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VALDA KVASKOVA, ANITA ČERPINSKA

KURZEMES PILSĒTAS 19. GS. PIRMAJĀ PUSĒ: KURZEMES 
PILSĒTU LIETU CENTRĀLĀS KOMISIJAS PĀRSKATS PAR 
KURZEMES PILSĒTU PAGRIMUMA CĒLOŅIEM

Avota publikāciju veido 1818. gada Kurzemes pilsētu lietu Centrālās komisijas atzinums 
par Kurzemes pilsētu stāvokli un ierosinājumi tā uzlabošanai. Tā ir informatīvi piesātināta 
liecība par ekonomiska un sociāla rakstura problēmām, ar kurām saskārās pilsētas, un 
par to, kādi līdzekļi tika uzskatīti par piemērotākiem problēmu risināšanai. Aplūkoto 
jautājumu loks skar pilsētu pārvaldes, naudas aprites, iedzīvotāju nodarbinātības, ebreju 
skaita pieauguma un citus jautājumus.
Atslēgvārdi: Kurzemes guberņa, 19. gadsimts, pilsētu pārvalde, pilsētu ekonomika. 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabājas 18. gs.  
beigās un 19. gs. pirmajā pusē dzīvojušā ārsta Oto Hūna (Huhn; 1764–1832) 
apkopotie materiāli par dažādām pilsētām un lauku novadiem, iedzīvotājiem, 
viņu sadzīves tradīcijām, ekonomiku, medicīnu un slimībām. Lielākā daļa 
materiālu glabājas arhīva 6810. fondā “Oto Vilhelms Hūns, ārsts, novadpētnieks”, 
bet atsevišķas lietas ir arī citos fondos. Viņa sagatavotais topogrāfiskais apraksts 
par Rīgu publicēts 19. gs. sākumā,1 bet materiāli par Vidzemi un Kurzemi 
palikuši nepublicēti, jo O. Hūns nepaspēja pabeigt darbu pie to savākšanas un 
sakārtošanas.

Oto Vilhelms Hūns dzimis Jelgavā, mācījies Jelgavas ģimnāzijā. Studēja 
teoloģiju Halles Universitātē, turpināja medicīnas studijas Getingenē, kur 
1788. gadā kļuva par doktoru. 1789. gadā O. Hūns atgriezās Vidzemē un 
strādāja Rīgā par ārstu līdz 1804. gadam un no 1813. līdz 1832. gadam. Viņš 
darbojās arī Sanktpēterburgā un Maskavā, bija Kurzemes literatūras un mākslas 
biedrības biedrs, Sanktpēterburgas Medicīnas kolēģijas goda loceklis, Šveices 

VĒSTURE

1 Гун, Отто (1804). Топографическое описание города Риги, с присовокуплением врачебных 
наблюдений, сочиненное в 1798-м году. Санктпетербург: напечатано в Медицинской 
Типографии. Šī izdevuma manuskripts vācu valodā glabājas: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LNA_LVVA), F6810_1_27, 28.
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korespondējošo ārstu un ķirurgu biedrības goda biedrs, Getingenes karaliskās 
zinātnieku biedrības korespondētājloceklis. Paralēli ārsta darbam O. Hūns 
vāca dažādas ziņas par apkārtni un notikumiem, centās sniegt priekšlikumus 
baku potēšanas veicināšanai, vecmāšu darba uzlabošanai, ievainotu karavīru 
transportēšanai un pat sausās zupas gatavošanai armijas vajadzībām. 

Lai arī dažādu nozaru pētniekiem Oto Hūna mantojums ir pazīstams un to 
izmanto medicīnas vēstures, etnogrāfijas un novadpētniecības interesenti, tomēr 
tas būtu pelnījis plašāku atpazīstamību informatīvās bagātības dēļ. Šajā žurnāla 
numurā publicētais O. Hūna fondā glabātais “Vispārējs pārskats par Kurzemes 
pilsētu pagrimuma cēloņiem” (LNA_LVVA, F6810_1_76) veido vienu no lietām, 
kas saistītas ar materiāliem par Kurzemes pilsētām. Pārējās lietas katra veltīta 
konkrētai pilsētai – Liepājai, Ventspilij, Jelgavai, Kuldīgai, Bauskai, Jēkabpilij, 
Jaunjelgavai, Piltenei, Grobiņai, Aizputei un Tukumam.

Šī dokumentu kopuma tapšanas iemesls bija fakts, ka 19. gs. sākumā vietējās 
pārvaldes amatpersonas un institūcijas – ģenerālgubernators, guberņu valdes 
un pilsētu maģistrāti – vairākkārt aktualizēja jautājumu par Kurzemes pilsētu 
ekonomisko stāvokli un tā uzlabošanas iespējām, jo bija vērojamas problēmas 
ar nodokļu iekasēšanu, bet pilsētas pastāvīgi sūdzējās par pārlieku apgrūtinošo 
karavīru izmitināšanas slogu. 

 Saskaņā ar 1818. gada 6. marta Rīgas kara gubernatora un Baltijas guberņu 
civilo lietu virspavēlnieka Filipa Pauluči (Paulucci; 1779–1849) pavēli bija 
izveidota Kurzemes pilsētu lietu Centrālā komisija (Центральная комиссия 
поправлений состояния городов Курляндской губернии),2 kuras galvenais 
uzdevums bija sniegt ierosinājumus pilsētu stāvokļa uzlabošanai. Tajā ietilpa:

1) komisijas priekšsēdētājs Kurzemes guberņas valsts padomnieks kolēģijas 
asesors Frīdrihs fon Vetbergs (Ветберг, Wettberg; 1779–1825);

2) kolēģijas padomnieks Gustavs Harders (Harder; 1765–1838);
3) guberņas maģistrāta asesors Johans Frīdrihs Šarpentjē (Charpentier; 

1758–1831);
4) galma virstiesas padomnieks Georgs Benedikts fon Engelharts (Engelhardt; 

1760–1822);
5) Jelgavas reformātu baznīcas mācītājs profesors Karls Vilhelms Krūze 

(Cruse; 1765–1834).
Centrālā komisija sagatavoja sarakstu ar jautājumiem, uz kuriem katras 

pilsētas Speciālajai komisijai bija jāsniedz atbildes. Komisija vēlējās noskaidrot 
trīs pamatlietas:

1) pilsētas un kopienas pašreizējais vispārējais stāvoklis – pilsētas ienākumi 
un izdevumi, kases pārvaldīšanas kārtība, parādi, pārvaldes uzbūve, iedzīvotāju 

2 Šis fakts ir minēts kolēģijas padomnieka Gustava Hardera dienesta gaitas aprakstā 1827. gada 
maijā. LNA_LVVA, F96_9_231, b. p.
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Kurzemes pilsētu lietu Centrālās komisijas ziņojuma kopija par Kurzemes pilsētu 
pagrimuma cēloņiem. Fragments. 1818.–1822. gads. LVA_LVVA, F6810_ 1_76, 1. lp.
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skaits, nabagmājas, apdrošināšana pret ugunsgrēkiem, kopienai uzliktās nodevas 
un nastas;

2) iedzīvotāju grupu stāvoklis – kārtas, ebreju skaits, nodarbošanās;
3) ierosinājumi pašreizējā pilsētas stāvokļa uzlabošanai – kā palielināt 

ienākumus, veiksmīgāk tos pārvaldīt un kā samazināt izdevumus.3

1818. gada laikā pilsētu Speciālās komisijas sagatavoja atbildes uz iesūtītajiem 
jautājumiem, bet Centrālā komisija apkopoja informāciju un sniedza gala 
atzinumu par Kurzemes guberņas pilsētu vispārējo stāvokli un ierosinājumus tā 
uzlabošanai, minot konkrētu pilsētu piemērus. Ierosinājumi skāra naudas plūsmas 
nodrošināšanu, satiksmes, kā arī tirdzniecības un amatniecības veicināšanu. 
Interesanti, ka komisija nekādā aspektā neskar rūpniecības attīstības jautājumu, 
iespējams, tajā neredzot pietiekamu ekonomisko potenciālu.

Centrālā komisija nodeva atzinumu kopā ar katras pilsētas pamatdatu 
tabulām ģenerālgubernatoram F. Pauluči, kurš šo informāciju nosūtīja tālāk 
izskatīšanai Krievijas impērijas Iekšlietu ministrijā. Tā kā 1837. gadā visas 
institūcijas atgriezās pie jautājuma par Kurzemes pilsētu panīkumu un iemesli 
bija identiski situācijai 1818. gadā, tad var secināt, ka komisijas ierosinājumi lielā 
mērā palika “uz papīra”.4 Komisijas ierosinājumi, kas skāra sīknaudas aprites, ceļu 
kvalitātes un tirdzniecības organizācijas jautājumus, neattiecās tikai uz Kurzemi, 
bet gan uz visu impēriju un nebija vienkārši risināmi.

Oto Hūna fondā apstiprinātu norakstu jeb kopiju veidā pieejami visu Kurzemes 
pilsētu Speciālo komisiju un Centrālās komisijas atzinumi. Atsevišķos gadījumos, 
kad Speciālās komisijas bija papildus sniegušas izsmeļošu materiālu par kādu 
pilsētas dzīves aspektu, piemēram, karaspēka izmitināšanu, šādi apraksti O. Hūna 
materiālā izlaisti, toties pievienoti papildmateriāli no avīzēm un zīmējumi. Tā kā 
visas kopijas izgatavotas vienā rokrakstā, var pieņemt, ka O. Hūns vai kāds cits 
viņa uzdevumā veicis šo dokumentu norakstīšanu pilsētu vai guberņas arhīvos, 
kur viņš vāca informāciju par Kurzemi. Pagaidām LVVA fondos nav izdevies atrast 
Centrālās komisijas atzinuma oriģinālu, tādēļ nav iespējas veikt salīdzināšanu. 
Neskatoties uz to, arī kopijas veidā materiāls ir interesanta sava laikmeta liecība 
par Kurzemes pilsētu pārvaldi, ekonomiku un iedzīvotājiem, kā arī par tā laika 
priekšstatiem un to, kas būtu jāmaina, lai pilsētas funkcionētu labāk.

Publicēto lietu veido četri dokumenti: 
1) Centrālās komisijas sagatavotais vispārējais pārskats par Kurzemes pilsētu 

panīkuma iemesliem;

3 Kurzemes pilsētu lietu Centrālās komisijas instrukcija speciālajām komisijām. Kopija. Jelgava, 
11.05.1818. LNA_LVVA, F412_7_149, 30.–36. lp.
4  Kurzemes guberņas pārvaldes iestāžu sarakste par ziņu sniegšanu Baltijas 
ģenerālgubernatoram Karlam Magnusam fon der Pālenam par Kurzemes pilsētu stāvokli, 
1837. gads. LNA_LVVA, F96_6_251, 1.–24. lp.
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2) no vispārējā pārskata izrietoši Kurzemes pilsētu stāvokļa uzlabošanas 
priekšlikumi, kas kvalificējās iesniegšanai Sanktpēterburgā;

3) tādi paši priekšlikumi, kas kvalificējās iesniegšanai F. Pauluči;
4) Kuldīgas, Ventspils un Piltenes Speciālās komisijas priekšsēdētāja Oto 

Rozenberga ziņojums Centrālajai komisijai.
Kā jau minēts, Centrālās komisijas galvenais uzdevums bija konstatēt 

Kurzemes pilsētu stāvokli un sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai. Šis mērķis 
tika sasniegts ar pirmajiem trijiem dokumentiem. Pirmajā bija konstatēta 
situācija, otrajā un trešajā – sniegti priekšlikumi, viens no kuriem bija domāts 
sūtīšanai uz Sanktpēterburgu, lai pēc vajadzības to izmantotu guberņas nozīmes 
likumdošanas aktu un ukazu izstrādāšanā, bet otrs bija adresēts F. Pauluči priekš 
vietēja rakstura rīkojumiem. Pēdējais dokuments ir apkopojoša rakstura un skar 
triju pilsētu problēmas, tādēļ tas neiederējās pie lietām, kas attiecās tikai uz 
vienu konkrētu pilsētu. 

Kurzemes pilsētu lietu Centrālās komisijas materiālu kopijas par 
Kurzemes pilsētu pagrimuma cēloņiem un tās izstrādātie priekšlikumi 

stāvokļa uzlabošanai
1818.–1822. gads

[1. lp.]
Vispārējs pārskats par Kurzemes pilsētu pagrimuma cēloņiem

Komisijai, kurai uzdots noskaidrot pilsētu pagrimuma cēloņus un izteikt 
priekšlikumus to novēršanai, lai atbilstoši apstākļiem veicinātu pilsētu 
uzplaukumu, vispirms jāvienojas uzskatos par to, kādi ir būtiskie priekšnoteikumi 
pilsētu attīstības veicināšanai, turklāt tā, lai tas nenotiktu uz lauku teritoriju 
rēķina, bet gan, tieši otrādi – veicinātu to, kā arī zemes īpašnieku labklājību.

