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Raņķu dzimta 18. un 19. gadsimtā  Rīgas 
landfogtEjas tiEsas matERiālos

Rakstā aplūkoti materiāli, kas atrodami par zvejnieku un pārcēlāju, vēlāk kokzāģētavas īpašnieku 
Raņķu ģimeni Rīgas pilsētas arhīva landfogtejas (arī fogtejas) tiesas aktīs no 18. gs. beigām līdz  
19. gs. beigām. Tie skar dažādas parādu lietas, strīdus par nekustamajiem īpašumiem un visdažādākās 
Pārdaugavas iedzīvotāju ikdienas dzīves jomas. Vislielākais lietu daudzums atrasts par Raņķu 
kokzāģētavu 19. gs. 70. un 80. gados un attiecas uz strādnieku sūdzībām par nenomaksātām algām, 
to skaitā atlaišanas pabalstiem, kompensācijām par negadījumiem, kā arī savstarpējiem uzņēmēju 
strīdiem. 
Atslēgvārdi: Raņķu dzimtas vēsture, Rīgas priekšpilsētu 18.–19. gs. vēsture, kokzāģētava, 
“G. A. Ranck”, landfogtejas tiesa.

Iepriekšējie raksti par Raņķu (Ranck) dzimtu balstīti uz Rīgas rātes, 
bāriņtiesas, ķemerejas un amatu tiesas materiāliem.1 Landfogtejas materiāli tajos 
izmantoti tikai vienā gadījumā – desmit gadus ilgušā mantojuma sadales lietā, 
kas bija cieši saistīta ar bāriņtiesas dokumentiem. Šoreiz raksts balstīts pamatā 
tikai uz landfogtejas tiesas materiāliem, lai parādītu to tematisko daudzveidību 
un informatīvo bagātību, ko var sniegt šīs tiesas akti. Rīgas landfogtejas tiesai bija 
pakļautas priekšpilsētas (fogtejas tiesai – pilsēta), un tai bija ļoti plašs atbildības 
loks, ieskaitot būvniecības un zvejas uzraudzību. Tiesas aktis, no kurām katra 
attiecas uz vienu konkrētu procesu, fondā sakārtotas hronoloģiskā secībā. Lietas 
nosaukums atspoguļo tikai apsūdzētāja un apsūdzētā vārdu, pārsvarā – arī 
nodarbošanos, bet gandrīz nekad nav atšifrēts tiesāšanās iemesls. Lieta var 
saturēt ļoti bagātīgu dokumentu klāstu, kas atklāj visas tiesāšanās nianses, 
vai arī tajā var būt saglabāti tikai daži dokumenti, no kuriem var tapt skaidrs 
tikai tiesāšanās iemesls. Nepilnīgo lietu materiālus var papildināt ar datiem 
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no attiecīgā laika posma tiesas protokolu, lēmumu (Decreta) vai liecinieku 
iztaujāšanas (Scrutinium) grāmatām, tomēr ne visas no tām ir saglabājušās un ne 
par visām lietām tajās ir atrodami attiecīgie ieraksti. Rezultātā ir tiesas procesi, 
kuru norisi nav iespējams pilnībā rekonstruēt. 

Par Raņķiem landfogtejā saglabājies diezgan bagātīgs lietu klāsts, lai gan 
tas nav vienmērīgs un lielākoties attiecas uz 19. gs. otro pusi. Kā būs redzams 
izklāstā, kamēr Raņķi bija zvejnieki vai pārcēlāji, šie procesi bija saistīti ar 
strīdiem par nekustamo īpašumu, laikā neatdotiem parādiem, nesamaksātiem 
rēķiniem un dažādiem nelaimes gadījumiem, bet 19. gs. otrajā pusē lielākā 
daļa prāvu attiecas uz Raņķiem piederošo zāģētavu: strādnieku sūdzībām 
par nesamaksātu algu vai neatbilstošiem darba apstākļiem, laikā neveiktiem 
norēķiniem vai pakalpojumu apmaksu. Sarežģītas prāvas tiesa izskatīja gadiem, 
bet vienkāršas izšķīra dažu mēnešu laikā. 

sīmanis Raņķis un viņa sieva Barbara Hedviga 

Vecākās lietas, kas atrodamas par Raņķu ģimeni, attiecas uz zvejnieku 
amata eltermani un pārcēlāju amata biedru Sīmani Raņķi (1743–1814) un 
viņa otro sievu Barbaru Hedvigu (1777–1859), dzimusi Reņģīte (Rengit). Viņi 
dzīvoja Pārdaugavā, un pirmā prāva tieši skar viņu īpašumu jautājumu, atklājot 
savstarpējās attiecības vietējo iedzīvotāju vidū, no kuriem daudzi bija tā saukto 
tirdzniecības palīgamatu locekļi.

1779. gadā lietu pret Sīmani Raņķi un liģeri Matiasu Siliņu (Silling)2 sāka 
tirgotājs Kristians Jēkabs Kīleveins (Kühlewein; ?–1791)3, kurš apgalvoja, ka 
Siliņš viņam par 250 Alberta dālderiem piesolījis pārdot māju ar siena pļavu. Pēc 
dažām dienām Siliņš atkal ieradies un piedāvājis vienošanos mainīt. Viņš vēlējās 
paturēt māju, bet pļavu bija gatavs atdot pret būvmateriāliem mājas remontam 
un 100 dālderu lielu aizdevumu uz sešiem gadiem remonta veikšanai. Darījums 
noticis liecinieku klātbūtnē un apstiprināts kases kolēģijā. Siliņš neesot neko 
minējis par apgrūtinājumiem, kas būtu saistīti ar pļavu, un saņēmis prasītos 
būvkokus.4 

Raņķis uzstāja, ka Kīleveina darījums ar Siliņu nav spēkā, jo Siliņš viņam 
pirms vienošanās ar Kīleveinu nebija jautājis, vai Raņķis nevēlas izmantot savas 
pirmpirkuma tiesības. Siliņš, Raņķis un Grotiņš (Groting)5 reiz vienojušies, 
ka Siliņš iegūst vecā Grotiņa ēku un pļavu no Raņķa, kurš savukārt to bija 
ieguvis vairāksolīšanā par 150 dālderiem ar noteikumu, ka Raņķim saglabājas 
pirmpirkuma tiesības. Siliņš noliedza, ka viņš pie pirkuma būtu piekritis 
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pirmpirkuma tiesībām. Viņš arī norādīja, ka līgums ar Kīleveinu vēl nav 
noslēgts un ka piesolītos būvkokus tas esot paņēmis atpakaļ Raņķa uzsāktā  
strīda dēļ.6

Kīleveins uzskatīja, ka Raņķis esot apzināti ļaunprātīgi klusējis un apgalvojis, 
ka būtu ļāvis darījumam notikt, ja pļavai būtu cits pircējs, bet Kīleveins esot 
slikts kaimiņš, ar kādu neviens negribot ielaisties. Kīleveins uzskatīja, ka 
Raņķim ar savām prasībām bija jāgriežas kases kolēģijā laikus. Raņķim esot 
pietiekami daudz zemes un pļavu (vismaz 4000 kvadrātrīkstu), bet Kīleveinam 
nav, kur ganīt lopus, tādēļ sūdzētājs uzskatīja Raņķa prasību par skaudības un 
sīkumainības piemēru. Kīleveins norādīja, ka pļava jau ir viņa īpašumā, jo viņi 
ar Siliņu paspējuši sadalīt tur palikušo sienu. Siliņš pļavu atbrīvojis Kīleveina 
ganībām, un formālu līgumu nav gatavojušies slēgt, bet vienojušies mutiski 
un apstiprinājuši kases kolēģijā. Kīleveins apgalvoja, ka, viņam nezinot, Siliņš 

Torņakalna gruntsgabalu nodokļu apmaksas grāmata, kurā redzams, ka liģerim 
Matiasam Siliņam piederējušo gruntsgabalu no 1781. gada apsaimnieko Sīmanis 

Raņķis, kurš landfogtejā bija iesaistīts prāvā par Siliņa zemes pirmpirkuma tiesībām. 
LVVA, 1390. f., 4. apr., 663. l., 4. lp. 



