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Vidzemes pasta iekļaušana krieVijas 
sakaru sistēmā un darbības atsākums 

pēc rīgas kapitulācijas 
(1710–1721)

Ziemeļu kara postījumi

Pēc Rīgas kapitulācijas 1710. gada 4. jūlijā pilsētā ienāca Krievijas cara Pētera I 
armijas daļas, kuras komandēja viņa tuvs draugs un līdzgaitnieks, feldmaršals 
grāfs Boriss Petrovičs Šeremetjevs (Шереметьев). Tā paša gada septembrī krievu 
rokās nonāca arī Vidzeme un visa Igaunija. Juridiski Vidzemes iekļaušanu 
Krievijas impērijas sastāvā apstiprināja 1721. gadā noslēgtais Nīstades miera 
līgums. 

Desmit aktīvas kara darbības gadi bija sagrāvuši Vidzemes saimniecību. 
Vairākas pilsētas un miestiņus – Valmieru, Cēsis, Valku, Rūjienu – krievu 
karaspēks izpostīja jau 1703. gadā, bet 1704. gadā – Tērbatu un Narvu. Rīgai 
ievērojamus materiālos postījumus un badu atnesa astoņu mēnešu ilgā blokāde, 
ļoti smags pārbaudījums iedzīvotājiem bija arī 1710. gada pavasarī uzliesmojusī 
mēra epidēmija. Stāvoklis pilsētā labi raksturots rātes 1710. gada 21. jūlija 
ziņojumā ģenerālleitnantam un gubernatoram K. G. fon der Ostenam (Osten), 
kurā lasāms, ka “tagadējā pilsēta ir vairs tikai kādreizējās Rīgas ēna, no ziedošās 
un laimīgās pilsētas nav palicis pāri nekas vairāk kā tikai tās nosaukums”.1  
6. augustā rātskungam Herbertam Ulriham (Ulrich) uz Stokholmu nosūtītajā 
vēstulē birģermeistars Vite fon Nordeks (Nordeck) rakstīja, ka “sabiedriskie 
un privātie nami bumbu sagrauti guļ drupās, ielas ir tukšas, pamestas arī vēl 
saglabājušās ēkas, kuru iedzīvotājus pieveicis mēris un bads. Pilsēta gan atguvusi 
brīvas pārtikas iegūšanas iespējas, taču cerības gūt atelpu pēc aplenkuma laika 
briesmām iznīcinājis mēris, kas nonāvējis pārāk daudz dzīvā spēka.”2  

Sagrautās saimniecības atjaunošana sākās ar ļoti lielām grūtībām. Rīgas 
potenciāls, kas, piegādājot savus ražojumus, veidoja pamatu tirdzniecībai un 
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amatniecībai, pieauga tikai pamazām. No depresijas izdevās izkļūt tikai pēc 
Nīstades miera noslēgšanas, kad augšupeja sāka kļūt straujāka. 

Pirmie Krievijas administrācijas pārstāvji Vidzemē

Vidzemes politiskās autonomijas un saimnieciskās dzīves atjaunošanu vadīja, 
pārraudzīja un kontrolēja speciāli izveidoti Krievijas varas orgāni. Tā kā Baltijā 
nācās strādāt ļoti sarežģītos apstākļos, augstākās administrācijas priekšgalā 
tika ieceltas Pēterim I īpaši uzticamas personas. Pirmos trīs mēnešus pēc Rīgas 
ieņemšanas vietējā pārvalde atradās militāro iestāžu rokās. Guberņas tiešajā 
pārvaldē skaidri iezīmējās tendences sadalīt gubernatora varu starp vairākām 
personām, tādējādi nodrošinot savstarpējo kontroli un nepieļaujot kādas vienas 
personas pārmērīgas ietekmes palielināšanos. Feldmaršals B. Šeremetjevs uzdeva 
pārzināt Rīgas un Vidzemes lietas kņazam Aņikitam Ivanovičam Repņinam 
(Репнин), par viņa palīgu iecēla ģenerālleitnantu K. G. fon der Ostenu, kura fun- 
kcijas atbilda vēlāko gubernatoru amatam. 1710. gada 17. oktobrī Pēteris I par 
Vidzemes pārvaldnieku iecēla pilnvaroto jeb “plenipotenciāriju” Gerhardu Johanu 
fon Lēvenvoldi (Löwenwolde).3  Viņam izsniegtajā instrukcijā bija norādīts, ka 
lietu pārvalde jāveic kopīgi ar virskomisāru Zibinu (Зыбин) un valdības padom-
nieku Georgu Frīdrihu fon Fītinghofu (Vietinghoff). 1712. gada 26. jūnijā tika 
izveidots virsinspektora un Rīgas rātes prezidenta amats, šo pienākumu veica 
Iļja Isajevs (Исаев). Pirmā oficiālā Rīgas gubernatora postenis 1713. gadā tika 
uzticēts senatoram kņazam Pjotram Aļeksejevičam Goļicinam (Голицин).4  

Līdzās citiem politiskiem un saimnieciskiem uzdevumiem minētās amatper-
sonas daudz uzmanības veltīja regulāras sakaru sistēmas atjaunošanai un pasta 
ceļu tīkla saimnieciskās bāzes izveidei Vidzemē. Šajā jomā veiktie pasākumi tika 
saskaņoti ar Vidzemes pasta vadību, kas savukārt bija pakļauta centrālajām 
Krievijas pasta iestādēm. Kopš 17. gadsimta otrās puses pasta pārvalde Krievijā 
bija dalīta: iekšzemes pastu vadīja Pasta kanceleja (Ямской приказ), bet rietumu 
virzienā ejošās, t.s. ārzemju pasta vai vēlāk t.s. vācu pasta, līnijas pārzināja 
Ārlietu kancelejas (Поссольский приказ) amatpersonas. 1707. gada 17. martā 
“ārzemju” pasta ceļus nodeva barona Pjotra Pavloviča Šafirova (Шафиров) 
pārziņā. 1709. gadā, kad par Ārlietu kancelejas vadītāju iecēla Gavrilu Ivanoviču 
Golovinu (Головин), Šafirovs kļuva par vicekancleru,5  un viņa tiešais pienākums 
bija Vidzemes pasta līniju uzraudzība.

Pasta modernizācija bija viens no pirmajiem pasākumiem Pētera I Krievijas 
pārvaldes sistēmas reformā. Paraugus komunikāciju sistēmas pārkārtošanai, 
tieši tāpat kā pārējās valsts administrācijas nozarēs, meklēja Rietumeiropā. 
Lielā mērā tika izmantots Prūsijas piemērs. Pasta modernizēšanas lietās gal-
venais padomdevējs caram bija vicekanclers barons P. Šafirovs. Pēc viņa ie-
teikuma Pēteris I lūdza Prūsijas karali Frīdrihu Vilhelmu I ne tikai atsūtīt uz 
Sanktpēterburgu vācu pasta nolikumus, bet 1722. gadā arī “aizdot” uz kādu 
laiku kvalificētu pasta ierēdni, kas varētu Krievijas pastu reorganizēt “pēc 
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Prūsijas parauga”.6  Lūgums tika izpildīts, un nākamajā gadā Sanktpēterburgā 
ieradās Prūsijas īstenais slepenais sekretārs, Kēnigsbergas pastmeistars7  Hein-
rihs Bertrāms (Bertram). Vistiešāk vācu ietekme izpaudās apstāklī, ka pirmie 
Krievijas pastmeistari un pasta ierēdņi – sekretāri un kontrolieri pasta kantoros 
bija vācieši, no kuriem daudzi pat neprata krievu valodu, tādēļ šajā laikā pasta 
centrālo pārvalžu lietvedība, arī pirmie krievu valdībai iesniegtie pasta kursēšanas 
nolikumi bieži tika rakstīti vāciski.8  No vācu valodas aizgūti arī vairāki pasta 
iestāžu un amatu nosaukumi, kā “Generalpostmeister” (генералпочтмейстер), 
“Postamt” (почтамт) u.c.9  

Vidzemes pasta atjaunošanas sākumi

Vidzemes pasta organizācija tika atjaunota “pēc vecā parauga”, t.i., saglabājot 
iepriekšējā gadsimta pārvaldes, pasta ceļu struktūras un pasta saimniecības 
veidošanas principus. Darbs bija jāsāk ar viselementārāko problēmu risināšanu, 
jo karš, bet it sevišķi Rīgas blokāde, pastu bija paralizējuši un izpostījuši 
organizācijas materiālo bāzi. Vairums agrāko krogu pie galvenajiem ceļiem bija 
nodedzināti, pasta kantoru ēkas Valmierā un Tērbatā sagrautas, ievērojams skaits 
pasta kalpotāju bija vai nu nogalināti, vai miruši epidēmijā, zemnieku un muižu 
rīcībā vēl saglabājušies zirgi rekvizēti armijas vajadzībām. 

