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vēsture

Melita Svarāne

SaimnieciSkā dzīve Rīgā 18. gadSimtā 
un 19. gadSimta Sākumā  

Veidojot izstādi “Vēsturnieks arhīvā – Dr. hist. Melitai Svarānei 100”, viņas 
meita Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente Dagnija 
Svarāne norādīja uz vairākiem viņas rīcībā esošiem Melitas Svarānes publikāciju 
un referātu manuskriptiem gan rokrakstā, gan mašīnrakstā. Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs nolēma atlasīt kādu no tiem publicēšanai 
“Latvijas Arhīvu” žurnālā.

Daļa nepublicēto materiālu veltīta Rīgas vēsturei, jo, strādājot kopā ar Teodoru 
Zeidu (1912–1994), bija iecerēta grāmata par Rīgas vēsturi no viduslaikiem 
līdz 20. gadsimtam, kas netika sagatavota līdz publicēšanai, jo T. Zeids nomira. 
M. Svarāne bija vākusi materiālus un gatavojusi nodaļas par Rīgas politisko, 
saimniecisko un kultūras dzīvi Rīgā 18. un 19. gadsimtā.

Publicēšanai izvēlēts M. Svarānes manuskripts “Saimnieciskā dzīve Rīgā  
18. gadsimtā un 19. gadsimta sākumā”, jo tas skar tēmu, kas ir maz pētīta. 
Tekstam trūkst zinātniskā aparāta, tomēr ir skaidrs, ka tas balstīts uz Rīgas rātes 
un vairāku tiesu – tirdzniecības un amatu tiesas, ķemerejas un bāriņtiesas – avotu  
un dvēseļu revīziju sarakstu studijām. Par to liecina citas M. Svarānes publikācijas 
par tēmām, par kurām šī žurnāla numurā rakstījis Dr. hist. Muntis Auns. Tekstam 
veikti nelieli redakcionāli labojumi, personām ar iniciāļiem pēc iespējas atrasti 
vārdi, dažiem – dzimšanas un miršanas gadi, bet citādi tas atstāts nemainītā 
veidā. 

Anita Čerpinska
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tirdzniecība

Rīgas bagātības pamats 18. gs., tāpat kā agrāk, bija Rīgas tirgotāju 
monopols tirdzniecībā starp izejvie lu ražošanas apgabaliem Austrumos – 
poļu, lietuviešu, krievu un pat ukraiņu zemēm – un salīdzinoši rūpnieciski 
attīstītajām val stīm Rietumos. 18. gs. ilgstoša miera apstākļos starptau tiskajai 
tirdzniecībai bija labvēlīgi nosacījumi, tā nepārtrauk ti paplašinājās par spīti 
jaunceltās Pēterburgas konkurencei. Rī gas tirgotāju aktīvā bija tradicionālie 
sakari ar Rietumeiropas valstu firmām, sevišķi no Hanzas pilsētām. Parasti 
par tirdzniecības attīstības rādītājiem min Rīgas ostu apmeklējušos kuģus. 
To skaits pieauga no 147 vidēji gadā pirmajā desmitgadē pēc kara (1711.– 
1720. g.) līdz 869 gadsimta pēdējā desmitgadē (1791.–1800. g.).

Preču sastāvs, ko Rīgas tirgotāji eksportam saņēma no pie gādes rajoniem, 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadsimtiem nedaudz mainījās. Pirmajā vietā, 
tāpat kā agrāk, palika kaņepāji, ko pa Dau gavas ūdensceļu piesūtīja galvenokārt 
no baltkrievu zemēm, linus pieveda lietuviešu un Vidzemes zemnieki. 18. gs. 
ievērojami paplašinājās tirdzniecība ar meža materiāliem. Pieauga mastu, 
ozolkoku, baļķu, dzirnavu spārnu eksports cauri Rīgai. Šajā gadsimtā gandrīz 
visas Eiropas valstis mastus un citus kuģubūves materiā lus saņēma cauri Rīgai. 
Mastu kokus pludināja pat no Dņepras vidusteces rajoniem. Rīgas tirgotājiem 
bija savi tradicionālie piegā dātāji – lielo mežu īpašnieki.

Daudzi 18. gs. pazīstami lieltirgotāji savus tirdzniecī bas namus bija 
dibinājuši jau 17. gs. un vadīja tos bieži tri jās paaudzēs visu 18. gadsimtu. 
Tādi bija Cukerbekeri, Bulmerinki, Bērēnsi, Krīgeri, Bērensi fon Rautenfeldi. 
18. gs. tirgotā ju pirmajās rindās izvirzījās Grāves, Švarci, Krīgeri, Zengbuši, 
Blankenhāgeni. 18. gs. otrajā pusē ar Rīgas ievērojamajiem namniekiem sekmīgi 
konkurēja ārzemju firmas – Viljams Kollīns, Georgs Rennijs, J. [Džeimss? –  
A. Č.] Kamings, tāpat “Gretheds, Fentons un kompānija”. Pēc vēsturnieces  
V. Pētersones aprēķiniem, šī grupa 1769. gadā ekspor tēja 28 % izvedamo preču 
cauri Rīgas ostai. Šo firmu nodroši nājums ar finansēm, sakariem un informāciju 
par konjuktūru Rie tumu tirgos deva tām iespēju iegūt un paturēt šo nozīmīgo 
stā vokli Rīgas tirdzniecībā. Ne Rīgas, ne ārzemju firmas nebija specializējušās 
kādā atsevišķā preču jomā, bet tirgojās ar kaņepājiem, liniem, mastu kokiem, 
rudziem u.c. Taču tirdzniecībā ar kaņepājiem angļu firmas pārspēja Karls 
Bērenss, Aleksandrs Gotšalks Zengbušs, Eberhards un Mihaels Bulmerinki, 
Vilhelms Blankenhāgens u.c.
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18. gs. pēdējos gados tomēr beidza pastāvēt daži lielie tirdzniecības nami. 
1789. gadā nomira K. Bērenss, un viņa firma beidza pastāvēt. Daļa kapitāla 
ieplūda Ādama Švarca (1740–1800) uzņēmumos, jo abu dzimtu pārstāvji 
atkārtoti savā starpā bija precējušies. K. Bērensa atstātais mantojums – māja 
Mārstaļu ielā, muižiņa Āgenskalnā, noliktavas Peitavas ielā, pļavas pie Hapaka 
grāvja, tirdzniecības kapitāls, kustamā manta – kopsummā bija 110 309 
albertdālderu vērtībā.

Bērensu ciltstēva Hansa Bērensa celtā muižiņa Āgenskalnā jau viņa mazdēla 
Karla dzīves laikā pārgāja Švarcu īpa šumā, kas to savai dzimtai saglabāja vēl  
20. gadsimtā. Bērensu dzimtas pēcnācēji 18. gs. beigās ieņēma atbildīgus 
posteņus Rīgas pārvaldē, palaikam dzīvoja ārpus Rīgas un tirdzniecībā nepiedalī
jās.

Cukerbekeru firma beidza pastāvēt pēc 1812. gada kara, tās pē dējais pārstāvis 
Tomass Cukerbekers nomira 1826. gadā kā biržas mākle ris un Baižkalna 
papīrmanufaktūras īpašnieks.

Firmas “Eberhards un Mihaels Bulmerinki” īpašnieks Gotfrīds Bulmerinks 
nomira 1813. gadā. Viņa namus Lielajā Ķēniņu un Grēcinieku ielā, četras 
noliktavas, vasaras mītni un kapitālus novērtēja par 331 904 sudraba rubļiem. 
Mantojuma dokumenti rāda, ka G. Bulmerinks plaši nodarbojies kā baņķieris. 
Bulmerinku dzimta dzīvoja Rīgā vēl 20. gs. 20. gados. Viņu vidū bija nozīmīgi 
inteliģences pārstāvji. Gotfrīda Bulme rinka dēls Eberhards Mihaels 1850. gadā 
ziedoja 20 000 sudraba rubļu Mārtiņa baznīcas celšanai Pārdaugavā. Augusts 
Mihaels Bulmerinks (1859–1933) ir publicējis ļoti svarīgus Rīgas vēstures 
dokumentus.

Zengbušu pēcnācēji pievērsās rūpniecībai. Karls Gustavs Zengbušs (1843–
1925) bija korķu fabrikas īpašnieks un muzeja eksponātu krāšanas entuziasts. 
Viņa brālis Oskars bija Rīgas Biržas komitejas priekšsēdētājs.

Pirkšanas un pārdošanas operācijas Rīgā notika galvenokārt navigācijas 
sezonā. Mēnesis pēc ledus iziešanas bija vajadzīgs strūgām un plostiem, kas 
līdz Rīgai mēroja tālu ceļu pa mazām upītēm un lielajām upēm – Dņepru un 
Daugavu.

Tirgotāji lietas ar preču pieņemšanu, nosūtīšanu un jaunu līgumu slēgšanu 
kārtoja biržā un savos kantoros, bieži arī tirdzniecības tiesā, bet preces parasti 
nodeva nosūtītāja faktori un pieņēma tirgotāja komiji vai dēli. Praktisku darbu 
preču izkrau šanā, transportēšanā uz šķirošanas vietām, preču tālākā apstrādē 
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un nogādāšanā līdz noliktavām vai kuģiem veica Rīgas tirdzniecī bas palīgamatu 
locekļi – Rīgas latviešu turīgākais slānis.

Tirdzniecības palīgamatiem arī piemita viduslaikos izveido tais monopoltipa 
korporācijas raksturs. Amata locekļu skaits bi ja noteikts, tāpat noteiktas 
bija viņu veicamās tirdzniecību ap kalpojošās operācijas un atlīdzības likme 
par tām. At līdzība amatam pienācās arī tad, ja tirgotāja algoti cilvēki bi ja 
strādājuši amatam piekritīgu darbu. Amatu kompetences un atlīdzības likmes 
izstrādāja tirdzniecības tiesa, rūpīgi raugo ties, lai amata locekļi nekļūtu “pārāk” 
turīgi un neatkarīgi, un tās apstiprināja Baltijas ģenerālgubernators. Jaunus 
locekļus amatā uzņēma tikai pēc ilgākas pārbaudes kāda tirgotāja uzņēmumā 
vienkāršākos darbos un zvēresta nodošanas. Vairākums amatu darbo jās kā 
vienota korporācija, reizi divos gados vēlēja vadību – aldermani. 18. gs. otrajā 
pusē to pārdēvēja par eltermani. 