49raņķu dzimta 18. un 19. gadsimtā rīgas landfogtejas tiesas materiālos

atgādājis viņa sētā atpakaļ jau iepriekš minētos un saņemtos būvkokus. Kīleveins 
norādīja, ka Raņķis liedzot viņam pieeju pļavai.7

Raņķis kā lieciniekus tiesā aicināja pārcēlājus Andreju un viņa dēlu Daniēlu 
Grotiņu. Tie apliecināja, ka vairāksolīšanā viņu māja un pļava pienācās 
Sīmanim, bet viņš atteicies no savām tiesībām par labu Matiasam Siliņam, 
kurš bijis Andreja māsas vīrs, un apņēmies līdz mūža beigām uzturēt Andreju. 
Siliņš piesolījis Raņķim arī pirmpirkuma tiesības. Visi to esot apliecinājuši 
landfogtejā, bet nezināja teikt, vai par to palikusi kāda rakstiska liecība un vai 
Raņķis nostiprinājis aiz sevis šīs tiesības kases kolēģijā.8 

Tiesa pieņēma lēmumu, ka nav apstrīdams fakts, ka starp Kīlevenu un Siliņu 
panākta vienošanās par darījumu ar pļavu un ka tā saskaņota kases kolēģijā, 
tomēr Kīleveina prasību tiesa nevar atbalstīt, jo Sīmanim Raņķim attiecībā uz 
minēto pļavu ir pirmpirkuma tiesības, kuras viņš ir laikus pieteicis. Tiesa anulēja 
vienošanos starp Kīleveinu un Siliņu, kuram lika par pļavas pārdošanu panākt 
vienošanos ar Raņķi. Siliņam par Kīleveina maldināšanu pienācās atlīdzināt 
kokmateriālu piegādes rezultātā ciestos zaudējumus.9 

Pēc vīra nāves landfogtejas tiesā pāris reižu ir griezusies Sīmaņa atraitne 
Barbara Hedviga. 1815. gada vasarā viņa iesniedza prasību pret strādnieku 
Sīmani Burtzinski (Burtzinsky). Viņa tēvs Antons bija uzticami strādājis pie 
Raņķa 42 gadus, tādēļ izpelnījies tā uzticību un atbalstu arī vecumdienās. 1803. 
un 1804. gadā Sīmanis Raņķis bija aizdevis Antonam 116 dālderus 10 markas 
būvmateriālu iegādei mājas remontam un gruntsgabala nodokļa nomaksai līdz 
1809. gadam. Viņa vecākais dēls Sīmanis Burtzinskis neatzina, ka būtu parādā 
Raņķiem par būvmateriāliem un ka gruntsgabala naudu solījis apmaksāt, bet 
nav darījis.10 Tiesā Sīmanis Burtzinskis norādīja, ka prasībai iestājies “noilgums”, 
jo pēc notikuma pagājuši vairāk nekā 10 gadu, jo aizdevums veikts 1803. un 
1804. gadā, bet nenoliedza parāda eksistenci. Raņķe uzskatīja, ka noilgumu var 
rēķināt tikai no 1809. gada, tādēļ termiņš vēl nebija beidzies.11 Tiesas spriedums 
bija labvēlīgs Burtzinskim, kuram lika samaksāt Barbarai Hedvigai Raņķei tikai 
gruntsgabala nodokli no 1805. līdz 1809. gadam, bet pārējās prasības atzina par 
nederīgām, jo tām iestājies tā sauktais noilgums.12 

Otra lieta, kurā kā sūdzētāja parādās Barbara Hedviga, ir 1844. gada oktobrī 
landfogtejā atraitnes vārdā sāktā pārcēlāja Karla Dāles (Dahl) prasība, kurš 
bija Barbaras Hedvigas aizbildnis. Viņš sūdzējās pret pārcēlāju Georgu Priedi 
(Preede), kurš 1843. gada 1. septembrī saskaņā ar Dāles uzrādīto parādzīmi bija 
aizņēmies no Barbaras Hedvigas 100 sudraba rubļu. Raņķe norādīja, ka pati bijusi 
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nabaga, bet tomēr nolēmusi izlīdzēt Priedem “spiedīgos apstākļos”. Parādnieks 
bija apņēmies atdot naudu kopā ar procentiem pēc pirmā pieprasījuma. Kad 
šāds pieprasījums bija izteikts, Priede liedzās atdot naudu, tādēļ lieta bija 
nonākusi tiesā. Tur Priede norādīja, ka strīdā ar Raņķi negatavojas iesaistīties, 
jo viņas parādzīme noformēta uz nepareiza zīmogpapīra. Barbara Hedviga 
atbildēja, ka zīmogpapīrs nav tik būtisks arguments, lai neapmaksātu parādu, 
kura esamību Priede nebija ne noliedzis, ne apstiprinājis. Raņķes advokāts, 
minot vairākus precedentus, mēģināja pierādīt, ka dokumenta saturs nezaudē 
spēku pat tad, ja ir noformēts uz parasta papīra. Bija tikai kāda nianse – abām 
pusēm brīvprātīgi bija jāatzīst vienošanās esamība. Pats Priede ir noformējis 
dokumentu uz šāda papīra un pretlikumīgi liedzas atdot parādu naudas trūkumā 
nonākušai atraitnei. Tiesa būtībā piekrita Raņķes pusei. Tā atzina, ka sūdzētāja 
prasību nevar balstīt uz neatbilstoši likumam noformēta dokumenta, tomēr 
tas nenozīmēja, ka Raņķei nav tiesības atprasīt naudu, ja Priede to tiešām ir 
aizņēmies. Tā kā pats Priede bija noformējis nepareizu parādzīmi, tiesa viņam 
piesprieda sodu 5 sudraba rbļ. apmērā, jo “neviens prettiesiskā veidā nedrīkst 
kļūt bagātāks uz citu rēķina”13.

georgs dāvids Raņķis

Sīmaņa brāļa Jēkaba otrais dēls Georgs Dāvids (1765–1836) bija pārcēlāju 
un zvejnieku amata loceklis. Landfogtejas tiesu aktīs viņa vārds sūdzētāja vai 
apsūdzētā pusē atrasts četros procesos, no kuriem šeit būs analizēti trīs, bet 
pēdējais saistās ar parāda piedziņu, kurā neparādās papildu nianses ne par 
procesā iesaistīto dzīves, ne attiecību apstākļiem. Viena prasība, kas saistīta ar 
sarežģītu savstarpēju parādu piedziņu, iztiesāta landfogtejas un fogtejas tiesā. 

1816. gada jūnijā Georgs Dāvids iesniedza landfogtejā prasību pret mastu 
brāķeri Johanu Heinrihu Baumgartu (Baumgardt; 1764–1829),14 kurš nebija 
samaksājis Georgam Dāvidam par 1813., 1814. un 1815. gadā piegādātu sienu 
un 1815. gada februārī veiktu ledus piegādi pagrabam pēc Baumgarta meitas 
pieprasījuma. Rēķinu 44 sudraba rbļ. apmērā Baumgarts bija daļēji dzēsis ar 
1814. gadā piegādātu malku un 1815. gadā piegādātiem brusu brāķiem, bet par 
neapmaksātiem Raņķis uzskatīja 23,10 rubļu. Baumgarts skaidroja, ka līdzis 
minēto sienu par citām summām, bet ledus piegāde veikta par dzeramnaudu, 
ko varot pierādīt liecinieki. Tādējādi pēc Baumgarta rēķina Georgs Dāvids bija 
palicis mastu brāķerim parādā 1,76 rubļus.15 Tiesa nolēma, ka Baumgartam ar 
zvērestu jāapliecina sava rēķina patiesums, un tad Georgam Dāvidam pienāktos 
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samaksāt mastu brāķerim 1,76 rubļus. Izrādījās, ka Baumgarts zvērestu dot 
nevēlas, tādēļ landfogteja nolēma atzīt Georga Dāvida rēķinu par pamatotu.16 

1820. gada aprīlī landfogtejā lietu pret Georgu Dāvidu sāka pilsētas ostas 
meistars Johans Magnuss Asels (Assell; [1777]–1836), kuram 1819. gada 
pavasarī kases kolēģija bija pasūtījusi uzbūvēt tiltu starp Lielo Klīversalu un 
Ķīpsalu, kur to bija sapostījis ledus.17 Sākotnēji tilts bija paredzēts gājējiem, bet 
pilsēta jautājumu atstāja Asela ziņā, kurš nolēma veidot uzbrauktuves zemes 
transportam un pievienot ķēdes tilta pacelšanai, lai pa ūdeni varētu izbraukt 
ūdens transports. Kārtības uzturēšanai pie tilta un tā pacelšanai bija norīkots 
sargs. Rudenī Asels vēlējās tiltu noņemt un nogādāt drošībā, bet virsnieki to 
neļāva darīt. 1820. gada martā Raņķis vēlējās salauzt tiltu divās vietās, lai izlaistu 
cauri savu bordingu, bet to viņam aizliedza 3. priekšpilsētas kvartāla virsnieks 
kapteinis Ludvigs fon Knots (Knot; ?–1820). Neraugoties uz to, nākamajā dienā 
tilts bija salauzts. Ledus iešanas laikā tas aiznests pilnībā. Asels vēlējās, lai Raņķis 
atjauno tiltu.18 