Jau nākamajā dienā pēc krievu karaspēka iesoļošanas Citadelē – 1710. gada 
6. jūlijā – feldmaršals grāfs B. Šeremetjevs pavēlēja Rīgas birģermeistaram 
V. fon Nordekam bez kavēšanās veikt nepieciešamos pasākumus pasta darbības 
atsākšanai un panākt vēstuļu un avīžu regulāru pārvadāšanu.10  Šāds uzdevums 
pārsniedza Rīgas pilsētas iespējas un kompetenci, tādēļ 16. jūlijā rāte ar lūgumu 
“atjaunot pasta satiksmi” vērsās pie ģenerāļa K. G. fon der Ostena.11  Detalizētāk 
par “ļoti nepieciešamajiem un sabiedrībai tik vajadzīgajiem pasta sakariem” tika 
runāts arī Rīgas birģermeistara un dažu rātes locekļu 23. augusta pieņemšanā pie 
ģenerāļa kņaza A. Repņina, kur galvenokārt apsprieda regulāras pasta satiksmes 
atjaunošanas iespējas starp Rīgu, Jelgavu un Mēmeli.12  

Šobrīd avotu materiāls neļauj precīzi noteikt, kad Rīgas kurjeri sāka kursēt 
regulāri. Katrā ziņā 1710. gada oktobrī pasts, kaut visai nepilnīgi un ierobežoti, 
jau darbojās, ko apliecina ģenerālleitnanta K. G. fon der Ostena aizliegums Rīgas 
pilsoņiem “savās aploksnēs, vienalga uz kurieni tās arī sūtītu, pārsūtīt Zvie-
drijas pavalstnieku vēstules”.13  Pozitīvi sakaru attīstību ietekmēja arī Krievijas 
valdības Rīgas namniekiem 1710. gada 7. oktobrī dotā atļauja atjaunot brīvu 
tirdzniecību ar ārvalstīm, kaut sākotnēji tikai ar dažām – Holandi, Angliju, Poliju 
un Lietuvu.14  

Jauns pavērsiens šai jomā bija G. J. fon Lēvenvoldes 1710. gada 25. novembra 
rīkojums par “kazaku pasta staciju” ierīkošanu pie galvenajām maģistrālēm: 
“Katrā stacijā jātur braukšanas gatavībā 20 kazaku zirgi un četri dragūni. Zirgu 
kopšanai un uzraudzīšanai stacijā jābūt diviem zemniekiem. Nepieciešamā 
pārtika dragūniem un barība zirgiem jānodrošina apkārtējām kroņa un privātajām 
muižām, bet zemniekiem par ēdamo jārūpējas pašiem. Zirgus izmantot drīkst tikai 
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tās personas, kurām izsniegta ceļojuma pase.  pase. Nekavējoties jāsāk labot pie 
pasta ceļiem vēl saglabājušies krogi vai nepieciešamības gadījumā jābūvē jauni.”15  
Ļoti iespējams, ka lēmumu ietekmēja Pētera I nodoms jau 1710. gada rudenī, ja 
vien te būs beigusies mēra epidēmija, apmeklēt Rīgu, par ko viņš 17. oktobra 
vēstulē bija ziņojis Maskavas komandantam kņazam Matvejam Gagarinam 
(Гагарин).16  Vizītes organizēšana prasītu aktīvu dažādu pārvaldes struktūru ko-
respondences apmaiņu, tāpat vizītes laikā būtu nepieciešams nodrošināt caram 
sakaru iespējas ar pārējiem valsts reģioniem. No armijas rezervēm izveidotās 
kazaku pasta stacijas bija pirmais Krievijas valdības nopietnākais pasākums 
regulāru pasta sakaru izveidošanai Vidzemē. Šī sakaru struktūra galvenokārt 
kalpoja Krievijas valdības un armijas vajadzībām, vēl nebija atjaunotas pasta 
staciju ēkas un ne visur tika izvietots pavēlē noteiktais dragūnu un zirgu skaits, 
tomēr sakari kļuva regulārāki un ieguva starptautisku raksturu.

Vienlaicīgi valdība ieviesa arī vēstuļu cenzūru, tās galvenā uzmanība bija 
vērsta korespondences apmaiņai ar Zviedriju. Kā lasāms barona G. J. fon 
Lēvenvoldes 1710. gada 15. decembra rīkojumā, “visas uz Zviedriju, kā arī Zvied-
rijas pilsoņiem, kas uzturas citās valstīs, adresētās vēstules jāuzrāda attiecīgajām 
valsts iestādēm un jāaizzīmogo valdības ierēdņu klātbūtnē, tāpat arī visas no 
Zviedrijas vai citās valstīs dzīvojošiem Zviedrijas pilsoņiem uz Vidzemi atsūtītās 
vēstules valsts iestādēs jāuzplēš un jāpārbauda to saturs.” Galvenā atbildība par 
precīzu rīkojuma izpildi, piedraudot ar miesas sodu vai mantas konfiskāciju, tika 
piešķirta Rīgas pasta kantora vadībai.17 

Lai stabilizētu pasta sakarus ar Rietumeiropas valstīm, 1711. gada sākumā 
Krievijas valdība noslēdza oficiālu līgumu ar Kurzemes hercogu Frīdrihu Vil-
helmu par pasta pārvadāšanu caur hercogisti. Tam sekoja G. fon Lēvenvoldes 
11. februāra patente, kas noteica, ka “pasts caur Kurzemi līdz Mēmelei kursēs un 
tiks uzturēts tāpat kā agrāk, pirms kara. Tā kā jau ilgus gadus par Vidzemes pasta 
transportu Kurzemē un tā nodrošinājumu ar zirgiem bija rūpējies tirgotājs Hans 
Urbans (Urban), viņam, saglabājot agrākās privilēģijas, uzdots šo pienākumu 
veikt arī turpmāk.”18  Praksē vienošanās īstenojās tikai daļēji, kurjeri kursēja 
neregulāri, sūtījumi bieži kavējās un nereti arī pazuda. 

Būtiskas pārmaiņas Vidzemes pasta organizācijas atjaunošanas procesā 
ienesa Pētera I 1712. gada rīkojums par sakaru sistēmas nodošanu Vidzemes 
guberņas iestāžu pārziņā. Tas bija viens no pasākumiem Krievijas valdības kopējā 
politikā, kur šajā laikā bija vērojama tendence salauzt agrāko Maskavas centrālo 
valsts iestāžu lomu un nostiprināt reģionālās pārvaldes iestādes guberņās. To 
virsvadībai un kontrolei jau 1711. gada 23. februārī bija izveidots Senāts. Kaut 
arī pavēli par Vidzemes guberņu kā Krievijas administratīvi teritoriālu vienību 
Senāts apstiprināja tikai 1713. gadā, vietējās politiskās un saimnieciskās 
pārvaldes struktūras jau darbojās. 

