīgas skolotāju darbs un alga. «Latvis"

771. 1924. g.

Videnieks, K. Arī Rīgas pilsētas skolu valde at-

laiž skolotājus. «Mūsu Nākotne" ned. laikraksts

26. 1931. g.

Videnieks, K. Skolotāju darba laika pagarinā-
šana Rīgas skolās. «Mūsu Nākotne" ned. laik-

raksts 22. 1931. g.

Vis. Rīgas skolotāju organizēšanās jautājums. «So-

ciāldemokrāts" 80. 1921. g.

Vitenbergs, F. Rīgas skolotāju arodbiedrības val-

des viedoklis skol. A. Mieža atlaišanas lietā.

„Mūsu Nākotne" ned. laikraksts 26. 1931. g.

Z., J. Rīgas skolotāju algošanas lietā. «Latvis"

474. 1923 .g.
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Izglītības jautājumi. Kulturālā dzīve.

Skolas. Bibliotēkas.

lp. Rīgas pilsētas valdes izglītības nodaļas dar-

bības pārskats... «Darba Balss" 5. 1922. g.

P. Izglītības darbs Rīgā. «Jaunākās Ziņas" 3.
—

1922. g.

Abs. Rīgas skolu dezorganizācija. «Latvis" 2109.

1928. g.

Aļsaris,] H. Rīgas pilsētas Jāņa Misiņa bibliotēka

atklāta. (Sākot ar 2. martu 1928. g.) «Latvis"

1916. 1928. g.

[AugŠkalns, J.J J. Aberbergs. Kā izveidojas Rī-

gas pilsētas skolu tīkls. (Saruna.) «Sociāldemo-
krāts" 246. 1929. g.

[AugŠkalns, J.] J. Aberbergs. Mācības gads Rīgas

pilsētas pamatskolās. (Saruna.) «Sociāldemo-
krāts" 119. 1929. g.

[AugŠkalns, J.] J. Aberbergs. Par Rīgas pašval-

dības skolu politikas uzdevumiem. (Saruna.)

«Sociāldēmokrats" 4. 1929. g.

[AugŠkalns, J.] J. Aberbergs. Rīgas pilsētas sko-

las. «Pašvaldības Balss" 5. 1927. g.

Bebris, Juris. īss pārskats par Rīgas apriņķa pa-

matskolu stāvokli un darbību 1922./1923. mācī-

bas gadā. «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts"

11. 1923. g.

Bērziņš, A. Rīgas skolotāju institūts. «Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts" 10. 1923. g.

Bērziņš, A. Vai nebūtu laiks apdomāties? (Par

kinematogrāfiem un šantažiem Rigā.) «Jaunākās

Ziņas" 216. 1921. g.

Bērziņš, L. Rīgas skolotāju institūts. «Rīgas sko-

las Latvijas patstāvības pirmajos gados" 1925.g.

Bērziņš, R. Par Rīgas pilsētas skolu lietām. «Lat-

vis" 615. 1923. g.

Boehm, Ch. Dr. Rigas Arbeit fur die Volksbil-

dung. «Die Schulen Rigas m den ersten Jahren
der Selbstāndigkeit Lettlands". (Rīgas skolas.)

«Rigasche Rundschau" 85. 1925. g.

ka, J. Skolēnu aktivitātes un sekmju svārstī-

as vienā Rīgas pilsētas pamatskolā no 1920.

iz 1930. gadam. «Audzinātājs" 4., 5./6. 1931.g.

trum... Jauns lūzums Rīgas skolu politikā,
1650. 1927. g.

Caune, V. Kā darbojas Rīgas pilsētas bibliotēkas.

«Sociāldēmokrats" 40: 1931. g.

Caune, V. Rīgas pilsētas bibliotēkas. «Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts" 5./6. 1928. g.

Caune, V. Rīgas pilsētas bibliotēkas darbības pār-
skats. «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 7./8.

1929. g.

Caune, V. Rīgas pilsētas bibliotēkas un viņu va-

jadzības. «Pašvaldības Balss" 1. 1929. g.

Caune, V. Rigas pilsētas bibliotēkas 1929. gadā.

«Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 4. 1930. g.

Caune, V. Rīgas pilsētas bibliotēkas 1930. gadā.

«Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 3. 1931. g.;

«Pašvaldības Balss" 5. 1931. g.