Apsūdzētais tiesā aizbildinājās, ka jau 1819. gada 15. novembrī viņam 
vajadzēja nogādāt savu bordingu drošībā, bet to kavējis Asela ierīkotais tilts. 
Ostas meistara neuzmanības dēļ tilts palika nenoņemts un iesala ledū, tādēļ 
minētais bordings palika pa ziemu Daugavā un bija sabojāts. 1820. gada februārī 
Raņķis vairākkārt ziņojis ierēdņiem, ka ledus un gruži no pilsētas tiek bērti 
uz iesalušā tilta, kas burtiski grima atkritumos. Pirms Lieldienām Raņķis 
vēlējies nogādāt savu bordingu līdz minētajam tiltam. Raņķis lūdzis Aselam 
noņemt tiltu, bet, neko nepanācis, vērsās pie policijas meistara apakšpulkveža 
A. Ignatjeva (Ignatjew) ar lūgumu atļaut tiltā izveidot eju. Raņķis atļauju saņēmis 
ar noteikumu, ka izcirstā vieta tiks atjaunota. Lieldienās Raņķis tā arī izdarījis un 
tiltu atjaunojis tā agrākajā veidolā. Ledus iešanas laikā tilts tika sabojāts pilnīgi 
citā vietā, jo uz tā atradās ledus un atkritumi. Raņķis norādīja, ka tilts atrodas 
ļoti bīstamā vietā un varēja tikt bojāts neatkarīgi no viņa darbībām.19 

Pēc Raņķa skaidrojuma Asels norādīja, ka rudenī pārcēlājam esot bijis gana 
laika aizvākt savu bordingu, bet viņš to nav darījis. Savukārt lēmums par tilta 
atstāšanu nav bijis viņa ziņā. Raņķa skaidrojums esot savijums no izteiktām 
nepatiesībām un pārlieka lepnuma. Raņķis pats uzņēmies atbildību par sagriezto 
tiltu, bet tagad grib no tās izvairīties. Tādu cilvēku, kurš atļaujas visa veida 
rupjības, tikai ar sodu var saukt pie kārtības. Simtiem cilvēku varot apliecināt, 
ka pārcēlājs tiltu neatjaunoja tā iepriekšējā izskatā. Izņemtie dēļi neesot bijuši 
pienagloti atpakaļ.20 
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Raņķis izteicās, ka viņam nekas nav iebilstams pret izmeklēšanu “uz vietas”, 
un piebilda, ka arī bez tilta griešanas pasākuma ledus iešana varēja to sabojāt. 
Bez tā apsūdzētais nekavējās norādīt, ka Asela skaidrojums ir nepatiesību 
pilns, jo ostas meistars esot viņam vairākas reizes solījis, ka Ķīpsalas iedzīvotāji 
izņems tiltu, bet tas nenotika – visdrīzāk tādēļ, ka tilta atbrīvošana no ledus un 
atkritumiem būtu prasījusi pārāk daudz pūļu.21 

Tiesa nolēma, ka jāveic papildu izmeklēšana un iedzīvotāju aptaujāšana, 
tomēr izmeklēšana nenotika, iespējams, tādēļ, ka kases kolēģija ieņēma 
noraidošu pozīciju tilta atjaunošanas sakarā. 1819. gadā tā bija ieguldījusi 
līdzekļus tilta ierīkošanai un vainoja tieši iedzīvotājus gan tilta bojāšanā, gan tā 
zaudēšanā. Turpmāk pilsēta nevēlējās tērēties, jo uzskatīja, ka salu iemītnieki 
var pārvietoties laivās.22

Daudzus gadus ilgušā un sarežģītā prāvā Georgu Dāvidu iesaistīja atraitne 
Brigita Magdalēna Bentfelte (Bendtfeldt; [1783]–1841). 1821. gada jūnijā viņa 
iesniedza fogtejas tiesā prasību par 750 sudraba rbļ. liela parāda un procentu 
piedziņu no Georga Dāvida. Jau 1820. gada novembrī landfogteja bija nolēmusi, 
ka Raņķim jāizmaksā Bentfeltei šī summa, bet parādnieks lūdza apmaksas 
noteiktā 14 dienu termiņa pagarinājumu, ko nesaņēma.23 Tad sūdzētāja bija 
prasījusi izlikt publiskai izsolei kādu Raņķa īpašumu. Georgs Dāvids pret to 
neiebilda un piedāvāja dzīvojamo namu Lielajā Klīversalā 1, kas viņam piederēja 
kā mantojums no 1807. gada.24 Izrādījās, ka nekustamo īpašumu nevar nodot 
ūtrupei, kamēr pieejams kustamais.

1821. gada jūnijā fogtejas tiesa pēc Bentfeltes lūguma uzlika arestu Raņķa 
ienākumiem no uzņēmuma “G. W. Schröder” (80 sudraba rbļ.) un “Carl Hahr & 
Co”. Georgs Dāvids gan norādīja, ka rēķins pie “Carl Hahr & Co” ir nevis viņam, 
bet gan viņa tēva brāļa atraitnei Barbarai Hedvigai Raņķei, kuras aizbildnis 
bija Georgs Dāvids. Kad bāriņtiesa apstiprināja viņa vārdu patiesumu, fogteja 
noņēma arestu no attiecīgā rēķina. Raņķis norādīja, ka arī prasība pēc “G. W. 
Schröder” rēķina aresta ir nepamatota, jo viņam piederot neapķīlāti ūdens 
transportlīdzekļi, vairāki nekustamie īpašumi un viņu varot uzskatīt par 
pārtikušu cilvēku. Vienīgā “aizķeršanās” ir skaidras naudas trūkums, ko Raņķis 
pamatoja ar vispārzināmu faktu, ka pēdējos gados ievērojami sarukuši ienākumi 
no tirdzniecības preču pārvadāšanas ar bordingiem. Raņķis atgādināja, ka 
pati sūdzētāja vēlējusies nodot publiskai izsolei viņa namu Lielajā Klīversalā, 
kura vērtība esot vairāk nekā 3500 rbļ. sudrabā. Ar to varētu nomaksāt visu 
parādu vienlaikus, nevis nepārtraukti aplikt ar arestu Raņķa ienākumus no 
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pārvadājumiem.25 Bentfelte uzskatīja, ka ienākumi no ēkas nemaz nebūtu tik 
lieli, jo Raņķa minētā summa ir taksācijas rezultātā noteiktā ēkas vērtība, nevis 
tās tirgus cena. 

Raņķis neuzskatīja, ka likums aizliedz izsolīt vienu no viņam piederošajām 
mājām, ja viņa īpašumā ir vēl divas. Georga Dāvida kustamā manta esot 
niecīga tādēļ, ka viņa kārtas cilvēki dodot priekšroku brīvos līdzekļus ieguldīt 
nevis mēbelēs, bet laivās, kas labā tirdzniecības gadā nesīs peļņu. Toties ar 
ienākumiem no fraktīm, kam Bentfelte nepārtraukti uzliek arestu, Raņķim 
jāmaksā algas uz laivām strādājošajiem. Raņķis norādīja, ka nesaprot, ko 
Bentfelte vēlas panākt ar savām prasībām, un ka vienīgais viņas nolūks varot 
būt pilnībā sagraut savu līdzcilvēku.26 Tiesa tomēr atzina, ka pēc landfogtejas 
sprieduma neizpildīšanas un parāda nesamaksāšanas no Raņķa puses Bentfeltei 
ir tiesības vērst savu prasību pret parādnieka kustamo īpašumu un tikai tā 
nepietiekamības gadījumā – pret nekustamo.27 Raņķis pārsūdzēja fogtejas tiesas 
spriedumu rātē un protestēja, ka prasības pret viņu iesniegšanas laikā frakts 
nauda pie “G. W. Schröder” vēl nebija nopelnīta, ka Bentfelte kaitējot viņa slavai 
pie tirgotājiem un kavējot algu izmaksu strādniekiem. Viņa iebildumi netika 
ņemti vērā. Rāte atstāja fogtejas lēmumu nemainītu.28