Ienākumi ar maz izņēmumiem gāja kopīgā kasē. Pēc norēķinā šanās ar 
algādžiem, kas tika nodarbināti gandrīz katra amata veicamos darbos, un dažādu 
izdevumu samaksas tos sadalīja ama ta locekļiem. Eksportpreču plūsmu cauri 
Rīgas ostai vadīja tirdz niecības palīgamati, katrs savā noteiktā jomā.

Plostus un strūgas Ķengaragā sagaidīja 25 enkurnieku amata locekļi ar 
pašiem piederošām laivām, smagiem enkuriem un tauvām un kopā ar algādžiem 
vai ģimenes locekļiem nogādāja strūgas pēc tirdzniecības tiesas norādījuma ar 
karodziņiem apzīmētās vietās Daugavas krastā. Plostus novadīja pie Daugavas 
salām. Enkurnieku uzdevums bija novērst drūzmēšanos un eventuālus nelaimes 
gadīju mus.

Ar strūgu precēm darbojās 60 liģeru, 40 kaņepāju kulstītāju un 24 kaņepāju 
saiņotāji. Pēdējā amatā kā vienīgajā strādāja po ļi un krievi. Liģeri nogādāja 
atvesto preci svaru mājā, kur to pieņēma 12 linu un kaņepāju šķirotāji. Šo 
nodarbošanos parasti uzticēja kādiem nabadzībā nonākušiem namniekiem.

Šķirotāja vadībā kaņepāju kulstītāji žāvēja mitros stiebrus, attīrīja tos no 
pakulām un spaļiem. Saiņotāju amata locekļi kaņepājus saaukloja lielās ķīpās, 
turklāt tā, lai no saiņojuma varē tu noteikt kaņepāju un linu piederību zināmai 
šķirnei vai kvali tātei.

Sāls un labības mērītāju amats, ko 18. gs. otrajā pusē izveidoja no sālsnesēju 
brālības, mērīja no Rietumiem importēto sāli un no Daugavas augšteces, 
Vidzemes un Kurzemes ievesto labību. Šajā amatā bija 60 locekļu, un tas 
pastāvēja līdz 1869. ga dam, kad Rīgā preču mērīšanas vietā ieviesa svēršanu.
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Ar Daugavas salās pievestajiem kokmateriāliem darbojās mastu un ozolkoku 
šķirotāja amata locekļi. Viņi bija augstas klases speciālisti, paši šķiroja un vadīja 
atsūtīto kokmateriālu apstrā di. Mastu šķirotāju un ozolkoku šķirotāju amatos 
nebija daudz meistaru – ozolkoku šķirošanas amatā 18. gs. bija 13–16 meistari, 
mastu šķirotāju amatā – 6–10, toties daudz zeļļu – 30 un vairāk. Daļa zeļļu 
visu mūžu palika šajā kārtā, taču viņu stāvoklis ievē rojami atšķīrās no Mazajā 
ģildē apvienoto amatu zeļļiem, kas vairākumā gadījumu dzīvoja meistaru 
mājā un aprūpē. Mastu un ozolkoku šķirotāji bija turīgākie Rīgas latvieši. Viņi 
saņēma la bu atalgojumu par koku šķirošanu un apstrādi Daugavas salās, ko pēc 
norēķināšanās ar algādžiem un zeļļiem un izdevumu nomaksas sadalīja savā 
starpā. Ziemās mastu šķirotāji brauca uz tāliem mežiem izlūkot mastiem un 
kuģubūvei derīgus kokus un vadīt to pirmapstrādi. Par to katrs mastu šķirotājs 
personīgi saņēma at līdzību no mežu īpašnieka. Šo darbu veica arī amata zeļļi uz 
tādiem pašiem noteikumiem, līdz ar to viņu materiālais stāvok lis atļāva viņiem 
dzīvot savos namiņos kopā ar ģimeni.

Tirgotājiem starp amatu meistariem un zeļļiem bija savas uzticības personas. 
Tām tika izsniegts avanss norēķiniem ar mežu īpašniekiem. Daudzkārt mežu 
īpašniekam kā jau aristokrātam trū ka naudas, tāpēc paredzētā naudas atalgojuma 
vietā meistariem un zeļļiem tika “uzdāvināts” kāds masts, ar ko šķirotājs, zināms, 
prata rīkoties. Tirgotāji šo paražu centās izskaust, taču tas vāji izdevās, jo uz 
Rīgas mastu šķirotāju prasmi noteikt mastiem visnoderīgākās egles paļāvās visas 
pasaules kuģubūvētāji. Rīgas domskolas rektoram Karlam Filipam Mihaelam 
Snellam (1770–1787) pat bija aizdomas, ka viņiem piemīt neatdarināma un 
noslēpumaina izveicība šajā jomā. Matīsam Šteinhaueram un viņa dēlam Jānim 
bija piešķirts kroņa mastu šķirotāju nosaukums, Danielam Šteinhaueram un 
Andrejam Dalbiņam lielkņaza Pētera vārdā – lielkņaza Silēzijas un Holšteinas 
komercijas komisāra nosaukums. Taču Rīgas namniekos viņus neuzņēma un 
iesaistīties tirdzniecī bā liedza.

Pēc preču šķirošanas, zināmas apstrādes un iesaiņošanas tālāk līdz kuģiem 
tās novadīja pārcēlāju amats. Tam nebija tiešu priekšnieku. Šī amata locekļi 
bija vispatstāvīgākie. Pārcēlāju amata 50 locekļiem pašiem piederēja uz ķīļa 
būvētas buru laivas un nelieli kuģīši – bordingi, dažiem pat vairāki. Tādā 
gadījumā viņi algoja bordingu vadītājus. Algoti laivas kalpi parasti bija katrā 
laivā un bordingā. Bordingu tilpnēs bēra labību, laivās lādēja linsēklu un kaņepju 
mucas, linu un kaņepāju ķīpas. Preci rūpīgi nosedza ar brezentiem. Preču 
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pārvadāšana uz kuģiem bieži ievilkās līdz rudens vētrām vai līdz pirmajam 
ledum. Laivas ar vi sām precēm vairākkārt nogrima vai iesala ledū. Sākās 
ilgstošas prāvas starp tirgotājiem un pārcēlāju amata locekļiem atbildī bas 
noteikšanai par zaudējumiem. Ja nevienas puses vainu vai nerēķināšanos ar 
draudošām briesmām nevarēja pierādīt, pārcēlājs sedza laivas un tirgotājs – 
preces zaudējumus. Pārcēlāji atšķirī ba no citiem tirdzniecības palīgamatiem 
paši norēķinājās ar tirgo tājiem un saviem algotajiem palīgiem. Pārcēlāji bija 
lepni par saviem privātīpašumā piederošajiem upju satiksmes līdzekļiem.  
1798. gadā pārcēlāji sāka dumpoties pret jauno reglamentu, kas pa redzēja 
pārcēlājus pakļaut jaundibināmam kantorim un saņemt no tā uzdevumu 
stāties rindas kārtībā kāda tirgotāja rīcībā. Nesas kaņas turpinājās dažus gadus, 
līdz 1801. gada 10. aprīlī pārcēlāji ar eltermani Jēkabu Raņķi priekšgalā citu 
turīgāko pārcēlāju Tomasa Sēļa, Kārļa Kreša un Jēkaba Kalniņa pavadībā ieradās 
ķemerejas tiesā, kam pārcēlāju amats bija padots, un paziņoja, ka ne var, ne grib 
sa kārtot laivas jaunajai tirdzniecības sezonai. Ķemerejas tiesa at teicās apstiprināt 
jaunievēlēto eltermani senai pārcēlāju dzimtai piederīgo Jēkabu Raņķi, bet viņa 
vietā apstiprināja T. Sēli, kas tāpat piederēja senai pārcēlāju dzimtai un arī bija 
nepa devīgs.

Lielākā amata locekļu daļa pārtrauca darbu no 27. maija līdz 24. jūnijam, 
viskarstākajā darba laikā. Daļa pārcēlāju paziņoja, ka izstājas no amata cerībā 
strādāt patstāvīgi. Tirgotājiem pre ču nosūtīšana bija jāsteidz, kuģi reidā gaidīja, 
un tirgotāji sā ka līgt no amata izstājušos pārcēlāju laivas. Ķemerejas tiesai tomēr 
izdevās piespiest pārcēlājus nostrādāt 1801. gada tirdzniecī bas sezonu pēc jaunā 
reglamenta.

1802. gada 24. februārī 24 pārcēlāji iesniedza ķemerejas tie sā pašrocīgi vācu 
valodā rakstītu amata sanāksmes protokolu, kas pauda sapulces dalībnieku 
viedokli, ka jauno reglamentu viņi nepieņems, “un tā paliek”. Divdesmit pārcēlāji 
parakstīja šo dokumen tu ar roku, četri pavilka krustus.

1. aprīlī pārcēlāji iesniedza līdzīgu paziņojumu Vidzemes gu bernatoram, 
argumentējot ar cilvēktiesībām un īpašuma svētumu. Tātad apgaismības 
gadsimtā ierastā terminoloģija bija nonākusi līdz Rīgas latviešu elitei. Amata 
vārdā T. Sēlis lūdza atcelt no dibināto kantori, tirgotāja iecelto grāmatvedi un 
laivu iznomāša nu rindas kārtībā, jo tas kavē Daugavas kuģinieku saimniecisko 
uzņēmību.