Cēbers, A. Rigas pilsētas IV vidusskolas skolnie-

ku materiālais stāvoklis. «Mūsu Nākotne" 9.

1927. g.

Čikste-Rutenfeld, Dr. Rīgas skolas un šarlaks.

«Jaunākās Ziņas" 261. 1926. g.

D—rs, N. Rīgas pilsētas I pamatskolas 575 gadu

jubileja. «Audzinātājs" 7./8. 1930. g.

Dakers, N. Latvijas vecākās pamatskolas 575

gadu jubileja. (Rīgas pils. I pamatskola.) «Lat-

vijas Kareivis" 99. 1930. g.

Dakers, Nik. Rīgas pilsētas pirmās pamatskolas
575 g. jubileja- «Jaunatnes Vadonis" 10. 1930. g.

Dakers, N. Rīgas skolas 575 gadu jubileja- (Rīgas

pils. 1. pamatskola.) «Latvis" 2557. 1930. g.

Daži skaitļi par Rīgas pamatskolām. «Mūsu Nā-

kotne" 4. 1927. g.

Dr. Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka. «Izglītibas

Ministrijas Mēnešraksts" 3. 1928. g.

Dreimanis, P. Rīgas pilsētas valdes neracionāla

rīcība. (Par pirmo klašu slēgšanu visās vidus-

skolās sākot ar 1932./33- māc. gadu.) «Centra

Balss" 49. 1931. g.

Eckardt, Gvido, Hermann. 1922 im Rigaer Kunst-

leben. «Rigasche Rundschau" 3. 1923. g.

Egle, Kārlis. Rīgas pilsētas Missiņa bibliotēkai

laikā no 1930. g. 1. jūl. —
31. dcc. dāvinātās

grāmatas, brošūras un laikraksti. «Izglītības Mi-

nistrijas Mēnešraksts" 1. 1931. g.

Eglitis, Viktors. Vai daudz Rīgā mākslas, ko re-

dzēt tūristiem? «Pēdējā Brīdī" 128., 132., 138.

1930. g.

Ein deutscher Schulmann. Neue Schulsorgen. „Ri-

gasche Rundschau" 106. 1919. g.

Ern, F. Pvcckhm jhoahm o pvccKoft imcojie. (Par
krievu skolām Rīgā). „CeroffHa" 252. 1921. g.

G. IV Rīgas vidusskola. «Darba Jaunatne" 2.

1920. g.

G., T. Rīgas skolas. «Latvis" 2534. 1930. g.

Grinbergs, X Skolā. (Par Rīgas apr. pamatsko-

lām.) «Latvija" 76. 1930. g.

Guenther, Richard Otto. Riga und sein Deutsches

Theater. «Rigasche Nachrichten" 5. 1923. g.

Inzelbergs, E. Rīgas pilsētas kurlmēmo skolas 5

gadu darbība. «Rīgas skolas Latvijas patstāvī-
bas pirmajos gados" 1925. g.

Jansons, Fricis. Valsts parauga pamatskola Rīgā.

«Mūsu Nākotne" 3. 1922. g.

K. Rigas pilsētas 111 vidusskolas 10 gadu dar-

bība. «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 2.

1929. g.

Kalniņš, Alb. Skolēnu veselības stāvoklis Rīgas

pamatskolās. «Izglītības Ministr. Mēnešraksts"

12. 1930. g.

Kaņepājs, J. inž. īss pārskats par Rīgas pilsētas
amatnieku skolu. «Rīgas skolas Latvijas pat-

stāvības pirmajos gados". 1925. g.

Keller, K. Eine altrigasche Sitte. «Rigasche Rund-

schau" 286. 1923.
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Kurlmēmo draugs. Latvisko kurlmēmo skolu Rī-

gai! «Latvis" 644. 1923. g.

Laiviņš, A. Rīgas nomaļu nacionāli-kultūrālā dzī-

ve. «Latvijas Vēstnesis" 249. 1922. g.

Lamey, Bernhard. Vergangenheit und Zukunft un-

seres deutschen Theaters. (Rīgā.) «Rigasche

Nachrichten" 5. 1924. g.

Lamey, Bernhard. Die Būhnen Rigas. „Lettonie

vue par les reprēsentants dc la presse ētran-

gere ā Riga". 1930. g.

Lesnieks, Art. Valsts Rīgas I ģimnāzijas pirmie
desmit gadi. «Valsts I ģimnāzija 1920.—1930.

g. Rīgā". 1930. g.