Pildot Pētera I pavēli, barons G. fon Lēvenvolde 1712. gadā Vidzemes pasta 
staciju celtniecības, uzturēšanas un uzraudzības pienākumus uzdeva vietējai 
muižniecībai. Nepieciešamos izdevumus paredzēja kompensēt ar maksājumiem 
par vēstuļu nosūtīšanu un ceļotāju pārvadāšanu. 22. maijā pavēli par pilsētas 
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1. att. Vidzemes gubernatora P. Goļicina pavēle par bezmaksas šķūšu atcelšanu 
Vidzemē. 1714. gada 1. septembris. LVVA, 2715. f., 1. apr., 293. l.
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pasta stacijas iekārtošanu un 20 zirgu iegādi saņēma arī Rīgas rāte.19  Labs 
zirgs maksāja 16–20 valsts dālderu, un pavēles izpildei pilsētai bija jāsagādā 
ap 25 000 valsts dālderu.20  Pēc vairākām apspriedēm un konsultācijām nepie-
ciešamos līdzekļus apsolīja sagādāt ģilžu vecākie un pilsētas namnieki, kā 
kompensāciju viņi lūdza atvieglināt ļoti nepatīkamo karaspēka izmitināšanas 
pienākumu.21 

Jūlijā jautājumu par Vidzemes pasta staciju uzturēšanu akceptēja landtāgs 
un sakaru lietu kārtošanai iecēla atbildīgo landrātu. Viņam bija jārūpējas par 
nepieciešamo ēku būvi, zirgu un ratu sagādi, staciju pārvaldnieku un pasta puišu 
iecelšanu un algošanu un jānodrošina droša un stabila pasta funkcionēšana. 
Nerēķinot izdevumus pasta staciju ēku būvei, no katra muižas īpašumā esošā 
arkla pasta vajadzībām bija jāmaksā 23 markas, tāpat jādod nodevas naturālijās – 
3 pūri auzu un 27 grīstes22  siena. Jau pēc gada kļuva skaidrs, ka pasta ienākumi 
(1713. gadā – 8000 rbļ.) ne tuvu nesedza organizācijas uzturēšanai izlietotos 
līdzekļus23  un sakaru nodrošināšana kļuva par vietējās muižniecības un zem-
nieku smagu pienākumu.

Vietējo iedzīvotāju stāvokli uzlaboja Pētera I 1713. gada 27. novembrī 
izdotā pavēle par bezmaksas šķūšu atcelšanu.24  Gandrīz pēc gada – 1714. gada 
1. septembrī – sekoja Vidzemes gubernatora P. Goļicina rīkojums: “Visiem 
ceļotājiem, kas dodas ceļā privātās vai dienesta vajadzībās, Rīgā vai šķērsojot 
guberņas robežu, par zirgu lietošanu jāsamaksā noteikta naudas summa – 1 ka-
peika par zirgu divu jūdžu braucienam.” Zirgu patvarīga atņemšana zemniek-
iem tika stingri aizliegta, un rīkojuma neievērošanas gadījumā draudēja sods. 
Vienlaicīgi tika reglamentēta pasta staciju zirgu izmantošana. No 20 stacijas 
zirgiem 11 varēja izmantot ceļotāju transportam, seši zirgi bija jātur rezervē 
valdības kurjeru, bet trīs – regulārā pasta pārvadāšanai.25  Kaut pavēles ieviešanai 
reālajā dzīvē vēl bija jāveic liels darbs, tomēr tā deva tiesisko pamatu pasta un 
pasažieru transporta sistēmas turpmākajai attīstībai.

Stāvoklis Vidzemes pasta kantorī

Blokādes laikā darbību bija pārtraucis arī Vidzemes pasta kantoris Rīgā. 
Iepriekšējais, zviedru valdības ieceltais direktors – Gerds Grēns (Grön) jau pirms 
kapitulācijas aizbrauca uz Vāciju, 1711. gada novembrī viņš uzturējās Lībekā, no 
kurienes neatlaidīgi sūtīja vēstules Stokholmas pasta kantorim un lūdza izsūtīt 
aizkavēto pastmeistara algu.26  Atgriezties Vidzemē kavēja bailes no Krievijas 
valdības represijām, jo Ziemeļu kara laikā viņš aktīvi darbojās Zviedrijas interesēs. 
To, ka bažām bija nopietns pamats, apliecina barona K. G. fon der Ostena 
1710. gada 6. oktobra pavēle Rīgas rātei “bijušo pasta direktoru Gerdu Grēnu 
un viņa ģimenes locekļus27  apcietināt, jo viņš veicis ļoti kaitniecisku darbību, un 
proti – ne tikai uzplēsis no Maskavas caur Rīgu uz Vāciju sūtītās krievu vēstules, 
bet arī sacerējis dažādas paskvilas un visādā veidā apvainojis Viņa Ķeizarisko 
Majestāti”.28  No pirmskara kalpotājiem kantorī bija palicis tikai pasta kontro-
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lieris Jakobs Šteins (Stein)29 . Pildot feldmaršala grāfa B. Šeremetjeva pavēli, 
viņam jau 1710. gada 6. jūlijā vajadzēja uzsākt pasta sūtījumu pieņemšanu un 
izsniegšanu.30  Jādomā, pasta kantora darbību bijušais zviedru valdības ierēdnis 
turpināja pārraudzīt līdz 1710. gada rudenim. Novembra sākumā viņš iesniedza 
lūgumu grāfam Šeremetjevam par iecelšanu pasta direktora amatā.31  Atbildi 
nebija lemts sagaidīt – 28. novembrī J. Šteins jau bija miris.32 

Direktors Mihaels Veselings

Pirmais Krievijas valdības ieceltais Vidzemes guberņas pasta direktors bija 
Rīgas tirgotājs, kopš 1700. gada arī Melngalvju brālības vecākais33  Mihaels Ves-
elings (Wesseling; 1675–1731). Viņa pārziņā tika nodoti arī Rēveles un Narvas 
pasta kantori. Iespējams, izvēli veicināja apstāklis, ka viņa tēvs Frīdrihs Ves-
elings bija mākleris un 17. gadsimta beigās darbojās kā starpnieks starp Rīgas 
un krievu tirgotājiem, kārtoja viņu darījumus un ievāca arī muitas nodevas. 
Šajā laikā izveidojušies sakari un pazīšanās varēja ietekmēt arī dēla karjeru. 
Pasta direktora amata pienākumus M. Veselings pildīja desmit gadu. Šis laiks 
uzskatāms par vienu no vissarežģītākajiem posmiem Vidzemes pasta vēsturē: 
vispārēja trūkuma, sagrautas saimniecības un jaunos politiskos apstākļos bija 
jāveic sakaru sistēmas atjaunošana un nostiprināšana. 1721. gadā, kad grūtākais 
bija paveikts un pasts jau kursēja regulāri, viņu no amata pienākumu pildīšanas 
atstādināja.

Rīgas pasta direktora M. Veselinga karjeras sagrāves galvenais iemesls 
meklējams neveiksmēs finansiālo darījumu kārtošanā ar Prūsijas pasta 
robežkantori Mēmelē, kur saņēma un, iekasējot noteiktu samaksu, pārsūtīja 
tālāk uz Rietumeiropu Rīgas pasta sūtījumus. Porto tarifa34  lielumu noteica 
divpusēji valdību starpā noslēgti līgumi. Kopš regulārā pasta pirmsākumiem visa 
uz rietumu zemēm adresētā korespondence no Igaunijas, Vidzemes un, sākot no 
17. gadsimta otrās puses arī Krievijas, gāja caur Rīgu, uz turieni tika nosūtīta arī 
porto nauda. Savukārt Rīgas pasta direktoram par visiem sūtījumiem vajadzēja 
norēķināties ar Mēmeles pasta kantori. Līdz Ziemeļu karam tas pārāk lielas 
problēmas nesagādāja: korespondences apjoms bija samērā neliels, ar pārējiem 
Vidzemes un Igaunijas pasta kantoriem, arī ar Krievijas sakaru pārzinātājiem par 
porto maksu bija noslēgti īpaši līgumi, maksājumi Rīgā pienāca diezgan savlaicīgi 
un, kaut arī nereti radās dažādi pārpratumi un strīdi, Rīgas pasta direktori viņiem 
noteiktās saistības ar Mēmeles pasta kantori varēja izpildīt. 