Vidzemes guberņas valde bija īsti satraukta par “neapvaldī tā tonī bez 
vismazākā respekta” sacerēto iesniegumu, taču meklē ja kompromisu, nosakot, 
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ka grāmatveža vietā laivas un bordingus tirgotājiem dalīs amata eltermanis. 
Bet tas atteicās saņemt kan tora atslēgas. Ķemerejas tiesa piesprieda amata 
vadībai T. Sēlim un J. Kalniņam 48 stundu aresta un draudēja nodot kriminālajai 
tiesai, ko 26. augustā arī izdarīja. Amata locekļi kriminālo sodu uzskatīja par 
nepieļaujamu negodu, un Sīmanis un Jēkabs Raņķi sāka sarunas par guberņas 
valdes reskripta izpildīšanu, ja atbrīvos T. Sēli un J. Kalniņu. Uz laiku konflikts 
bija noregulēts, laivu un bordingu iznomāšana tika ievērota, vairāk gan formāli. 

Faktiski pārcēlājiem briesmas draudēja no citas puses. Vietniecības laikā 
(1783.–1796.  g.) tirgotājiem bija atļauts pārvadāt pre ces ar savām laivām 
vai bordingiem. Lielās ģildes tirgotāji šīs piešķirtās tiesības saglabāja, un  
1799. gadā eksportfirmai “K. R. Reimerss” piederēja jau četri bordingi, 
firmām “T. Cukerbekers un Kleins” un “Brāļi Bulmerinki” – pa diviem. Cik 
ļoti pārcēlā ji 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā tiecās darboties patstāvīgi, 
izrauties no viduslaikos radušās korporācijas ietvariem, 19. gs. 20.–30. gados 
situācija bija cita. Tirgotāju konkurence izvērtās plaša, eltermanis T. Sēlis 
veltīgi prasīja aizliegt tirgotājiem turēt bordingus. 1816. gadā nodibinātā 
Rīgas Biržas komiteja orientējās uz brīvo konkurenci un nedomāja at jaunot 
tirdzniecības palīgamatu monopoltiesības. 1820. gadā pārcē lāju amatā bija 
vairs tikai 20 locekļu. Tirgotājs Georgs Vilhelms Šrēders jau bija iegādājies  
12 upju transporta līdzekļus. 1851. gadā pār cēlāju amats likvidējās.

Tirdzniecības palīgamata locekļi, kas darbojās ar eksportprecēm to 
nosūtīšanas pēdējā fāzē, bija 40 loči. Viņu uzdevums bija ievest kuģus no reida 
Daugavgrīvā, Bolderājā vai, ja ūdens dziļums atļāva, Rīgas ostā. Loču darbs 
bija vissmagākais. Turklāt loču amatu vadīja loču komandieris, parasti krievu 
armijā dienējis vācietis, un nesaskaņas starp komandieri un amata locekļiem bija 
nepārtrauktas. Loču darbā lietotās laivas piede rēja amatam, par darbu saņemtā 
atlīdzība tika dalīta “uz galviņām”. Bolderājā atradās novērošanas tornis, no kura 
dežurējošais locis sekoja kuģu kustībai reidā. Loči bija trūcīgākais tirdzniecības 
palīgamats, turklāt bieži viņi bija dzīvības briesmās un padoti aroda slimībām. 
Šajā amatā vakances dažkārt palika neaizpildītas.

18. gadsimts bija Rīgas tirdzniecības palīgamatu ziedu laiks. Jau 19. gs. 20.– 
30. gados iezīmējās to saimnieciskās nozīmes un garantētā atalgojuma lejupslīde. 
Cēlonis tam bija gan pakāpeniska monopolu likvidēšana saimnieciskajā dzīvē 
vispār, gan tehnikas sasniegumi. Buru kuģus sāka nomainīt tvaikoņi, mazinā
jās pieprasījums pēc mastiem, buru laivas sāka aizstātā velkoņi un galve 
nais – Daugavas bīstamo ūdensceļu, kas prasīja izveicī gus un drošus vīrus 
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preču transportā, aizstāja 1861. gadā atklā tais dzelzceļš, vispirms starp Rīgu 
un Daugavpili.

19. gs. gaitā tirdzniecības palīgamati beidza pastāvēt. Liģeru amatam 19. gs. 
20. gados pievienoja kaņepāju kulstītājus, gadsimta otrajā pusē tas kļuva par 
nesēju arteli. Mastu šķirotāju amats beidza pastāvēt 1875. gadā. Kuģus loču 
amata locekļu vietā sagaidīja ostas ierēdņi. Enkurnieku amatu likvidēja 19. gs. 
80. gados.

Taču pretrunām pilnajā 18. gadsimtā iesīkstējušās saim nieciskās dzīves 
tradīcijās lauzās jaunas vēsmas – konkurence, kultūras un ideoloģijas jomā 
apgaismība, veidojās un pastāvēja Rīgas brīvo latviešu nami bieži vien ar kuplām 
ģimenēm. Daži latvieši iekļuva tirgotājos, nedaudzi uzsāka rūpniecisko ražo
šanu.

Ievērojamākajiem amata locekļiem piederēja mājas pat 3000 dālderu, vēlāk 
sudraba rubļu vērtībā un vairāk. Klīversalā bija 1786. gadā mirušā mastu 
šķirotāja Jāņa Georga Purīša nams 3800 albertdālderu vērtībā. Par mastu 
šķirotāja Jāņa Dammes namu 3000 albertdālderus 1787. gadā samaksāja Rīgā 
namnieka tiesības iegu vušais tirgotājs Fjodors alias Frīdrihs Savins. Mastu 
šķirotājam Jānim Mesteram Maskavas priekšpilsētā Daugavas krastā piederēja 
īpašums 3640 dālderu vērtībā, arī apmēram 2 ha liela grunts, ko viņš bija pircis 
ar ķīlas tiesībām no fon der Pāleniem.

Kad vietniecības iekārta pavēra ceļu Rīgas latviešiem tirdz niecībā, III ģildē 
kapitālus pieteica mastu šķirotāji Dāvids Kalniņš, Mārtiņš Dumpis, Eberhards 
Ķerbers, Jānis Mesters un Kaspars Damerovskis, ozolkoku šķirotāji Jēkabs Klūge, 
Jānis Kaupe, Vilhelms Stumbrs un Fricis Undups. Trešajā ģildē nodokļus mak
sāja arī viesnīcnieks Jānis Riekstiņš un tirgotājs Jānis Bless.

Mastu šķirotājs un vēlāk III ģildes tirgotājs Dāvids Kal niņš (1736–1808)  
savu dēlu Miķeli skoloja Silēzijā Niskijas hernhūtiešu mācību iestādē un pēc tam 
deva iespēju studēt medi cīnu Erlangenē, kur viņš 1802. gadā ieguva doktora 
grādu acu sli mībās. Kalniņa nams uz mūrēta pamata, kārniņiem apjumts, ar 
man sarda izbūvēm 4000 albertdālderu vērtībā nenodega, jo tik tālu nesniedzās 
1812. gada ugunsgrēka liesmas. Uz šo namu vēl 19. gs. vidū pavadīt vasaras 
brauca viņa mazmeitas – Virtembergas hercogienes leibmediķa Miķeļa Kalniņa 
(Michael Kallin) meitas.

Otrajā ģildē nodokļus maksāja koktirdzniecības uzņēmums “Jānis Heinrihs 
Muiželis un kompānija”, kurā bija arī viņa brālis Albrehts Muiželis. 1801. gadā 
Jānis Heinrihs un 1807. gadā Albrehts pieteica savus kapitālus I ģildē. Jānis 
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Heinrihs tirdzniecību drīz izbeidza un pārcēlās uz tirdzniecības rezultātā 
iegūtajām muižām Viļņas guberņā. Viņa dēls Rīgā dzimušais Kārlis Justs Dāvids 
Muiželis (1799–1843) bija veterinār medicīnas profesors Viļņas universitātē. 
Jāņa Heinriha celtais elegantais nams Zunda teritorijā sākotnēji nonāca brāļa 
Albrehta īpašumā, pēc tam tas piederēja Albrehta kompanjona Jāņa Mestera 
(1753–1805) meitai Juliānei Frīderikei, Vidzemes civilgubernatora sekretāra 
Johana fon Meiera sievai. Albrehta Muižeļa īpašumus izpostīja karš, un viņa 
firma beidza pastāvēt. Turpretim bijušais mastu šķirotājs ķīmijas profesora 
Dāvi da Hieronīma Grindeļa tēvs turpināja tirgoties līdz nāvei 1814. gadā.

Līdztekus eksportpreču pieplūdumam pa Daugavas ūdensceļu lauk
saimniecības ražojumi Rīgā ienāca gan muižu, gan zemnieku vezumos pa zemes 
ceļiem, galvenokārt ziemās – no Kurzemes labī ba, no Vidzemes, Lietuvas lini, 
no Baltkrievijas kaņepāji. Zem nieku preces uzpirka tā sauktā zemnieku tirgotāju 
grupa, kam šajā jomā bija piešķirtas privilēģijas. Viņiem piederēja iebraucamās 
sētas, dažiem pat vairākas, piemēram, Samuēlam Justusam Fīlicam tādu 19. gs. 
bija pat desmit. Katrai sētai bija savs nosaukums latviešu vai krie vu valodā, lai 
zemnieki tās varētu atcerēties, piemēram, Ērglis, Dzērve, Mēness, Раškа, Drug 
u.c. Tirgotāji, pārkāpjot noteiku mus, uz ceļiem izsūtīja tā sauktos pierunātājus, 
kas zemnieka vezumu apzīmēja ar sava principāla sētas nosaukumu. Šādu 
rīcību par sodā mu atzina gan 1765. gada, gan 1826. gada noteikumi. Ar 1824. 
gada tirdzniecības likumu formāli tika likvidēts zemnieku tirgotāju korpo
rācijas monopols, un šīs nozares tirgotāju skaits pakāpeniski auga. Tā bija 
ļoti izdevīga tirdzniecības joma, jo prasīja maz kapitālieguldījumu un ātri 
vairoja tirgotāja bagātību. Bija tirgotāji, kas guva galvu reibinošus panākumus. 
Pie tiem piederēja Rīgas kalēja dēls Ēlerts Nikolajs Pfābs (1776–1866), kas 
1809. gadā kā III ģildes tirgotājs nopirka muižiņu Ganību dambja rajonā par 
5200 dālderiem, bet 19. gs. 40. gados viņam kā I ģildes zemnieku ražo jumu 
uzpircējam Rīgā, iekšpilsētā, piederēja namīpašumi 75 970 sud raba rubļu vērtībā. 
Zemnieku pierunāšanas aizliegumu atcēla 1853. gadā, kad tas bija zaudējis savu 
nozīmīgumu, jo daudzi zemnieki paši šajā laikā bija lauku ražojumu uzpircēji 
un arī pārējie bija iepazinuši Rī gu un tās tirgotājus.