Nākamajā gadā Georgs Dāvids iesniedza landfogtejā pretprasību pret 
Bentfelti. Viņas vīrs buru meistars Heinrihs Gerhards esot sniedzis Raņķim 
lielu un mazu buru izgatavošanas un uzlikšanas pakalpojumus, toties Georgs 
Dāvids esot piegādājis Bentfeltiem sienu un dārzeņus. Pēc Heinriha nāves 
Raņķis esot vēlējies savstarpēji norēķināties ar atraitni. Pēc Georga Dāvida 
aprēķiniem viņš bija parādā 750 sudraba rbļ., par ko parakstīja obligāciju  
1820. gada jūnijā ar noteikumu, ka sagatavos savu pretprasību un savstarpēji 
dzēsīs obligācijas. Pēc diviem mēnešiem Bentfelte iesūdzēja viņu tiesā par 
parāda neapmaksāšanu, bet pati Raņķim ir parādā 146 sudraba rubļus. Georgs 
Dāvids lūdza tiesu panākt parāda izmaksāšanu vai attiecīgās summas atņemšanu 
no viņas prasības. Bentfelte neatzina, ka būtu ko parādā Raņķim, jo 1819. gadā 
pēc viņas vīra Heinriha Gerharda nāves bāriņtiesa bija izsludinājusi termiņu, 
kura laikā bija jāiesniedz visas esošās parādu prasības pret nomirušo. Raņķis 
to nebija izdarījis.29 Raņķis norādīja, ka Bentfelta atraitne viņu ir piemānījusi, 
apsolīdama nepieprasīt obligācijas atmaksu vairākus gadus. Viņa pati esot 
pasūtījusi un pieņēmusi sienu un dārzeņus no Georga Dāvida, bet viņam nav 
liecinieku par savstarpējo vienošanos par parādu nolīdzināšanu, jo sarunā bez 
viņiem abiem piedalījies tikai Bentfeltes dēls. Raņķis lūdza tiesu zem zvēresta 
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iztaujāt Brigitu Magdalēnu, kura no tamlīdzīga pasākuma izvairījās, tādēļ tiesa 
piesprieda atraitnei izmaksāt Raņķim prasītos 146 rubļus.30 

johans dāvids Raņķis 

Johans Dāvids (1807–1859) bija Georga Dāvida jaunākais dēls un atšķirībā 
no vecākā brāļa Jēkaba Andreja (1798–1850) nebūt nebija pārticis, vismaz 
ne dzīves noslēguma posmā. Johans Dāvids bija pārcēlāju amata loceklis, 
mitinājās dzimtas mājā Kobronskanstī 6 un palika vecpuišos. Viņš landfogtejas 
tiesas dokumentos atrasts salīdzinoši reti. Izskatītā lieta skar transportlīdzekļu 
sadursmi uz ūdens. 

1851. gada 23. maijā landfogtejas tiesa izskatīja Kurzemes zemnieka Jāņa 
Bērziņa (Behrsing) sūdzību pret Johanu Dāvidu. Iepriekšējā dienā Bērziņš bija 
nolicis savu laivu pie Daugavas tilta, bet pēc tilta atvēršanas nākusi Raņķa lielā 
laiva un uzskrējusi viņējai virsū. Bērziņa laiva nogrimusi ar visu mantību, kurā 
ietilpa miežu un putraimu krava, trīs cūkas, buras, zābaku pāris, pastalu pāris, 
svārki un pārtika 153,40 sudraba rbļ. kopvērtībā. Bērziņš prasīja no Raņķa 
atlīdzināt zaudējumus. Johans Dāvids negadījumu nenoliedza, bet atteicās 
uzņemties visu vainu. Tilta uzraugs visiem esot licis atbrīvot vietu, kur nāks 
kuģi, un tieši tur stāvējusi Bērziņa laiva. Saskriešanās brīdī uz tās bijuši tikai 
divi mazi puikas. Raņķis skaidroja, ka straume bijusi stipra, pretī nākuši koku 
plosti un no saskriešanās nevarējis izvairīties. Tā nebūtu notikusi, ja zemnieka 
laiva būtu stāvējusi nedaudz atstatu no tilta. Raņķis uzskatīja, ka Bērziņš pārspīlē 
nogrimušās mantas vērtību, ņemot vērā apstākli, ka vēlāk kaut ko no kravas 
izdevies izglābt.31

Jānis Bērziņš norādīja, ka vietu viņam noteicis tilta uzraugs. Vairāki Bērziņa 
pieaicināti liecinieki – vietējie zemnieki uzskatīja, ka pārcēlājs no sadursmes 
varējis izvairīties, jo fārvaters bijis brīvs, bet Raņķa laivas ātrumu palielinājusi 
tūlīt pēc tilta šķērsošanas uzvilktā bura. Zemnieki norādīja, ka uz Bērziņa 
laivas bija divi pieauguši vīrieši un tie saukuši pārcēlājiem, lai nebrauc tik tuvu. 
Arī Johans Dāvids pieaicināja lieciniekus. Tilta uzraugs Reinholds Joahims 
Polics (Politz; 1812–1870) liecināja, ka viņa pienākumos neietilpst norādīt 
laivām stāvēšanas vietu. Viņš neesot redzējis sadursmi, bet viņam parādīta 
nogrimšanas vieta un tur noteikti neesot drīkstējusi atrasties neviena laiva. Tilta 
muitas vahmistrs Aleksandrs Eduards Bērziņš (Behrsing) liecināja, ka atbild 
par tilta pacelšanu un ka esot aicinājis vairākus laivu saimniekus atbrīvot vietu 
pie caurbrauktuves, bet Bērziņa laiva esot palikusi vecajā vietā. Sadursmi viņš 
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neesot redzējis. Kvartāla uzraugs Aleksandrs Poļekovs (Polaekow) bija klāt pie 
tilta pacelšanas un dzirdēja, kā vahmeistars Bērziņš saucis laivām atiet tālāk, bet 
Poļekovs nezināja teikt, vai Bērziņa laiva ir pārvietota un kurš vainīgs sadursmē, 
tomēr bija pārliecināts, ka Raņķa laivinieku rīcībā pārkāpumus nesaskata. 

Tiesa nolēma neņemt vērā to liecinieku izteikumus, kuri nebija notikuma 
aculiecinieki. Tas izrādījās liktenīgi Raņķim, jo tiesa nosprieda, ka viņa cilvēki 
ir atbildīgi par negadījumu, jo pārāk ātri uzvilkuši buru un tādējādi zaudējuši 
kontroli pār laivas vadību. Tā kā laivas īpašnieks bija atbildīgs par savu cilvēku 
neuzmanību vai nolaidību, tad tiesa piesprieda Raņķim izmaksāt sūdzētāja 
prasīto atlīdzību par zaudējumu, ja Bērziņš tiesai zvērētu, ka nogrimusī manta 
tiešām bijusi tik vērtīga.32 Tiesas materiālos neparādās informācija par to, vai 
Bērziņš zvērestu nodevis un vai Raņķis viņam samaksājis.

Vilhelms johans Raņķis 

Pārcēlāja Jēkaba Andreja dēli Georgs Augusts (1831–1866) un Vilhelms 
Johans (1845–1910) piederēja pilnīgi citai Rīgas sabiedrības kategorijai nekā 
viņu priekšteči. Viņi bija ieguvuši birģeru tiesības un pierakstījušies Rīgas 
tirgotājos. Georgs Augusts 1863. gadā nodibināja uzņēmumu “G. A. Ranck”, 
kas nodarbojās ar kokmateriālu apstrādi un ar ko saistītas visas landfogtejā 
atrodamās prāvas. No 1867. gada uzņēmumu vadīja Vilhelms Johans. Lietu 
skaits, kurās viņš iesaistīts, pārsniedz 20 vienību. Dažās no tām ir stipri nepilnīgs 
dokumentu krājums, bet trīs attiecas uz vienu un to pašu prāvu. Ar zāģētavu 
saistītās lietas var iedalīt vairākās tematiskajās grupās:

1) ar kokmateriālu piegādi un apstrādi saistītas prāvas, kur kāda no pusēm 
nav saņēmusi prasītos kokmateriālus vai samaksu par tiem (mēdz būt saistītas 
ar lietām tirdzniecības tiesā);

2) prāvas par zāģētavas strādniekiem neizmaksātu algu un atlīdzību par 
gūtiem savainojumiem;