Komisija vēršas pie viedās valdības, kas izprot savu dižo sūtību vadīt atsevišķu 
personu un kopienu darbību viņu labklājības celšanas virzienā tā, lai viņi cits 
citam netraucētu, bet gan atbalstītu. Arī šīs komisijas izveidošana sniedz jaunu 
pierādījumu tam, ka tā par iedarbīgiem līdzekļiem uzskata tikai tādus pasākumus, 
kas balstīti precīzā objekta pārzināšanā un ar pārliecinošu pamatojuma spēku 
spēj iemantot, saglabāt, stiprināt un vairot pavalstnieku uzticību.

Komisija tādējādi uzskata par pienākumu izklāstīt savus uzskatus nevis tāpēc, 
lai sniegtu kādas pamācības, 
[1. lp. o. p.]
bet gan daļēji lai parādītu, ka tā pareizi uztvērusi labvēlīgās un apgaismotās 
valdības nodomu un pietiekami pamatotu tai izvirzītos vispārējos un īpašos 
uzdevumus.
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Ikvienas tautas bagātība un labklājība balstīta tās uzturēšanai un dzīves 
līmeņa celšanai lietojamo un izlietoto produktu kvalitātē. Lauksaimnieks iegūst 
pārtikas produktus no dabas, bet to pārpalikums kļūst viņam par nastu, ja viņš 
nevar to apmainīt pret precēm, kas var kalpot viņa dzīves kvalitātes celšanai un 
ļauj apmierināt neatliekamās vajadzības pēc iztikas, apģērba un mājvietas. – Šai 
preču apmaiņai viņam nepieciešams tirgus, proti, lai viņš ar iespējami mazāku 
daļu savu produktu pārpalikuma varētu iegūt iespējami vairāk sava dzīves 
līmeņa celšanai un turklāt vēl kaut ko ietaupīt nedrošajai nākotnei. Šādu tirgu 
viņam piedāvā pilsētas, kuru iedzīvotāji tiešā veidā no dabas neko nesaņem, bet 
laukos saražoto uzglabā iekšzemes vai ārzemju pieprasījumam (kā tirgotāji) vai 
arī pārstrādā tos dažādām vajadzībām (kā amatnieki). – Pilsētnieki un laucinieki 
gūst savstarpēju labumu, turklāt kā ikvienā uzticamā sadarbībā nevis vienpusīgi, 
bet abpusēji, t. i., abi. – Pilsētās līdztekus pastāv dažādas nodarbes; cita
[2. lp.]
kalpo citai, un darbs tiek dalīts, turklāt tas notiek jo lielākā apjomā, jo plašāks 
un apmeklētāks ir tirgus. Darba dalīšana ne tikai atvieglo darbu un samazina 
lauksaimniekam viņa ražojumu izmaksas, bet padara tos arī plašāk izmantojamus, 
t. i., labākus.

Tāpēc pamatprincips, kas izriet no sacītā, ir šāds:
Viss, kas atvieglo savstarpēju sadarbību vai preču apmaiņu un ilgstoši to 

veicina, viss, kas sekmē amata prasmes, kalpo pilsētu uzplaukumam, reizē arī 
nākot par labu lauku teritorijām. – Savukārt viss, kas traucē un mazina savstarpējo 
komunikāciju, amata prasmju apguves veicināšanas vietā to kavē, liek šķēršļus 
pilsētu uzplaukumam un gremdē tās, jūtami negatīvi iespaidojot arī laukus.

Priekšlikumi pilsētu uzplaukuma veicināšanai būtu šādi:
1. Vienkārša satiksme iekšzemē un ar ārzemēm, ko nodrošina ceļi, kanāli un 

ostas.
2. Tirdzniecības atvieglošana – gan vairumā, gan mazumā – ar drošas naudas 

palīdzību, it īpaši ar ērti lietojamas sīknaudas un tirgus nolikumu palīdzību.
3. Atvieglotas iespējas iegūt naudas kapitālu ar hipotēku sistēmas palīdzību.

[2. lp. o. p.]
4. Atvieglota konfliktu atrisināšanas iespēja īpašuma un tiesību jautājumos 

ar ātri un viegli sasniedzamas tiesas iestādes starpniecību.
5. Atvieglota nenovēršama ļaunuma un slogu pārvarēšana kopīgiem spēkiem 

(uguns apdrošināšanas iestādes, nabagmājas, karavīru izmitināšanas, nodevas).
6. Atvieglotas iespējas apgūt un pilnveidot amata prasmes.
7. Lauku iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas iespēju uzlabošana – ar 

iestāžu, kārtu pārstāvju sapulču, skolu u. c. mācību iestāžu starpniecību.
8. Iespējami mazāka satiksmes ierobežošana.
9. Kopības gara atmodināšana.
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1.
Kurzemē ir labi, daļēji pat lieliski ceļi. Lielupe ietilpst ūdens ceļu tīklā, kam, 

savienotam ar kanāliem, pamazām vajadzētu pārklāt visu impēriju. Mūsu ostas 
atrodas izdevīgās vietās; jūrniekiem tās ir pieejamas agrāk un paliek atvērtas 
ilgāk nekā citas impērijas ostas Baltijā. Nelaimi, kas tām visām ir kopīga, proti, 
aizsērēšanu, var novērst ar drošiem profilakses pasākumiem.

Cita starpā tomēr nedrīkst atstāt bez ievērības faktu, ka pilnveidota 
satiksme valstī viegli var radīt kaitējumu mazajām pilsētām, jo laucinieks, kurš 
var pārvietoties pa labiem ceļiem, priekšroku dod nevis mazajiem, bet lielajiem 
tirgiem,
[3. lp.]
pat ja tie atrodas tālāk. Jāteic, ka Bauskas pagrimums sākās ar mūsu ceļu stāvokļa 
uzlabošanu, taču tas nav uzskatāms par vienīgo iemeslu. – Taču šādos gadījumos 
atsevišķu kopienu interesēm jāpaliek pakārtotām vispārības labumam; tomēr 
nevajadzētu aizmirst pēc iespējas atlīdzināt cietējiem viņu labklājībai nodarītos 
zaudējumus citādā veidā.

2.
a) Nauda tirdznieciskajos darījumos ir tas pats, kas asinis cilvēka ķermenī – 

barošanas nodrošinātājs. Ja asinis uzskata par dzīvības pamatu, tad naudu – par 
tautas bagātības būtiskāko sastāvdaļu, maldīgi pat pārspīlējot tās lielo nozīmi 
labklājībai. – Naudas trūkums un kļūdas naudas sistēmā negatīvi ietekmē 
kā pilsētnieku, tā laucinieku, lai gan pēdējo netieši, un izpaužas galvenokārt 
mazo pilsētu pagrimumā, jo preču aprite laukos galvenokārt notiek apmaiņas 
ceļā. Lieltirdzniecība izmanto vekseļus un galīgos norēķinos – zelta un sudraba 
stieņus, bet mazumtirdzniecībai, kas būtībā baro lieltirdzniecību, lai cik nicinoši 
tā noraugās uz iepriekš minēto, nepieciešama laba, kvalitatīva, viegli lietojama
[3. lp. o. p.]
sīknauda pietiekamā daudzumā. – Krievijas impērijas sīknaudai trūkst svarīgākās 
no šīm īpašībām, un daļēji tas noticis kroņa uzupurēšanās dēļ. – Vara monētas 
ir izkaltas tālu no tās īstenās vērtības, proti, vara tirgus cenas, un to lietošana, 
raugoties no jebkāda aspekta, ir apgrūtinoša. Sešdesmit kapeikas līdzinās vienai 
mārciņai vara, vismaz 30 vienībās,5 ar ko nevar rīkoties, bet tikai uzkrāt; par to 
tagad var nopirkt divarpus mārciņas rupjas maizes. Sudraba monēta reti kad 
nonāk apgrozībā, turklāt tā nav pietiekami sīki iedalīta; mazākā – 5 kapeikas – ir 
maksa par 5/6 mārciņām maizes.6 Ar to nevar rīkoties, turklāt šīs monētas nav 

5 No 1810. gada Krievijas impērijā kala 24 rubļus vara monētu – 5, 2 un 1 kapeikas, ½ kapeikas 
(деньга) un ¼ kapeikas (полушка) nominālā – no puda vara, pudā ir 40 mārciņu, no kā izriet, 
ka 60 kapeikas izkala no 1 mārciņas vara. Masveida vara monētu kalšanu Krievija realizēja, lai 
mazinātu sīknaudas problēmu naudas apritē, bet lielais daudzums monētu radīja tās vērtības 
krišanos pret sudraba naudu un rezultātā nesasniedza galveno mērķi.
6 Sudraba 5 kapeiku monētas svars bija 1,04 grami.



12

VĒSTURE

pieejamas pietiekamā daudzumā. Tādēļ abi šo monētu veidi pazūd no aprites, 
tās ir konvencionālas zīmes, kas tiek atzītas tikai konkrētā vietā, un to vietā nāk 
aizliegtas monētas. – Ja, neraugoties uz visiem aizliegumiem, piecu kapeiku 
monēta netiktu izmantota apgrozībā, mazumtirdzniecība pilnībā apstātos. Aiz 
tīras augstsirdības valsts liek kalt mazo sudraba monētu ar tādu pašu kornu7 
kā impērijas bankas rublim; kaļ to, neatrēķinot kalšanas izdevumus. Taču valstij 
būtu izdarīts liels pakalpojums, ja 20 kapeiku monētai noteiktu 72, 10 kapeiku 
monētai – 60 un 5 kapeiku monētai 30 raudzi un atrēķinātu 8, 12, 16 un 20 
procentus par kalšanas izdevumiem.
[4. lp.]

Skaitļi šeit nepretendē uz precizitāti; pētījumos tie jānoskaidro tuvāk. Ja šī 
maiņas monēta būtu ar asām malām un iespējami zemāku spiedoga reljefu, tā 
varētu atbilst visām labas sīknaudas prasībām, un kronis, pierēķinot monētu 
kalšanas izdevumus, segtu to izmaksas. Sabiedrība šo monētu ērtās lietošanas 
dēļ gūtu bagātīgu atlīdzinājumu to zemās vērtības dēļ, kas reizē, kamēr vien to 
aprite netiek pārslogota, netiek pakļauta jebkādai ažiotāžai. Vara naudu tad (jo 
tai jau kopš 1811. gada vairs nav īstena bankas asignācijas seguma) varētu kalt, 
neapliekot ar nodokli tās saturu – tikai kā konvencijas zīmi – pusi un ceturtdaļas 
kapeikas monētās, tādējādi radot lielu labumu tirdzniecības apritē un ietaupot 
lielas summas valsts kasei. Nevarējām atļauties izteikt šo priekšlikumu vispārējā 
ziņojumā, jo tas, šķiet, attiecas ne tikai uz Baltijas provinci, bet gan uz visu 
impēriju, taču uzskatījām arī par pienākumu to nenoklusēt pavisam, jo Kurzeme 
kā robežteritorija ērtu maiņas monētu trūkumu izjūt jo smagāk tāpēc, ka tai kopš 
trim gadiem saskaņā ar impērijas vispārējiem rīkojumiem atņemta sīknauda, ko 
tā bija pieradusi lietot gadsimtu gaitā,
[4. lp. o. p.]
bet apritē iepludinātās sudraba monētas nepavisam nesedz visas vajadzības, 
turklāt vara monētas aizvien vairāk pazūd no aprites.

b) Prasība, lai visu pārtikas preču un izejvielu pārdošana notiktu konkrētās 
vietās un stundās, varētu šķist kā preču apgrozījuma ierobežošana, taču tas ir 
tikpat nepareizi kā teikt, ka sirds saraušanās ierobežo asinsriti. Tirgus nolikumi, 
precīzi un stingri ievēroti, ietaupa pārdevēja un pircēja laiku un tādējādi 
vairo labklājību. – Nolikumu mums netrūkst, tikai būtu rūpīgāk jāseko līdzi to 
ievērošanai, kā arī tam, lai tirgus laukums būtu un paliktu tikai tirgus laukums.