Eksportējamo izejvielu straumei pretim plūda imports ar Rietumeiropas 
izstrādājumiem un pārtikā lietojamiem produktiem, kas nebija iegūstami Baltijas 
teritorijā. Importa preču pievedums 18. gs. palielinājās līdz 1782. gadam, kad 
tika ieviesti jauni muitas tarifi galvenokārt tām precēm, ko ražoja manufaktūras 
Krievijā. Importpreču lielākajai daļai augstākais pievedums Rīgā bija no  
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1776. līdz 1782. gadam. Turklāt Rietumeiropā 18. gs. nogalē normālu 
saimniecisku darbību trau cēja revolūcija un kari.

Tā kā Rīgā nebija nevienas tekstilmanufaktūras, tika ie vesta vadmala 
no Anglijas un Holandes – vīriešu un mazākā mē rā arī sieviešu apģērbiem. 
Patēriņam Rīgā, kā arī Kurzemes un Vidzemes pilsētās ieveda linaudumus no 
tiem pašiem liniem, ko bija audzējuši Daugavas augšteces un Vidzemes zemnieki. 
Linaudumus rīdzinieki izlietoja gultas un galda veļai, apģērbiem, mīksto mēbeļu 
pārvalkiem, gultu aizkariem. Pašas bagātākās ģimenes šim nolūkam lietoja arī 
ievesto damastu. Turīgās rīdzinieku mājās palagus, spilvendrānas un salvetes 
skaitīja dučiem. Kokvilnas audumus ieveda ievērojami vairāk nekā linaudumus. 
Rīdzinieki ģērbās katūna, flaneļa un sarža tērpos. Kokvilnas audumus piegā dāja 
Anglija un Holande. No šīm pašām zemēm nāca samts, zīds, atlass galvenokārt 
dāmu apģērbiem, bet damasta vestes kungi uzskatīja par nepieciešamām svinīgos 
gadījumos. Visu audumu pie vedums, ieskaitot kokvilnas zeķes un lakatus, pēc 
1782. gada daudz kārt samazinājās.

Rīdzinieki tāpat kā agrāk centās iepirkt piparus, mandeles, kanēli, apelsīnus, 
citronus un rīsus. Šīs preces Rīgai piegādāja Pireneju pussalas valstis. Arī kafijas 
pieaugums izturēja jauno muitas nodevu, bet, tāpat kā cukurs, neizturēja kara 
periodu. Kafijas malkošana bija izplatījusies ne tikai smalkajā vācu sa biedrībā, 
to cienīja arī turīgākās latviešu ģimenes. Labākajos gados Rīgā ieveda līdz  
200 000 kg kafijas un ap trim mil joniem kilogramu cukura.

Vīni tradicionāli nāca no Reinas un Mozeles krastiem, taču pamazām ieviesās 
Spānijas un Portugāles vīni. No Rietumiem ieve da arī alu, kaut to darīja gan 
Rīgā, gan muižās.

No divām pusēm Rīgā ienāca tabaka un dzelzs. Tabakas lapu imports 
pieauga no Krievijas. Tas liek domāt, ka ta bakas patēriņā arvien vairāk 
iesaistījās vienkāršie Rīgas iedzīvotāji. “Smalkās” tabakas pievedums no 
Rietumiem maz mainījās. Dzelzi 18. gs. pirmajā pusē ieveda tikai no Zviedrijas, 
turpretim gadsimta otrajā pusē palielinājās dzelzs pievedums no Krievijas. 
No Rietumvalstīm ieveda arī metāla izstrādājumus – naglas, adatas, sprādzes, 
instrumentus u.c., jo 18. gs. Rīgā ne bija metālapstrādes manufaktūru. Ļoti garš 
un piedzīvojumiem bagāts bija izkapšu ceļojums no Nirnbergas cauri Lībekai 
uz Rīgu (1738. g. 4000 gabalu), ko steidzīgi izpirka un aizveda uz Balt krieviju, 
Lietuvu, Vidzemi un Kurzemi.

Bagātajiem un trūcīgajiem bija nepieciešamas nozīmīgākās importa preces – 
sāls un siļķes. Sāls 18. gs., tāpat kā agrāk, nāca no Francijas, bet šī gadsimta beigās 
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par sāls piegādātāju Rīgai un plašai tās apkārtnei kļuva Spānija un Por tugāle. Sāls 
imports turpināja pieaugt līdz 1791. gadam. Siļķes 18. gs. pieveda galvenokārt no 
Zviedrijas. Tās arī mēroja tālu ceļu uz Rīgu un cauri tai pie zemniekiem Balti jā 
un Daugavas augšteces iedzīvotājiem. Rīgā ar lauksaimniecības produktiem 
ieradušies zemnieki pretim saņēma sāli un siļķes un dažkārt kādu kokvilnas 
lakatu, ko tirdzniecībai izdevīgākos gados Rīgā ieveda desmitiem tūkstošu.

Importa preces transportēja galvenā kārtā ormaņu amata lo cekļi, skaitā ap 
20, ko parasti sauca par ormaņu saimniekiem. Viņiem pašiem piederēja divi 
līdz četri zirgi, dažiem pat seši. Tos vadīja algoti pajūgu vadītāji. Ormaņi, tāpat 
kā pārcēlāji, saņēma at līdzību tieši no pasūtītāja. Ormaņi darbojās vairākās 
paaudzēs – Krūzes, Ķīši, Ceipes, Filipi, Sablovski, Heniņi, Greiļi (agrāk Kreiļi). 
19. gs. sāka veidoties transporta firmas, piemēram, Jānim Ceipem piederēja jau 
15 zirgi un 22 dažāda tipa rati un ragavas gan kravu, gan pasažieru pārvadāšanai. 
Ormaņi uzturēja sakarus ar tālām pilsētām – Pēterburgu, Karalaučiem u.c.

Vīnu un citus šķidrumus mucās novietoja pagrabos algādži sešu vīna nesēju 
amata locekļu vadībā. Šis amats, tāpat kā liģeri, 19. gs. otrajā pusē pārtapa par 
nesēju arteli.

19. gadsimta pirmajā pusē Rīgas eksporttirgotājiem bija jā iztur sīva 
konkurence ar valdības protežēto Pēterburgas eksportostu. Gadsimta sākumā 
Rīgas osta darījumu ziņā ieņēma otro vie tu aiz Pēterburgas, bet, gadiem ritot, 
to izkonkurēja Odesa.

Jautājumā par Rīgas eksporta tālāku attīstību dziļas dom starpības bija 
starp Lielo ģildi un 1816. gadā nodibināto Rīgas Biržas komiteju. Lielo ģildi 
veidoja pārsvarā II un III ģildes tir gotāji, kuri dedzīgi aizstāvēja gadsimtos 
iesakņojušos kārtību – namnieku monopoltiesības preču eksportā un obligāto 
preču šķi rošanu Rīgā. Pirmās ģildes tirgotāji, kas grupējās ap Biržas komite ju 
un kurus atbalstīja ģenerālgubernators Filips Pauluči, bija ieintere sēti preču 
straujākā plūdumā cauri Rīgas ostai, ierosināja obligā to preču šķirošanu Rīgā 
atcelt, jo viņu firmas vārds esot pietiekama garantija preču kvalitātei. Lielā ģilde 
turpretim valdības iestādēs rosināja pārtraukt Biržas komitejas darbību. Šim 
iero sinājumam valdība nepiegrieza vērību.

19. gs. nozīmīgākās eksportētājas bija angļu firmas – jau 18. gs. pazīstamās 
“Mičels un kompānija”, “Kamings, Fentons un kompānija”. Priekšplānā izvir
zījās angļu firma “Ka rijs, Kārtijs un Hejs”. 18. gs. Džons Hejs (1740–1818) 
tirgojās kompānijā ar T. Cukerbekeru un ieguva savā īpašumā K. Bērensa celto 
vasaras mui žiņu Āgenskalnā. Ievērojamākās vietējās eksportfirmas bija “Brā ļi 
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Hili”, “G. V. Šrēders un kompānija”, “Vērmans un dēls”. Arī Vērmanu dzimtai 
jau 18. gs. piederēja eksportfirma. 19. gs. tās pārstāvis Johans Kristofs Vērmans 
(1784–1843) veiksmīgi saistīja tirdzniecību ar rūpnie cību, un Vērmanu dzimta 
izveidojās par vienu no bagātākajām Rīgā.

Preču piegādātāji – lieltirgotāji no Daugavas augšteces un tās pietekām 
pretendēja uz brīvu eksportu no Krievijas iekšējām guberņām cauri Rīgai 
uz Rietumeiropu. Par I ģildes tirgotājiem Rīgā bija kļuvuši Kuzma Aļifanovs 
un J. Hļebņikovs, un centrālā vara ar viņu prasībām rēķinājās. Rīgas muitas 
priekšnieks 1831. gadā izdeva rīkojumu, ka labību, linsēklas un kaņepju sēklas 
var kraut kuģos tieši no strūgām. Taču lini Rīgā tika šķiroti līdz 1868. gadam 
un kaņepāji – līdz 1873. gadam.

1854. gada 20. oktobra ukazs šai virzienā bija vēl nozīmīgāks. Tiesības 
tirgoties Rīgā vairs nebija atkarīgas no namnieku tie sību piešķiršanas. Taču 
tikai 1861. gada 22. novembra ukazs piešķīra tiesības brīvi eksportēt cauri 
Rīgai visus Krievijas lauksaimniecī bas un rūpniecības ražojumus. Ar šo ukazu 
Rīgas tirgotāji zaudē ja monopolu uz starpniecības peļņu starp Austrumos un 
Rietumos ražotām precēm, kas gadsimtos bija viņu lielās bagātības avots.

