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Rīgas industRiālo nomaļu vēstuRe: 
JaunmīlgRāvJa piemēRs, 19. gadsimta 

70. gadi – 1940. gads 

No 19. gs. 70. gadiem Mīlgrāvja pagasta teritorijā starp Daugavas atteku Sarkandaugavu un Ķīšezeru 
pie Mīlgrāvja kanāla veidojās īpaša industriāla nomale – Jaunmīlgrāvis. Sākotnēji tai bija raksturīga 
tikai industriāla apbūve, kas izcēlās uz apkārt esošās lauku ainavas fona. Rīgas industriālās izaugsmes 
ietekmē augot rūpniecības apjomiem, 19. gs. beigās Jaunmīlgrāvi kā ķīmiskās rūpniecības centru 
iekļāva Rīgas robežās. Apdzīvotās vietas specifiku – ražotņu kompleksus, koka dzīvojamo ēku apbūvi 
un daudznacionālu strādnieku un iedzīvotāju sastāvu – šī pilsētas daļa saglabāja arī 20. gs. 20.– 
30. gados. Raksts sniedz ieskatu līdz šim akadēmiski nepētītās Rīgas industriālās nomales Jaunmīlgrāvja 
izveides un izaugsmes vēsturē no 19. gs. 70. gadiem līdz 1940. gada padomju okupācijai.
Atslēgvārdi: Jaunmīlgrāvis, strādnieki, rūpnīcas, Rīga, industriālā vide, daudznacionāla sabiedrība.

Rīga 19. gs. otrajā pusē strauji veidojās kā industriāla un daudznacionāla 
lielpilsēta. Pilsētas vēsturē šis dinamiskais periods – no 19. gs. otrās puses līdz 
1914. gadam – iezīmēja būtiskas sociālas, telpiskas un ekonomiskas pārmaiņas. 
Strauji auga pilsētas iedzīvotāju skaits, pletās pilsētas robežas, tika celtas jaunas 
rūpnīcas un dzīvojamās ēkas, kopumā veidojot to Rīgas pilsētas vizuālo izskatu, 
kāds tai raksturīgs arī mūsdienās. 19. gs. pēdējā ceturksnī šāds dinamisko 
pārmaiņu kopums skāra arī to Rīgas apriņķa teritoriju, ko mūsdienās sauc par 
Jaunmīlgrāvi. Raksta mērķis ir raksturot Jaunmīlgrāvja kā Rīgas industriālās 
nomales izveidi un attīstības gaitu līdz 1940. gadam. Raksts balstīts uz Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos esošajiem dokumentiem 
un preses avotiem.
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Industriālo lielpilsētu vēstures izpēte aptver ļoti dažādu tēmu loku, sākot no 
arhitektūras, pilsētas infrastruktūras, sociālās aprūpes un beidzot ar migrāciju, 
dažādu savstarpēji līdzās dzīvojošu tautu tradīciju, ikdienas dzīves, savstarpējas 
mijiedarbības u.c. jautājumu izpēti. Rietumu zemju historiogrāfijā šie un citi 
izpētes jautājumi ir daļa no urbānās vēstures (Urban history) izpētes. 

Ņemot vērā Rīgas pilsētas pārmaiņas, kas ietekmēja tik daudz dažādu dzīves 
sfēru 19. gs. otrās puses industriālajā laikmetā, šis laika posms pilsētas vēsturē 
paver lielas perspektīvas pētījumiem. Pretēji praksei Latvijas padomju okupācijas 
laika historiogrāfijā, kur plaši, bet atbilstoši valdošajai ideoloģijai tika raksturota 
Rīgas pilsētbūvniecības attīstība,1 kopš neatkarības atjaunošanas pētnieki Latvijā 
vien fragmentāri pieskārušies atsevišķiem industriālā laikmeta Rīgas vēstures 
izpētes jautājumiem – strādniecības vēsturei,2 multikulturālās sabiedrības,3 
arhitektūras un tās saglabāšanas,4 transporta5 u.c. pilsētas infrastruktūras 
attīstībai,6 pilsētas vēsturei caur vizuālajiem avotiem,7 kā arī atsevišķu pilsētas 
daļu – priekšpilsētu, nomaļu un kūrortu izpētes jautājumiem.8 Pēdējās tēmas 
kontekstā tapis arī šis raksts, kas vienlaikus gan sniedz ieguldījumu industriālās 
Rīgas vēstures izpētē, gan ilustrē tēmas izpētes perspektīvas kopumā. Lieki 
piebilst, ka atsevišķi akadēmiski pētījumi par Jaunmīlgrāvja vēsturi līdz šim 
nav bijuši. 

Ieskats avotos. Jaunmīlgrāvja vēstures izpētei rakstā apskatāmajā periodā 
īpaši nozīmīgs ir 104. fonds (“Vidzemes guberņas Vecākais fabriku inspektors”), 
kur atrodas dažādi dokumenti – pārskati, sarakstes, lūgumi u.c., kas ļauj veikt 
detalizētu izpēti (darbība, strādnieki, saražotās produkcijas apjoms u.c.) par 
rūpnīcām, kas atradās Vidzemes guberņā, tostarp arī par tām, kas darbojās 
Jaunmīlgrāvī. 

