
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rīgas 700 gadu jubilejas svinības 

 
 Vesels gadu simtenis mūs šķir no šajā fotoatvērumā skatāmās Rīgas, tās celtnēm un 
cilvēkiem, kuru veidolus saglabājušas vairs tikai fotogrāfijas. Mainījušās varas un valdnieki, Rīgai 
pāri gājuši divi nežēlīgi pasaules kari. Tāpēc šķiet, ka visam vajadzētu būt pilnīgi citādam, nekā 
tas bija pirms 100 gadiem. Tomēr pat paviršs ieskats Rīgas 700. oficiālās pastāvēšanas gada 
vēstures liecībās atsedz apbrīnojamas līdzības un sakritības ar mūsu šodienu tieši detaļās. 
1901. gadā tāpat kā 2001. gadā notika Rīgas Domes vēlēšanas, arī 1901. gadā svētkos skanēja 
mūzika Doma un Pētera baznīcu torņos un tika rīkota uguņošana, rūpnieki un veikalnieki laida 
tirgū preces ar Rīgas jubilejas zīmēm. 
 Rīgas 700 gadu jubileja tika svinēta tiešām vērienīgi. Jau 1899. gada aprīlī sākās 
gatavošanās Rīgas rūpniecības un amatniecības izstādei, tam uzmanīgi sekoja prese: “Rīgas 
jubilejas izstādes ēkas pieņem arvien greznāku izskatu. Kad ēku celšana tikai kā bij iesākusies, 
tad rādījās, ka visas izstādes būves būs neērtas, bez stingri apdomāta plāna, bez simetrijas un 
nekošas. Tagad izstādes laukumi atstāj pavisam citādu iespaidu. Jau ēkas uz Esplanādes laukuma 
pilnīgi apmierina skatītāju caur savu labo gaumi. Vēl vairāk aplūkotāju pārsteidz tā sauktā 
“Vecrīga” un citas būves Strēlnieku dārzā un Putnu pļavā.”1 Tā rakstīja laikraksts, kurš zināmu 
apstākļu dēļ ( par to runa būs tālāk) nekādas īpašas simpātijas pret jubilejas rīkotājiem neizjuta. 
 1901. gada 30. aprīlī par Rīgas jubilejas svinību norisi lēma Rīgas Dome, kura 
apstiprināja pilsētas valdes lēmumu par svētku sarīkošanu 22. un 23. jūnijā. Tika noteikts, ka 
svinību pirmās dienas rīts visās baznīcās būtu sagaidāms ar zvanīšanu un dievkalpojumiem, 
plkst. 12.00 dienā bija paredzēta muzicēšana Doma un Pētera baznīcu torņos, bet plkst. 7 vakarā 
braukšana ar laivām pa Daugavu un pēc tam uguņošana. Otrajā svinību dienā vienos pēcpusdienā 
tika nolikta ēdiena izdalīšana nabadzīgajiem rīdziniekiem bez maksas, bet no plkst. 4 līdz 
7 pulcēšanās svētkiem Jēkaba laukumā. Dome pieņēma arī jubilejas komitejas priekšlikumu 
dibināt 10 bezmaksas gultasvietas pilsētas un bērnu slimnīcās, pārvērst par atklātu parku meža 
gabalu pie Ķīšezera, pret ko iebilda latviešu domnieks Fridrihs Grosvalds, kurš par svarīgāku 
uzskatīja parka izveidi netālu no Pāvila baznīcas, vienprātīgi tika apstiprināts priekšlikums par 
četrklasīgas tirdzniecības skolas atvēršanu, atvēlot šim nolūkam 15 000 rubļu. Pēc garākām 
debatēm pieņēma priekšlikumu par jubilejas piemiņas medaļu izgatavošanu, diskusiju izraisīja 
jautājums, no kāda materiāla – sudraba vai bronzas – tās izgatavojamas. Jubilejas komitejai 
svētku rīkošanai tika piešķirti deviņi tūkstoši rubļu. 
 Maikapara tabakas fabrika par godu Rīgas jubilejai uzsāka jaunas papirosu šķirnes 
“Rīga” ražošanu, kuru kastīšu vāku rotāja Rīgas panorāmas skats un gadskaitļi “1201–1901”, bet 
pārdošanas cena bija noteikta sešas kapeikas par 10 papirosiem. 
 1901. gada 1. jūnijā tika atklāta Rīgas rūpniecības un amatniecības izstāde, kas bija 
iekārtota ap 40 dažāda lieluma un formas paviljonos, to papildināja meistarīgi izveidotā Vecrīgas 
imitācija, kuras fotogrāfijas redzamas šajā atvērumā, un izklaides vietas ar nosaukumiem 
“Venēcija”, “Dagomeju sādža” un “Vīnes specialitātes”. Vēl 20. gadsimta 70. gados Rīgas vēsturei 
veltītā akadēmiskā izdevumā tika uzsvērta šīs izstādes lielā nozīme Rīgas arhitektūras attīstībā.2