Sešdesmit gados pēc vietniecības iekārtas atcelšanas Rīgas tirgotājiem tomēr 
zināmā mērā bija izdevies nosargāties no krie vu tirgotāju konkurences, jo 
namnieku tiesības Rīgā varēja iegūt tikai paši bagātākie krievu tirgotāji.

Latviešu lieltirgotāju 19. gs. pirmajā pusē nebija. 18. gs. izveidojušos latviešu 
ievērojamāko firmu pēcnācēji ieplūda inteliģencē, zināmas ir nedaudz latviešiem 
piederošas vietējas nozīmes tirgotavas.

amatniecība

18. gs. pirmajā desmitgadē vēl darbojās zviedru laikos izdotie samērā 
liberālie noteikumi par amatniecī bu Vidzemē. Šo procesu pārtrauca politiskās 
varas maiņa. Zviedru valdī bas amatniecības reglaments, kas bija vērsts uz 
brīvo konkurenci amatniecībā, zaudēja nozīmi. Kara un mēra rezultātā 
daļa amatnie ku bija gājusi bojā, taču pārējie panāca, ka tā sauktajos Akorda 
punktos tika ierakstīts aizliegums palielināt cunftu skaitu. Vēl pirms oficiālā 
miera līguma noslēgšanas amatnieku cunftes sāka atjaunoties. 1719. gadā to 
bija paspējušas izdarīt 34 vācu cunftes un pieci nevācu amati. Amatu meistari 
panāca, ka dar bnīcu skaits cunftu ietvaros netika palielināts. Mazās ģildes 
locekļi cieši raudzījās, lai darbnīcas mantošanas ceļā paliktu meistaru ģimenes 
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piederīgajiem – dēliem, znotiem vai vecākajam zellim, ja viņš aprec bijušā 
meistara atraitni vai meitu.

Amatnieki – lielākā Rīgas namnieku grupa – ražoja tikai vietējam 
patēriņam  – turīgākajiem Rīgas un lauku iedzīvotājiem. Monopols savā 
ražošanas nozarē viņiem nodrošināja augstas cenas un lielu peļņu. Cunftēs 
nesastāvošie amatnieki, kas strādāja priekšpilsētu iedzīvotājiem, tika vajāti 
tāpat kā agrāk.

18. gs. cunftīgo amatnieku vidū arvien vairāk saasinājās nacionālās attiecības 
starp vāciešiem un latviešiem. Kara un sērgu laikos celtniecībā nodarbinātie 
vācu meistari un zeļļi parasti aizceļoja, tā sauktajos jauktajos amatos palika 
galveno kārt latviešu namdari un mūrnieki, taču drīz vācu meistaru skaits 
pieauga tādā mērā, ka 1732. gadā vāci nodalījās un izveidoja savu vācu namdaru 
amatu. Mūrnieku amatā 1700. gadā bija tikai trīs vācu meistari, bet 1731. gadā 
viņi jau spēja nodibināt vācu mūrnieku amatu. Vācu zeļļu skaits palielinājās 
tāda mērā, ka viņi meklēja darbu pat tā sauktajos mazajos – latviešu kurpnieku, 
drēbnieku un kalēju amatos. Vācu linu audēju amats pirmo reizi Rīga nodibinājās  
1765. gadā. Latviešu linu audēji tika izspiesti no iekšpilsētas. 18. gs. priekšpilsētās 
strādāja atsevišķi latviešu linaudēji. 

Situācija mainījās vietniecības iekārtas laikā. Sākumā grupa amatnieku 
ar galdnieku Jakobu Egeru priekšgalā cerēja iegūt politiskas tiesības, jo, kā 
redzējām, faktiskā noteikšana bija Rīgas rātei un Lielās ģildes vecajo solam. Taču 
viņu cerības neattaisnojās. Amatus Rīgas pārvaldē, tāpat kā agrāk, saglabāja 
tirgo tāji. 1785. gada amatniecības nolikums iedragāja cunftīgo amata meistaru 
monopolu savā ražošanas nozarē, un ap 500 amata meistaru kopā ar zeļļiem 
kļuva par lielāko neapmierināto grupu vietniecības laikā. Nolikums noteica 
nevis meistaru maksimālu skai tu cunftē, bet minimālo – tikai trīs līdz pieciem 
meistariem bija atļauts di bināt cunfti. Juridiski tika noārdīti nacionālie šķēršļi 
darbam amatniecībā un sarežģītais, dārgais meistara nosaukuma iegūša nas 
ceļš. Nolikums aizliedza cunftu vadībai diktēt atalgojumu par amatnieku 
veikto darbu. Katrs trīs gadus pie meistara nostrādā jis zellis varēja pretendēt 
uz meistara godu un savu darbnīcu, ja to atļāva viņa ekonomiskās iespējas.

Šī likuma ietekmē strauji auga ārpus cunftēm strādājošo amatnieku – 
vieninieku brīvmeistaru skaits. 1791. gadā Rīgā bija 19 drēbnieki ārpus cunftēm, 
bet 1793. gadā jau 72 – tikpat daudz, cik šajā laikā vācu meistaru drēbnieku 
amatā. Mazāk brīvmeistaru strādāja citās nozarēs – kurpnieku bija 12, seglinieku 
– četri, galdnieku – trīs. Pārsteidzoši liels bija frizieru skaits – četrdesmit deviņi.
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Pēc 1785. gada amatniecības nolikuma atcelšanas 1797. gadā slēgto 
cunftu sistēmu atjaunoja. 1803. gadā tieši ar amatnieku balsīm panāca vecās 
ekonomiskās un sociālās kārtības Rīgas rātes vadībā saglabāšanu, tomēr 19. gs. 
gaitā cunftu iekārta saira.

Taču ekonomiskā dzīve izvirzīja savas prasības. Jau 1804. gadā atjaunoja 
amatnieku tiesības strādāt ārpus cunftēm. Baltijas ģenerālgubernators  
F. Pauluči 1818. gadā parakstītajā “Amatniecī bas reglamentā Rīgai” apstiprināja 
amatnieku tiesības strādāt ārpus cunftēm, taču liedza viņiem piesaistīt darbnīcās 
palīgdarbaspēku. Reglaments veicināja meistara skaita pieaugumu cunftēs, 
atviegloja zeļļiem pārbaudi un samazināja izdevumus meistaru tie sību iegūšanas 
procesā.

19. gs. sākumā cunftu skaits bija palielinājies no 33 līdz 44 (1802. g.), un 
šāds skaits saglabājās visā šī gadsimta pir majā pusē. Meistaru skaits šajā laika 
posmā pieauga no 651 1802. gadā līdz 1011 1858. gadā. Pēc Rīgas amatniecības 
vēsturnieces Ā. Zeidas aprēķiniem, 18. gs. 60.–80. gados uz 46 pilsētas 
iedzīvotājiem bi ja viens cunftes meistars, 18. un 19. gs. mijā uz – 47, bet 19. gs. 
50. gadu beigās – uz 72 iedzīvotājiem. Tā ekono miskās attīstības gaitā cunftu 
amatniecības nozīme mazinājis, līdz 1866. gada 4. jūlija likums pasludināja 
amatniecības un rūp niecības brīvību. Cunftes zaudēja publiski tiesisko rakstu ru 
un kļuva par amatnieku brīvprātīgām organizācijām.

Daļa Rīgas amatnieku jau 18. gs. orientējās uz uzņēmuma paplašināšanu un 
zeļļu skaita palielināšanu. Mūrniekiem 18. gs. bija atļauts turēt septiņus zeļļus. 
Pilsētas būvmeistaram bija atļauti 16 zeļļi. 19. gs. sākumā lielāku skaitu zeļļu 
no darbināja arī namdari, miesnieki un kalēji. Drēbnieki atkarībā no veiksmes 
turēja no viena līdz septiņiem zeļļiem. Maizniekmeistars Karls Fīlics no zeļļiem 
bija atteicies, bet strādāja kopā ar dēlu, nodarbināja trīs mācekļus un 13 no 
dažādiem lauku novadiem Rīgā ienākušus kalpus. Smalkādu izstrādāšanas 
meistars G. Brigers 1830. gadā strādāja ar 18 zeļļiem un pieciem kalpiem.

Cunftu amatmeistaru peļņa monopolsistēmas laikā visumā bija nozīmīga. 
1834. gada revīzijā Rīgas iekšpilsētas 2. daļā cunftu nodokļu maksātāju kopā 
bi ja pierakstīti 358 maksātāji. Šajā kopā tika ierakstīti amatnieku dēli un zeļļi. 
Mūra nami piederē ja tikai 27 procentiem. Turīgāko amatnieku nami bija lētāki 
par tirgotāju namiem, taču arī tie bija apdrošināti par ievērojamām summām. 
Par 2000–5000 sudraba rubļiem namus bija apdrošinājuši 35 amata meistari,  
par 5000–10 000 rubļiem – 44, par 10 000–14 000 rubļiem – 14, bet trīs amat 
nieki – mūrnieki I. Krūts un J. Šrēders, krāsotājs K. Tīss – sa vus namus 
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apdrošināja par 15 000–19 000 sudraba rubļiem. Atslēdzniekam Frīdriham 
Sie kam (Seeck), kas sevi par latvieti neatzina, piederēja vairāki nami 48 000 
rubļu vērtībā.

Cita tipa dokumenti – bāriņtiesas protokoli – rāda, ka vai rāki nami bija 
apgrūtināti parādiem. Galdniekmeistars P. H. Krons apdzīvoja namu Zirgu 
ielā, ko pēc viņa nāves 1810. gadā novērtēja par 7138 albertdālderiem, taču 
nams kopā ar kustamo mantu nese dza viņa parādus. Nedaudz labāks stāvoklis 
bija 1805. gadā miru šā galdniekmeistara Andreja Gregera mantiniekiem. 
Viņa četristabu mā ju Ķēniņu ielā novērtēja par 3350 albertdālderiem, taču 
atrait nei, lai to paturētu, bija jānomaksā parādi 2000 albertdālderu vērtībā. 
Neviens kreditors nepretendēja uz vācu kurpniekmeistara Johana Holmberga 
(miris 1782. g.) namīpašumu Peitavas ielā ar septiņām is tabām, kambariem un 
divistabu māju ar saimniecības ēkām Stabu ielā.