3.
Jo drošāka ir iespēja saņemt atpakaļ kapitāla aizdevumu, jo vieglāki ir 

noteikumi, uz kādiem aizdevējs izsniedz savus līdzekļus. Tas ir iespējams 
galvenokārt ar viegli pārskatāmas hipotēku sistēmas palīdzību. – Mūsu Kurzemes 
sistēma būtībā ir radusies no īpašuma dokumentu uzglabāšanas iestādēm, 

7 Dārgmetāla tīrsvars monētā.
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un pilnībā trūkst institūcijas, kas ļautu vienā acu uzmetienā ieraudzīt visus 
apgrūtinājumus un parādus, kas gulstas uz kāda gruntsgabala, jo panākumi, ko 
gūst atsevišķi kancelejas ierēdņi, 
[5. lp.]
nedaudz sakārtojot mūsu hipotēku sistēmu, ir lokāli ierobežoti un dod rezultātu 
tikai uz neilgu laiku.

4.
Sūdzības par to, ka tiesa nedarbojas tik ātri, kā to vēlas tas, kurš uzskata sevi 

par cietušo, nav pamatotas, jo, nepatērējot laiku, neko nevar izdarīt, un lai Dievs 
mums žēlīgs, ja kāds kadi8 patvaļīgi un bez apdoma tūlītēji izšķir kādu tiesību 
un īpašumu jautājumu. Noskaidrot, kādi pasākumi vajadzīgi, derīgi un iespējami 
tiesu procesu paātrināšanai, ir likumu komisijas kompetencē. Raugoties no 
mūsu viedokļa, varam tikai vērst uzmanību uz rīcības veidiem, kas samazinātu 
nepieciešamību pēc tiesas spriedumiem un ikdienas komunikācijā vai nu novērstu 
juridiskus strīdus, vai arī ļautu tos atrisināt ātrāk. – Pēdējo variantu iespējams 
sasniegt ar hipotēku sistēmas palīdzību, tirgus nolikumiem, biržām, mākleriem, 
svērājiem, brāķeriem, mutisku vienošanos, cunfšu noteikumiem (par to īpaši 
runāts 6. nodaļā), bet galvenokārt ar to, ka katrs tiesnesis un tiesas izpildītājs 
atrodas iespējami tuvāk. – Tas ir liels laika, pūļu un drošības zaudējums, ja tiesas 
sprieduma izpildi prasītājam jāmēģina panākt, turklāt ar papildu izdevumiem, 
no 20 un vairāk jūdžu attāluma un ja pilsētā, kas atrodas pie jūras un tikai dažu 
jūdžu attālumā no
[5. lp. o. p.]
valsts robežas, aresta pieprasījums jāsaņem no 24 jūdžu attālas vietas. – Tiesas 
prāvu skaita samazināšanai un novēršanai kalpo arī stingra un ātra parādu 
atgūšanas likumu piemērošana likvīdu prasību lietās, jo attiecībā uz nelikvīdām 
lietām tiesa nekad nevar būt pārāk piesardzīga vai apdomīga. Tas, ka tā nebaidās 
patērēt laiku, lai tikai nenoziegtos pret taisnīgumu, ir nepieciešams upuris paša 
taisnīguma labā, bet jebkurš laika zaudējums likvīdu prasību lietās ir upuris, kas 
jānes godīgam galvotājam attiecībā pret negodīgu parādnieku.

Lai izvairītos no liela skaita tiesas procesu, noderīga visbeidzot būtu saprātīga 
parādu ierobežošana mazumtirdzniecībā, galvenokārt attiecībā uz patērētājiem, 
kas izmanto amatnieku pakalpojumus un sīkpreču tirgotavas.

Visvairāk tieši Kurzemē valda nelāgs paradums, proti, ka liels skaits patērētāju 
visu gadu dzīvo uz parāda, kura atmaksa pārsvarā tiek prasīta tikai Jāņos. 
Tas pamudina patērētāju apmierināt vajadzības pēc luksusa precēm, kamēr 
amatnieks un sīktirgotājs novērtē savu īpašumu pēc skaitļiem, kas ir viņa rēķinu 
grāmatās, un saskaņā ar tām ved mājsaimniecību, neņemot vērā zaudējumus, 
pūles un izdevumus, kas saistās ar parādu atgūšanu. Kad viņš to ir sapratis, viņš 
paceļ cenu
8 Tiesnesis islāma zemēs.
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[6. lp.]
un, lai neaizbaidītu klientus, kas dzīvo uz parāda, liek pircējam, kurš maksā skaidrā 
naudā, samaksāt to, ko viņš prasa no parādnieka. Visi amatnieki un sīktirgotāji 
sūdzas par lielām neiekasējamu parādu summām un par grūtībām to atgūšanā, 
it sevišķi tāpēc, ka rēķinu parādi maksātāja sarakstā parasti atrodas pēdējā vietā. 
Taču atsevišķa persona nevar un nedrīkst pieļaut nekādu izņēmumu, ja viņš 
negrib pavisam apturēt savu nodarbi. Rīkojums, ka neviena parādu atprasīšana 
no sīktirgotāja vai amatnieka puses netiek pieņemta tiesā, ja tā notiek vēlāk 
par sešām nedēļām pēc preču piegādes, iespējams, varētu būt – tā iespējamās 
ļaunprātīgās izmantošanas dēļ – riskanta. Taču jebkurā gadījumā būtu labi, ja 
būtu izdots likumīgs rīkojums, kas, no vienas puses, nodrošinātu ātrāku parādu 
atgūšanu saskaņā ar amatnieku un sīktirgotāju rēķiniem, bet, no otras puses, 
atturētu viņus no vieglprātīgas, peļņas kāres vadītas kredītu izsniegšanas. Mūsu 
krievu tirgotājiem klājas tik labi, iespējams, tāpēc – un reti kad dzirdams par 
viņu bankrotu –, ka viņi tirgojas tikai par skaidru naudu. Lieltirdzniecības balsts 
ir kredīts, taču, jo vairāk tas ienāk mazumtirdzniecībā, jo neizbēgamāks ir 
noregulējums ar skaidru naudu.
[6. lp. o. p.]

Šī iemesla dēļ arī pilsētu tirdzniecībai iespējami ātrāku tiesas procesu norises 
trūkums nodara lielāku kaitējumu nekā lauksaimniekam, kuram kapitāla aprite 
dabisku apstākļu dēļ notiek tikai gada laikā; bet sīktirgotājam labi var veikties 
tikai tad, ja viņa kapitāla aprite notiek mēneša, jā, pat nedēļas laikā.

5.
Ikviena nasta kļūst vieglāka, ja to nes kopīgiem spēkiem un pēc iespējas 

proporcionāli. Cilvēka pienākums ir rūpēties par trūcīgajiem, t. i., par tiem, kuri 
nevar sevi uzturēt ar darbu. Tā ir pilsoniska gudrība – palīdzēt citiem nelaimē, 
kas, neraugoties uz jebkādu piesardzību, var skart ikvienu. Pavalstniekiem ir 
pienākums līdzdarboties to iestāžu uzturēšanā, kas nepieciešamas ārējai un 
iekšējai drošībai. Gudra valdība rūpējas par nabadzības novēršanu, bet birģeru 
kopienai ir jāgādā par to, lai trūcīgie nepaliktu bez aprūpes. Ar šādu mērķi  
1810. gadā speciāla komiteja Viņa Ekselences civilgubernatora īstenā valsts 
padomnieka fon Ogera9 vadībā izstrādāja radikālu plānu, ko iesniedza augstākajai 
valdībai. Par šī plāna pārbaudi, uzlabošanu un realizēšanu līdz šim oficiāli nekas 
nav ziņots. Jāņem tomēr vērā, ka
[7. lp.]
labas un pietiekami apgādātas nabagmājas un aizgādības iestādes var pastāvēt 
tikai augošas labklājības laikos. Veltīgi gaidīt no nabadzīgas kopienas, ka tā 

9 Johans Vilhelms fon Ogers (Hogguer), Kurzemes civilgubernators 1808.–1811. gadā.
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uzupurēsies nākotnes vārdā. Trūkumā pat mīlestība nosalst. – Šis ir jautājums, 
kur labai valdībai jānāk palīgā ne tikai ar atsevišķiem labdarības pasākumiem, 
bet ar fondiem, lai nabagmājas, kurās konstatēta saslimšana ar tuberkulozi, vēl 
vairāk nemazinātu uzticību vispārderīgiem nodibinājumiem.

Uguns apdrošināšanas iestāde ir tikai Liepājā, taču tā varētu kalpot par 
paraugu citām. Vispār tādas būtu iespējams dibināt tikai lielās kopienās, kur 
nelaime, visticamāk, nevarētu skart visus vai lielāko daļu apdrošināto, taču 
pastāv arī iespēja dibināt tās mazākās pilsētās, kas ir būvētas tā, ka var viegli 
izvairīties no ugunsnelaimes, piemēram, Ventspilī, kur tikai neliels skaits ēku tieši 
robežojas cita ar citu. 

Karavīru izmitināšanas slogu varētu lielā mērā atvieglot, ja Viņa Majestāte 
atzītu par pieņemamiem šādus pasākumus:

1) Pastāvīgās armijas daļas pārcelt lielākoties uz tādiem impērijas apgabaliem, 
kur nepieciešama apgrozījuma palielināšana ar lielāku patēriņu; tādējādi arī 
armijas uzturēšana 
[7. lp. o. p.]
kļūtu lētāka.

2) Atvieglot un veicināt par nepieciešamu atzītu armijas daļu izvietošanu 
kazarmās.

3) Karavīru izmitināšanas un viņu uzturēšanas izdevumu jautājumus nodot 
pilsētu maģistrātu pārziņā.

Visbeidzot, attiecībā uz pilsētām īpaši būtu vēlams, lai tās pilnībā atbrīvotu no 
pienākuma iekasēt galvasnaudu no personām, kas nav pakļautas to jurisdikcijai, 
jo iztrūkumu segšanas nastu uzkrauj pilsētniekiem un nodokļu ievākšanas 
patvaļai paveras visas durvis. – Tagadējos apstākļos, kad ar likumu tiek dibinātas 
muižu pagastu pašpārvaldes, pamatoti ikviens varētu maksāt nodokļus tur, kur ir 
viņa īstenā dzīvesvieta.

Arī lieli nodokļi kļūst vieglāk panesami, ja ikviens katrā laikā precīzi zina, cik 
daudz viņam būs jāmaksā; neprecīzi noteikti un neproporcionāli sadalīti nodokļi 
vienmēr ir apgrūtinoši, vienalga, cik niecīgi tie arī būtu.

Šāds nevienlīdzīgi sadalīts nodoklis viennozīmīgi ir galvasnauda, un tā slogs 
it sevišķi ir izjūtams pilsētās.10 Sešu mazgadīgu bērnu tēvs maksā nodokli par 
septiņām personām, bet sešas no tām viņam ir jāapgādā. Neprecējies cilvēks 
turpretī maksā un gādā tikai par sevi, tātad proporcionāli viņa slogs attiecībā pret 
iepriekšējo personu ir kā 1 pret 42. Tādējādi

10 Ar galvasnaudas nodokli aplika visus vīriešu dzimuma iedzīvotājus neatkarīgi no vecuma. No 
nodokļa bija atbrīvoti muižnieki, garīdznieki un tā sauktie literāti (vācu val. Literaten, Exemten), 
akadēmiski izglītotas personas – ārsti, juristi, skolotāji utt. 1818. gadā galvasnauda zemniekiem 
bija 3,3 rbļ. asignācijās, pilsētniekiem 8,3 rubļi.
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[8. lp.]
dēla piedzimšana, par kuru valstij būtu jāpriecājas kā par nākamo tēvzemes 
aizstāvi, tikai vairo gādīgā ģimenes tēva rūpes un raizes vai arī uzliek jaunu slogu 
kopienai.

Galvojuma trūkums nodoklim piesaista trūcīgo pilsētnieku laukiem laikā, kad 
humāns monarhs atbrīvo zemniekus no dzimtbūšanas. Amatniekam ir grūti dabūt 
mācekļus, un apmācību izgājis māceklis nevar “vanderēt”, kas nepieciešams, lai 
pilnveidotu savas amata prasmes.

Kā būtu, ja galvas nodokli palielinātu, bet attiecinātu to tikai uz darba 
spējīgām personām?