Līdz ar Ziemeļu kara sākšanos stāvoklis būtiski mainījās. Militāro operāciju 
rezultātā pasta sakari tika traucēti. Lai apietu Krievijas armijas ieņemtās teri-
torijas, bija jāmeklē jaunas sakaru iespējas un jāmaina pasta ceļu virzieni. Tomēr 
vislielākās rūpes Vidzemes kantora vadībai sagādāja t.s. bezmaksas jeb dienesta 
sūtījumu35  apjoma milzīgais pieaugums, īpaši aktivizējās armijas korespondence, 
par ko valsts iestādes pasta kantorim maksāja ļoti neregulāri. 
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Finansiālās domstarpības ar Mēmeles pasta kantori

Prūsijas valdību un Mēmeles pasta direktoru Johanu Ernstu fon Bemmelnu 
(Bömmeln) Vidzemes materiālās grūtības neinteresēja: Rīgas pasta direktoram 
bija jānorēķinās par katru uz rietumu valstīm sūtīto vēstuli. Kara apstākļos 
tas kļuva arvien grūtāk, sāka uzkrāties parādi. Jau pirmajās nedēļās pēc Rīgas 
kapitulācijas Mēmeles pasta direktors, piedraudot aizturēt Rīgas korespondenci, 
pieprasīja Krievijas administrācijai samaksāt bijušā pasta direktora G. Grēna 
iekrāto parādu – 600 valsts dālderu. Tā kā bija apdraudēts sakaru atjaunošanas 
process, ģenerālleitnants K. G. fon der Ostens 8. augustā pavēlēja Rīgas rātei 
uzlikt arestu visiem G. Grēna un arī viņa znota Dolrē (Dollreh) Rīgā palikušajiem 
īpašumiem.36  Kad rātes kalpotāji pārmeklēja minēto vaininieku namu, vienīgā 
atrastā vērtība bija ēkas pagrabā pamestie sāls krājumi.37  Sākotnēji šķita, ka, to 
pārdodot, varēs kompensēt visu 600 valsts dālderu lielo parādu, tomēr dzēsta bija 
tikai summas daļa, un par 250 valsts dālderu atmaksu bija jārūpējas Krievijas 
valdības ieceltajam pasta direktoram. 

M. Veselingam norēķināties ar Mēmeles pasta kantori bija vēl sarežģītāk, jo 
viņa darbības laikā cauri Rīgai nāca arī korespondence no Sanktpēterburgas, 
sūtījumu apjoms pieauga, īpašas grūtības radīja naudas iekasēšana par dienesta 
jeb “bezmaksas” vēstulēm. Domstarpības ar Mēmeles pasta kantori arvien 
saasinājās un kļuva par problēmu, kuras risināšanā iesaistījās Krievijas un 
Prūsijas valdības augstākās amatpersonas. 

Prūsijas finansiālās pretenzijas Rīgas pasta kantorim

Nespēdams vienoties ar Rīgas pasta direktoru un panākt savlaicīgus un 
regulārus maksājumus, Mēmeles pasta direktors J. E. fon Bemmelns regulāri 
rakstīja sūdzības savai vadībai Berlīnē. 1713. gadā parāds bija sasniedzis jau 
vairākus tūkstošus dālderu, un 21. martā Prūsijas valdības vārdā princis Eižens 
fon Dona (Dohna) nosūtīja Pēterim I un Ministru kabineta loceklim grāfam 
Gavrilam Ivanovičam Golovkinam (Головкин) adresētu vēstuli, kurā ziņoja, ka 
“Jūsu valdības ieceltais Rīgas pasta direktors porto maksājumus Mēmelei līdz 
šim sūtījis ļoti nekārtīgi un ir pilnīgi neiespējami panākt pareizo kārtību38  šo 
norēķinu izpildē. Gan mēs, gan Jūsu cariskā Majestāte vēlas izmantot šī pasta ceļa 
sniegtās priekšrocības, tādēļ mēs lūdzam Jūs ar visu iespējamo stingrību norādīt 
Rīgas pasta direktoram, lai viņš turpmāk ar Mēmeles pastmeistaru norēķinātos 
regulāri un nekavējoties samaksātu jau iekrājušos parādu. Pretējā gadījumā uz 
Rīgu un Pēterburgu adresētie sūtījumi Mēmelē varētu aizkavēties, un neregulāra 
korespondences piegāde radītu Jums un Jūsu padotajiem ievērojamas neērtības.”39  
Lielāko daļu no prasītās summas Rīgas pasta kantora direkcija 1713. gada beigās 
samaksāja, tomēr parāda uzkrāšanās tendence saglabājās un turpmākajos gados 
ieguva arvien lielākus apmērus. 

Jaunu impulsu Mēmeles pasta direktora J. E. fon Bemmelna attiecību 
saasinājumam ar M. Veselingu deva Pētera I 1715. gada 6. jūlija pavēle pa 
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2. att. Krievijas impērijas Vidzemes guberņas pasta ceļu karte. 
Izgatavojis guberņas mērnieks Frīdrihs Vilhelms 

fon Šotenšteins (Schottenstein). 1797. gads. 
LVVA, 4. f., 1. apr., 10 106. l.
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Mēmeles–Rīgas–Pēterburgas pasta ceļu sūtīt arī Maskavas korespondenci.40  
Maršruts sāka darboties 1716. gada 2. februārī, un Rīgas pasta kantorim bija 
jārūpējas tikai par Maskavas sūtījumu tālāko transportu,41  tomēr tā sagatavošanas 
laikā Prūsijas valdības spiediens Krievijas varas iestādēm palielinājās. Frīdrihs 
Vilhelms I 1716. gada 10. janvārī nosūtīja Pēterim I atkārtotu vēstuli, kurā 
atgādināja, ka “par Rīgas pasta kantora parādiem mūsu ministri gan mutiski, 
gan rakstiski vairākkārt ir ziņojuši grāfam Golovkinam, kā arī vicekancleram 
un pasta ģenerāldirektoram baronam Šafirovam, taču jautājuma atrisināšanai 
nekādi pasākumi, lai nodrošinātu vēl zviedru laikā noteikto kārtību, kad Rīgas 
pasta kantora korespondence tika apmaksāta katru mēnesi, bet Pēterburgas – reizi 
ceturksnī, nav veikti. Tikai par iepriekšējā gada aprīļa, maija, jūnija mēnešiem 
parāds Mēmeles pasta kantorim bija 822 dālderi 14 graši, par jūliju, augustu, 
septembri – 2750 dālderi 18 graši, bet oktobrī, novembrī un decembrī tas 
pieaudzis mazākais par 3000 dālderiem. Tādēļ ļoti lūdzam Jūsu Majestāti dot 
pasta ierēdņiem nepieciešamos rīkojumus, lai tiktu samaksāts iekrātais parāds 
un turpmāk maksājumi būtu regulāri.”42  

Krievijas pasta vadības un Pēterburgas pasta kantora nostāja

Minētais ziņojums acīmredzot lika Krievijas ierēdņiem sarosīties un sākt 
skaidrot situāciju Rīgas pasta kantorī. Paskaidrojumi tika prasīti arī no 
Sanktpēterburgas pastmeistara Heinriha Gotharda Krauzes (Krause), kurš savu 
vainu norēķinos ar Rīgas pasta kantori pilnībā noliedza. 27. janvārī Mēmeles 
amata brālim adresētajā vēstulē lasāms: “[..] Turpmāk pasta porto maksājumu 
lietā griezieties tikai pie Viņa Ekselences barona Šafirova, kurš šajā jautājumā 
var darīt vairāk nekā M. Veselings Rīgā. Par 6000 valsts dālderu lielo parāda 
summu Viņa Ekselence bija ļoti izbrīnīta. Es varu pilnīgi droši apgalvot, ka par 
1714. gadu ar Rīgas pasta kantori esmu pilnīgi norēķinājies, 1715. gadā esmu 
nosūtījis Veselingam 2688 rbļ. porto naudas par sava kantora sūtījumiem un 
vēl 800 rbļ. skaidrā naudā no valsts kancelejas. Ja viņš Jums visu šo summu 
būtu nosūtījis, parāds jau būtu ievērojami sarucis. Es nekādi nevaru saprast, kā 
viens saprātīgs cilvēks, kurš reiz jau apžēlots, var atkal tik klaji izaicināt jaunu 
neapmierinātību. Taču, ja padomi netiek uzklausīti, palīdzēt ir neiespējami. 
[..]”43  H. G. Krauzes apgalvojumus par nosūtītajām naudas summām nav iemesla 
apšaubīt. Taču jāņem vērā, ka Veselingam ar Mēmeles pasta kantori, kā noteica 
1699. gada līgums, bija jānorēķinās poļu dālderos, kuru vērtība bija augstāka 
nekā Krievijas naudai, un radušos starpību Sanktpēterburga atzīt un kompensēt 
nevēlējās. 