Liepiņš, Reinis. Izmeklēšanas noslēgums un Saei-

mas lēmumi Rīgas pilsētas IV ģimnāzijas lietā.

«Mūsu Nākotne" 6. 1931. g. martā.

Liepiņš, Reinis. Notikumi ap Rīgas pilsētas ce-

turto ģimnāziju. «Mūsu Nākotne" 20. 1930. g.

M., A. PyccKan cpeAHflfl niKOJia b Pūre. «Ce-

roAHH" 116. 1921. g.

Mieriņš, M. Rīgas pilsētas bērnu rotaļas lauku-

mi. «Rīgas skolas Latvijas patstāvības pirmajos

gados". 1925. g.

Paerns, H. Izglītības stāvoklis Rīgā. «Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts" 348.—351. 1920. g.

Paerns, H. Pārskats par skolu, skolēnu un skolo-

tāju skaita pieaugumu Rīgas pilsētas skolās.

«Rīgas skolas Latvijas patstāvības pirmajos ga-

dos". 1925. g.

P[aerns,] H. Rīgas kino un teātru apmeklēšana.

«Pašvaldības Balss" 3. 1928. g.

Paerns, H. Tautas izglītības attīstība Rīgā. «Bal-

tijas Vēstnesis" 124., 125. 1920. g.

[Pētersons, Kārlis] Medards Olis. Mācība un au-

dzināšana Rīgas skolās. «Sociāldēmokrats" 75.

1930. g.

Plūme, A. Dr. Daži novērojumi par skolēnu ga-

rumu Rīgas pamatskolās. «Pašvaldības Balss"

9. 1931. g.

Puksis, Edm. Klasiskās ģimnāzijas attīstība Rīgā
līdz XX gadsimtenim. «Valsts I ģimnāzija 1920.,

1930. g. Rīgā". 1930. g.

R., E. Rīgas pilsētas mācību līdzekļu centrāle un

laboratorijas. «Mūsu Nākotne" mēn. laikraksts

1. 1931. g.

Das Rigaer Polytechnikum. «Rigasche Zeitung"
44, 45. 1919. g.

Rīgas pilsētas bibliotēkas kārtība. «Latvijas Sargs"
269. 1920. g.

Rīgas pilsētas bibliotēku 1929- g. darbības pār-
skats. «Latvju Grāmata" 2. 1930. g.

Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkai no 1931. g. 1.

janv. līdz 1931. g. 30. jūn. dāvinātās grāma-

tas. «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 9- —

1931. g.

Rīgas pilsētas pamatskolas Baltās muižas ielā

Nr. 8-b lieta. «Valdības Vēstnesis" 291. 1921.g.

Rīgas pilsētas skolu un kultūras nozares budžets

1926. g.). «Latvis" 1300. 1926. g.

Rīgas pilsētas skolu valdes un inspektora M. Stāla

«varoņdarbs". «Sociāldemokrāts" 147. 1921. g.

Rode, V. (Rīgas) Tautas augstskola — strādnieku

kultūras pils. «Sociāldemokrāts" 39. 1930. g.

S., A. Die Vergnūgungssteuer m Rigas Haushalt.

«Rigasclae Rundschau" 51. 1924. g.

S., P. Dr. Schulsorgen. «Rigasche Rundschau"

107. 1919. g.

S., P. Dr. Unsere Mittelschulen. (Rīgā.) «Riga-
sche Rundschau" 44. 1919- g.

Sadovskis, R. Piezīmes par Rīgas kinoteātru stā-

vokli. «Pašvaldības Balss" 7. 1926. g.

Salnais, V. Pret nepamatotiem uzbrukumiem Rī-

gas IV vidusskolai. «Darba Balss" 40. 1924. g.

Saslawsky, M. Ing. Die Rigasche Juedische Hand-

werkerschule des Juedischen Bildungsvereins
m Lettland. EBpeftcKafl Tpu6yHa 4. 1930. g.

Serdants, A. Rīgas Tautas augstskolas 10 gadi.

«Sociāldēmokrats" 43., 44. 1930. g.

Skolotājs. Apstākļi Rīgas skolās. «Latvija" 22.

1931. g.

Skolu valdes loceklis. Pārskats par Rīgas skolu

stāvokli un skolu valdes darbību 1920. g. «Iz-

glītības Ministrijas Mēnešraksts" 9. 1921. g.