3) prāvas par zāģētavai sniegto pakalpojumu apmaksu.
Katrai tematiskai grupai atlasīts viens vai vairāki piemēri, lai varētu ilustrēt 

uzņēmuma “G. A. Ranck” dažādas darbības nianses. 
Kokmateriālu piegādes. 1869. gada novembrī Vilhelms Johans Raņķis 

iesūdzēja tiesā tirgotāju Sidoru Kuzņecovu (Kusnezow), porcelāna un fajansa 
ražotnes dibinātāju.33 Raņķis skaidroja, ka Kuzņecova uzņēmums bija pircis no 
viņa kokmateriālu kravu par 5,80 rbļ. kubikasī (kopā 131 ¼ kubikass par summu 
760,62 ½ rbļ.) ar nosacījumu, ka no Raņķa koku novietnes kravu aizgādās 
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preces saņēmējs. Pēc kravas saņemšanas Kuzņecovs esot samaksājis 400 rbļ., 
bet atlikušo summu kavējās izsniegt. Raņķis lūdza tiesu piespriest Kuzņecovam 
samaksāt par saņemtajiem kokiem.34 

Apsūdzētā puse noliedza, ka būtu pastāvējusi šāda vienošanās un ka prece 
būtu saņemta. Kuzņecova fabrika esot iegādājusies kokmateriālus par 5,80 rbļ. 
kubikasī no ebreja Rivkina (Riwkin), kurš, iespējams, tos nopircis no Raņķa, bet 
ar nosacījumu, ka kokus līdz Ķengaragam un tad līdz fabrikai nogādā Rivkins uz 
sava rēķina. Ebrejs piegādājis fabrikai 101 kubikasi koka. Raņķis tiesā iesniedza 
Kuzņecova izrakstītu dokumentu par 400 rbļ. saņemšanu. Fabrikas pārvaldnieks 
Jakovs Lilovs (Lilow) liecināja, ka minēto summu izsniedzis tikai par Rivkina 
piegādātajiem kokiem un tikai ar Rivkina ziņu, bet Raņķa prasību pēc atlikušās 
summas noraidījis.35

Raņķis aicināja uz tiesu vairākus lieciniekus. Pie viņa strādājošais 
tirdzniecības māceklis Johans Leonhards Rusmanis (Russmann) liecināja, ka 
nogādājis novietnē 131 kubikasi koku Kuzņecova fabrikai. Viņš atcerējās arī to, 
ka transportēšanā klāt bijis kāds ebrejs. Tāpat pie Raņķa strādājošais uzraugs 
Matiass Jankovskis (Jankowsky) norādīja, ka piedalījies 131 kubikass koku 
pārsvēršanā un ka klāt bijis kāds ebrejs, kurš teicies transportēt kokus. Laivinieks 
Indriķis Konrāds (Conrad) piedalījās koku transportēšanā no Raņķa novietnes 
un liecināja, ka klāt bijis ebrejs Hiršs. Pie Kuzņecova par krāsu gatavotāju 
strādājošais Icigs Kacs (Katz) teicies redzējis Lilovu runājam ar Raņķi par koku 
iegādi, bet viņi neesot varējuši vienoties par cenu.36 Arī Kuzņecovs pieaicināja 
par lieciniekiem divus ormaņus Ansi Vitenu (Witten) un Jāni Veidi (Weyde). 
Abi ar sešiem zirgiem bija veduši 101 kubikasi kokmateriālu no Daugavas krasta 
Ķengaragā uz Kuzņecova fabriku. Garš ebrejs ar sarkanu bārdu esot viņiem 
samaksājis daļu vešanas naudas, bet fabrikā viņi saņēma pārējo. Ormaņi neko 
nevarēja atbildēt par to, no kurienes nāca koki un uz kā rēķina transportēts. 
Toties Kuzņecovs mēģināja pierādīt, ka sarkanās bārdas īpašnieks un laivinieka 
minētais Hiršs patiesībā esot tas pats Rivkins, no kura pirkti koki. 

Tiesa uzskatīja, ka abu pušu pierādījumi nav pietiekami, lai izlemtu lietu par 
labu kādai no tām, tādēļ pieprasīja no Lilova zvērestu, ka 

1) tā nav patiesība, ka Lilovs Kuzņecova uzdevumā 1869. gada septembrī 
vienojies ar Raņķi par kokmateriālu piegādi;

2) nav taisnība, ka viņi vienojās, ka Kuzņecovs pirks kokmateriālus no Raņķa 
par 5,80 rbļ. kubikasī un pārvedīs tos uz sava rēķina;
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3) nav taisnība, ka Lilovs noalgoja laiviniekus kravas pārvešanai un ka 
Kuzņecova uzņēmums samaksāja laiviniekiem.37 

Šie jautājumi bija domāti tam, lai noskaidrotu, kurš slēdza vienošanos ar 
Raņķi un kurš pārvešanas brīdī bija kokmateriālu īpašnieks. Tomēr Lilovs 
zvērestu tiesai nenodeva, bet 1871. gada februārī abas strīdā iesaistītās puses 
vienojās, ka Kuzņecova uzņēmums izmaksās Raņķim 156,70 rubļu. Tā bija 
summa, kas Kuzņecova rēķinos parādījās kā Rivkina tīrā peļņa no darījuma 
pēc transporta un citu izdevumu nomaksas. Pēc vienošanās tiesa lietu slēdza.38

Pakalpojumu apmaksa. 1879. gada jūnijā Vilhelmu Johanu Raņķi 
landfogtejas tiesas priekšā sauca kuģu būvētāja Eduarda Leopolda Gampera 
(Gamper; 1841–1888) prasības dēļ. Raņķis salīdzis Gamperu uz attiecīgā 

Kapteiņa Karla Augusta Lindes (Linde, [1841]–1909) 1885. gada 18. novembrī 
izrakstīts 100 sudraba rbļ. rēķins uzņēmumam “G. A. Ranck” par 5 baržu buksēšanu 
no Rīgas līdz Bolderājai. Linde to iesniedza landfogtejā, tā kā Vilhelma Johana Raņķa 

uzņēmums atteicās apmaksāt rēķinu, jo viena no baržām bija aizpeldējusi jūrā un 
avarējusi pie Saulkrastiem. LVVA, 1379. f., 1. apr., 14945. l., 16. lp.
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gada navigācijas periodu dažādu remontdarbu veikšanai firmas “G. A. Ranck” 
piederošajām baržām, vienojoties, ka alga tiks maksāta pēc iknedēļas rēķiniem. 
Prasība tika celta par neapmaksātu rēķinu par laika posmu no 4. līdz 9. jūnijam 
130,52 ½ rbļ. apmērā. Lielāko daļu summas veidoja alga kuģu namdariem, bet 
salīdzinoši nelielu – izmantoto instrumentu un materiālu apmaksa. Pēc rēķina 
neapmaksāšanas Gampers bija pārtraucis darbu pie baržu remonta.39 Raņķis 
tiesā liecināja, ka neatzīst rēķina daļu par izmantotajiem instrumentiem, jo 
nebija ar Gamperu vienojies par to izmantošanu un nezina, vai tādi tiešām bijuši 
vajadzīgi. Visi nepieciešamie rīki un materiāli esot pieejami uz vietas firmā. Lai 
gan Raņķis bija atzinis atlikušā rēķina summas patiesumu, tomēr nebija ar mieru 
to izmaksāt. Iepriekš Gampers esot remontējis četras baržas. Pēc to nolaišanas 
ūdenī tikai viena bijusi izmantojama darbam, bet pārējās sūcies ūdens. Kad  
9. jūnijā Gampers esot atnācis pēc atlīdzības, Raņķis norādījis uz slikti izpildītu 
darbu un licis veikt remontu tām pašām baržām vēlreiz, bet par kuģu būvētāja 
līdzekļiem. Gampers atteicies un pārtraucis darbus. Raņķis bijis spiests gādāt 
baržas uz dokiem un nolīgt citus cilvēkus to remontam. Tā rezultātā radušies 
zaudējumi pārsniedz Gampera algas lielumu.40 

Gampers uzskatīja, ka Raņķim nav tiesību ieturēt atlīdzību par jūnija darbu, 
ja darba devējs sūdzas par baržu remontu. Darbu ātrākai pabeigšanai Raņķis 
esot pieaicinājis svešus strādniekus, pret ko Gampers esot iebildis. Raņķis 
izremontētās baržas esot pieņēmis bez iebildumiem. Maijā ar tām veikta koku 
transportēšana uz kuģiem, kur tās varēja sabojāt. Par to Gampers nevēlējās 
atbildēt.41 