6.
Lai amati pilsētās zeltu un plauktu, gan zemniekam, gan muižniekam un 

pat iebraucējam jānodrošina iespēja ērti, droši un par lētām cenām iegādāties 
pilsētās ražotus labas kvalitātes izstrādājumus. Cilvēku vajadzības nepārtraukti 
aug un kļūst aizvien izsmalcinātākas. Mājturības piederumi, apģērbs un pārtika, 
kas pirms 100 gadiem apmierināja visbagātāko tirgotāju, turīgu muižnieku un 
pārtikušu valsts ierēdni, tagad ir pieprasīti amatnieku un sīktirgotāju aprindās. 
Taču apmierināt šīs vajadzības ir iespējams tikai tad, 
[8. lp. o. p.]
ja amatnieku darba izmaksas, izmantojot jaunus palīglīdzekļus, samazinās, 
izstrādājumi kļūst labāki un tīkamāki, turklāt tie ar mazumtirdzniecības 
starpniecību ātrāk nonāk apritē. Ja kādā vietā pieprasījums aug straujāk par 
amatnieku prasmēm un iespēja to apmierināt nav pietiekami ātra, patērētāji 
mēģina to aizstāt ar ārzemju precēm, un vietējie ražotāji attiecīgajā vietā iznīkst. 
Tāpat arī noteikti notiks, ja amata prasmes netiks regulāri apgūtas, pilnveidotas un 
ja nebūs iespējams nodrošināt to, ka pēc pasūtījuma nekavējoties tiek piegādātas 
labas preces un ka labas kvalitātes izstrādājumi tiek piedāvāti pārdošanā bez 
iepriekšēja pasūtījuma. Nepieciešams arī panākt, lai tiktu piesaistīti mācekļi, 
kas stājas prasmīgu un uzticamu meistaru vietā un, pateicoties pilnveidotām 
amata prasmēm, spēj apmierināt augošās vajadzības. – Ir autodidakti, kas peļņas 
gūšanas nolūkā piegādā labākas preces nekā mācītie amatnieki, taču autodidakts 
vairākumā gadījumu ir slikts skolotājs; viņa prasmes aiziet zudībā līdz ar viņu, 
ja tās nepārņem skolots meistars. Gadījumos, kad nav pieejama profesionāla 
apmācība, var būt sastopami atsevišķi teicami amatnieki, piemēram, galdnieki, 
taču 
[9. lp.]
nebūs prasmīgas galdniecības, kurā svešinieks, gribēdams saņemt labu 
izstrādājumu, varētu nepiedzīvot neveiksmi.

Abus minētos mērķus iespējams sasniegt vienīgi ar labu cunfšu nolikumu. 
Visi izteikumi, kas vērsti pret cunftēm, attiecas tikai uz atsevišķām ļaunprātībām 
to darbībā. Turpretī, ja cunfte, būdama viena un tā paša amata meistaru 
apvienība, kas pastāv, nevis lai nodrošinātu sev un savai ģimenei tiesības ražot 
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preces, bet gan lai darbotos pēc principa: “Visi par vienu, un viens par visiem,” 
sekmētu ātru apkalpošanu un labu preču izgatavošanu, kā arī rūpētos un gādātu 
par mērķtiecīgu mācekļu piesaistīšanu, tad cunftes varētu būt ļoti noderīgas 
amatu meistarības celšanā. Lielbritānijas sasniegumi preču ražošanā balstījās 
uz cunftēm, un, lai gan patiesībā  jāteic, ka šīs brīnumvalsts lielās manufaktūras 
pārsvarā nav radījuši cunfšu meistari, tomēr jāņem vērā, ka manufaktūras savus 
prasmīgos strādniekus atraduši cunftes meistaru skolās galvenokārt Vācijā, proti, 
apgabalos, kur cunfšu sistēma tiek uzturēta augstā līmenī, t. i., brīvpilsētās un 
mazo firstu valstiņās. – Arī Prūsijā, kopš pieņemts likums par tiesībām brīvi 
nodarboties ar amatniecību, plaši izskan sūdzības par neuzticamu un sliktu 
amatnieku darbu.
[9. lp. o. p.]

Cunftes ir spieķis, kas balsta amatus, un lai Dievs žēlīgs vājajam, kurš šo  
spieķi aizmet, jo stiprais var pārvietoties arī bez spieķa.

Izsmeļošs lietderīgas cunfšu iekārtas apraksts lai paliek vēlākam laikam, kad 
būs nobriedusi doma to radīt un attīstīt, tāpēc šeit nosauksim tikai galvenos 
principus:

1. Ikviens amats, ieskaitot sīktirgotājus un tirgotājus, veido atvērtu cunfti, 
kas sastāv no diviem vēlētiem amata meistariem un pilsētas rātes iecelta amata 
priekšstāvja. Cunfte gādā par mācekļu un zeļļu mērķtiecīgu pieņemšanu un 
apmācību un izskata visas sūdzības attiecībā uz nekvalitatīvu darbu vai piegādes 
kavējumiem.

2. Neviens māceklis nevar kļūt par zelli un neviens zellis par meistaru, ja viņa 
pārbaudes darbs nav atzīts par labu esam. Šī pārbaude ietver arī eksāmenu, lai 
noskaidrotu, vai māceklis pārzina darbarīku lietošanu un to piemērotību, bet 
zellis turklāt arī pietiekamā mērā materiālu kvalitāti, to apstrādi un uzglabāšanu. 
Cita starpā, uzņemšana zeļļa vai meistara kārtā ir atbrīvota no visiem dārgajiem 
blakus pienākumiem.

3. Cunfte apzīmogo visas tai uzrādītās preces, kas izgatavotas nevis pēc 
pasūtījuma,
[10. lp.]
bet pārdošanai, ja to kvalitāte ir pietiekami laba.

4. Ikvienā cunftē jāiedibina cunftes kase (ja tā pati nav spējīga tādu izveidot, 
tas jādara, izmantojot ar procentiem apliktu aizņēmumu), un cunftei jānomaksā 
visu tās biedru nodokļi valstij.

5. Jebkāda staigāšana pa mājām, pārdodot preces vai izstrādājumus, ir ne tikai 
aizliegta, bet arī kā nekaunīga ubagošana sodāma ar darba namu un atkārtotā 
gadījumā ar cietumu pārdevējam, bet namīpašniekam – ar preču vai to vērtības 
konfiskāciju. Vienlaikus gan mutiski, gan rakstiski jāatgādina sabiedrībai, ka 
preču pārdošana mājās nodara vislielāko ļaunumu amatniecībai un tirdzniecībai 
un tādējādi pašiem patērētājiem.
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6. Neviens nedrīkst nodarboties ar vairākiem amatiem vienlaikus, jo ikviens 
meistars drīkst būt tikai vienas cunftes biedrs.

Šeit rodas jautājums: Vai arī žīdi ir jāuzņem cunftēs? – Jā, ja viņi, tāpat kā citi, 
ievēro visus cunfšu noteikumus. 

Taču jājautā, kā var stāties pretī žīdismam, par ko pamatoti visi sūdzas. 
Atbilde skan: ar cunfšu sistēmu.

Izskan sūdzības par žīdiem un viņu nodarbēm, bet tikai retais saprot, par ko 
viņš sūdzas. “Žīds nenodarbojas ne ar zemkopību, ne arī ar arodiem, kas prasa 
smagu
[10. lp. o. p.]
darbu, tāpat arī nepiedalās karadienestā.11 Viņš tikai mēģina saraust naudu, 
nodarbojas ar augļošanu un krāpniecisku tirgošanos, ar saviem dievkalpojumiem 
nošķiras no pārējiem un saskaņā ar reliģisko piederību kopā ar līdzbiedriem 
veido valsti valstī.” Tās ir apsūdzības pārāk daudzās lietās, kas tieši tāpēc neko 
nepierāda. Ir ģimenes, kas var atļauties nenodot savus dēlus kalēja vai namdara 
amata apmācībā, ir arī ļaudis, kuri, kā vien varēdami, izvairās no karadienesta, 
ja vien pastāv iespēja samaksāt nodevas un nepiedalīties karadarbībā. Žīds, 
iespējams, pelna naudu, nevis lai “turētu to zeķē”, kā to dara kāds cits, bet gan 
gluži otrādi. Politiski raugoties, grēko tieši tas, kurš naudu nelaiž apgrozībā, nevis 
tas, kurš ar to cenšas pēc iespējas vairāk nopelnīt. Negodīga peļņas gūšana un 
augļošana patiesībā nav uzskatāma tikai par žīdu grēku, tā sastopama arī mūsu 
vidē, kur neviena žīda nav. – Visbeidzot, mūsu aprindās aizvien vairāk izskan 
sūdzību par to, ka baznīcu draudžu saites nav pietiekami stipras, lai baznīcām 
piešķirtu lielāku ārējo spēku, kas stiprinātu to iekšējo ietekmi. Ja žīdu reliģijas 
sistēma būtu tāda, ka
[11. lp.]
tā veicinātu vai pat oficiāli atļautu negodīgu un krāpniecisku darbību, tad paciest 
impērijā tādu iestādījumu un tautu, kas no visa tā negrib atteikties, būtu nevis 
tolerances izpausme, bet gan valsts noziegums. Arī bažām par to, ka viņi varētu 
visu naudu paņemt sev līdzi, nevajadzētu atturēties no domas visus viņus izsūtīt 
uz Palestīnu vai kādu ebreju trimdas nometni. Ja mūsu darbam un zemei neko 
neatņems, tad nauda pie mums atkal atnāks. – Taču tieši tas arī ir žīdu nodarītais 
ļaunums, ka tautai tiek atņemts darbs. Tas notiek tādējādi, ka žīds pārdod 
amatniecības izstrādājumus, staigājot pa mājām, un vienlaikus nodarbojas ar 
vairākiem amatiem, turklāt ar savām reliģiskajām saitēm veido draudzes, kuru 
pastāvēšanu stiprina tieši noraidošā attieksme no citu reliģiju piederīgo puses, 
kā arī pat valdības pasākumi. Kristiešu vidū savukārt draudžu saites tiek mazāk 
cienītas un kļūst aizvien vājākas.

11 Ebrejiem rekrutēšana bija aizvietota ar nodokli, bet no 1827. gada arī viņus pakļāva 
rekrutēšanai.



19

VALDA KVASKOVA, ANITA ČERPINSKA. KURZEMES PILSĒTAS 19. GS. PIRMAJĀ PUSĒ

Parastais apvainojums, ko izsaka žīdam, proti, ka viņš vienmēr izvēlas tikai 
negodīgu nodarbi, patiesībā būtu jādefinē šādi: “Viņš pelna iztiku, balstoties 
nevis uz pienācīgi apgūta aroda, ko viņš uzcītīgi piekopj pats, 
[11. lp. o. p.]
pilnveidojot amata prasmes, kā arī skolojot un piesaistot amata brāļus, bet 
gan mēģina nopelnīt naudu, izgatavojot to, ko viņš nepieciešamības dēļ iespēj, 
sadarbojas ar visiem, uzmeklē pircējus un pārdevējus, un tādējādi pārdod visas 
preces un starpnieka piedāvājumus lētāk nekā krietns amatnieks, bet attiecīgi 
arī sliktākā kvalitātē un mazāk droši. – Tāpēc arī lielākā daļa nesaprot, kā žīdi 
dzīvo un kā viņi tik bieži ātri kļūst bagāti, taču reizē arī tiek aizmirsts, ka tikai 
daži šo bagātību saglabā. Tas, ka viņiem ir liela loma dažādās laupītāju bandās 
un kontrabandistu grupējumos, nav izskaidrojams ne ar žīdu reliģiju, ne ar viņu 
nacionālajām īpatnībām, bet tikai un vienīgi ar viņu slikto attieksmi pret veicamo 
darbu. Tikai tie, kas pamazām sāk pievērsties nopietniem amatiem, iegūst un 
saglabā savu labklājību. Taču tas notiek reti, jo žīds nevienam arodam nenododas, 
pārzinot attiecīgos materiālus un pārvaldot vajadzīgās prasmes. Viņiem pat 
trūkst zināšanu tirdzniecības jomā; tikai retais no žīdiem, kas tirgodamies staigā 
pa mājām, spēj sastādīt kaut cik ciešamu rēķinu. Viņi neko nesaprot no precēm 
un uzglabā tās sliktos apstākļos, bet pārdod tās lētāk un uz kredīta. To viņiem ir 
vieglāk izdarīt,  
[12. lp.]
jo, bieži apmeklējot mājas, viņi var vieglāk brīdināt parādnieku un, kauninot 
par darījumu ar žīdiem, vieglāk panākt parādu atmaksu. Parādi žīdiem nedaudz 
līdzinās spēļu parādiem, ikdienas dzīvē tiem ir savā ziņā prioritārs raksturs. 
Pakalpība, ko tie izrāda visos darījumos, sagrauj godīga uzņēmēja tirgu, – viņš 
vairs nevar pieņemt tik daudz zeļļu un mācekļu kā agrāk. No žīda neviens nevar 
apgūt ne kādu amatu, ne profesiju, un vietās, kur žīdu darbošanās ņem virsroku, 
visām amatu prasmēm pienāk gals un labi amatniecības izstrādājumi jāieved 
no ārzemēm. Tirgošanās, staigājot pa mājām, atņem darbu sīktirgotājiem, un 
tā vietā, lai bagātīgi apgādātā veikaliņā jebkurā dienas stundā no plašā preču 
klāsta pēc izvēles iegādātos vajadzīgās preces, mājastēvam nākas gaidīt, kad 
apkārt staigājošais pārdevējs viņam kaut ko atnesīs, turklāt viņa izvēles iespējas 
ir ierobežotas. Šādam pārdevējam nav jāaizstāv peļņas avota gods, un tāpēc viņu 
neinteresē iemantot labu slavu, proti, ka pie viņa var dabūt labas preces un labu 
darbu. Šie ļaudis, kas, 
[12. lp. o. p.]
pateicoties ciešām reliģiskām saitēm, veido nacionālu apvienību, darbojas, tā 
sakot, kopumā, turklāt ar valdības atbalstu, jo ir atbildīgi par nodokļu nomaksu 
kolektīvi.