«Sociāldemokrāts" red. Gādība par izglītību Rīgā.

«Sociāldēmokrats" 21. 1928. g.

«Sociāldēmokrats" red. Rīgas skolu lietas. «So-
ciāldemokrāts" 8. 1921. g.

«Sociāldēmokrats" red. Sociāldemokrātu nopelni

Rīgas bibliotēku izveidošanā. «Sociāldemokrāts"

29. 1928. g.

š. Rīgas pilsētas VI pamatsko-

las 85 gadu darbība. «Izglītības Ministrijas Mē-

nešraksts" 4. 1925. g.

Š., A. Rīgas kinematogrāfu un teātru apmeklē-
šana. «Pašvaldības Balss" 10. 1931. g.

Š., A. Teātru un kinematogrāfu apmeklēšana
Rīgā. «Pašvaldības Balss" 1. 1930. g.

šalfejev, B. Kam h Pūra. «CeroflHfl" 95. 1924. g.

šalfejev, B. līepßaH pyccKaa ra3eTa b Pūre.

(„PoccHficKoe eHceHe,a;ejn>Hoe H3,naHHe bPūre")

„Cero£HH" 192. 1924. g.

Šļdps,] K. V Rīgas pamatskolas 150 gadu jubi-

leja. «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 11.

1930. g.

Š[ops,] K. Rīgas pilsētas izglītības nodaļas iz-

devumi un darbība 1927. gadā. «Izglītības M

nistrijas Mēnešraksts" 3. 1927. g.

Š[ops,] K. Rīgas pilsētas izglītības nodaļas 1927.

g. darbības pārskats. «Izglītības Ministrijas Mē-

nešraksts" 10. 1928. g.

šļops,] K. Rīgas pilsētas izglītības nodaļas dar-

bība (1928. g.). «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts" 5./6. 1929. g.

Šļops,] K. Rīgas pilsētas izglītības nodaļas dar-

bība 1929./30. mācības gadā. «Izglītības Mi-

nistrijas Mēnešraksts" 5./6. 1930. g.
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Š[ops,] K. Rīgas pilsētas mācības iestādes 1918.

gadā un tagad. «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts" 11. 1928. g.

Š[ops,] K. Rīgas pilsētas I pamatskolas 575 gadu

jubileja. «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts"

5./6. 1930. g.

Šļops,] K. Rīgas pilsētas vidus- un pamatskolas

pēdējos pieci gados. «Izglītības Ministrijas Mē-

nešraksts" 9. 1926. g.

šops, K. Rīgas tautas augstskola. «Izglītības Mi-

nistrijas Mēnešraksts" 3. 1930. g.

Taivāns, L. Rīgas pilsētas skolām jābūt darba

reformas skolām. (Saruna.) «Sociāldēmokrats"

199. 1929. g.

Talcis, A. Rīgas tautas augstskola. «Sociāldemo-
krāts" 4. 1930. g.

[Tīfentāls, X.] K. Dziļleja. Toreiz... (Par Rīgas

Tautas augstskolu.) «Signāls" 4./5. 1930. g.

Trasuns, F. Latvišu katoliu skolas Reigā. „Zem-

nika Bolss" 18. 1924. g.

Trasuns, F. Par latvišu katoliu školom Reigā.

«Zemnika Bolss" 3. 1925. g.

V-is, J. Kā Rīga gādā par obligātorisko iz\-

glītību? «Sociāldemokrāts" 154. 1930. g.

Vecākās Latvijas gaismas un zinātnes pils 300

g. jubileja. (Rīgas pils. 1. ģimnāzija). "Lat-

vis" 3013. 1931. g.

Vecās Rīgas jautrās un aizkustinošās ziņģes.

«Atpūta" 278. 1930. g.

Veinberg, M., Dr. Rīgas pilsētas latviešu skolu

skolēnu veselības stāvoklis pag. mācības ga-

dā. «Mūsu Nākotne" 19. 1925. g.

Velmers, K. Rīgas pilsētas Mežaskola. «Pašval-

dības Balss" 3. 1930. g.

Vērotājs. Ap Rīgas pilsētas 4. ģimnāziju. «Au-

dzinātājs" 11. 1930. g.

Vičs, A. Rīgas pašvaldības skolas. (Par pabal-
stu nepieciešamību vidus- un pamatskolām).