1880. gada maijā tiesa nolēma, ka Gampers ir bijis nolīgts remonta darbu 
veikšanai uz visu sezonu, tādēļ Raņķim bija tiesības ieturēt atlīdzību par slikti 
veiktu darbu, jo arī jūnija darbs veikts vienas vienošanās ietvaros. Raņķis varētu 
ieturēt algu, kamēr Gampers neizlabo slikti izpildīto darbu. Tomēr Raņķis 
nav devis Gamperam iespēju labot savas kļūdas, jo atdevis baržas citam kuģu 
būvētājam, tādēļ tiesa nosprieda, ka Raņķim 48 stundu laikā ir jāizmaksā 
Gampera prasītā alga pēc rēķina, izņemot to daļu, kas attiecas uz izmantotajiem 
instrumentiem un materiāliem, jo Gampers tiesai nebija pietiekami pamatojis 
to nepieciešamību.42 

Neizmaksātās algas. 1881. gada martā Vilhelmu Johanu Raņķi tiesā iesūdzēja 
strādnieks Jānis Krieviņš (Kriewing) un deviņi viņa kolēģi, kuri apgalvoja, ka 
noslēguši līgumu ar apsūdzēto par darbu zāģētavā uz gadu, sākot ar 1880. gada  
1. maiju. Katram no viņiem bija jāiemaksā drošības nauda 12 rbļ. apmērā. 
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Raņķis esot apņēmies maksāt strādniekiem 75 kapeikas (kap.) par dienu, ja 
nav darba. 18. martā Raņķis pēkšņi un bez uzteikšanas visus atlaidis, jo vairāk 
neesot koku apstrādei. Strādnieki prasīja no Raņķa:

1) iemaksātos 12 rbļ.;
2) 75 kap. par katru dienu no 18. marta līdz 1. maijam, jo Raņķis nebija 

nodarbinājis strādniekus saskaņā ar līgumu;
3) algas daļu, ko no janvāra darba devējs pakāpeniski ieturējis – 15,36 rbļ. 

katram, jo no 19 strādnieku komandas Raņķis ieturējis jau 292 rubļu.43 
Raņķis uzskatīja, ka strādniekiem nekas nepienākas, jo:
1) viņi nav iemaksājuši drošības naudu;
2) Raņķis nav solījis 75 kap. par dienu bez darba;
3) 292 rbļ. ieturēti taisnīgi.
Raņķis paskaidroja, ka saskaņā ar darba līgumu strādniekiem ieturēti  

10 rbļ. drošības naudas kā garantija kārtīgai darba izpildei. Atlaišana notikusi 
saskaņā ar darba līguma 8. punktu. Zāģētava atrodas netālu no Daugavas, tādēļ 
nevar strādāt ledus iešanas un augsta ūdens līmeņa laikā, kad ūdens un ledus var 
nodarīt postu kokmateriāliem. Katru gadu Raņķis gādā tikai tik koku, cik plāno 
sazāģēt līdz ledus iešanas sākumam. Kad koki ir sazāģēti un apstrādāti, darbus 
pārtrauc un strādniekus atlaiž. Kas attiecas uz ieturēto algu, tad Raņķis izstāstīja, 
ka strādniekiem bijis uzticēts katru dienu uzskaitīt sazāģētos kokmateriālus, jo 
viņi saņem 10 kap. par katru baļķi. Strādnieki bija norādījuši, ka no 1880. gada 
1. maija līdz 1881. gada 1. janvārim sazāģējuši 123 649 baļķus, bet pēc veiktās 
inventarizācijas izrādījās, ka Raņķis bija iepircis tikai 117 813. Strādnieki bija 
uzrādījuši 5836 liekus baļķus, tātad saņēmuši nenopelnītu algu. Viņš paziņojis to 
strādniekiem un apņēmies pakāpeniski atvilkt nelielas summas no nākamajām 
algām, ar ko strādnieki bijuši mierā. Raņķis paspējis atvilkt tikai 292 rbļ., tātad 
strādnieki viņam vēl ir parādā. Savu vārdu patiesuma apliecinājumam Raņķis 
pievienoja 1880. gada 24. februārī noslēgto darba līgumu ar visiem “planku 
nēsātājiem”. Tas paredzēja, ka:

1) strādnieki apņemas pārnēsāt visu veidu kokmateriālus un atbirumus, kas 
sazāģēti zāģētavā no baļķiem un brusām, uz speciāliem galdiem vai novietnēm 
un kārtīgi kārtot visas dienas no 1880. gada 1. maija līdz 1881. gada 1. maijam;

2) par neuzmanīgu koku izmētāšanu Raņķis varēja piespriest sodu;
3) darbā nebūšana slimības dēļ bija jāapliecina ar ārsta zīmi;
4) ja darba kavēšanās notikusi strādnieka vājuma vai nevēlēšanās strādāt dēļ, 

Raņķis pieņem papildu strādniekus uz vaininieka rēķina;
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5) par katru sazāģēto baļķi nesējs saņem 10 sudraba kap., kas tiek izmaksātas 
ik pa 14 dienām sestdienas vakarā, atvelkot 100 kap. drošības naudu, kas tiks 
atdota pēc precīzas darba veikšanas; ja nesējs veic arī pārkrāvēja darbu, tas 
saņem papildu algu 70 kap. par dienu; aptuveni ik pa divi mēnešiem nesējs 
saņem vienu asi plankas malkai;

6) ja nesējs pieķerts nepaklausībā vai alkohola lietošanā, Raņķim ir tiesības 
to nekavējoties atlaist vai uzlikt sodu, nesējs zaudē arī savu drošības naudu;

7) savstarpēju strīdu gadījumā nesējiem jāpakļaujas Raņķa lēmumam;
8) kara, ugunsgrēka vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā, kas pārtrauc 

darbu zāģētavā uz ilgstošu laiku, noslēgtais līgums zaudē spēku;
9) nesēji nedrīkst apmeklēt brandavīna tirgotavu Raņķa dambī; ja pieķerti, 

tad saņem sodu, bet otrajā reizē – zaudē drošības naudu.44

Strādnieki, atbildot uz Raņķa skaidrojumu, paziņoja, ka nekad nav 
nodarbojušies ar baļķu uzskaiti un ka Raņķis pret strādniekiem izturējies kā 
pret dzimtļaudīm, iecēlis viņiem uzraugu un licis strādāt svētdienās. Atlaišanas 
dienā darba devējs esot piedāvājis visiem strādniekiem kopā izsniegt 119 rbļ., ja 
viņi parakstītos, ka visu algu ir saņēmuši. Kad strādnieki nav piekrituši, Raņķis 
vienu no viņiem izstūmis no kantora telpām.45 

Tiesa nolēma, ka Raņķim 48 stundu laikā jāizmaksā katram strādniekam – 
sūdzētājam 20,91 rbļ., jo pēc līguma darba devējam bija jānodrošina strādnieki 
ar darbu līdz 1. maijam. Tiesa uzskatīja, ka darba līguma 8. punkts attiecināms 
tikai uz neparedzētiem apstākļiem, bet darba apturēšana plūdu vai ledus iešanas 
dēļ par tādiem nav uzskatāma. Darba pārtraukšana martā iestājusies Raņķa 
rīcības rezultātā, tātad viņš vienpusīgi lauzis darba līgumu. Par nenostrādātajām 
dienām tiesa izlēma piedzīt no Raņķa strādnieku prasītās 75 kap., jo darba 
līgumā nebija noteikta dienas alga.46 

Citos jautājumos tiesa lika pierādīt:
1) strādniekiem, ka ieturējums bijis 12, nevis 10 rbļ.;
2) apsūdzētajam, ka viņš pārmaksājis strādniekiem par 5836 baļķiem un 

ka strādnieki piekrituši atvilkumam no algas. Tiesa uzskatīja, ka Raņķim bija 
jāieceļ kāds no darbiniekiem baļķu uzskaitei, nevis jāuztic tā strādniekiem. Lai 
pierādītu, ka strādniekiem drīkstēja ieturēt algu, Raņķim bija jāliecina tiesai par 
to, kādā veidā radusies kļūda.47 