1817. gadā nomira Mazās ģildes eltermanis Johans Heinrihs Šturcs. Viņa 
māju kopā ar stalli novērtēja uz 12 322 sudraba rubļiem, parādu kopsumma bija 
11 266 sudraba rubļi. Tie bija iz tērēti vecākā dēla teoloģijas kandidāta Ādama 
Heinriha Augusta skološanai. Otrs dēls Heinrihs Burhards palika tēva amatā 
par zelli.

Par 95 sudraba rubļiem ūtrupē pārdeva linu audēja Miķeļa Ozoliņa namiņu 
ar trūcīgu inventāru Maskavas priekšpilsētā.

Cunftu amatniecībā galvenais darbaspēks bija zeļļi, kuru skaits divas līdz 
piecas reizes pārsniedza meistaru skaitu. Arvien vairāk pieauga zeļļu skaits, kam 
nebija izredžu jebkad kļūt par darbnīcas vadītājiem. Patriarhālās attiecības starp 
meistariem un zeļļiem vairs nepastāvēja. Zeļļu interesēs bija amatā nodarbināto 
zeļļu un mācekļu skaita ierobežošana. 18. gs. to centās īstenot uz Rīgas latviešu 
iedzīvotāju rēķina. Vairāku cunftu statūtos meistariem bija atļauts līgt tikai 
vācu tautības zeļļus. Šāds aizliegums veicināja samērā augstas darba algas 
saglabāšanos un zeļļu pretestības pieaugumu.

Daļa zeļļu, sevišķi vietējie, bija zināmā mērā atraisīju šies no meistaru 
aizbildniecības, dzīvoja patstāvīgi ģimenēs un dažkārt savos namiņos. Turpretim 
daļa, varbūt pat lielākā daļa, turējās pie viduslaikos izveidotajām zeļļu dzīves 
tradīcijām. Zeļļu godu viņi vērtēja augstu, uzskatīdami savu kārtu par se
višķu iedzīvotāju kategoriju, kuras dzīvesveids un privilēģi jas ir pastāvējušas 
vairākus gadsimtus, un tā tam jābūt. Vanderēšanas rezultātā zeļļi jutās kā vienota 
saime Ziemeļeiropā. Zeļļiem bija sakari ar vācu, zviedru un pat dažu poļu 
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pilsētu zeļļiem. Rīgā viņi faktiski bija svešķermenis. Cara valdība 1825. gadā 
vanderēšanu daļēji ierobežoja. 1852. gadā Krievijas pavals tniekiem aizliedza 
ceļošanu aiz Krievijas robežām.

18. gs. vidū krasi saasinājās pretišķības starp meis tariem un zeļļiem. Visasāk 
tās izpaudās zeļļu streikos, kas va rēja izraisīties meistara neapdomāta vārda vai 
kādas pļaukas dēļ. Streikiem, protams, bija arī nopietnāki, zeļļu dzīvi bū tiski 
skaroši iemesli. Taču no 23 zeļļu streikiem 18. gs., kuru cēloņi ir zināmi, tikai trīs 
izraisījās, prasot algas paaugstināšanu, un pieci – darba laika saīsināšanu. Piecos 
gadījumos zeļļi protes tēja pret “amata necienīgu” zeļļu pieņemšanu darbā, trijos 
gadī jumos zeļļi cīnījās par zeļļu organizāciju neatkarību no meis tariem. Streiki 
vairākkārt pārauga vienas cunftes ietvarus. Streiki sākās par netradicionāli 
organizētām ādmiņu amata zeļļa bērēm, par precētu zeļļu pieņemšanu darbā 
ādmiņu amatā.

Zeļļu streiki reizēm nopietni traucēja rīdzinieku dzīvi. 1842. gada decembrī 
maiznieku zeļļi atstāja rīdziniekus neēdušus. Kāds maizniekmeistars atlaida zelli 
pirms nolīgtā laika. Saskaņā ar paražām zellim pienācās alga par pusgadu uz 
priekšu. Meistars atteicās to maksāt. Visu maiznieku zeļļi pārtrauca darbu un 
devās uz krogu dzīrot. Kāds Pārdaugavas krogs bija zeļļu seviš ķi iemīlēts. Viena 
no zeļļu prasībām streikošanas laikā bija viņu dzīrošanas tēriņu samaksa. Zeļļus 
sardzes pavadībā aizveda uz amatu (jeb ķemerejas) tiesu, taču zeļļi nepiekāpās. 
Maiznieku amata veczelli un trīs aktīvākos aģitatorus ieslodzī ja cietumā. 
Meistars piekāpās, un pilsētnieki pēc pāris dienām saņēma maizi.

Varkaļu zeļļiem streiks beidzās bēdīgāk. Astoņas dienas viņiem bija jāpavada 
cietumā. Pēc tam viņi tika izraidīti. 1742. gadā apcietināja 67 drēbnieku zeļļus, 
kas paši pēc tam Rīgu atstāja un panāca, ka Rīgā neieradās no Lībekas izsauktie 
skroderzeļļi.

Vietniecības laikā zeļļi streikoja galvenokārt saistībā ar viņu seno tradīciju 
neievērošanu. Zeļļi neatzina 1785. gada amatniecības nolikumu, kas faktiski 
nozīmīgi atviegloja zeļļu stā vokli, bet neuzskatīja zeļļus par privileģētu kārtu. 
Par smagu apkaunojumu viņi uzskatīja amata zeļļu pielīdzināšanu vienkāršiem 
algādžiem.

Lielākais zeļļu streiks 18. gs. norisinājās no 1788. gada 25. augusta līdz 
21. septembrim. Iegansts bija divu mūrnieku zeļļu paturēšana amatā, kaut viņi 
pirms vanderēšanas bija apprecējušies. Mūrniekus atbalstīja citu cunftu zeļļi, 
sākās vispārējs zeļļu streiks. Vispirms apcietināja 52 mūrnieku zeļļus, kurus  
31. augustā izraidī ja bez tiesībām atgriezties. Pārējie zeļļi rīkoja demonstrācijas, 
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un arī viņi nonāca cietumos. Meistari lūdza vietniecības valdi, tātad ne vairs 
pilsētas, bet valsts administratīvo iestādi, rūpē ties, lai zeļļi atgriežas darbā. 
Izraidītie 340 zeļļi uzturējās Jelgavā. Pēc notikušām sarunām ar meistariem un 
saņemto solīju mu ievērot zeļļu kārtas tradīcijas un godu, zeļļi lūdza vietnie cības 
valdi atļaut atgriezties Rīgā. Vietniecības valde tam pie krita, taču Rīgā netika 
ielaisti 52 mūrnieku zeļļi – nemieru sā cēji.

Turpmāk zeļļu streiki plašus apmērus neieguva. Maiznieku zeļļi dažreiz 
streikoja vienu nakti, citos amatos – vienu dienu. So lidaritātes streiku vairs 
nebija.

Kā dzīvoja zeļļi, kas faktiski bija kļuvuši par algādžiem, rāda ieraksti 
bāriņtiesas protokolos. 1804. gadā mirušā mūrniekzeļļa Paula H. Ķibeles māju 
pār deva par 3000 albertdālderiem, taču pēc parādu nomaksas manto jumā 
palika tikai 1200 dālderu. Šī, domājams, bija latviešu cil mes amatnieku ģimene, 
taču dēli bija galdnieku amata zeļļi, viens no viņiem mita Lībekā un sauca sevi 
par Kippel. 19. gs. sākumā mirušā kurpniekzeļļa Vilhelma Durbaha mājiņa 
Katrīndambī tika novērtēta par 100 sudraba rubļiem. Tā bija apmierinoši 
iekārtota un tajā bija viena uz pusi pārdalī ta, ar ģipsi apdarināta istaba, kurā 
bija četri logi un melni glazē tu podiņu krāsns. Šie zeļļi uz Pārdaugavas krodziņu 
“dzīrot” negāja, bet rū pējās par dienišķo maizi un savu dzīves telpu.

Rūpniecība

17. gs. Rīgas apkārtnē izveidojusies rūp niecība 18. gs. sākumā kara un mēra 
rezultātā bija pilnīgi sagrauta. Tā atjaunojās ļoti pamazām un pārsvarā Rīgas 
apkārtnē. Rūpniecības attīstību veicinošs faktors bija Pētera I mer kantilisma 
politika. Ar 1723. gada 3. decembra instrukciju tika noteikts, ka jebkuras kārtas 
persona var dibināt manufaktūras un fabrikas un ka ir vēlama to savstarpēja 
sacensība.

Rīgas tirgotāji un rāte tāpat kā agrāk uzskatīja rūpniecī bu Rīgā par nevēlamu. 
Visu vajadzīgo varēja ievest gan no Rietu miem, gan no Austrumiem un gūt 
peļņu. Tāds pats viedoklis, turklāt ļoti kareivīgs, bija arī amatniekiem Mazajā 
ģildē. Pamato joties uz agrāko valdnieku un Pētera I viņiem apstiprinātām pri
vilēģijām, Mazā ģilde cīnījās pret to nozaru rūpniecisku attīs tību, kas ietilpa 
viņu amatnieciskajā kompetencē. Rīgas “pilsē tas tēviem” bija negrozāms 
priekšstats, ka darbaspēks Rīgā ir dārgs. Zināms pamats šādam viedoklim bija, 
jo dzimtbūšana kavēja vie tējo lauku iedzīvotāju ieplūšanu Rīgā.