«Latvis" 2963. 1931. g.

Vičs, A. Rīgas pilsētas skolu vēsturiskā gaita.

«Rīgas skolas Latvijas patstāvības pirmajos

gados" 1925. g.

Vičs, A. Rīgas skolu izbūves plāns. «Latvis"
317. 1922. g.

Vičs, A. Skolu apstākļi Rīgā. «Latvis" 306.

1922. g.

Videnieks, K. Audzināšanas jautājumi Rīgas pil-
sētas skolu valdē. «Mūsu Nākotne" 23. 1929.

V[idenieks,] K. Dažas ziņas par Rīgas sko-

lām. «Mūsu Nākotne" 13./14. 1929. g.

Videnieks, K. Grūti jautājumi Rīgas pilsētas
skolu valdē. «Mūsu Nākotne" 15. 1930. g.

Videnieks, K. Rīgas pilsētas skolu valdē. «Mū-

su Nākotne" 20. 1929. g.

Videnieks, K. Rīgas skolu valdes noteikumi

klases audzinātājiem. «Mūsū Nākotne" 11./12.
1927. g.

Vitenbergs, F. Bērnu dienas Rīgā. «Mūsu Nā-

kotne" 12. 1922. g.

Walter, Roderich. Die deutschen Schulen m Ri-

ga. «Deutscher Bote" Rigaer Wahl-Ausgabe
24. Mārz. 1931.; «Riga am Sonntag" 192.

1931. g.

Statistika. ledzīvotāji.

—ais. Rīgas rūpniecība. (Statistika). «Darbs" 1.

1921. g.

—js. Dzīves dārdzības divu gadu statistika Rī-

gā. «Brīvā Zeme" 165. 1921. g.

nl. Zāhlung der Einwohner, der Grunstūcke,
Gebāude und Wohnungen der Stadt. «Riga-
sche Rundschau" 280. 1924. g.

pm. Zur Bev6lkerungsbewegung Rigas im Jahre
1921. «Rigasche Rundschau" 8. 1922. g.

Adelheim, R., Dr. Der Weltkrieg und die Be-

volkerungsbevvegung m Riga. „Wochenschrift

fūr Stadt und Land" 2. 1920. g.

[Bulmerincq, E. Dr.] Dr. E. Bulmerinks. ledzī-

votāju kustība Rīgā 1929. g.. Arī vācu va-

lodā. «Rīgas pilsētas stat. biroja gada cet.

pārskats" 2. 1930. g.

[Bulmerincq, Ernst von, Dr,] Dr. E. Bulmerinks.

ledzīvotāju tautība un dabīgā kustība Rīgā
no 1926.—1930. g. Arī Vācu valodā. «Rīgas

pils. stat. biroja gada cet. pārskats" 6.-7.

brtn. 1931. g.

Bulmerincq, Ernst von, Dr. Rigas Bevolkerungs-

bevvegung m 1929. «Rigasche Rundschau"

205., 206. 1930. g.

Ceichners, Alfr. Rīgas iedzīvotāju mirstības ta-

bele. «Ekonomists" 1./2, 1925. g.

Dzimstība un mirstība Rīgas pilsētā 1928. g.

(Rīgas pils. statistiskā biroja ziņojums). «Val-

dības Vēstnesis" 29. 1929. g.

Dzimstības pamazināšanās Rīgā — nopietns tau-

tas ļaunums. «Latvis" 278.-279. 1922. g.

Dzīves dārdzības divu gadu statistika Rīgā. «Vie-
nots Spēks" 5. 1921. g.

Iz iedzīvotāju statistikas Rīgā. 1916.—1920. g.

«Latvijas Vēstnesis" 63. 1920. g.

ledzīvotāju kustība Rīgā. «Latvijas Sargs" 4.

1921. g.; «Latvijas Vēstnesis" 211. 1922. g.;

«Valdības Vēstnesis" 60., 69, 217. 1928. g.

ledzīvotāju kustības statistika par Rīgas pilsētu
1929. g. I. pusgadā. «Valdības Vēstnesis" 191.

1929. g.

Kocers, J., Dr. Pašnāvības statistika Latvijā un

Rīgā pirms kara, pa kara laiku un pēckara

gados. «Latvijas Ārstu Žurnāls" 7./8. 1930.g.