Arī Krievijas pasta vadība par vienīgo vaininieku parāda uzkrāšanā atzina 
M. Veselingu. Ģenerāldirektora barona P. Šafirova 1716. gada 3. februārī vēstulē 

3. att. Ziemeļkrievijas pasta ceļu karte. 
Atlas Universae Rei Veredariae. – Wien, 1799. – S. 39.

Pārsla Pētersone78





Prūsijas pasta ģenerāldirektoram Ernstam Bogislavam fon Ramekem (Rameke)44  
lasāms: “[..] Es, piedraudot ar Pētera I represijām, esmu pavēlējis Rīgas pasta 
direktoram visdrīzākā laikā nosūtīt naudu Prūsijas pasta robežkantorim Mēmelē, 
pretējā gadījumā viņš no amata tiks atstādināts. [..]” Vienlaicīgi autors centās 
arī situāciju mīkstināt un apgalvoja, ka “šī nauda jau nekur nevar pazust, jo 
Veselings ir vietējais rīdzinieks. Brauciena laikā uz Rīgu45 , ko gatavojos veikt pēc 
dažām dienām, es pats papūlēšos visu nokārtot, lai turpmāk maksājumi Mēmeles 
pasta kantorim būtu regulāri.”46 

Šķiet, barona P. Šafirova tikšanās ar Rīgas pasta direktoru noritēja ievērojami 
mierīgāk nekā varētu sagaidīt un tika noskaidrotas arī vairākas amatpersonas, 
kas pastam nebija pārskaitījušas naudu par viņiem pakļauto iestāžu sūtījumiem. 
Dažas dienas pēc Krievijas delegācijas izbraukšanas no Rīgas Veselings ziņoja 
Mēmeles pastmeistaram J. E. fon Bemmelnam: “Tika akceptēti fon Šlipenbaha 
(Schlippenbach)47 , fon Ašenbaha un vēl daži citi parādi. Mani ļoti izbrīna, ka 
tikai tagad tiek diskutēts par iespēju šos parādus norakstīt. Taču jācer, ka šīs 
diskusijas reiz beigsies, jo barons Šafirovs pats dodas uz Berlīni. Man nav nekādas 
vēlēšanās manu dienestu atkal pakļaut jaunām nepatikšanām. Ja augšminētajiem 
vēl pieskaitītu nesamaksāto naudu par Prūsijas ministru vēstulēm, tad summa jau 
tuvotos 5000 valsts dālderu. Taču viņi rīkojās, kā vien viņiem iepatīkas [..]”.48 

Daudz nepatīkamāka un draudošāka Veselingam izvērtās vizīte pie grāfa 
G. Golovkina 1716. gada februāra beigās. Iespējams, nedaudz pārspīlētā 
atstāstījuma formā par tās norisi uzzināja arī Mēmelē: “Valsts kanclers Golovkins 
Rīgā izsaucis pie sevis Veselingu un pavēlējis viņam nekavējoties samaksāt parādu 
Mēmeles pasta kantorim. Pretējā gadījumā ticis piedraudēts viņu atstādināt no 
amata, apcietināt un sodīt ar “maskaviešu pletnēm”, par ko viņš ļoti nobijies. 
Taču šis cilvēks kā vienmēr varējis aizbildināties. Valsts kanceleja un cara kase 
neko maksāt nevēlas un apgalvo, ka Rīgas pasta kantorim nauda savlaicīgi 
pārskaitīta.”49  

Pēterim I iesniegtā prasība

 Tā kā, izņemot mutiskus draudus, nopietnākas sankcijas pret Veselingu netika 
piemērotas, porto maksājumi Mēmelei vēl arvien pienāca visai neregulāri, parāda 
apjoms turpināja palielināties un 1716. gada maijā bija sasniedzis 6630 dālderu 
3 grašus, jautājums tika iekļauts arī Prūsijas karaļa Frīdriha Vilhelma I un Krievi-
jas cara Pētera I 1716. gada maija Berlīnes sarunu dienaskārtībā. Prūsijas pasta 
ģenerāldirektors izskatīšanai bija sagatavojis speciālu ziņojumu ar vairākām 
Krievijas valdībai izvirzītām prasībām. Nerēķinoties ar Vidzemē notikušajām 
pārmaiņām un jauno politisko situāciju, Prūsijas puse tāpat kā līdz šim uzstāja, 
lai Rīgas pasta kantoris precīzi ievērotu 1699. gadā noslēgtā Prūsijas–Zviedri-
jas līguma nosacījumus: ar Mēmeles pasta kantori norēķinātos Polijas naudā 
katra mēneša beigās.50  Sarunu rezultātā Krievijas pasta direktoram baronam 
P. Šafirovam tika pavēlēts jautājumu steidzīgi atrisināt, un jūnija sākumā viņš 
ziņoja Prūsijas pasta vadībai, ka “Rīgas pasta kantoris ir apsolījis vistuvākā 
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laikā samaksāt Mēmelei 3000 valsts dālderu. Ir arī izdota pavēle pārskaitīt vēl 
1200 dālderu no Krievijas valsts kases par cara galma un augstāko ierēdņu 
vēstulēm. Vidzemes gubernatoram uzdots sekot, lai Mihaels Veselings samaksātu 
arī atlikušo parāda daļu. Pretējā gadījumā viņš jāapcietina, īpašumi jākonfiscē, 
jāpārdod un iegūtā nauda jāizmanto parāda segšanai.”51 

Arī pēc tik nopietniem draudiem Rīgas pasta kantora maksājumu kārtība 
nemainījās, un Mēmeles pasta kantora direktoram J. E. fon Bemmelnam radās 
pamatotas aizdomas, ka Veselinga parādu jautājums ir daudz komplicētāks, nekā 
to atspoguļoja Krievijas valdības pārstāvji. Viņa 1716. gada 5. jūlijā Prūsijas 
pasta ģenerāldirektoram E. B. Ramekem adresētajā vēstulē lasāms: “Viņš [Ves-
elings] uzvedas it kā neko nesaprastu un uz mūsu prasījumiem pārsvarā vispār 
neatbild. Visa šī lieta ar Veselingu sāk izskatīties pārāk aizdomīga: viņš var 
atļauties ignorēt cara un Viņa Ekselences [barona Šafirova] pavēles un par parāda 
samaksu nelikties ne zinis. Ja arī kāda summa tiek pārskaitīta, tad otrtik liela 
paliek nesamaksāta, un šāda parādība ir kļuvusi par konsekvenci.”52  

Prūsijas ierēdņa Štromezio vizīte Rīgā

 Lai noskaidrotu situāciju un iegūtu skaidrību par parāda uzkrāšanās patiesa-
jiem iemesliem, 1716. gada oktobrī uz Rīgu devās Mēmeles pasta kantora direkto-
ra palīgs Štromezio (Stromesio). Kā pirmais viņu ļoti laipni pieņēma virskomisārs 
Veinholds Georgs fon Felkerzāms (Völkersam), uz kanceleju pilī nekavējoties tika 
izsaukts arī M. Veselings. Pēc kopīgas iepazīšanās ar Mēmeles pasta kantora 
jaunāko rēķinu, pēc kura parāds jau bija sasniedzis 11 140 dālderu 24 grašus, 
Rīgas pasta kantora direktors paskaidroja, ka prasību par ikmēneša samaksu nav 
iespējams izpildīt, jo Rēveles, Narvas un Sanktpēterburgas pasta kantori ar Rīgu 
norēķinās tikai reizi ceturksnī, tādēļ nākamo maksājumu Mēmele varēs saņemt 
tikai pēc diviem mēnešiem. Pamatojot ar kantora rēķinu grāmatām, Veselings 
arī pierādīja, ka lielākās problēmas viņam sagādā porto naudas iekasēšana no 
Sanktpēterburgas: līdz 1716. gada septembrim turienes direktors H. G. Krauze 
Rīgai bija palicis parādā 4203 dālderus 5 grašus.53  