Dažu rūpniecības nozaru attīstību Rīgā diktēja pati saimnieciskā dzīve. 
Kokrūpniecības veidošanos Rīgā veicināja gan izvērstais kokmateriālu 
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eksports, gan kuģu, bordingu un liellaivu kustība Rīgas ostā. Jau 1741. gadā 
mastu šķirošanas amata meistars Jānis Šteinheuers sava tēva nomātajā teritorijā 
Iļģuciemā uzsāka kuģu un laivu piederumu izgatavošanu, arī pēc iebrau kušo 
kuģinieku pasūtījuma. 1756. gadā J. Šteinhauers ar valdības padomnieka Johana 
Kristofa Kampenhauzena piekrišanu nopirka Hermeliņa mui žu par 9000 
dālderiem, kas Gotharda Ketlera laikā bija atdalīta no pilsētas ganībām, uzcēla 
tur holandiešu tipa vējdzirnavas un uzsāka koku zāģēšanu ar trim gateriem. 
Bezvēja laikā zāģēja strād nieki ar rokas zāģiem.

60. gados Mūkusalā Mazās ģildes loceklis Jakobs Kīleveins atvēra otru 
zāģētavu. Taču Rīgas rāte nepieļāva ne vienam, ne otram pirkt kokus zāģētavas 
vajadzībām no mežu īpašniekiem, bet pavēlēja tos pirkt no Rīgas tirgotājiem. 
Tas nozīmīgi samazinā ja rūpnieku peļņu. J. Kīleveins no šī darba atteicās, bet  
J. Šteinhauers līdz mūža galam (1779. g.) un viņa pēcnācēji tiesājās ar Rī gas rāti 
par zāģētavai pievesto baļķu konfiscēšanu. Šteinhauera mantinieki vietniecības 
laikā guva uzvaru, taču lielos izdevu mus, ko prasīja tiesas process Rīgas un 
Pēterburgas justīcijas iestādēs, viņi neatguva.

18. gs. beigās Rīgas priekšpilsētās bija piecas zāģētavas kopskaitā ar  
19 gateriem. Lucavsalā un Ķengaraga zāģētavās H. Vents zāģēja ar 10 gateriem, 
pārējie bija Gotlībs Uke Podragā, E. Nindēls Ķengaragā un A. Muiželis Mūkusalā 
katrs ar trim gateriem. Mastu šķirošanas meistars A. Muiželis nopirka agrāko 
Kīleveina īpašumu un apvienoja kokzāģēšanu ar kokmateriālu tirdzniecību. 
Vietnie cības laikā viņa kā latvieša tirdzniecisko darbību nevienam ne bija tiesību 
ierobežot.

Tālāko kokrūpniecības attīstību kavēja kontinentālā blokāde un Napoleona 
kari. Uz Angliju sūtīt kokmateriālus bija aizliegts no 1807. līdz 1812. gadam. 
Kokrūpnieki meklēja ceļus gan uz Pireneju pussalu, gan Eiropas centru.  
A. Muiželis pārdeva kokmateriālus Napoleona armijai Prūsijā. 1812. gada lielajā 
ugunsgrēkā salās un Pārdaugavas krastos sadega uzkrautie komateriāli, tika 
postītas zāģētavas. Vairāku zāģētavu īpašnieki bankrotēja, arī A. Mui želis.

Pēc kara kokrūpniecība iegāja jaunā fāzē. 1819. gadā Sarkandaugavā Rihards 
Hants (Hunt) nodibināja ar tvaiku darbināmu kokzā ģētavu. Dēļu eksports no 
Rīgas ievērojami pieauga. R. Hants ļoti noteikti centās paplašināt rūpniecību. 
Viņa kapitāla lielākā daļa bija ieguldīta fabrikas attīstībā. Viņa dzīvojamā nama 
vērtība bija tikai 16 % kopīgajā nekustāmajā īpašumā. Pēc R. Hanta nāves 
(1833. g.) J. K. Vērmans nopirka viņa zāģētavu kopā ar tur pat nodibināto 
metālrūpniecības uzņēmumu.
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Sarkandaugavas augštecē no 1766. līdz 1773. gadam pastāvēja 
Kristiāna  Konrāda  Rāves (1734–1803) akciju sabiedrības formā dibinātā 
kuģubūvētava. Šajos septiņos gados tika uzbūvēti deviņi kuģi, taču Rīgas 
tirgotāju intere se par šo uzņēmumu zuda. Viņi bija cerējuši, ka ar pašu būvētiem 
kuģiem vestām precēm būs 25 % muitas atlaide, taču izrādījās, ka Krievijas 
valdība to attiecināja tikai uz pirmo šīs būvētavas kuģi.

Sešdesmit gadus Rīgā darbojās cukura pārstrādes uzņēmumi ar strau ju 
izrāvienu Napoleona karu laikā, kad Rietumeiropā ražošana bi ja paralizēta, un 
pakāpenisku lejupslīdi 19. gs. pirmajā pu sē. Manufaktūras strādāja ar ievestām 
izejvielām. 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā tā bija viena no ievērojamākajām 
rūpniecības nozarēm gan strādnieku skaita, gan rubļos izteiktās produkcijas 
ziņā.

Pirmā cukura pārstrādes uzņēmuma dibināšanu ierosināja mi nētais  
K. K. Rāve, kurš 18. gs. 60. gados bija nodarbojies ar kuģubūvi Sarkandaugavā. 
K. K. Rāve bija viens no progresīvākajiem namniekiem Rīgā. Viņš kopā ar otru 
cukurrūpniecības attīstīšanas entuziastu Jakobu de Broinu un tā zno tu pilsētas 
galvu vietniecības laikā Heinrihu Štrauhu atbalstīja rūpnie cības brīvu attīstību.

K. K. Rāve kopā ar dēlu Jonanu Georgu 1784. gadā nodibināja ak ciju 
sabiedrību ar 40  000 albertdālderu pamatkapitālu, kas dalī jās akcijās pa  
500 dālderiem un bija sadalīts deviņiem akcionāriem. Dividende sākamā bija 
5 procenti. Akciju sabiedrību vadīja J. G. Rāve, tās direktori bija G. K. Šeimanis 
un J. de Broins. Uzņēmums drīz kļuva populārs, un akcijas sāka pirkt personas, 
kas tā lu stāvēja gan rūpniecībai, gan tirdzniecībai.

Napoleona kari un 1811. gada muitas noteikumi, kas aizliedza cukura 
rafinādes ievešanu Krievijā, radīja ļoti labvēlīgu situā ciju straujai cukura 
ražošanas un peļņas iespēju paplašināšanai. Dividendes sasniedza 10, 
18, 25 un pat 50 % ieguldītā kapitāla. Līdz 1813. gada beigām katra akcija  
500 dālderu vērtībā bija ienesusi īpašniekam 2277 albertdālderus. Rāves cukura 
manufaktūrā strādāja 15 personas, to vidū viens meistars ārzemnieks un septiņi 
zeļļi.

Šādos apstākļos laikā no 1810. līdz 1813. gadam nodibinājās 10 cukura 
pārstrādes manufaktūras – trīs Sarkandaugavā, divas lau kos (Raunā un Allažos), 
citas Rīgas apkārtnē. Divas no tām bija organizētas kā akciju sabiedrības. No 
1811. līdz 1814. gadam cukuru veda uz Krievijas iekšējām guberņām un 
eksportēja pat uz Prūsiju. Tad stāvoklis krasi mainījās, jo muitas tarifu mainīja 
gan Prūsija, gan Krievija. No 1816. līdz 1822. gadam tika atļauta cukura rafinādes 



42 melita svarāne

ieveša na Krievijā, tādēļ cukurrūpnieki zaudēja ceturto daļu no ieguldītā kapitāla. 
Daži cukurrūpnieki bankrotēja, citi strādāja ar pārtraukumiem. Vairāki 
uzņēmumi gāja no rokas rokā. Bankrotē ja tās manufaktūras, ko uzņēmīgi ļaudis 
bija dibinājuši ar niecī gu kapitālu. Stikla apstrādes meistara Georga Heinriha 
Reimersa 1812. gadā Āgens kalnā akciju sabiedrības formā dibinātā cukurfabrika 
1816. gadā bija bankrota priekšvakarā. G. H. Reimersa bilances aktīvā bija 
manta par 49 600 sudraba rubļiem, pasīvā – parādi 179 558 rubļu vērtībā. Daži 
kreditori pieprasīja apcietināt G. H. Reimersu kā ļaunprātīgu bankrotētāju. 
Viņa manufaktūra beidza pastāvēt. Arī Sarkandaugavas Rāves cukura ražošanas 
uzņēmums likvidējās pēc tā vadītāja J. G. Rāves nāves 1824. gadā.

Ādu apstrādes manufaktūras 18. gs. Ulbrokā ar Manufaktūru kolēģijas atļauju 
dibināja krievu obroka zemnieki, taču drīz tās pārgāja tirgotāju Šeluhinu dzimtas 
rokās. Vasilijs Šeluhins 19. gs. sākumā manufaktūras vadīja vērienīgi, pirka ādas 
Baltijas guberņās un Iekškrievijā. Ulbrokā tika izstrādātas ādas gan armijas 
vajadzībām, gan smalkādas. Dzīves laikā V. Šeluhins (miris 1838. g.) mantoto 
kapitālu palielināja no 4000 līdz vienam miljonam sudraba rubļu. Jāpiezīmē, ka 
Šeluhini nodarbo jas arī ar naudas mainīšanu.

Papīra ražošanu Rīgā arī ar Manufaktūru kolēģijas atļauju uzsāka minētais 
Jānis Šteinhauers. Šim nolūkam viņš nopirka da ļu Zasumuižas un uzbūvēja 
tur Holandes tipa vējdzirnavas. Papīrdzirnavas uzsāka darbu 1765. gadā un 
apgādāja ar papīru Rīgas spiestuves, bet veikalus – ar iesaiņojamo papīru, ražoja 
arī aktu vākus. J. Šteinhauera ražoto papīru izejošiem rakstiem lietoja arī ģene
rālgubernatora kanceleja.