Kreics, J. Brīdinoša statistika. (Dzimstību sama-

zināšanās Rīgā). «Ticība un Dzīve" 10. [11.]

1923. g.

Pfaern,] H. Die Bevolkerung Rigas und der

Krieg. «Rigasche Rundschau" 98. 1920. g.

Paern, H. Cost of Living m Riga. «The Lat-

vian Economist" 10. 1922. g.; «The Latvian

Economist" L/2. 1924. g.
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Paerns, H. Mirstība Rīgā 1919. g. «Ekono-
mists" 10. 1920. g.

Paern, H. The Population of Rīga and the

War. „The Latvian Economist" 2. 1920. g.

Pfaern,] H. Rigaer Bildungsverhāltnisse. «Ri-

gasche Rundschau" 94. 1920. g.

Paerns, H. Rīgas iedzīvotāji 1921. g. «Jau-

nākās Ziņas" 279. 1921. g.

Paerns, H. Rīgas iedzīvotāju skaits. «Ekono-

mists" 8. 1921. g.

P[aern,] H. Rigas Nationalitāten. «Rigasche

Rundschau" 123. 1920. g.

Paern, Herbert. Rigas volkische Entfaltung. «Ri-

gasche Rundschau" 57. 1922. g.

Paerns, H. Rīgas iedzīvotāju dabiskā pavairo-
šanās. «Jaunākās Ziņas" 54., 55. 1922. g.

Paerns, H. Rīgas iedzīvotāji un karš. «Balti-

jas Vēstnesis" 96., 98. 1920. g.; «Ekonomists"

7. 1920. g.

Paern, H. Rigas Wachstum. (ledzīvotāji). «Ri-

gasche Rundschau" 279. 1921. g.

Paerns, H. Rigas Wachstum. Die Volkszāhlung
am 10 Februar 1925. «Rigasche Rundschau"

12. 1925. g.

Pfaern,] H. Die Sterblichkeit m Riga. «Riga-
sche Rundschau" 164. 1920. g.

Paerns, H. Tautas skaitīšanas izredzes Rīgā.

«Jaunākās Ziņas" 11. 1925. g.

Das Resultit der Stadtvvahkn m den einzelnen

Bezirken. «Rigasche Rundschau" 62. 1922. g.

Rīdzinieku mirstība un dzimstība 1928. gadā.

«Jaunākās Ziņas" 28. 1929. g.

Rigas Bev6lkerungsbewegung nach den Daten

des Rigaer Standesamtes. «Rigasche Rund-

schau" 33. 1923. g.

Rīgas pilsētas dzīve skaitļos. «Pašvaldības Balsa"

4. 1931. g.

Rīgas rūpniecība 1923. g. (Statistika). «Arod-

nieks" 14. 1924. g.

Rozentāls, E., Dr. Vai latvieši Rīgā kļūs mi-

noritāte? «Jaunākās Ziņas" 292. 1929. g.
S. Der Kino- und Theater-Besueh m Riga im

Jahre 1921. „Rigasche Rundschau" 152. 1922.

Schrenck, B. v. Der Geburtenruckgang m Ri-

ga — c ine Volksgefahr. «Rigasche Rundschau"

159., 160. 1922. g.

Schvvartz, Ph., Dr. Das heutige Riga. (Par ie-

dzīvotāju daudzumu). «Rigasche Rundschau"

87. 1924. g.

[Slevv, Benj. Dr] /I-p B. 3hb. KaK

jkhbvt h vMupaiOT b Pūre. «CeroflHH" 294.

1925. g.

Skujenieks, M. Pārgrozības Rīgas iedzīvotāju
nacionālā sastāvā. (Pēc tautas skaitīšanas zi-

ņām febr. 1930. g.). «Jaunākās Ziņas" 102.

1930. g.

Skujenieks, M. Rīgas iedzīvotāju tautība. «Iz-

glītības Ministrijas Mēnešraksts" 6. 1925. g.

Skujenieks, M. Rīgas iedzīvotāju tautība un pa-

valstniecība. «Valdības Vēstnesis" 161. 1921.

—St. Dzīvokļu statistika Rīgā. «Sociāldemo-
krāts" 31. 1922. g.

Š., B. Pūra b nbi(ppax. «Cero/iira 89.

1930. g.

Šrenks, B. Dzimstības samazināšanās Rīgā un

viņas cēloņi. «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts" 7. 1922. g.