1881. gada oktobrī Raņķis landfogtejas spriedumu pārsūdzēja rātē, jo 
uzskatīja, ka darba līguma 8. punkts paredz strādnieku atlaišanu darba 
neesamības apstākļos. Raņķis skaidroja, ka viņa uzņēmumā nav pieņemts 
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bez iemesla atlaist strādniekus, bet to patvaļīga neierašanās darbā kavē visas 
zāģētavas darbību, tādēļ viņam ar darba līgumu jānodrošinās pret šādiem 
gadījumiem. Raņķis uzskatīja, ka ledus iešana ir neparedzams apstāklis, kas 
pārtrauc zāģētavas darbu uz nenoteiktu laiku. Uzņēmējs norādīja arī uz to, ka 
strādniekiem ir iecelts uzraugs un arī viņš uzskaita kokus, bet tas nevar atrasties 
visās vietās vienlaikus.48 Strādnieki uzturēja savu agrāko liecību. Rāte atstāja 
landfogtejas lēmumu nemainītu, jo ikgadējo ledus iešanu nevarēja uzskatīt 
par neparedzamu apstākli. Tā kā Raņķis nevar paredzēt ledus iešanas sākšanās 
datumu, tad viņam nevajadzēja slēgt līgumu uz konkrētu laiku. Tiesa atzina, 
ka baļķu skaita neprecizitātē, ja tāda bijusi, Raņķim būtu jāvaino strādnieku 
uzraugs, nevis strādnieki. Vairāk nekā 5000 baļķu pārrēķināšanos astoņu 
mēnešu laikā tiesa neuzskatīja par attaisnojamu kļūdu, bet par nolaidību. 
Raņķa ieturējumi būtu tiesiski tikai tad, ja varētu pierādīt strādnieku apzinātu 
ļaundarību skaitļu viltošanā.49 

Raņķis lūdza uz tiesu aicināt vairākus “G. A. Ranck” darbiniekus, lai tie 
apliecinātu, ka pārrēķināšanās ar baļķu skaitu tiešām bijusi un ka strādnieki 
piekrita atvilkumiem. Tikmēr Krieviņš nebija apmierināts ar Raņķa izvēlētajiem 
lieciniekiem, jo tie esot pret viņu naidīgi noskaņoti cilvēki un neesot bijuši klāt 
ar tiesu saistītajos notikumos.50 Raņķa liecinieki – komijs Georgs Bankarts 
(Bankarth), grāmatvedis Frīdrihs Peplins (Peplin; 1823–1903) un ekspeditors 
Heinrihs Leopolds Bergs (Berg) – apliecināja, ka uzņēmumā veikta inventarizācija 
un konstatēts, ka strādniekiem samaksāts par vairāk sazāģētiem baļķiem, nekā 
reāli bijis. Jāatzīmē, ka tikai grāmatvedis varēja nosaukt precīzus skaitļus, 
pārējie liecinieki – tikai aptuvenus. Par strādniekiem visi liecinieki apgalvoja, 
ka tie pieņēmuši ziņu par baļķu nepareizu skaitīšanu mierīgi un arī pret algas 
atvilkumiem nav protestējuši.51 Krieviņš uz tiesu liecināt aicināja trīs izbijušus 
Raņķa strādniekus. Visi viņi apgalvoja, ka drošības nauda tur bijusi 12 rubļi. 

Noklausījusies lieciniekus, landfogteja 1883. gada jūnijā piesprieda Raņķim 
maksāt katram strādniekam 32,70 rbļ.,52 ja:

1) viņš pats nepiekritīs zvērēt, ka strādnieku – sūdzētāju drošības nauda bija 
10, nevis 12 rbļ.;

2) katrs sūdzētājs zvērēs, ka pēc paziņojuma par atvilkumiem no algas it kā 
nepareizi saskaitītu baļķu dēļ katrs atklāti pauda ar to neapmierinātību.

Pie šāda lēmuma tiesa nonāca tādēļ, ka:
1) Krieviņa liecinieki nepierādīja, ka arī sūdzētāju drošības naudas apjoms 

bija tāds pats kā viņiem;
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2) tiesa nevarēja paļauties tikai uz Raņķa liecinieku liecību kā izšķirošo un 
vienīgo, jo visi liecinieki notikuma laikā strādājuši pie Raņķa, turklāt strādnieku 
klusēšana nenozīmēja piekrišanu atvilkumiem no algas vai savai vainai pie 
pārrēķināšanās.53

Raņķis nebija apmierināts ar šādu rezultātu un pārsūdzēja spriedumu rātē, 
kas atstāja lēmumu negrozītu.54 1884. gada februārī astoņi no desmit sūdzētājiem 
nodeva prasīto zvērestu tiesai, bet divi neatradās Rīgā un nevarēja to izdarīt. 
Raņķis no savas puses atteicās dot prasīto zvērestu un atzina, ka drošības nauda 
bijusi 12 rubļi.55 Līdz ar to astoņi sūdzētāji saņēma no Raņķa visu summu, ko 
bija tiesas sākumā pieprasījuši.

negadījumi darba vietā. 1885. gada vasarā landfogtejā griezās Kārlis Dūms 
(Duhme). Viņš norādīja, ka pirms septiņiem gadiem strādājis Raņķa zāģētavā, 
kur savainojis labo roku, kas kļuvusi nekustīga. Dūms bija strādājis zāģētavā jau 
divus gadus, kad kādā septembra rītā, iedarbinot zāģi, tam bija jāuzliek lente. 
Tā bijusi veca un izstaipījusies, tādēļ šūpojusies un parāvusi Dūmu sev līdzi, un 
viņš savainojies. Vilhelms Johans Raņķis solījis viņu atbalstīt, nedaudz naudas 
arī iedevis, bet nu vairs neatbalstot. Tā kā zāģētavas īpašnieks esot atbildīgs 
par negadījumu, kā rezultātā Dūms kļuvis pelnīt nespējīgs, un negadījums bija 
noticis darba laikā, tad Dūms prasīja noteikt viņam nespējnieka pabalstu –  
13 rbļ. mēnesī līdz dzīves galam.56 

Raņķis apliecināja, ka Dūms pie viņa strādājis un savainojies, bet noliedza, 
ka bijis negadījums. Dūms zinājis, kāda ir mehānisma specifika un ka, strādājot 
ar to, ir jāuzmanās. Raņķis noliedza, ka būtu Dūmam maksājis vai zinājis 
par negadījumu, bet norādīja, ka ik pa laikam mēdz strādniekiem pasniegt 
nelielas dāvanas. Raņķis arī uzskatīja, ka rokas savainojums nepadara cilvēku 
par darba nespējīgu, jo par sargu vai uzraugu var strādāt arī ar mazkustīgu roku. 
Pat ja roka pašreiz ir darba nespējīga, tas nenozīmē, ka vainojams notikums 
zāģētavā pirms daudziem gadiem. Dūms uzstāja, ka Raņķis melo, jo uz slimnīcu 
savainoto veduši īpašnieka mašīnā.57 

Kā lieciniekus Dūms aicināja bijušos kolēģus strādnieku Jāni Meijeru (Meyer) 
un meistaru Heinrihu Klāvu (Klawe), kurš norādīja, ka kļuvis par zāģētavas 
meistaru tad, kad Dūms jau strādāja uzņēmumā. Klāvs notikumu atcerējās, bet 
ne precīzi. Viņš arī nebija klāt pie lentes uzlikšanas un nevar liecināt par to, vai tā 
šūpojās. Lente varot šūpoties, ja ir samirkusi un izstaipījusies. Citi strādnieki esot 
teikuši, ka Dūms pats bijis neuzmanīgs. Jānis Meijers liecināja, ka sen strādājot 
pie Raņķa, arī kopā ar Dūmu, jo pie mašīnas viens cilvēks nevar tikt galā. 
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Francijas kompānijas “Société anonyme des Docks de la Baltique” pārstāvja Rīgā un Liepājā 
tirgotāja Alberta Farino (Farinaux) 1886. gada 11. augusta paskaidrojums landfogtejas tiesai 

par “G. A. Ranck” parādu 214 000 franku apmērā minētajai franču kompānijai, pret ko ieķīlātas 
145 000 plankas un dēļu un 30 000 baļķu. LVVA, 1379. f., 1. apr., 15485. l. 2., 3. lp.
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Negadījuma dienā lente nogājusi no šeibas un bija nepieciešams to atlikt atpakaļ. 
Meijers apliecināja, ka, lenti uzliekot, tā mēdz šūpoties, bet, ja tā ir izstaipījusies, 
tad mehānisms nevar darboties. Dūms kāpis uz sola krūšu augstumā, jo citādi 
lente nav sasniedzama. Meijers no lejas viņam palīdzējis ar stangu. Vienā brīdī 
Dūms nokritis viņam blakus, savainojis ausi un labo roku. Viņu aizveduši pie 
ārsta. Meijers neatcerējās, vai lente bijusi veca, un norādīja, ka vajag ļoti maz, 
lai pieietu par tuvu mehānismam. Dūms par liecinieku ataicināja arī ārstu 
Valentīnu Holstu (Holst), bet viņš neatcerējās ne Dūmu, ne viņa ievainojumu, 
līdz ar to nevarēja liecināt, vai darba nespēja iestājusies pēc negadījuma pirms 
septiņiem gadiem. 1887. gada septembrī tiesa nolēma, ka Dūma prasība ir 
nepamatota, jo neviens nevar pierādīt, ka negadījums nav noticis strādnieka 
neuzmanības dēļ.58