J. Šteinhauera manufaktūrās strādāja gan vietējie brīvie lat vieši, gan Rīgā 
iebēgušie dzimtcilvēki, kas slēpās Zasumuižas un Iļģuciema teritorijā. Daži šeit 
bija uzcēluši namiņus. 18. gs. 60. gados Rīgas landfogtijas tiesā bija vairākas 
prāvas pret Jāni Šteinhaueru par izbēgušu dzimtcilvēku pieturēšanu, kas nāca 
no Smil tenes, Blomes, Cērtenes, Braslavas, Krustpils un pat Sāmsalas. Kad 
dzimtkungu okšķeri viņiem bija uz pēdām, J. Šteinhauera ļaudis veicināja 
viņu aizbēgšanu tālāk. Par saķertajiem J. Šteinhauers piedāvāja samaksu, 
ja dzimtkungs bija uz to pierunājams. Apcietināto Cērtenes Juri ar diviem 
pieaugušiem dēliem un vēl četriem ģimenes locekļiem J. Šteinhaueram izdevās 
nopirkt, un ģimene at griezās pašu celtajā namiņā Iļģuciemā. Par izbēgušo 
sāmsalieti Kārli Lorencsonu ar kuplu ģimeni J.  Šteinhauers samaksāja  
120 dālde ru, tāpat prasīto summu par bāreni Matīsu. Jaunās sievietes bi ja 
izprecētas Rīgas brīvajiem latviešiem, līdz ar to viņas iegu va brīva cilvēka statusu.
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Savās zelta kāzās Jānis Šteinhauers atlaida brīvē savus dzimtcil vēkus, taču 
J. Šteinhauera nāves gadā (1779. g.) viņa papīrmanufaktūrā bija pierakstītas 
četras ģimenes – trīs pieauguši Lorencsoni, seši brāļi Bundiņi, atraitne Ede 
ar dēlu, kāda meitene Anne un citi – kopā 16 cilvēki. Viņi ieguva brīvību  
1792. gadā, kad tika pārdo ta manufaktūra, ko apliecina 1795. gada iedzīvotāju 
revīzijas sa raksts.

Pēc J. Šteinhauera nāves viņa mantu novērtēja par 27 000 dālde ru, to skaitā 
papīrmanufaktūra bija 6000, kokzāģētava – 7000 dāl deru vērtībā. J. Šteinhauers 
bija saimniekojis bez aizņēmumiem, taču viņa pēcnācējam Danielam Gotlībam, 
kurš bija mācījies tirdzniecību Holandē, neizdevās noturēt tēva uzsākto 
rūpniecību, jo mantojums bija dalāms diviem dēliem un septiņām meitām. 
Mantojuma daļu izmaksa apgrūtināja darbu manufaktūrās. D. G. Šteinhauers 
1792. ga dā papīrdzirnavas pārdeva. Līdz 1806. gadam tās vadīja vairākas 
personas. Tad papīra ražošana Zasulaukā izbeidzās.

1780. gadā Zosu ganībās nodibinātā papīrmanufaktūra darbo jās četrus 
gadus, Nordeķos – 11 gadus (1797.–1808. g.). Ulbrokā 1794. ga dā dibinātā 
papīra manufaktūra pastāvēja visu 19. gs. pirmo pusi.

Ķieģeļu un kaļķu cepļi vērsās plašumā ap sen zināmajiem cen triem 
Torņakalnā pie Rīgas, Ikšķilē, Dolē un Salaspilī, ko 16. vai 17. gs. bija dibinājusi 
Rīgas pilsēta vai centrālā vara. Torņakal na ķiegeļceplis pastāvēja no 16. līdz  
19. gadsimtam. 18. un 19. gs. mijā tas bija tehniski pilnveidots. Dedzināmā 
krāsns bija ar velvētiem griestiem un 24 dūmeņiem, kur vienā paņēmienā varēja 
apdedzināt 30 000 ķieģeļu. Šeit strādāja 13 ķieģeļu veidotāji.

Pēc 1812. gada Rīgas priekšpilsētu nodedzināšanas ievērojami paplašinājās 
1800. gadā Rīgā dibinātās krāsns podiņu manufaktūras. 1816. gadā šajā 
rūpniecības nozarē bija nodarbināti 46 strād nieki. Viņi izgatavoja podiņus  
630 krāsnīm. Glazētos podiņus ra žoja baltā un tumši brūnā krāsā. Pēdējie 
greznoja Rīgas sīkpilso ņu – latviešu un krievu namiņus.

Rūpniecības nozares, kas vēlāk izvērsās par vadošajām Rī gā, rūpnieciskās 
ražošanas sākumā veidojās lēni un ar grūtībām. Sevišķi tas sakāms par 
tekstilnozari. Tā kā tekstilrūpniecības strādnieku pamatkadri ir sievietes, šajā 
jomā kadru jautājumu bi ja grūti atrisināt. Rīgā ienākušās sievietes vienmēr 
varēja dabūt darbu par mājkalpotājām. Tajā laikā strādnieču statuss nekotējās 
augstu.

Jau 18. gs. pēdējos gados izveidojās sīkas kokvilnas austuves. Taču 
šī rūpniecības nozare uzplauka tikai pēc tam, kad Johans Teodors Pihlaus 
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1827. gadā nopirka Strazdumuižu. 1850. gadā tur uz 125 stellēm strādāja  
195 strādnieki.

Tieši 19. gs. 30. gados manufaktūras kļuva par fabrikām. Tajās citā pēc citas 
tika ieviesti tvaika dzinēji. 1833. gadā pēc tam, kad kādreizējā J. Šteinhauera 
Zasulauka manufaktūra bija gāju si no rokas rokā, teritoriju un ēkas nopirka 
Ādolfs Georgs Tils [Tīlo; 1789–1854. – A. Č.], un ražošanas līmenis viņa rūpnīcā 
arvien pieauga. Izveidojās nozīmīga vadmalas rūpnīca, ko darbināja ar tvaika 
dzinēju. 1849. gadā tur strādāja jau 301 vīrietis un 127 sievietes. Tvaika dzinēju 
uzstādīja arī B. Lezevica vadmalas fabrikā pie Māras dīķa.

Ļoti gausi attīstījās melnā metāla apstrāde. 18. gs. beigās vietniecības laikā 
Rīgā radās pirmie melnā metāla apstrādes sīkuzņēmumi. Tos organizēja krievu 
tautības tirgotāji. Ievērojamākā bija Fedota Grjaznova dzelzslietuve, kur no 
1810. līdz 1827. gadam strādāja 15–20 strādnieku. Tā beidza darboties līdz ar 
īpašnieka nāvi.

Metālrūpniecība par nozīmīgu nozari Rīgas saimnieciskajā dzīve kļuva 
tikai 19. gs. 30. gados, kad J. K. Vērmans nopir ka R. Hanta nodibināto, ar 
tvaiku darbināmo dzelzslietuvi Sarkandaugavā. Šajā rūpnīcā sāka izgatavot 
tvaika mašīnas, tvaika katlus, kas veicināja Rīgas rūpniecības tālāko attīstību.  
J. K. Vērmans guva ļoti lielu peļņu. Saviem dēliem viņš atstāja trīs fab rikas 
un katrai neprecētai meitai – 120 000 sudraba rubļu, kas palika ieguldīti 
uzņēmumos un no kuriem gadā varēja tērēt 5 procentus. Taču 19. gs. pirmajā 
pusē šī rūpniecības nozare, kas vēlāk kļuva par dominējošo Rīgā, attīstījās gausi. 
Fabrikas tika dibinātas un atkal slēgtas. Ļoti strauji 19. gs. 40. gados Rīgā auga 
tabakas un kor ķu rūpniecība, kur savus kapitālus ieguldīja pazīstami Rīgas 
tirgotāji – Krīgsmaņi, Bulmerinki, Zengbuši.
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Melita Svarāne

daS wiRtSchaftliche leben in Riga 
im 18. und zu beginn deS 19. JahRhundeRtS

Während der Vorbereitung der Ausstellung “Historikerin im Archiv – das 
100jährige Jubiläum von Dr. hist. Melita Svarāne” wies ihre Tochter Dagnija 
Svarāne, wissenschaftliche Assistentin am Institut für Geschichte an der Lettischen 
Universität, auf etliche überlieferte – sowohl hand als maschinengeschrie 
bene – Manuskripte zu Veröffentlichungen und Vorträgen von Melita Svarāne hin. 
Das Historische Staatsarchiv Lettlands des Lettischen Nationalarchivs beschloss, 
etliche von diesen in der Zeitschrift “Latvijas Arhīvi” zu veröffentlichen.

Ein Teil der unpublizierten Materialien hat die Geschichte Rigas zum Thema, 
weil M. Svarāne zusammen mit dem Historiker Teodors Zeids (1912–1994) ein 
Buch über die Geschichte Rigas seit dem Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert 
geplant hatte. Diese Idee wurde jedoch wegen des Todes von T. Zeids nicht 
verwirklicht. M. Svarāne hatte Unterlagen zum politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben Rigas im 18. und 19. Jahrhundert gesammelt und an den 
betreffenden Kapiteln gearbeitet.

Für die Veröffentlichung in der Archivzeitschrift wurde das Manuskript 
von M. Svarāne “Das wirtschaftliche Leben in Riga im 18. und zu Beginn des 
19. Jahrhunderts” gewählt, weil dieses Thema bisher wenig erforscht worden 
ist. Der Text enthält keinen wissenschaftlichen Apparat, jedoch ist es eindeutig 
klar, dass die Forschungsarbeit auf Dokumenten des Rigaer Rates, etlicher Rigaer 
Gerichte – Wett und Amtsgericht, Kämmerei und Waisengericht – sowie auf 
Seelenrevisionslisten basiert. Dies zeigen auch weitere Veröffentlichungen von 
M. Svarāne zu Themen, die im vorliegenden Heft der Archivzeitschrift von Dr. 
hist. Muntis Auns charakterisiert werden. Am Text wurden kleinere redaktionelle 
Änderungen vorgenommen, die Personen, die nur mit Initialen versehen 
waren, wurden nach Möglichkeit identifiziert und mit Vornamen – etliche auch 
mit Geburts und Todesjahren – versehen. Im Übrigen aber wurde der Text 
unverändert belassen.

Iesniegts 2016. gada 20. jūnijā