Šrenks, B. ledzīvotāju kustība Rīgā pa kara

laiku. «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 8.

1923. g.

Šrenks, B. Rīgas pilsētas statistiskās valdes di-

rektora Herberta Paerna piemiņai. «Pašval-

dības Balss" 9. 1928. g.

Tautas skaitīšanas resultāti Rīgā. «Baltijas Vēst-

nesis" 140. 1920. g.; «Brīvā Zeme" 141.

1920. g.

PAPILDINĀJUMS

1. Dažas grāmatas 1931. g. un 1932. g.

iznākušās lidz 1. jūlijam.

Aidnik, Ervvin-Erhard. Chronik des Loblichen

Amtes der zunftigen Zimmerleute und Bau-

meister zu Riga. 1732. zur 200-Jahrfeier 1932.

(Illūstr. Zusammengestellt und verfasst von

Ervvin-Erhard Aidnik.) Riga, [1932.1 Zimmer-

Amte der St. Johannis-Gilde zu Riga. 126 -|-

(2) lpp. -ļ- tilta plāns.

Firmenregister der Stadt Riga fur das Jahr 1932.

Offizielle Ausgabe. [Rigā, 1932. g.] Herausg.

vom Rigaschen Handelsamt. 196 lpp.

Noteikumi par darbvedību Rīgas pilsētas iestādēs.

Apstiprināti Rīgas pils. valdes sēdē 31. dcc.

1929. g. Rīgā [1930. g.ļ. 31 lpp.

Noteikumi Rīgas pilsētas administratīvas robe-

žās ierīkojamām elektrības ietaisēm. Rīgā,
1932. g. 102 lpp. -[- Plāni.

Rīgas pašvaldības darbinieku arodbiedrības bēru

fonda instrukcijas, pieņemtas pilnā biedru sa-

pulcē 3. febr. 1929- gadā. Rīgā, 8 lpp.

Rīgas pilsētas dome. «Haushaltsplan der Stadt

Riga fur das Rechnungsjahr 1931." (Saīsināts.)

[Rīgā, 1931. g.ļ. Izd. Rīgas pilsētas valde.

22 lpp.

Rīgas pilsētas dome. Rīgas pilsētas budžets 1931.

gadam. (Saīsināts.) [Rīgā, 1931. g.ļ. Izd. Rī-

gas pilsētas valde. 22 lpp.

Rīgas pilsētrs dome. Rīgas pilsētas domes kār-

tības rullis un pilsētu pašvaldības likums. Rī-

gā, 1932. [Izd. Rīgas pilsētas valde.]. 86 -(-

(2) lpp.
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Rīgas pilsētas domes sēžu protokoli 1932. g.

Nr. I—ls -ļ- Pilsētas valdes paskaidrojumi un

priekšlikumi.

Rīgas pilsētas elektrības tarifi. Pieņemti Rīgas

pils. domes sēde 1929. g. 24. okt. un publi-

cēti uz pilsētu nolikumu 82. panta pamata.

<Sk. «Vaid. Vēstn." 1929. gada 27. XI- Nr.

269">. Rīgā, 11930. g.ļ. 12 lpp,

Rīgas pilsētas firmu un tirdzniecības-rāpniecības

uzņēmumu saraksts par 1932. gadu. Oficiāls

izdevums. [Rīgā, 1932. g.]. Izd. Rīgas Pil-

sētas valdes tirdzniecības nodaļa. 204 lpp.

Rīgas pilsētas krājkase dib. 1832. gadā. 1832.

-1932. g. (Illūstrēts.). Rīgā, 1932. g. 26 lpp.

-ļ- diagrammas.

Rīgas pilsētas statistiskā biroja gada ceturkšņa

pārskats. Vierteljahrsberieht d. Statistischen

Amtes d. Stadt Riga. Burtn. 9. janv. — marts.

1932. g. 23 lpp.

Rīgas pilsētas valde. Pārskats par Rīgas pilsē-
tas ieņēmumiem un izdevumiem. [9. gads].
1930. gadā. 407 -ļ- (1) lpp,

Rīgas pilsētas valde. Rīgas pilsētas uzņēmumu

nodaļas elektrības ietaišu pievienošanas no-

teikumi. (Illūstr.). Rīgā, 1931. [Izd. Uzņē-

mumu valde.]. 96 lpp. -[- (8) lapas šemas.