Ja žīdus atļaus uzņemt cunftēs un tās organizēs pēc iepriekš aprakstītajiem 
principiem, ja likumi, kas aizliedz tirgošanos, staigājot pa mājām, kļūs stingrāki 
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un to ievērošana kontrolēta, tad postošās žīdu darbības avots būs likvidēts un 
viņi būs spiesti pievērsties godīgiem arodiem. – Taču, ko darīt tagad ar lielo skaitu 
žīdu, kas veic netīrus darījumus? Jārīkojas saskaņā ar pastāvošajiem likumiem, 
jo vienīgi likumu īstenošana, nevis tikai to publicēšana sniedz patieso labumu. – 
Kurzemes landtāgs savulaik aizliedza žīdiem uzturēties šajā zemē. 1795. gadā 
Kurzemē (izņemot Piltenes apgabalu) nevajadzēja būt nevienam žīdam, taču 
pirmajā dvēseļu revīzijā atklājās, ka viņu skaits ir visai ievērojams. Kopš tā laika, 
bet it sevišķi pēc valdības rīkojuma, kas žīdus izraidīja no lauku krogiem, viņi 
nodarījuši lielu ļaunumu pilsētnieku arodiem un iznīcinās tās pilnībā, ja netiks 
veikti nopietni pasākumi tā novēršanai.

Lielas grūtības, bez šaubām, saistās ar to, ka
[13. lp.]
žīds pārliecības dēļ nevar vienkārši kļūt pa mācekli vai zelli kādā kristiešu cunftē, 
bet kristietis nedos savu dēlu mācībā pie žīda. Taču var atļaut žīdiem veidot 
pašiem savas jebkura amata cunftes, tikai amatu tiesai iepriekš jāsniedz atzinums 
par pietiekamu viņu amata prasmi un jāatļauj katram nodarboties tikai ar vienu 
amatu. Žīdus dēvē par kupli augošu nezāli, bet ikviena nezāle ir nezāle tikai tāpēc, 
ka tā aug nepareizajā vietā, tādējādi atņemot vietu derīgiem augiem. Tāpēc arī 
labs saimnieks netur rokas klēpī, bet izmanto nezāles, cik labi vien attiecīgajā 
brīdī iespējams. Viņš arī neaprobežojas tikai ar nezāļu nopļaušanu vai izravēšanu, 
bet gan apstrādā savu zemi čakli un apdomīgi. Tādējādi nezāles pazūd pašas no 
sevis, lai gan, patiesību sakot, nevis pašas no sevis, bet gan pateicoties zemnieka 
uzcītībai. – Jā, tas, ko saka dabas zinātnēs neizglītotie, proti, ka labi apstrādātā 
augsnē lāčauzas var pārvērsties par rudziem un sējas idras par linsēklām, ir 
patiess attiecībā uz pilsonisko sabiedrību. Mērķtiecīga pilsētu kopienas un amatu 
tiesas rīcība pat nezāles var pārvērst derīgos augos.

Neviens svešu preču aizliegums nevar mūs 
[13. lp. o. p.]
padarīt neatkarīgus no ārzemēm mūsu vajadzību apmierināšanas jomā, ja mūsu 
amatnieku prasmju pagrimums iet soli solī ar turīgo iedzīvotāju vajadzību un to 
izsmalcinātības pieaugumu. Tādējādi valsts varai jāapvieno gudrība un humā- 
nisms, lai meklētu līdzekļus, kas varētu palīdzēt uzplaukt grimstošajai amatniecībai. 
Šajā nolūkā kaut kas jādara arī pašiem cunfšu biedriem. Daudzi meistari sūdzas, 
ka viņi nevar dabūt labi sagatavotus mācekļus, taču tikai daži turīgi amatnieki 
ir pietiekami saprātīgi, lai audzinātu savus dēlus par amatniekiem, bet meitas 
pieticības un saimnieciskuma garā par labām mājasmātēm. Meistari sūdzas 
par daudziem bītniekiem, bet palielina maksu par meistara tiesību iegūšanu 
un dižošanās nolūkā reti kad ievēro darba nodošanas termiņus. Visi žēlojas par 
amatniecības pagrimumu, bet tieši pēdējos divdesmit gados patēriņš un prasības 
akurāt šajā jomā ir acīm redzami augušas. – Tirgotāji sūdzas par pārdevējiem, 



21

VALDA KVASKOVA, ANITA ČERPINSKA. KURZEMES PILSĒTAS 19. GS. PIRMAJĀ PUSĒ

kas staigā pa mājām, taču nereti paši tirgotāji, it kā solīdi ļaudis, piegādā šiem 
pārdevējiem viņiem nepieciešamās preces. Tam, kurš vēlas panākt uzlabojumus, 
tos jāsāk ieviest vispirms paša mājā, pretējā gadījumā katrs valdības rīkojums 
radīs tikai jaunas nelikumības un likumu pārkāpumus.
[14. lp.]

Taču, lai katrs individuāli savā mājā veltīgi nemēģinātu kaut ko uzlabot un 
mazdūšīgi nenolaistu rokas, jebkādā veidā jāveicina un jāatbalsta kopības un 
apvienošanās gars.

7.
Jebkura pārvalde rāda, ka preču tirdzniecības ziņā centri ir ieguvēji 

salīdzinājumā ar attālinātām vietām. Mazpilsētas patiesībā negūst no laukiem 
vairāk, nekā tās tiem dod, atverot tirgus, bet apriņķa pilsētas gūst labumu no 
apriņķa, guberņas pilsētas no guberņas, bet galvaspilsētas no visas impērijas, 
jo pārvaldes nozaru apvienošana daudzus spiež vietējos ražojumus piedāvāt 
apriņķa un guberņas pilsētās vai galvaspilsētās. Tātad, jo vairāk pārvaldes 
iestāžu un viss, kas atrodas atsevišķās vietās, tiek apvienots vienkopus, jo vairāk 
nomaļās vietas zaudē labklājību un mazāk spēj veicināt apkārtējo lauku teritoriju 
uzplaukumu. Tāpēc Rīgas vietniecības pastāvēšanas laikā uzplauka apriņķa 
pilsētas, kur atradās apriņķa iestādes, apriņķa rentejas, apriņķa skolas un tika 
noturētas apriņķa muižniecības sapulces. – Laba skola, 
[14. lp. o. p.]
raugoties no valsts saimniecības viedokļa, tikpat labi kalpo pilsētas uzplaukumam 
kā kāda manufaktūra, bet skolai dodama priekšroka tā iemesla dēļ, ka tās 
eksistence ir obligāta vajadzība. Kurzemes mazpilsētas jau pārstājušas kalpot par 
tirgu apkārtējām lauku teritorijām, kopš to baznīcas stāv tukšas. – Ģimnāzijas un 
augstākās mācību iestādes negūst nekāda labuma no tā, ka tās dibina lielajās 
pilsētās, proti, apriņķa un guberņas pilsētās. Par ģimnāziju un universitāšu 
mājvietu tādēļ nevajadzētu izvēlēties ne tirdzniecības pilsētas, ne arī citas – jau 
tā lielās, bet gan tieši mazpilsētas. Pēc iespējas vajadzētu paplašināt zemāko 
iestāžu pilnvaras, piemēram, likumīgu spriedumu izpildi nepastarpināti nodot 
apriņķa izpildvaras iestāžu ziņā. – Nevienmērīga atsevišķu daļu apgādāšana 
veselīgā valsts organismā, tāpat kā dzīvniekos, izraisa slimības, kā rezultātā 
novārtā atstātie locekļi atmirst. Tie ir jautājumi, par ko bija runāts iepriekš, 
proti, taisnīga atlīdzība, kas mazajām pilsētām nāktu par labu, lai tās neietu bojā 
lielāko pilsētu progresa dēļ. Mazpilsētu labklājības līmenis arī parāda valdības 
kļūdas. Turcijā pamazām pilnībā iznīkst mazās pilsētas, un kā atsevišķi mastu koki 
mirstošā mežā
[15. lp.]
paliek tikai lielās, jo bez savienojuma punktiem satiksme nevar pastāvēt.
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8.
Satiksme bez ierobežojumiem, tirdzniecība bez nodevām un muitām ir 

prasības, ko var izvirzīt tikai kāds neprātis. Taču jautājums, vai muitas valdībai 
nebūtu ienesīgākas, ja to iekasēšana būtu vienkāršāka, proti, uzdota nedaudzām 
uzticamām personām vai, vislabāk, iznomāta pilsētu kopienām, iespējams, pelna 
rūpīgu apsvēršanu un izvērtēšanu. – Pieredze rāda, cik mazā mērā noteiktu 
preču ievešanas aizliegums un augstas muitas samazina šo aizliegto preču 
patēriņu, tāpēc vislielāko uzmanību pelna fakts, ka mūsu jūras tirdzniecības 
pilsētas pašas sūdzas par kontrabandas tirdzniecību un iesniedz priekšlikumus 
tās ierobežošanai. – Tādējādi, šķiet, apstiprinās uzskats, ka preču ievešanas 
aizliegumi un augstas muitas nodara kaitējumu tikai godīgam, solīdam tirgotājam 
un, ja tie arī nesagrauj viņa paša morāli, tad peļņu nodod to rokās, kuri pelna 
ar spēlmaņa kaislību un spēlmaņa paņēmieniem un tāpat arī to spēlmaņa 
vieglprātībā iznieko, nepavisam nedomājot par kapitāla ieguldīšanu nozares
[15. lp. o. p.]
attīstībā. Taču īpaši jūtamas šādu pasākumu negatīvās sekas kļūst tad, kad muitas 
noteikumu dēļ mazajām jūras tirdzniecības pilsētām tiek atņemtas noteiktas 
tirdzniecības nozares, nododot tās lielākajām pilsētām. Ventspils gandrīz vai 
veltīgi atrodas pie vienas no skaistākajām Baltijas jūras ostām, jo tai liegta gandrīz 
visu preču ievešana.

9.
Visa cilvēku labklājība balstās uz kopīgu darbību. Kopdarbība pastāv tikai 

tur, kur kopienas locekļi izjūt mīlestību pret kopienu, bet mīlestība pret kopienu 
savukārt plaukst tikai tur, kur katrs kopienas loceklis var ar padomu vai rīcību 
piedalīties kopienas darbā, kur kopienas locekļi paši ievēlē pārvaldes personas 
un redz, ka pārvalde ir nesavtīgās rokās. – Pilsētas uzplaukst, tikai pastāvot labi 
sakārtotam un patstāvīgam municipalitātes nolikumam. Mūsu pilsētām ir tam 
nepieciešamie elementi; pilsētu nolikums veicinās to pielietojumu, un radīs tos 
tur, kur tādu vēl nav.