Dienu vēlāk sarunas turpinājās pie gubernatora P. Goļicina un tika panākta 
M. Veselingam tik svarīgā vienošanās, ka turpmāk Rīgas pasta kantoris ar Mēmeli 
norēķināsies reizi ceturksnī, gan negaidot līdz termiņa beigām, bet daļu summas 
pārskaitot jau otrā mēneša vidū. Mēmeles pasta kantora vārdā Štromezio apsolīja, 
ka Rīgai adresētās avīzes no Holandes un Hamburgas tiks pārsūtītas bez mak-
sas. Cerot panākt savlaicīgas naudas iemaksas no Pēterburgas pasta kantora, uz 
turieni nosūtīja gubernatora parakstītu vēstuli. M. Veselings savukārt apsolīja 
aktīvāk iekasēt porto maksājumus no Vidzemes un Igaunijas pasta kantoriem 
un divu mēnešu laikā norēķināties ar Mēmeles pasta direktoru.54 

Oktobra beigās Mēmelei tika samaksāti vairāk nekā trīs tūkstoši valsts 
dālderu, ko M. Veselingam bija izdevies iekasēt no Vidzemes pasta kantoriem 
un Rīgas pasta kantorī pieņemtās korespondences. Tomēr uz kopējā parāda fona 
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tas bija ïoti maz, un Mçmeles pasta direktora sûdzîbas Berlînei turpinâjâs. Parâda
apjomu 1716. gada beigâs ilustrç J. E. fon Bemmelna 16. novembrî Prûsijas pasta
ìenerâldirektoram nosûtîtais rçíins:

“1. Par 1715. gada oktobri, novembri, decembri 1754 dâlderi 21 grasis
 2. Par 1716 gada janvâri, februâri, martu 2103  –”–   8 graði
  3. Par 1716. gada aprîli, maiju, jûniju 2516 –”– 10 –”–
  4. Par 1716. gada jûliju, augustu, septembri 2751 –”–
Parâda summa lîdz 1716. gada 30. septembrim 9125 –”– 15 graðu

Novembra pirmajâ pusç nekâdi maksâjumi no Rîgas nav pienâkuði, un pçdçjâ
ceturksnî parâds sasniedzis jau vismaz 1200 dâlderu.”55

Mihaela Veselinga viedoklis

Saprotot, ka solîjumu izpildît nevarçs, M. Veselings pats vçrsâs pie Prûsijas
pasta ìenerâldirektora Berlînç un 1716. gada 16. decembrî nosûtîja vçstuli, kurâ
centâs izskaidrot Rîgas pasta kantora grûtîbas. Izmantodams uzbrukumu kâ
aizstâvîbas labâko veidu, autors samçrâ lielu teksta daïu veltîjis Mçmeles sakaru
darbinieku kritikai: “[..] viòi uzskata, ka savu amatu teicami pilda, ja pârsûta uz
un no Rîgas nâkoðo korespondenci un precîzi iekasç porto maksâjumus. Tiklîdz
daþâdu apstâkïu dçï, kurus turpmâk paskaidroðu, nauda nedaudz kavçjas, tûlît
pat uz visâm iespçjamajâm iestâdçm tiek rakstîtas sûdzîbas. Mçmeles
pastmeistari nevçlas saprast, ka Rîgas pasta kantorim jâiekasç nauda no visas
Vidzemes un Igaunijas. Ja runa bûtu tikai par tirgotâju vçstulçm, par kurâm tiek
samaksâts kantorî uzreiz pie nosûtîðanas, arî tad naudas savâkðanai un
pârsûtîðanai bûtu vajadzîgi vismaz divi mçneði [..]”.56  Pçc M. Veselinga domâm,
Mçmeles pastmeistari nopietni pârkâpuði amata instrukcijas un sûtîjumu
taksçðanai piemçrojuði “mazâku, pilnîgi nepazîstamu svaru57 , kâ rezultâtâ
pçdçjos seðos gados tikai no Krievijas nâkoðâ korespondence devusi viòiem daþus
tûkstoðus dâlderu peïòu, ko viòi izmantojuði savtîgâs interesçs.”58  Lûdzot Prûsijas
pasta vadîbas izpratni, Rîgas pasta direktors skaidro arî maksâjumu kavçðanâs
objektîvos iemeslus: “Ir taèu jâòem vçrâ arî 11 dienu kalendâra atðíirîbas, kas
pastâv starp Sanktpçterburgu un Mçmeli. Pçterburgas augstâs amatpersonas un
ârzemju ministrus nekâdi nevar piespiest norçíinâties par katru vçstuli, pârsvarâ
viòi to dara reizi pusgadâ vai labâkajâ gadîjumâ reizi ceturksnî. Ja ðîs vçstules
aizturçtu un savlaicîgi nepârsûtîtu tâlâk, Pçterburgas pasta kantora interesçm bûtu
radîti nopietni zaudçjumi. Bez tam ir vajadzîgs arî laiks naudas pârsûtîðanai.”59

Tieðo norçíinu iespçja starp Mçmeli un Sanktpçterburgu

Pçc Ðtromezio vizîtes Rîgâ Prûsijas un Krievijas pasta vadîba sâka apsvçrt
iespçju, ka Sanktpçterburgas pasta kantoris porto maksâjumus nosûtîtu tieði

4. att. Pasta ceïa Mçmele–Rîga–Sanktpçterburga shçma. 19. gs. sâkums.
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Mēmelei, ar ko cerēja samazināt naudas pārsūtīšanas termiņus un kaut 
daļēji atrisināt samilzušo problēmu. Barons P. Šafirovs savu priekšlikumu pa-
matoja ar jaunajiem politiskajiem un saimnieciskajiem apstākļiem: “Pašreizējo 
stāvokli nevar salīdzināt ar situāciju 17. gadsimta beigās. Zviedru laikā vietā, 
kur atrodas jaunā galvaspilsēta Sanktpēterburga, bija tikai cietoksnis60  ar dažiem 
simtiem iedzīvotāju, korespondence bija ievērojami mazāka un porto maksājumu 
iekasēšana Rīgas pasta direktoram problēmas nesagādāja. Tagad viņam nereti 
jākompensē arī Sanktpēterburgas parādi, jo šejienes pasta direktors ne vienmēr 
pieliek visas vajadzīgās pūles, lai naudu par korespondenci savlaicīgi iekasētu 
un nosūtītu tālāk.”61  

Paredzot, ka daļa no Rīgas pasta direktora rūpēm tagad tiks uzliktas Mēmeles 
kantorim, Johans Ernsts fon Bemmelns iecerēto risinājumu uzņēma visai negatīvi. 
Viņa 1717. gada 6. janvāra vēstulē Prūsijas pasta ģenerāldirektoram cita starpā 
lasāms: “Pastmeistars Krauze Pēterburgā taču ir pavisam trūcīgs vīrs, kam neko 
nevar uzticēt, bez tam šī pilsēta atrodas pārāk tālu. Mēginājums no viņa iekasēt 
porto maksājumus karaļa pasta kasei radītu tikai nopietnus zaudējumus.”62  
Pēc pāris mēnešiem – 23. martā – izteikts līdzīgs viedoklis: “Šo pienākumu 
uzņemties es nekādā ziņā nevēlētos. Prūsijas pastam līdz ar jauno kārtību būs 
tikai zaudējumi, jo ir neiespējami sadarboties ar cilvēkiem, kas absolūti netur 
vārdu.”63 