secinājumi

Landfogtejas tiesu akti ir informācijas bagāts avots par Rīgas iedzīvotāju dzīvi 
līdz 1889. gadam, kad tiesu reformas rezultātā landfogteja beidza pastāvēt. Līdz 
19. gs. vidum, kamēr Raņķi pārstāv Pārdaugavā dzīvojošo tā saukto latviešu 
amatu kopienu, viņu vārdi parādās lietās, kas saistītas ar nekustamajiem 
īpašumiem Pārdaugavā, negadījumiem ar ūdens transportu vai parādu 
prasībām. Katra no tām atsedz kādu Pārdaugavas iedzīvotāju dzīves aspektu. 
Kopumā jāteic, ka ir vērojama tendence tirdzniecības palīgamatu pārstāvju vidū 
savstarpēji kārtot dažādas attiecības, jo lietās bieži iesaistīti viena vai vairāku 
amatu locekļi. Viņi ne tikai cits citam pārdeva īpašumus vai vienojās par to 
izmantošanu, bet arī aizdeva naudu un veica dažādus pakalpojumus, piemēram, 
ledus, dārzeņu un siena piegādes. Atklājas arī tas, ka Raņķiem piederēja vairāki 
nekustamie īpašumi un ūdens transporta līdzekļi, kas liecina par viņu ģimenes 
locekļu zināmu pārticību, tomēr viņi ir sūdzējušies arī par līdzekļu trūkumu. 
Interesanti ir tas, ka tiesa, vismaz Raņķu prāvās, diezgan bieži atrisina strīdus, 
liekot kādai pusei zvērēt par savu vārdu patiesumu.

Kad Raņķi kļuva par zāģētavas īpašniekiem, prāvu raksturs, kurās viņi 
bija iesaistīti, būtiski mainījās. Tās saistītas ar zāģētavas darba ikdienu un 
atklāj attiecības starp strādniekiem un viņu darba devējiem, kā arī starp 
biznesa partneriem Rīgā 19. gs. otrajā pusē. Protams, līdz tiesai nonāca tikai 
konfliktsituācijas un katra no pusēm bija ieinteresēta parādīt radušos apstākļus 
sev pozitīvā gaismā, tomēr tieši šī savstarpējā vārdu apmaiņa dažbrīd atklāj 
gan cilvēku attieksmi citam pret citu, gan darījumu slēgšanas vai izpildes 



67raņķu dzimta 18. un 19. gadsimtā rīgas landfogtejas tiesas materiālos

nianses, kas reti sastopamas cita tipa avotos. Ar šiem piemēriem nevar pierādīt 
kādas vispārējas tendences, jo katra prāva ir unikāls gadījums ar savu apstākļu 
kopumu. Pilnīgi noteikti var secināt to, ka visu laiku, kamēr Vilhelms Johans 
Raņķis vadīja zāģētavu, viņš atradās pastāvīgā tiesvedībā un bija tikpat biežs 
landfogtejas viesis kā viņa vectēvs – ķemerejas tiesā, kur iztiesāja ar pārcēlāja 
amatu saistītās lietas. Atšķirībā no citiem avotiem par Rīgas tirdzniecības 
palīgamatiem piederējušajām dzimtām – dvēseļu revīziju, baznīcu grāmatu, 
amatu grāmatu vai nodokļu pārvaldes materiāliem – tiesu aktis ļauj ielūkoties 
šo cilvēku ikdienā, viņu priekšstatos par taisnīgumu un apstākļos, kādos viņi 
dzīvoja un strādāja. Tā kā arhīvos nav izdevies atrast minēto dzimtu privātas 
izcelsmes avotus, piemēram, vēstules, tad pagaidām tiesu aktis un Rīgas rātes 
fondos pieejamās amatu locekļu sūdzības ir tā avotu grupa, kas piešķir “dzīvību” 
neskaitāmai vārdu, uzvārdu un dzīves gadu rindai.
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diE familiE Raņķis / RancK im 18. 
und 19. jaHRHundERt anHand dER untERlagEn 

dEs RigaER landVogtEigERicHts

In den Akten des Landvogteigerichts im früheren Stadtarchiv Riga finden sich 
thematisch verschiedenartige und informativ reiche Dokumente vom Ende des 
18. Jahrhunderts bis zum Jahr 1889, als dieses Gericht aufgelöst wurde, über die 
Familie Raņķis / Ranck, die als Fischer und Übersetzer tätig waren und später 
Besitzer eines Sägewerks wurden. Der Landvogtei waren die Vorstädte Rigas 
unterstellt (der Vogtei – die Stadt selbst). Der Umfang ihrer Kompetenzen war 
recht groß, darunter auch die Bau- und Fischereiaufsicht.

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Familienangehörigen Raņķis / 
Ranck als Fischer und / oder Übersetzer tätig. Im Bestand des Landvogteigerichts 
sind Akten in den Gerichtsverfahren überliefert, bei denen als Kläger oder 
Angeklagten der Ältermann des Fischeramts Simon Ranck (1743–1814) und 
seine zweite Frau Barbara Hedwig (1777–1859), der zweite Sohn des Bruders von 
Simon, Jakob, Georg David (1765–1836), und der jüngste Sohn Georg David, 
der Übersetzter Johann David (1807–1859), auftraten. Ein großer Teil der vor 
Gericht ausgetragenen Streitigkeiten betraf den Grundbesitz, Schuldforderungen 
und unbezahlte Rechnungen sowie Unfälle auf dem Wasser. Die Gerichtsakten 
gewähren Einblick in verschiedene Bereiche des Alltagslebens der Einwohner 
in dem westlichen Teil Rigas, dem sog. Überdüna (lettisch: Pārdauga). Es wurde 
festgestellt, dass im Besitz der Familie Ranck / Raņķis etliche Grundstücke 
und Wasserfahrzeuge waren. Dies zeigt, dass die Familie in einem ziemlichen 
Wohlstand lebte, obwohl sie manchmal auch über ihre Mittellosigkeit geklagt 
hat. Die Mitglieder dieser Familie gingen nicht nur ihren direkten Amtspflichten 
nach, sondern nahmen auch zusätzliche Aufträge an, beispielsweise lieferten sie 
ihren Nachbarn Heu, Gemüse oder Eis. 

Die größte Zahl der Gerichtsakten der Landvogtei betrifft das Sägewerk  
G. A. Ranck” aus den 1870er/80er Jahren, als es von dem Enkelsohn des oben er- 
wähnten Georg David, Wilhelm Johann (1845–1910), geleitet wurde. Im Unter- 
schied zu seinen Vorfahren gehörte er einer öheren Einwohnerklasse der Stadt  
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Riga an. Er hatte das Bürgerrecht Rigas erworben und war bei der Kaufleutegilde 
verzeichnet. Die Gerichtsverfahren betrafen vor allem die Versorgung und 
Bearbeitung von Holzmaterialien, als eine der Parteien das bestellte Holz oder die 
Bezahlung dafür nicht erhalten hatte. Diese Gerichtsverhandlungen waren mit 
Verhandlungen bei dem Wettgericht verbunden. 

Eine andere Dokumentengruppe bilden die Gerichtsakten über unaus-
gezahlte Arbeitslöhne und Entschädigungen für erlittene Verwundungen 
an die Arbeiter des Sägewerks, welche uns mit den Arbeitsbedingungen im 
Unternehmen der Familie Ranck / Raņķis bekannt machen. Ein Teil der 
Gerichtsakten bezieht sich auf die Bezahlung der im Auftrag des Sägewerks 
ausgeführten Dienstleistungen – die Reparatur und Transportierung der 
Lastkähne, als der Besitzer Ranck aus irgendwelchen Gründen die Qualität der 
ausgeführten Arbeiten absprach. All diese Gerichtsakten gewähren mehr oder 
weniger Einsicht in die Arbeitsverhältnisse im Sägewerk Rancks; wobei die Zahl 
der überlieferten Unterlagen über die betreffenden Gerichtsverfahren wichtig 
ist. Komplizierte Gerichtsverhandlungen dauerten über mehrere Jahre und 
wurden in zahlreichen Akten ausführlich dokumentiert. Über etliche andere 
Rechtsverfahren sind im Archiv nur etliche Dokumente erhalten.

Schlüsselwörter: Geschichte der Familie Raņķis / Ranck, Geschichte der Rigaer 
Vorstädte im 18. und 19. Jahrhundert, Sägewerk “G. A. Ranck”, Landvogteigericht.
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