Taču mūsu pilsētu kopienām, no vienas puses, ir pievērsta pārāk maza 
uzmanība, no otras puses, tās nav arī pietiekami labi pārvaldītas. Turklāt jāteic, 
ka to pārvalde ir apgrūtināta ar lietām, kas neattiecas
[16. lp.]
uz pilsētas kopienu. Pirmais apstāklis izskaidrojams ar to, ka tieši tie pilsētu 
iedzīvotāji, kas nepieder birģeru kopienai, bauda augstāko statusu, bet otrais ar 
to, ka godājamākie no birģeru vidus izvairās no pārvaldes amatiem, jo pilsētu 
maģistrātus uzskata par pakalpojumus sniedzošām zemākām iestādēm, nevis par 
to, kas tās īstenībā ir, proti, cienījamas kārtas pārstāvniecību. – Mūsu pilsētām 
nekas nekaitē vairāk kā iedzīvotāju šķirošana birģeros un “literātos”12, kuri 

12 Saukti arī “eksemti”, t. i., personas ar augstskolas izglītību – garīdznieki, ārsti, ierēdņi u. tml.
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bauda lielākas priekšrocības. Lai likvidētu atšķirības, pienākumu piederēt birģeru 
kopienai un uzņemties pilsētas pārvaldes amatus vajadzētu attiecināt ne tikai 
uz tirgotājiem un amatniekiem, bet arī uz gruntsgabalu īpašniekiem. Tādējādi 
birģeru kopiena gūtu ievērojamu tās locekļu skaita pieaugumu un varētu trešo 
daļu pilsētas domes aizpildīt ar akadēmiski izglītotām personām. Beigtos pilsētas 
sekretāra patvaļa, un trīs pilsētas pārvaldes iestādes, t. i., pilsētas domi, policiju
[16. lp. o. p.]
un kvartālu komiteju, varētu apvienot vienā. Šīs trīs iestādes, kuru darbība bieži 
pārklājas, varētu uzturēt ar mazākiem izdevumiem un saprātīgāk. – Visi sūdzas 
par karavīru izmitināšanas un uzturēšanas slogu, taču to, ka problēmas iemesls 
ir ne tikai pati lietas būtība, bet arī pārvaldes jautājums, rāda fakts, ka no viena 
gruntsgabala, paliekot nemainīgai fiziskai karavīru izmitināšanas kvotai, no  
1815. gada Jāņiem līdz 1818. gada Jāņiem pirmajā gadā iekasēti 181, otrajā –  
234, trešajā – 204, bet šajā pusgadā jau 129 rbļ. sudrabā. Mūsu pilsētu pārvaldēm 
uzlikts pienākums iekasēt nodokļus arī no tiem, kas nepieder tās kopienai, jā, 
pat nedzīvo pilsētā. Viss, kas kļūst bezjēdzīgs, mazina kopības garu, un tas, kas 
vispirms vērsts pret ārzemniekiem, proti, patvaļīga sodu uzlikšana, nemanāmi 
tiek piemērots arī attiecībā uz vietējiem.

Jo vairāk jautājumu atstās pašas kopienas pārziņā, jo vairāk godājamu 
personu tai pievienosies, jo vairāk sabiedrība cienīs tās priekšstāvjus. Jo vairāk 
no viņiem prasīs darīt un atbalstīt lietas, kas attiecas uz visu kopienu un katru tās 
locekli, bet nevis to, kas kopienai ir svešs, 
[17. lp.]
jo vairāk viņi paļausies uz sevi un jo labprātāk ikviens iesaistīsies kopienas 
pārvaldes darbā. Pilsētas īpašumu stāvoklis uzlabosies, un mēs piedzīvosim laikus, 
kad ikviens birģeris jutīsies pagodināts un iepriecināts par iespēju sēdēt pilsētas 
rātes krēslā un ne tikai bez atlīdzības strādāt kopienas labā, bet arī iemūžināt 
savu vārdu līdzpilsoņu vidū ar vispārderīgiem nodibinājumiem. Patiess birģeru 
kopības gars pats par sevi ir liels kapitāls; vājināt to nozīmē iznīcināt labklājību 
pašos pamatos. Atdzīvināt to, godāt un vairot ir lielākā dāvana, ko saprātīga un 
gudra valdība var sniegt saviem pavalstniekiem.

Šie ir atzinumi, pie kuriem nonākusi Kurzemes Centrālā komiteja, pamatīgi 
izpētot pilsētu stāvokli un to pagrimuma cēloņus, un šie ir iemesli, kas komisijai ļauj 
domāt, ka tās izteiktie vispārējie un konkrētie priekšlikumi ir pietiekami pamatoti. 
Tā labi saprot, ka skārusi dažus jautājumus, kas pirmajā acu uzmetienā, šķiet,
[17. lp. o. p.]
neietilpst tās kompetencē, taču tā ir arī pārliecināta, ka tās zinošie priekšnieki 
dala ar viņiem pārliecību, pēc kuras tā vadījās savā darbā, proti, ka slima locekļa 
dziedināšana, to saglabājot, ir mānīga un ka visam ķermenim draud tikpat lielas 
briesmas kā atsevišķam loceklim. Tāpēc jāraugās dziļāk un pamatīgai ārstēšanai 
jāizmanto iedarbīgāki līdzekļi.
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Kurzemes pilsētu lietu Centrālās komisijas sēdē 1818. gada 5. decembrī.
Valsts padomnieks Vetbergs, Centrālās komisijas priekšsēdētājs
Kolēģijas padomnieks G. Harders
J. F. Šarpentjē
Georgs fon Engelharts, galma virstiesas padomnieks
Profesors Krūze

[18. lp.]
A

Priekšlikumi Kurzemes pilsētu stāvokļa uzlabošanai, kas balstīti uz to 
pašreizējā stāvokļa vispārēju analīzi un ko paredzēts iesniegt Viņa Ķeizariskajai 
Majestātei. 

Vispārēji priekšlikumi
1. Cunfšu sistēmas uzturēšana un uzlabošana, ņemot vērā jauno cunfšu 

nolikumu, kas atrodas izstrādes procesā; amatniecības nolikuma 60. paragrāfa 
pēdējā punkta atcelšana, jo, to saglabājot, pilnībā varētu tikt zaudēta cunfšu 
labvēlīgā ietekme.

2. Karavīru izmitināšanas un viņu apgādāšanas sloga samazināšanu var 
panākt:

1) Ierobežojot izmitināšanas apjomu Kurzemē līdz vienai divīzijai un vienai 
brigādei.

2) Karavīru izmitināšanas organizēšanu uzticēt vienam algotam priekšniekam 
un vienam kancelejas ierēdnim, vienam grāmatvedim un vienam kalpotājam, 
turklāt nosakot, ka izmitināšanas jautājumu priekšniekam nepieciešamības 
gadījumā ir tiesības pieaicināt policijas darbiniekus.

3) Priekšnieka rīcības kontrole no pilsētu iedzīvotāju kārtu ievēlētu 
revidentu puses, kas seko arī, lai viņš savā darbībā vadītos no guberņas valdības 
apstiprinātām instrukcijām.

3. Pasākumi ebreju ietekmes ierobežošanai:
1) Pamudinājums valkāt vācisku apģērbu un noskūt bārdas.

[18. lp. o. p.]
2) Individuāla nodokļu nomaksa.
3) Vienlīdzīga rekrutēšana ar pārējiem.
4) Stingri noteikumi, kas vērsti pret tirdzniecību, staigājot pa mājām.
5) Precīzas norādes par katra arodu un bieža, atkārtota šo ziņu kontrole.
6) Komisijas izveide, lai konstatētu tos ebrejus, kas dzīvoja Kurzemē  

1797. gadā.
7) Rīkošanās saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem; ebrejus, kuri nevar 

pierādīt savas meistara amata prasmes izvēlētajā amatā, jāizsūta lauksaimniecības 
darbos uz attālām impērijas provincēm.



25

VALDA KVASKOVA, ANITA ČERPINSKA. KURZEMES PILSĒTAS 19. GS. PIRMAJĀ PUSĒ

4. Mērķtiecīgi rīkojumi attiecībā uz pilsētās pierakstītiem galvas nodokļa 
maksātājiem, it īpaši attiecībā uz nodokļu iekasēšanu šādā veidā:

1) Visu galvas nodokļa maksātāju, kuri nedzīvo pilsētas lauku teritorijā, 
nošķiršana no pilsētas.

2) Apriņķa renteju ierīkošana.
3) Neatgūstamo parādu norakstīšana.
4) Nodokļu piemērošana tikai darba spējīgām personām no 18 līdz 55 gadiem.
5) Nodokļu nomaksas kvīšu izsniegšana, ko kamerālvalde piesūta rentejām.
6) Zemnieku brīvlaišanas likumā ietverto prasību veikt dvēseļu revīziju ik pa 

trīs gadiem attiecināt uz visiem iedzīvotājiem.
[19. lp.]

7) Sodīt personas, kas ļauj pie sevis uzturēties galvas nodokļa maksātājiem 
ar pasēm, kam beidzies derīguma termiņš, liekot samaksāt divkāršu nodevu no 
noblēdītās summas un soda naudu – piecus rubļus asignācijās par katru mēnesi, 
kas, tāpat kā puse nodevu, pienākas pilsētas kopienai.

8) Uzlikt par pienākumu policijas iestādēm iegūt precīzas ziņas par brīvajiem 
cilvēkiem, kuri dzīvo viņu iecirkņos, un divas reizes gadā iesniegt šo personu 
sarakstus apriņķa rentejās vai to nodaļās.

9) Priekšrakstu noteikšana attiecībā uz atbrīvošanu no nodokļiem.
5. Aresta piemērošanas tiesību nodošana maģistrātiem.
6. Pasākumi kontrabandas tirdzniecības un muitas noblēdīšanas novēršanai:
1) Pēc iespējas mazākam preču daudzumam noteikt kontrabandas preču 

statusu.
2) Muitu samazināšana. 
3) Jūras muitas un sauszemes preču muitas vienādošana, it sevišķi attiecībā 

uz Liepāju.
7. Līdzekļi tiesas prāvu skaita samazināšanai:
1) Šķīrējtiesas. Tiesa nepieņem nevienu sūdzību, pirms nav saņemts 

apliecinājums par to, ka sūdzība pirms tam iesniegta šķīrējtiesā, kur abu pušu 
izvēlēti uzticami pārstāvji pilsētas iecelta pastāvīga šķīrējtiesneša vadībā mēģina 
panākt izlīgumu. 
[19. lp. o. p.]

2) Jāierobežo patērētāju vēlme dzīvot uz parāda, nodarot kaitējumu 
sīktirgotājiem un amatniekiem. Ja apmaksai iesniegtais rēķins netiek apmaksāts 
sešu mēnešu laikā pēc attiecīgās sūdzības saņemšanas, no tā jāiekasē procenti.

8. Degvīna akcīzes nodokļa negatīvās ietekmes ierobežošana attiecībā uz 
pilsētām, it sevišķi uz Jelgavu.

9. Kopības gara atdzīvināšanai nepieciešamie pasākumi:
1) Pilsētu pārvaldes darbības kontrole no pilsētu kopienas pārstāvju puses.
2) Birģera tiesību un pienākumu piemērošana visiem gruntsgabalu 

īpašniekiem.
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3) Uzraudzību pār skolu darbību; skolotāju iecelšanu nodot pilsētu 
administrāciju pārziņā, bet skolotāju zināšanu pārbaudi uzticēt tikai izglītības 
jomas speciālistiem.

4) Pilsētu kopienu atbrīvošana no visiem apgrūtinājumiem, kas uz tām 
neattiecas.

5) Policijas un karavīru izmitināšanas lietu kārtošanu nodot pilsētu kopienu 
ievēlētu ierēdņu pārziņā, kas deputātu statusā piedalās domes darbā un veic 
amata pienākumus.

6) Atklātība pilsētas pārvaldes darbā.
7) Visu apvienību likvidēšana, kas kalpo tikai reprezentācijai (pilsētu gvardes), 

dodot tiesības atbrīvoties no liekiem slogiem un pakalpojumu sniegšanas.
[20. lp.]

10. Ģilžu nodokļa samazināšana un
11. Ceturtdaļas procenta no pilsētas kapitāla nodokļa piešķiršana pilsētas 

ienākumu summai, kā tas noteikts 1807. gada 3. janvārī publicētā imperatora 
manifesta 17. paragrāfā.

Līdzās šiem vispārējiem priekšlikumiem pilsētu stāvokļa uzlabošanai, ko 
Centrālā komisija attiecinājusi uz visām Kurzemes pilsētām, tā pēc kopīgas 
apspriešanās šajā jautājumā izstrādājusi arī īpašus, katras pilsētas situācijai 
un apstākļiem piemērotus priekšlikumus, kuru īstenošana obligāti būtu 
nepieciešama šo pilsētu uzplaukuma veicināšanai. Šie priekšlikumi ir šādi:

I. Guberņas pilsētā Jelgavā.
1. Padarīt kuģojamu Lielupi.
2. Atcelt policijas patstāvību.

II. Liepājā.
1. Ostas uzlabošana.
2. Pilnīga žīdu izraidīšana, kā tas noteikts pilsētas privilēģijā.
3. Atcelt policijas patstāvību.

[20. lp. o. p.]
III. Ventspilī.

1. Preču importa atjaunošana.
2. Maģistrāta jurisdikcijas paplašināšana attiecībā uz 55 mājām, kas līdz šim 

bija pakļautas Ventspils pilskunga tiesai.
3. Divu kapeiku piešķiršana pilsētai no katra muitas rubļa.