Par tiešo norēķinu iespēju starp Sanktpēterburgas un Mēmeles pasta kanto-
riem vēstulē karalim Frīdriham Vilhelmam I savu piesardzīgo viedokli izteicis arī 
Prūsijas diplomātiskais sūtnis Krievijā E. Kamke (Kamcke): “Šādas finansiālās 
attiecības varētu radīt virkni sarežģījumu, jo pastmeistars Krauze savus amata 
pienākumus veic ļoti neprecīzi. Bez tam viņš ar Mēmeli vēlēsies norēķināties ar 
tām pašām monētām, ko saņem kantorī – pelšeriem vai vērdiņiem, kuri ir tik 
viegli, ka peld ūdenim pa virsu, un to vērtība svārstās no 9 līdz 18 grašiem. Arī 
Krievijā lietotās kapeikas bieži izgatavotas no viltota sudraba, un šāda nauda 
karaliskajai kasei radīs būtiskus zaudējumus.”64 Tomēr diplomāts, kura rīcībā bija 
pietiekoši daudz informācijas par Rīgas pasta kantora finansiālajām attiecībām ar 
Krievijas galvaspilsētu, centās pārliecināt karali par pārmaiņu nepieciešamību, jo 
“pašreizējā situācijā Rīgas pasta kantoris grims arvien lielākos parādos un veltīgi 
būtu gaidīt, ka Šafirova kungs kaut kādā veidā M. Veselingam kompensēs par 
Pēterburgas korespondenci nesaņemtos līdzekļus.”65 Tādēļ E. Kamke tomēr ieteica 
apsvērt jauno norēķinu kārtību un to pieņemt, ievērojot vairākus noteikumus: 
1) P. Šafirovs un Sanktpēterburgas pasta kantoris apsola samaksāt uzkrājušos 
parādu; 2) Sanktpēterburgas pasta kantora direktors sastāda ikmēneša rēķinu 
un reizi ceturksnī pārsūta naudu uz Mēmeli; 3) Rīgas pasta kantoris tāpat kā 
līdz šim iekasē porto maksājumus no pasta kantoriem, kas atrodas starp Rīgu 
un Sanktpēterburgu, kā Narvas, Rēveles u.c. un reizi mēnesī naudu pārsūta 
Mēmeles pasta kantorim.66   

Turpmāko notikumu secība liek domāt, ka Mēmeles un Sanktpēterburgas 
pasta finansiālās attiecības sāka veidoties pēc diplomāta E. Kamkes ieteiktā 
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modeļa: 1717. gada vasarā Krievijas valdības centrālās iestādes uzsāka aktīvu 
darbību, lai piespiestu Mihaelu Veselingu iespējami samazināt uzkrātā parāda 
apjomu. Viņam tika uzlikts pat mājas arests, no kura atbrīvoties izdevās tikai 
pret mātes – Urzulas Veselingas, dzim. Freibergas – iesniegto galvojumu. Daļu 
no parāda Mēmelei 1717. gadā Mihaelam Veselingam izdevās dzēst, tomēr 
vēl arvien atlika 4000 valsts dālderu, ko iepriekšējos gados nebija izdevies 
iekasēt no Sanktpēterburgas pasta kantora. Šo summu centās piedzīt no Rīgas 
pasta kantora direktora personīgajiem līdzekļiem. Pēc vairākkārtējiem drau-
diem Mihaels Veselings parāda kompensācijai iesniedza gubernatoram divas 
Rīgas rātes izrakstītas obligācijas, kas apliecināja, ka pilsēta no viņa divas 
reizes aizņēmusies naudu: 1697. gadā – 2000 valsts dālderu un 1710. gadā – 
250 valsts dālderu.67  Ja kases kolēģija šīs summas atdotu, līdzekļus varētu 
ieguldīt parāda dzēšanai. Kaut Rīgas birģermeistars saņēma vairākus gubernatora 
kņaza P. Goļicina un arī virsinspektora un rātes prezidenta I. Isajeva rīkojumus 
par minēto obligāciju dzēšanu, tomēr, aizbildinoties ar smagajiem materiālajiem 
apstākļiem un visai slikto stāvokli pilsētas kasē, maksājumus arvien atlika.68  
1718. gada 1. jūlijā pēc I. Isajeva pavēles M. Veselings tika apcietināts un un-
teroficiera, kā arī četru zaldātu pavadībā aizvests uz rātsnamu.69  Nedaudz vēlāk 
sekoja pavēle par viņa atbrīvošanu no amata, kas bija spēkā gandrīz gadu, tomēr 
visiem šiem pasākumiem nekādu rezultātu nebija – 4000 dālderu parāds Mēmeles 
pasta kantorim 1718. gada rudenī vēl arvien nebija samaksāts.

“Privātais atlīdzinājums – par pūlēm”

Šādā situācijā Prūsijas valdība izšķīrās par visai savdabīgu rīcību. Labi pazīstot 
Krievijas amatpersonas un izprotot vietējo situāciju, karaļa Frīdriha Vilhelma I 
slepenais militārais padomnieks un ārkārtējais sūtnis Krievijas cara galmā, 
brīvkungs fon Mardefelts (Mardefeldt) 1718. gada septembrī pasta ģenerāldirektoram 
Berlīnē adresētajā vēstulē ieteica 4000 dālderu parāda atmaksas gadījumā 
divām amatpersonām – vicekancleram baronam P. Šafirovam un viņa sekretāram 
Heinriham Johanam Frīdriham Ostermanim (Ostermann) – piedāvāt “privātu 
atlīdzinājumu par pūlēm”, pirmajam – 1000, otrajam – 200 dālderu.70  

Metode bija ļoti iedarbīga: jau 1718. gada 29. septembrī barons P. Šafirovs 
nosūtīja Rīgas rātei rīkojumu nekavējoties samaksāt Mēmeles pasta kantorim 
4000 dālderu parādu no pilsētas līdzekļiem: “Pasta direktors Veselings nekādi 
nav iespaidojams, viņš apgalvo, ka nepieciešamo līdzekļu viņam neesot, jo rāte 
neatmaksā viņa obligācijas. Prūsijas pasta virsvalde vairs nevēlas gaidīt, un arī 
mūsu cars ir nolēmis nepieļaut šī maksājuma atlikšanu.”71  Rātes reakcija bija 
noraidoša, jo pilsētas kasē tik lielu līdzekļu nebija. Salīdzinājumam var piebilst, 
ka 41 rātes kalpotāja gada algām šai laikā tika izlietoti 640 valsts dālderu 
27 graši.72  

Vidzemes pasta iekļaušana Krievijas sakaru sistēmā 85



5. att. Krievijas vicekanclera barona P. Šafirova rīkojums Rīgas rātei 
par parāda dzēšanu. 1718. gada 29. septembris. 

LVVA, 749. f., 6. apr., 1296. l., 160., 161. lp.

Pēc dažām nedēļām, 15. oktobrī, rātes sēdei vajadzēja izskatīt barona Šafirova 
atkārtotu rīkojumu, šoreiz bija noteikts 4000 dālderu lielo summu nekavējoties 
pārskaitīt no Rīgas muitnīcas. Atbildība par precīzu un ātru pavēles izpildi 
tika uzlikta rātes prezidentam I. Isajevam. Nelīdzēja ne rātes lūgums uzgaidīt, 

Pārsla Pētersone86



līdz muitā būs norēķinājušies ostā ienākušie kuģi, ne skaidrojums par pilsētas 
sarežģīto saimniecisko situāciju un zaudējumiem, ko šādi izdevumi radītu Rīgas 
sabiedrībai, – 1718. gada 29. oktobra rātes sēdē tika pieņemts lēmums 
par 4000 valsts dālderu samaksu Mēmeles pasta kantorim no muitnīcas 
kases.73 

Pēc vairāku mēnešu piespiedu atvaļinājuma 1719. gada sākumā M. Veselings 
atsāka veikt pasta kantora direktora pienākumus un turpināja tos pildīt līdz 
1721. gada sākumam. Par pēkšņās atlaišanas patiesajiem iemesliem var iz-
teikt tikai minējumus. Iespējams, tā bija saistīta ar Pētera I 1721. gada vizīti 
Rīgā. Tāpat M. Veselinga turpmāko karjeru varēja ietekmēt Krievijas augstākās 
administrācijas šajā laikā uzsāktais process pret baronu P. Šafirovu.74  1721. gada 
maijā Vidzemes sakaru organizācijas vadība tika uzticēta angļu tirgotājam, 
kopš 1718. gada 9. aprīļa Melngalvju brālības vecākajam75  Matiasam Šifneram 
(Schiffner).76 

Kas vainīgs?