 Diemžēl tālaika valdošie sociālpolitiskie apstākļi un to diktētās nacionālās pretrunas 
neļāva Rīgas 700 gadu jubilejas svinībām pilnā mērā kļūt par visas tautas svētkiem. Latviešu 
sabiedrība un tās ietekmīgākie laikraksti uzsvēra, ka jubilejas pasākumi “patiesībā nav visas 
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Rīgas, bet ir Rīgas vācu pilsoņu rīkojums”, gan piebilstot, ka pasākumu veicināšana “tomēr arī 
mūsu interese”. Kā ikviena latvieša pienākums tika uzsvērta “mierīga, pieklājīga atturība no 
rīkotiem svētkiem, atturība, kura netraucē otru pusi, tik sargā pašu godu”. Īpaši bija uzsvērts, ka 
pat latviešu dziedāšanas biedrību 1901. gada jūlijā paredzētajiem koru koncertiem nav nekāda 
sakara ar Rīgas jubileju. Latviešu presē rūgtumu izsauca arī tas, ka izstādes plakāti veidoti tikai 
krievu un vācu valodā, bet Vidzemes guberņas pamatiedzīvotāju latviešu un igauņu valodā tie 
vienīgi vietumis pielipināti plakātu apakšā.3 Latvieši nebija saimnieki savā zemē, viņiem nebija 
ne savas valsts, ne galvaspilsētas. “Citkārt mūsu laucinieki no liela tāluma veduši akmeni pie 
akmens uz Rīgu, ielu bruģim, un tā savu tiesu piepalīdzējuši “vecai” Rīgai tapt jo dienas glītākai 
un dižākai. Vai viņi nav pelnījuši tik daudz cienības un atzinības, ka viņiem un viņu pēcnācējiem 
gādā ceļu rādītājus, kurus spēj izburtot un saprast arī tie daudzie latvieši, kas nemāk ne krieviski, 
ne vāciski”,4 – patiesa un pamatota pārmetuma pilni vārdi! 
 Arī tagad, Rīgas 800. gadā, pats svarīgākais uzdevums ir panākt, lai nevienam ne viņa 
trūkuma vai valodas dēļ nebūtu jāteic, ka tie nav viņa svētki. 
 
 
 
 
                                                           
1 Baltijas Vēstnesis. – 1901. – 28. apr. (11. maijs). 
2 Rīga: 1860–1917 / Atb. red. J. Krastiņš. – R., 1978. – 448., 449. lpp. 
3 Sk.: Baltijas Vēstnesis. – 1901. – 22. maijs (4. jūn.), 31. maijs (13. jūn.), 14. jūn. (27. jūn.). 
4 Turpat. – 1901. – 18. apr. (1. maijs). 
 
 
 
 

Publikāciju sagatavojis Artūrs Žvinklis,  
Aleksandra Umanovska datorreprodukcijas 
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1. att. Skats uz Rīgas dzelzceļa staciju. 1900. gads. Autors E. fon Eggerts. (79386-N). 

2. att. Daugavmalas tirgus Rīgā. 20. gs. sākums. Autors Hegenspergers. (88115-N). 

3. att. Tramvajs pie biržas nama Rīgā. Ap 1910. gadu. Autors nezināms. (88266-N). 

4. att. Ledusceļš pāri Daugavai. Ap 1910. gadu. Autors Hegenspergers. (88191-N). 

5. att. Rīgas rātsnama makets Rīgas 700 gadu jubilejas izstādē. Autors nezināms.    

(13233-P). 

6. att. Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes atklātne ar Vecrīgas maketu. (62677-N) 

7. att. Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes atklātne ar Vecrīgas maketu. (16272-P). 

8. att. Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes atklātne ar Vecrīgas maketu. (62676-N). 
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