IV. Kuldīgā.
Iespējami lielāka pilsētas zemju paplašināšana. 

V. Aizputē.
Maģistrāta jurisdikcijas paplašināšana attiecībā uz muižnieku krogiem, kas 

atrodas pilsētā.
VI. Bauskā.

1. Padarīt kuģojamu Mēmeli. 
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2. Mēmeles un Mūsas pārceltuvju nodošana pilsētas pārziņā.
3. Bauskas kroņa muižas kroga, kas atrodas pilsētā, nodošana pilsētas rīcībā 

līdz ar visām tiesībām un pienākumiem, kādi ir Bauskas kroņa muižai, tomēr 
saglabājot visas līdzšinējā nomnieka tiesības.

4. Nabagmājas uzcelšana un trūcīgo apgādes uzlabošana kopumā.
5. Sodanaudu atcelšana parādiem, kas pilsētai jāmaksā kronim.
6. Neapbūvētā zemes gabala, kas atrodas

[21. lp.]
starp pilsētu un pili, piešķiršana pilsētai; padarot Mēmeli kuģojamu, tā varētu 
kalpot kā laba preču pārkraušanas vieta.

VII. Tukumā.
Eventuāli priekšlikumi gadījumā, ja Tukums paliek pilsētas statusā:
1. Kroņa Ozolmuižai piederīgās Tīļu pusmuižas piešķiršana pilsētai.
2. Virspilskunga muižai piederošās pļavas un dažu pūrvietu zemes, kas pieder 

Praviņu kroņa muižai, piešķiršana pilsētai.
3. Tukuma meža daļas, ko sauc par Jaunmežu, piešķiršana pilsētai.
4. Visu pilsētas gruntsgabalu pakļaušana pilsētas jurisdikcijai.

VIII. Jaunjelgavā.
1. Pilsētas maģistrāta pagaidu likvidēšana pienācīgi kvalificētu subjektu 

trūkuma dēļ, vienlaikus izvirzot divas personas no birģeru vidus, kurām jāpiedalās 
vietējās pilskunga tiesas darbā pilsētas lietu risināšanai.

2. Nabagmājas celtniecība un iekārtošana ar aizdevuma palīdzību no kroņa 
puses
[21. lp. o. p.]
500 sudraba rubļu apmērā uz 25 gadiem – bez procentu maksas.

IX. Piltenē.
1. Iespējami kompaktas pilsētas robežas nospraušana, apmainot pilsētai 

nenozīmīgus zemes gabalus pret citiem, ko turpmāk var labāk izmantot.
2. Ventspils tirdzniecības veicināšana kā mērķtiecīgs līdzeklis Piltenes 

uzplaukumam.
X. Jēkabpilī.

1. Lūgums valdībai piešķirt 10 000 rubļu aizdevumu asignācijās ar četru 
procentu likmi uz 10 gadiem, pēc šī termiņa beigām atmaksājot 10 procentus 
no kapitāla.

2. Nabagmājas ierīkošana uz kroņa rēķina.
Kurzemes pilsētu lietu Centrālās komisijas sēdē 1818. gada 15. decembrī.

Valsts padomnieks Vetbergs, Centrālās komisijas priekšsēdētājs
Kolēģijas padomnieks G. Harders
J. F. Šarpentjē
Georgs fon Engelharts
Profesors Krūze
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[22. lp.]
B.

Priekšlikumi Kurzemes pilsētu stāvokļa uzlabošanai, kas balstīti uz vispārēju 
apstākļu izpēti un paredzēti iesniegšanai Viņa Ekselencei Vidzemes un Kurzemes 
civilgubernatoram, Rīgas kara gubernatoram, Viņa Ķeizariskās Majestātes ģenerāl- 
adjutantam, ģenerālleitnantam un bruņiniekam marķīzam Pauluči.

1. Pilsētu hipotēku sistēmas uzlabošana, veicot šādus pasākumus:
1) Visu gruntsgabalu sanumurēšana.
2) Veco, tā saukto kontraktu grāmatu pagaidu likvidēšana un jaunu 

ingrosācijas grāmatu ieviešana, kurās katram numurētajam gruntsgabalam ir 
atsevišķa vieta.

3) Aicinājums visiem gruntsgabalu īpašniekiem uzrādīt viņu īpašuma tiesību 
dokumentu un atvērt šim gruntsgabalam atsevišķu lapu zemesgrāmatā.

4) Aicinājums visiem tiem, kuriem ir kādi kredīti vai citi apgrūtinājumi uz 
gruntsgabala, uzrādīt attiecīgo dokumentu, kas gadījumā, ja tas jau ir ingrosēts, 
tiks reģistrēts ar attiecīgo ingrosācijas datumu. Abos gadījumos noteikts 
prejudiciāla nolēmuma termiņš.

5) Ierakstīšanu zemesgrāmatā veic zemesgrāmatu nodaļas vadītājs, t. i., 
sekretārs, bet koroborācijas aktu ar savu parakstu apliecina
[22. lp. o. p.]
tiesas loceklis.

6) Personu alfabētiska reģistra iekārtošana hipotēku grāmatā.
2. Pirmpirkuma un uzpirkšanas procesu regulēšana, stingri ievērojot esošos 

tirgus nolikumus, vienlaikus piešķirot plašākas pilnvaras pilsētu policijai.
3. Iknedēļas tirgu noturēšana vietās, kur to vēl trūkst, piemēram, Jaunjelgavā 

un Jēkabpilī.
4. Mērķtiecīgāka pilsētu kasu pārvalde, it sevišķi uzlabojot to attiecībā 

uz Jelgavas pilsētai piederošo Miezītes muižu jeb Rātsmuižu, veicot šādus 
pasākumus:

1) Noteiktos termiņos no birģeru vidus izvēlētiem pārstāvjiem likt pārbaudīt 
pilsētas kasu rēķinus un, ja tie atzīti par pareiziem, likt tos iespiest, lai tie tādā 
veidā vieglāk būtu pieejami vispārējai zināšanai; tomēr maģistrātiem jāsaglabā 
nepārtraukta kontrole pār ķemerejām.

2) Ja revidenti konstatējuši kādas nepilnības ķemerejas rēķinos, viņi par to 
sniedz izsmeļošu ziņojumu maģistrātam, nododot tā rīcībā arī visus rēķinus. 
Maģistrāts savukārt, pievienojot eventuālas piezīmes no savas puses, nosūta 
tos guberņas valdībai, kas izveido komisiju jautājuma atrisināšanai un ziņo par 
rezultātiem.
[23. lp.]

Speciāli priekšlikumi katrai pilsētai.
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I. Guberņas pilsētai Jelgavai.
1. Uzlabot pilsētas maģistrāta struktūru, izsludinot likumu par municipalitātēm 

un ierobežojot darbinieku skaitu līdz 10 personām (ieskaitot divus juristus), kā 
arī samazinot darbinieku skaitu pilsētas kancelejā, būvkomitejā un citās iestādēs.

2. Ierīkot darba un pārmācības namus.
3. Izveidot Izlīdzinājuma komisiju attiecībā uz ienaidnieka rekvizīcijām 1812. 

gadā.
Piezīme. Lai gan Jelgava nav pilnībā apliecinājusi gatavību dibināt uguns 

apdrošināšanas sabiedrību, Centrālā komisija vismaz uzskatījusi par vajadzīgu 
aicināt pilsētas kopienu pašiem izlemt šo jautājumu.

II. Liepājai.
1) Uzlabot pilsētas maģistrāta struktūru, ierobežojot darbinieku skaitu līdz 

astoņām personām.
2) Pilsētas īpašumu apzināšana un pārbaude – vēl pirms iespējamā jaunā 

pārvaldes veida ieviešanas.
[23. lp. o. p.]

3) Jau izstrādātā uguns apdrošināšanas sabiedrības izveidošanas plāna 
apstiprināšana.

III. Kuldīgai, kā arī
IV. Aizputei un

V. Grobiņai.
Likvidēt koka lubiņu vai salmu jumtu segumus, bet, ja tie paliek, tie, tāpat kā 

jaunie, kas līdzekļu trūkuma dēļ ieklāti kārniņu vietā, trīs gadu laikā jāpārklāj ar 
ugunsdrošu krāsojumu.

VI. Bauskai.
1) Uguns apdrošināšanas sabiedrības dibināšana.
2) Noteikt, ka pilsētas nabagmājai un baznīcai piekrītošos kapitālus drīkst 

ieguldīt tikai drošās hipotēkās pilsētā.
VII. Tukumam.

1) Kroņa malkas laukuma izveidošana.
2) Nepieciešamo lietaskoku saņemšana no kroņa meža pēc pilsētas maģistrāta 

izsniegtas kvīts.
3) Pilskunga tiesas pārcelšana uz Tukumu.
4) Tukuma maģistrāta likvidēšana, ja impērijas valdība neapstiprinās tās 

pilsētas tiesības.
[24. lp.]

VIII. Jaunjelgavai.
1) Izsoles rīkošana attiecībā uz prāmju satiksmes nodrošināšanu ikgadējam 

preču transportam starp Jaunjelgavu un Jēkabpili.
2) Nodevu iekasēšana par birģera tiesību iegūšanu saskaņā ar pilsētas 

privilēģijām.
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3) Skolu sistēmas uzlabošana.
4) Baznīcas remonts. 
5) Privilēģiju atjaunošana attiecībā uz noteiktajām malkas cenām.
6) Iknedēļas tirgus iedibināšana.

IX. Jēkabpilij. 
1) Atbrīvošana no rekrutēšanas un revīzijas komisiju uzturēšanas izdevumiem.
2) Atbrīvošana no pienākuma algot krievu valodas skolotāju.
3) Nodokļu iekasēšanas sistēmas kontrole un mērķtiecīgu līdzekļu izvēle, lai 

turpmāk labāk pārvaldītu pilsētas līdzekļus, ievērojot īpašos pilsētas apstākļus.
4) Novērst interešu sadursmes, kas rodas tā iemesla dēļ, ka maģistrātā katrai 

tautībai ir savi pārstāvji, ar rīkojumu, ka tikai tiem ir vēlēšanu tiesības un tiesības 
tikt ievēlētiem, kuri prot runāt un rakstīt vācu valodā, jo tā ir tiesvedības valoda.
[24. lp. o. p.]

5) Pilsētai piederošas mājas nodošana maģistrāta sēžu vajadzībām, lai 
mazinātu pilsētas izdevumus.

6) Daugavas pārceltuves iznomāšana izsoles kārtībā, ciktāl tas ir pilsētas 
kompetencē.

7) Iknedēļas tirgus iedibināšana, ko ērtības labad būtu jānotur uz kronim 
piederošā laukuma netālu no katoļu baznīcas.

8) Tā sauktā gaļas nodokļa iekasēšana no lopiem, ko paredzēts kaut pilsētā.
9) Ugunsdzēšanas iestāžu darbības uzlabošana.
10) Pārāk izplatīto privilēģiju ierobežošana attiecībā uz skolotāju un 

garīdznieku māju atbrīvošanu no karavīru izmitināšanas pienākumu sloga.
Kurzemes pilsētu lietu Centrālās komisijas sēdē 1818. gada 15. decembrī.
   Centrālās komisijas locekļu paraksti

[25. lp.]
Kurzemes pilsētu lietu Centrālai komisijai

Ventspils, Kuldīgas un Piltenes pilsētu lietu komisijas priekšsēdētāja galma 
virstiesas advokāta Rozenbergera13 

ziņojums
Minētās komisijas priekšsēdētājs Centrālajai komisijai dara zināmus 

rezultātus, kas balstīti uz vietējo apstākļu izpēti, proti, uz noderīgām ziņām, ko 
izdevies iegūt attiecībā uz minēto trīs pilsētu izvietojumu un apstākļiem, ņemot 
vērā to vajadzības, kā arī situāciju un īpatnības. Par šo ziņu pareizību galvo 
pašas pilsētas vai, pareizāk sakot – to maģistrāti un atbildīgās personas; Speciālā 
komisija varēja uz tām balstīties un tās izmantot. To, ka Speciālā komisija centusies 

13 Oto Karls Rozenbergers (1795–1848), notārs Kuldīgā, vēlāk advokāts Kurzemes galma virspilstiesā.
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sasniegt iespējami augstāku rezultātu, varētu pierādīt vietējie protokoli, un it 
īpaši protokols attiecībā uz Kuldīgu.