Rīgas pilsētas valde. Statistiskā gada grāmata.
5. izd. 1929—1930. [Rīgā, 1931. g. Izd. Rī-

gas pilsētas valde]. Ģīmetne -ļ- XVII -ļ-
(1) -f 275

Rīgas pilsētas valdes darba nodaļas sabiedrisko

darbu nozares darbības iekārta. Rīgā, 1930. g.

16. lpp.

Rīgas tirdzniecības un rūpniecības adrešu grā-

mata. Sakārtota pec nozarēm. Rigaer Han-

dels- und Industrie-Adressbuch. Nach Bran-

chen geordnet. A/rpecHan KHura phjkckhx

Toproßwx h npoMbinuieHHbixnpeflnpHHTMH no

OTpaCJIHM.

Neoficiāls izdevums. Rīgā, [1. gads.ļ. 1931.

un 1932. g. «Argus" (8) -f 250 -f (22) lpp.

Rīgas plāns. Rīgas plāns (ar ielu sarakstu).

Rīgā, [1932.]. Izd. «Argus". 15 -4- (1) lpp.,

plāna mērogs 1:22500.

Simanovičs, Fedors un Otto Lagzdiņš. Valdības

un Rīgas pašvaldības rīkojumi un noteikumi

par labierīcību un kārtību Rīgas pilsētā. Ro-

kas grāmata policijas darbiniekiem, tirgotā-

jiem, rūpniekiem un namsaimniekiem. Sastā-

dījuši: Rīgas prefekta palīgs F. Simanovičs,
Rīgas pref. vec. darbv. Oftto] Lagzdiņš. (Neo-
ficiāls izd.). Rīgā, [1932. g.]. 160 lpp.

Spekke, Arnolds. Prof. A. Speke. Ķēniņa Ste-

fana ienākšana Rīgā un cīņas par Doma baz-

nīcu. Rīgā, 1932. g. (B. a.). 49 -4- (1) lpp.

2. Rīgas pilsētas domes vēlēšanu

brošūras 1931. g.

Asaris, Hermanis. Latvijas galvas pilsēta Rīga
un viņas nākotnes uzdevumi. [Rīgā,] 1931. g.

Rīgas Latviešu Biedrības Nacionālās Politikas

Nod. izdevums. 16 lpp.

Kam rūp Rīgas labklājība balso par: Tirgotāju,
rūpnieku un amatnieku sarakstu Nr. 15. Rīgā,
[1931. g.]. Velēšanu biroja izd. 16 lpp.

„Kas jāpanāk Rīgas pašvaldībā?" un

«Saimnieciskais Centrs" Nr. 5.

Rīgā, [1931. g.] 6. lpp.

Katoļu kandidātu saraksts Nr. 7. Reigas katoļu
centrālos vēlēšonu komitejas vēlēšonu pro-

gramma uz Reigas pilsātas dumi 1931. g. Rīgā

[1931. g.ļ. 7 lpp.

Ko Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļa ir veikusi

pēdējos trijos gados. Rīgā, 1931. g. Izd.

Demokrātiskais Centrs. 8. lpp.

Pērkons, ž. inž. Kā tikt Rīgā pie labākas dzī-

ves. Rīgā, [1931. g.]. 16 lpp.

Ošiņš, Alberts. Kas sakāms par Rīgas saimnie-

cību? [Rīgā,] 1931. g. Demokrātiskā Centra

izd. 15 lpp.

Rīgas pilsētas skolas sociāldēmokratu vadībā.

pilsētas domes velētāju

Rīgā, 1931. g. Rīgas Latviešu Na-

cionālās Politikas Nodaļa. 16 lpp.
Strādnieku cīņas fronte pret apvienotu lielkapitā-

listu un sociāldēmokratu, darba ļaužu izman-

tošanas politiku Rīgas domē. Rīgas pilsētas
saimniecība un domes arodnieku frakcijas

darbības pārskats. 1931. g.

28. un 29. marta vēlēšanās kreisās strādn. sa-

raksts ir 26. [Rīgā, 1931. g.]. 32 lpp.

Štāls, P. T. Ko Rīgas pilsētas domes namsaim-

nieku frakcija darījusi un darīs nekustamas

mantas īpašnieku stāvokļa uzlabošanai. Rīgā,

1931. g. Miera, kārtības un ražošanas apvienī-
bas izdevums. 47 lpp.
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