Saglabājušās dokumentu liecības diemžēl nesniedz pilnīgu ainu par astoņus 
gadus ilgā procesa dziļākajiem cēloņiem un tajā iesaistīto dalībnieku patieso vai-
nas pakāpi, kādēļ daļēji jāapmierinās ar pieņēmumiem. Tomēr pavisam droši var 
apgalvot, ka Rīgas pasta kantora direktoram porto maksājumu iekasēšana tiešām 
bija ļoti smags pienākums, ko apgrūtināja ne tikai neregulārie naudas maksājumi 
par dienesta vēstulēm. Ne mazāk svarīgs faktors bija arī zemās Krievijas pasta 
takses uz rietumu valstīm adresētajiem sūtījumiem. 1718. gadā, lai stāvokli 
normalizētu, tās ievērojami paaugstināja. Pēterburgas pasta kantora finansiālā 
stāvokļa uzlabošanos salīdzinājumā ar 1714. gadu raksturo tabula77. Piemērojot 
jaunās takses, Pēterburgas pasta kantora ienākumi no sūtījumiem uz rietumiem 
gandrīz dubultojās un radās līdzekļu rezerve savlaicīgai naudas pārskaitīšanai 
Mēmeles robežkantorim. 

Izprotama ir arī Rīgas pasta kantora direktora M. Veselinga nevēlēšanās 
uzkrātā parāda segšanai ieguldīt personīgos līdzekļus. Pieņemot pat, ka Krievi-
jas valdība aizturēja algas izmaksu, der atcerēties, ka līdztekus pasta direktora 
amatam viņš bija arī vīntirgotājs un šī nodarbe deva viņam lielākus ienākumus 
nekā valsts dienesta pienākumu pildīšana78 . Nopietnāku represiju veikšanu 
valsts iestādēm un Rīgas rātei kavēja apstāklis, ka M. Veselingam nepiederēja 
lieli nekustamie īpašumi. Viņš gan pārvaldīja mirušā tēva F. Veselinga 1682. gadā 
pirkto79  lielo gruntsgabalu ar vairākām ēkām Rīgā (šodienas adrese Mārstaļu 
ielā 23), taču juridiski tas skaitījās vairāku mantinieku kopīpašums.80  Tomēr 
visspilgtākā ilustrācija parāda piedziņas procesa formālajam raksturam ir Rīgas 
rātes protokolos saglabājusies liecība, ka 1718. gada 26. septembrī, visaktīvākā 
represiju spiediena laikā, Veselings varēja atļauties izsolē par 400 valsts dālderu 
nopirkt namu ar divām tirgotavām Šāļu ielā.81  

Vidzemes pasta iekļaušana Krievijas sakaru sistēmā 87



Var tikai minçt, kâ bûtu virzîjusies notikumu gaita, ja procesa laikâ nebûtu
sâcis darboties privâtâs ieinteresçtîbas jeb “kukuïa” faktors. Bet skaidrs ir viens –
naudu, ko vairâku gadu laikâ par vçstuïu pârsûtîðanu nebija samaksâjuði
Pçterburgâ dzîvojoðie valdîbas locekïi, galaiznâkumâ nâcâs samaksât Rîgas
muitai – piemçrs, kas raksturo cariskâs Krievijas administrâcijas rîcîbas tendences
un politiku Baltijâ jau pirmajos desmit valdîðanas gados.
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Die einfügung Der livlänDischen Post in Das verbinDungssystem rus-
slanDs unD Die erneuerung Der Postorganisation nach Der KaPitulation 

rigas (1710–1721)

Nach der Kapitulation Rigas am 4. Juli 1710 zogen in die Stadt die Armeetrup-
pen des Zaren Peter I. ein. Im September desselben Jahres kamen auch Livland 
und Estland in russische Hände. Rechtlich wurde die Einverleibung Livlands dem 
russischen Reich mit dem Frieden von Nystadt bestätigt. Zehn Jahre aktiver Kriegs-
handlungen hatten die livländische Wirtschaft völlig zerstört. Mehrere Städte und 
Flecken – so Wolmar, Wenden, Rujen – waren von der russischen Armee bereits 
1703 ruiniert worden, 1704 wurden auch Dorpat und Narwa in Schutt und Asche 
gelegt. Beträchtlichen wirtschaftlichen Ruin und eine Hungersnot erlebte Riga 
durch die acht Monate währende Blockade; eine schwere Bewährungsprobe für 
die Einwohner Rigas war auch die im Frühling 1710 aufflackernde Pestseuche.

Die Wiederherstellung der politischen Autonomie Livlands und seines Wirt-
schaftslebens wurden von speziell zu diesem Zweck gegründeten russischen 
Machtbehörden geleitet, beaufsichtigt und kontrolliert. Da die Situation im 
Baltikum sehr kompliziert war, wurden an die Spitze der höchsten russischen 
Administration die Vertrauenspersonen Peters I. gesetzt. Neben der Lösung 
verschiedener politischen und wirtschaftlichen Aufgaben wurde der Wiederher-
stellung eines regelmäßigen Postsystems und der Bildung der wirtschaftlichen 
Grundlage für ein Poststraßennetz in Livland große Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden mit Wissen der livländischen Postlei-
tung durchgeführt; diese war den zentralen Postbehörden Russlands unterstellt. 
Der Aufsichtführende über die livländischen Postlinien war Oberkanzler Baron 
Pjotr Pawlowitsch Schafirow.
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Die livländische Postorganisation wurde nach dem “alten Muster” wiederher-
gestellt: Es wurden nämlich die Prinzipien der Postverwaltung, der Poststraßen-
struktur und der Entfaltung der Postwirtschaft, welche im letzten Jahrhundert 
gültig gewesen waren, aufrechterhalten. Am Anfang mussten elementare Probleme 
gelöst werden, denn durch den Krieg – besonders aber durch die Blockade Ri-
gas – war die materielle Basis der Postorganisation lahmgelegt und sogar zerstört 
worden. Am 25. November 1710 wurde von Gerhard Johann von Löwenwolde 
die Anordnung über die Gründung von “Kosakenpoststationen” erlassen. Zwei 
Jahre später wurden der Bau, die Instandhaltung und die Beaufsichtigung der 
Poststationen dem livländischen Adel zur Pflicht gemacht. Bereits am Ende 1713 
funktionierten die Postverbindungen in Livland regelmäßig.

Der erste von der russischen Regierung ernannte Postdirektor im livländischen 
Gouvernement war Michael Wesseling (1675–1731), Kaufmann in Riga und Äl-
tester der Compagnie der Schwarzen Häupter. 1721, als die schwerste Arbeit von 
ihm bereits geleistet war, wurde er seines Amtes enthoben. Die Ursache seiner 
gescheiterten Laufbahn ist in seinem Versagen bei der Erledigung der finanziellen 
Fragen mit dem preußischen Grenzpostkontor in Memel zu suchen; dort kam die 
gesamte Post aus Riga sowie aus anderen livländischen Postkontoren, ebenso 
die Postsendungen aus St. Petersburg an, welche gegen eine bestimmte Gebühr 
weiter nach Westeuropa übergesandt wurden. Eine rechtzeitige und regelmäßige 
Abrechnung mit dem Postkontor in Memel war wegen der umfangreichen Kor-
respondenz aus St. Petersburg recht schwierig, besonders kompliziert war das 
Inkasso der Gebühren für die Dienstpost, die als “gratis” galt. Die Meinungsver-
schiedenheiten mit dem Postkontor Memel wurden immer schärfer, sie wurden 
zum Problem, bei dessen Lösung die höchsten Amtspersonen der russischen und 
preußischen Regierung herangezogen wurden.

Schließlich wurde die Schuldenlast immer größer, und es war der Rigaer Zoll, 
der im Jahre 1718 gezwungen war, das Geld, welches die russischen Staatsbeam-
ten aus St. Petersburg nicht bezahlt hatten, zu entrichten. Dies ist ein kennzeich-
nendes Beispiel für die Tätigkeit und die Politik der russischen Administration 
im Baltikum bereits in den ersten zehn Jahren ihrer Herrschaft.

Iesniegts 2000. gada 14. jūlijā