Fakts, ka trīs minētās pilsētas atrodas patiesā sabrukuma stāvoklī un pēdējo 
divdesmit gadu laikā pagrimst aizvien lielākā mērā, balstīts pieredzē un ir 
vispārzināms. To apliecina arī institūcijas izveidošana šī stāvokļa uzlabošanai. 
Šo empīrisko faktu pierāda pilsētu birģeru arodu vispārēja stagnācija, māju un 
gruntsgabalu vērtības samazināšanās vairāk par pusi,
[25. lp. o. p.]
pilsētā pieaugošo izsoļu un nabadzībā slīgstošo iedzīvotāju skaits un, visbeidzot, 
svešu elementu un spēku rīvēšanās, kas rada negatīvu ietekmi. Pašreizējam 
priekšsēdētājam nav lemts vairāk iedziļināties detaļās attiecībā uz tuvākiem vai 
tālākiem iemesliem un šķēršļiem kopumā, nekā to dara Centrālā komisija, kam 
noslēguma piezīmēs jāpaziņo galīgais atzinums stāvokļa uzlabošanai minētajās 
pilsētās: Kuldīgā, Ventspilī un Piltenē.

Negatīvie iemesli ir šādi:
1. Kuldīgā.
a) Nesamērīgi lielā ebreju ienākšana tirdzniecībā un amatniecībā (kopš viņi 

ir ieguvuši likumīgas birģeru tiesības), kam iekšēju iemeslu dēļ pilsētas kristīgā 
kopiena nekādi nevar stāties pretī. Ebreju pārdotavu skaits attiecība pret kristiešu 
tirgotavām ir trīsdesmit pret seši, neskaitot pauniniekus, kas tirgojas, staigājot pa 
mājām. Šī sveštautiešu ienākšana 
[26. lp.]
ietekmējusi arī cunftīgo amatnieku produktivitātes krišanos, jo viņi ir nodokļus 
maksājošā daļa, kamēr ebreju “fušieriem” visi vārti un durvis ir vaļā.

b) Konkrētai vietai noteiktais nesamērīgi lielais karavīru izmitināšanas slogs, 
ko parāda speciālie dati, kas pievienoti zināšanai.

c) Palielinātā nodokļa likme, kas nogremdēs ne tikai pašus pilsētu birģerus, 
bet arī tos, ar kuriem viņi, maksājot nodokļus, ir saistīti un apvienoti lauku 
teritorijās.

2. Ventspilī.
a) Tie paši iemesli, kas norādīti attiecībā uz Kuldīgu, proti, punktos a), b) un 

c), lai gan mazākā mērā un apjomā, bet it īpaši:
b) Nepamatoti noteiktais preču importa aizliegums, neraugoties uz pilsētas 

un ostas izdevīgo atrašanās vietu, kura dabiskais rezultāts ir uzņēmējdarbības 
kritums, jo viena nozare nekādi nevar pastāvēt un attīstīties atsevišķi, bet tikai 
[26. lp. o. p.]
sadarbībā ar citām.

3. Piltenē.
Uz Pilteni attiecināmi visi iepriekš minētie pagrimuma cēloņi, tikai vēl lielākā 

mērā. Taču šķiet, ka vaina šajā pilsētā meklējama daudz dziļāk, un tādējādi 
jebkāda veida reģenerācija varētu šķist gandrīz apšaubāma.
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Galīgās prasības attiecībā uz minētajām pilsētām varētu būt šādas: 
1. Rūpīga sekretariāta darbinieku izvēle, jo šajā institūcijā kā pilsētas dvēselē 

koncentrēta tās tiesu vara.
2. Nepilnīgās hipotēku sistēmas reorganizēšana, atzīstot, ka Ventspils un 

Piltenes ieteikumi šajā nolūkā šķiet visai pieņemami. Nepieciešamība stingri 
kontrolēt iestādi, kas nodarbojas ar hipotēku lietām, jo vispārējais labums un 
indivīda akla uzticība nav proporcionāli lielumi.

3. Statūtiem atbilstoša pilsētas policijas administrēšana iedzīvotāju labumam 
un drošībai, jo policijas iecirkņu
[27. lp.]
vadītāji pilsētās kaut vai tikai vārda pēc tik tikko pārzina savus amata pienākumus 
un to objektus, un, visbeidzot:

4. Īpašumiem bīstamo koka jeb lubu jumtu likvidēšana, kuru radītajai 
nelaimei ekstrēmos gadījumos nespētu pretoties ne ugunsdzēsības iestādes, ja 
tādas arī būtu, ne uguns apdrošināšanas sabiedrības un kases.

Tāds ir šī padevīgā ziņojuma saturs. Kuldīgā 1818. gada 3. augustā.
Oto Rozenbergers

No vācu valodas tulkojusi Valda Kvaskova
Avots: LNA_LVVA, F6810_ 1_76, 1.–27. lp. 

VALDA KVASKOVA, ANITA ČERPINSKA

KURLÄNDISCHE STÄDTE IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 
19. JH.: BERICHT DER ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE 
ANGELEGENHEITEN DER STÄDTE IN KURLAND ÜBER DIE 
URSACHEN DES VERFALLS KURLÄNDISCHER STÄDTE

Im Historischen Staatsarchiv Lettlands des Lettischen Nationalarchivs (im 
Folgenden: LNA_LVVA) werden die vom Arzt und Heimatforscher Otto Huhn 
(1764–1832) im ausgehenden 18. und zu Beginn des 19. Jh. gesammelten 
Dokumente zur Geschichte verschiedener Städte und ländlicher Gebiete, 
über ihre Einwohner, Alltagsbräuche, Wirtschaft, Medizin und Krankheiten 
aufbewahrt. Der Großteil dieser Materialien befindet sich im Archivbestand Nr. 
6810 “Otto Huhn, Arzt und Heimatforscher”; einzelne Unterlagen sind jedoch 
auch in anderen Archivbeständen zu suchen.

Otto Wilhelm Huhn wurde in Mitau geboren, wo er auch das Gymnasium 
besuchte. Später studierte O. Huhn Theologie an der Universität Halle und 
danach Medizin an der Universität Göttingen, wo er 1788 promovierte. 1789 
kehrte er nach Livland zurück und war als Arzt in Riga tätig – von 1804 und dann 
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von 1813 bis 1832. Er wirkte auch in Sankt Petersburg und Moskau, war Mitglied 
der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, Ehrenmitglied des 
Medizinkollegiums in Sankt Petersburg, Ehrenmitglied der Korrespondierenden 
Gesellschaft Schweizerischer Ärzte und Wundärzte und korrespondierender 
Mitglied der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Neben 
seiner ärztlichen Tätigkeit sammelte O. Huhn verschiedene Informationen 
über sein Land und Ereignisse, reichte Vorschläge zur Pockenimpfung, zur 
Verbesserung der Geburtshilfe, zum Transport verwundeten Soldaten und sogar 
zur Herstellung von Trockensuppen für das Militär ein.

Obwohl das schriftliche Erbe O. Huhns den Forschern verschiedener Bereiche 
bekannt ist und von Interessenten für die Medizingeschichte, Ethnografie und 
Heimatkunde benutzt wird, hätte es seiner reichen Informationen wegen eine 
größere Aufmerksamkeit verdient. Der im vorliegenden Heft der Zeitschrift 
“Latvijas Arhīvi” veröffentlichte, im Archivbestand O. Huhns aufbewahrte 
Manuskript “Allgemeine Darstellungen der Ursachen des Verfalls der Städte in 
Curland” (LNA_LVVA, F6810_1_76) ist eine der Archivalien aus der von O. Huhn 
angelegten Sammlung von Dokumenten zur Geschichte kurländischer Städte. 
Die weiteren Hefte dieser Archivaliengruppe enthalten Unterlagen konkreter 
Städte: Libau, Windau, Mitau, Goldingen, Bauske, Jakobstadt, Friedrichstadt, 
Pilten, Grobin, Hasenpoth und Tuckum.

Der Grund für die Herstellung dieser Dokumentengruppe war der Umstand, 
dass zu Beginn des 19. Jh. die örtlichen Amtspersonen und Institutionen – 
Generalgouverneur, Gouvernements-Verwaltungen und Stadtmagistrate – 
mehrfach die Frage zur wirtschaftlichen Lage kurländischer Städte und zu den 
Mitteln, diese zu verbessern, aktualisierten. Verbunden mit diesen Problemen 
war die schwierige Eintreibung von Steuern und die ständigen Klagen der Städte 
über die schwere Last der Einquartierung des Militärs.

Laut dem Befehl des Rigaer Kriegsgouverneurs und GeneralgVouverneurs der 
Ostseeprovinzen Marquis Filippo Paulucci (1779–1849) vom 6. März 1818 wurde 
die Zentralkommission für die Angelegenheiten der Städte in Kurland gebildet, 
deren Hauptaufgabe war, Vorschläge für die Verbesserung der Lage kurländischer 
Städte zu erarbeiten. Die Zentralkommission erstellte eine Liste mit Fragen, die 
von den Spezialkommissionen einer jeglichen Stadt beantwortet werden sollten. 
Dabei orientierte sich die Zentralkommission an drei Schwerpunkte, nämlich:

1) der allgemeine gegenwärtige Zustand der Städte und der Gemeinden –  
Einnahmen und Ausgaben der Städte, Verwaltung der Stadtkassen, 
Stadtschulden, Verwaltungsstruktur, Einwohnerzahl, Armenanstalten, Anstalten 
zur Feuerversicherung, Lasten und Leistungen der Stadtgemeinden;

2) Lage verschiedener Einwohnergruppen – Schichten, Zahl der hebräischer 
Einwohner, Erwerbsmöglichkeiten;

3) Vorschläge zur Verbesserung der gegenwärtigen Lage der Städte: Mittel 
zur Vergrößerung der städtischen Einnahmen und eine bessere Verwaltung 
derselben; Maßnahmen zur Verminderung der Ausgaben.
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Im Laufe des Jahres 1818 reichten die Spezialkommissionen für die 
Angelegenheiten der Städte in Kurland ihre Antworten auf die Fragen der 
Zentralkommission ein; diese fasste die eingelaufenen Angaben zusammen und 
erarbeitete einen Schlussbericht über die allgemeine Lage der kurländischen 
Städte und über die Mittel zu ihrer Verbesserung anhand konkreter Beispiele. 
Die Vorschläge bezogen sich auf die Sicherstellung des Geldstroms, auf die 
Beförderung des Verkehrs sowie des Handels und des Gewerbes. Es sei darauf 
hingewiesen, dass die Kommission in keinem Aspekt die industrielle Entwicklung 
erwähnte, wohl weil sie über keine genügende ökonomische Substanz verfügten. 

Die Zentralkommission übergab ihren Schlussbericht zusammen mit den 
Hauptdatentabellen einzelner Städte an den Generalgouverneur Marquis F. 
Paulucci, der diese Informationen an das Innenministerium des Russischen 
Reichs weiterleitete. Da 1837 alle einheimischen Institutionen zur Frage über 
den Verfall kurländischer Städte zurückkehrten, wobei festgestellt wurde, dass 
die Ursachen dieses Niedergangs identisch mit denen des Jahres 1818 waren, ist 
zu schließen, dass die von der Zentralkommission vorgeschlagenen Maßnahmen 
größtenteils nicht verwirklicht wurden. Die Vorschläge der Kommission zum 
sicheren Umlauf der Scheidemünzen, zur Verbesserung von Wegequalität 
und Handelsorganisation betrafen nicht nur Kurland, sondern auch das ganze 
Russische Reich und waren schwer zu realisieren.

Im Archivbestand O. Huhns sind in bestätigten Abschriften oder Kopien 
alle Berichte der Spezialkommissionen und der Zentralkommission für die 
Angelegenheiten der Städte in Kurland erhalten. In einzelnen Fällen, wo die 
Spezialkommissionen zusätzliche Daten über bestimmte Aspekte des städtischen 
Lebens, beispielsweise über die Einquartierungen, gesammelt hatten, sind diese 
in die Materialien von O. Huhn nicht eingegliedert, sondern durch Ausschnitte 
aus Zeitungen und Zeichnungen ersetzt worden. Da alle Kopien aus einer Hand 
stammen, sei zu vermuten, dass O. Huhn oder eine von ihm beauftragte Person 
die Abschriften dieser Dokumente in den Archiven der kurländischen Städte 
oder des Gouvernements gemacht habe.

Bislang ist es nicht gelungen, in den Beständen des Historischen Staatsarchivs 
Lettlands die Urfassung des Schlussberichts der Zentralkommission zu finden; 
deshalb ist es auch nicht möglich, die Abschrift mit dem Original zu vergleichen. 
Ungeachtet dessen, gilt auch diese Kopie als ein interessantes zeitgenössisches 
Zeugnis über die Verwaltung kurländischer Städte, ihre Wirtschaft und Einwohner, 
sowie über die damaligen Vorstellungen zur weiteren Entwicklung derselben.

Schlüsselwörter: Kurländisches Gouvernement, 19. Jahrhundert, Stadt-
verwaltung, städtische Wirtschaft.
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