Tāpat vērtīgi vizuālie dokumenti par Jaunmīlgrāvi un konkrēti kartes ir 
atrodami 6828.  fondā (“Karšu un plānu kolekcija”) un 2909. fondā (“Rīgas 
pilsētas un patrimoniālapgabala topogrāfiskās kartes un plāni”), kur esošās 
kartes kalpo kā vērtīgs avots par vietas apdzīvotības un tās pārmaiņu vēsturi. 
Atsevišķas ziņas par rūpniecības uzņēmumiem starpkaru periodā meklējamas 
2278. fondā (“Salasītais fonds”), kur atrodami dokumenti par dažādām 
ražotnēm, uzņēmumiem un organizācijām, kā arī atsevišķu rūpnīcu fondos, 
piemēram, 4824. fondā “Minerāleļļu fabrikas akciju sabiedrība “Oelrich & Co””, 
kas ir sevišķi vērtīgi (mazāk gan šī raksta kontekstā), pētot rūpnīcu darbības 
ekonomiskos rādītājus. 
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Rīgas pilsētas, tostarp arī Jaunmīlgrāvja, apbūves vēstures izpētei vērtīga 
informācija atrodas 2761. fonda (“Rīgas pilsētas būvniecības komisija”) 
dokumentos, kur bez ēku projektu plāniem un informācijas par gruntsgabalu 
īpašniekiem var atrast ziņas, kas ļauj spriest par vietas sociālo vidi kopumā. 
Iedzīvotāju skaita, vecuma, nodarbošanās un konkrētās vietas – ielas, ēkas – 
sociālās vides izpētei vērtīgas ziņas sniedz 2942. fonds (“Rīgas pilsētas un 
apriņķa mājas grāmatas”).

Jaunmīlgrāvja vēstures izpētei daudz noderīgu faktu, kuriozu u.c. informāciju 
var atrast dažādos preses izdevumos, piemēram, laikrakstos “Brīvā Zeme” un 
“Rīts”. Konkrētā raksta izstrādei vērtīga bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
digitālo laikrakstu datubāze periodika.lv, lietojot dažādus atslēgvārdus, kā 
rūpnīcu, ielu nosaukumus u.c. Tādējādi ir iegūta vērtīga informācija, kas 
papildina arhīva dokumentos esošo un sniedz jaunu, kas nav atrodama 
minētajos arhīva fondos.

Jaunmīlgrāvis līdz pirmajam pasaules karam

nosaukuma izcelsme. 19. gs. pēdējā ceturksnī Jaunmīlgrāvis izveidojās 
starp divām senākām apdzīvotajām vietām – Hilkenciemu un Aplokciemu. Abi 
ciemati minēti jau 17. gs. kartēs. Hilkenciems atradās iepretīm Lielajai Iļķenes 
salai (Groß Ilkeneesch), bet Aplokciems (Aplokzeem) – blakus Ķīšezeram.9 
Abi ciemati bija izvietojušies uz otrpus Mīlgrāvja kanālam esošās Mīlgrāvja 
muižas zemes, par kuru senākās ziņas ir no 17. gs. beigām. Šie ciemati un 
zemes ap muižu, kā arī tuvējās salas starp Daugavu un tās atteku Sarkandaugavu 
kopā veidoja apdzīvotu vietu ar nosaukumu “Mīlgrāvis” (Mühlgraben).  
1874. gada aizsāktajā Mīlgrāvja pagasta saimju reģistrā līdz 1882. gadam ierak- 
stītas 172 saimes.10 

Vietas nosaukums “Jaunmīlgrāvis” minēts Krievijas 1897. gada tautas 
skaitīšanas anketās, bet noteikti, ka tas lietots jau agrāk, vismaz kopš 19. gs.  
80. gadiem, raksturojot Mīlgrāvja iespaidīgās sociālās un ekonomiskās 
pārmaiņas. Kāpām klāto zemieni starp Daugavas atteku Sarkandaugavu, 
Mīlgrāvja kanālu un Ķīšezeru aizpildīja industriālā un civilā apbūve ar rūpnīcu 
mūra ēku kompleksiem, skursteņiem, noliktavām, dzelzceļa sliedēm, bet pirms 
tam šeit esošās zvejnieku un zemnieku dzimtu mājiņas veidoja lauku videi 
raksturīgu ainavu. Šāda ainava ilgāk saglabājās otrpus kanālam, kur kopš  
18. gs. uz Mīlgrāvja muižas zemēm pamazām veidojās ciemats, kur dzīvoja 
muižu gruntsgabalu zemes rentnieki. Visdrīzāk, ka, pirmkārt, pateicoties jau 
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minētajām vizuālajām vides pārmaiņām otrpus kanālam, un, otrkārt, tā kā tā 
bija senāka apdzīvota vieta šaipus kanālam (apmēram mūsdienu Emmas ielas 
rajonā), šis ciemats iedzīvotāju vidū ieguva Vecmīlgrāvja nosaukumu.11 

Jaunmīlgrāvja sākums. 19. gs. otrajā pusē radās nepieciešamība paplašināt 
Rīgas ostas darbību. Rīgas pilsētas priekšosta Mīlgrāvī sāka veidoties jau  
19. gs. 70. gados. Vienas no pirmajām industriāla rakstura celtnēm bija uzceltas 
vairākas ostas noliktavas, kas sākotnēji bija domātas labības uzglabāšanai 
eksporta vajadzībām. Kādā no pirmajiem Mīlgrāvja plāniem atzīmētas  
20 noliktavas, gar kurām iezīmēts iecerētās dzelzceļa līnijas Rīga–Mīlgrāvis 
novietojums.12 Jaunmīlgrāvja izveides vēsture sākās ar priekšostas izbūvi, un 
šī vieta bija iecerēta kā starppunkts preču izkraušanai un tālākai nogādei pa 
dzelzceļu līdz Rīgai. Dzelzceļa līniju Rīga–Mīlgrāvis atklāja 1872. gadā, bet  
1877. gadā uzcēla arī muitas ēku. 

Iecerēta kā priekšosta, tomēr turpmākā Jaunmīlgrāvja attīstība saistāma ar 
industriālo ražotņu izvietošanos. Priekšostas vajadzībām izbūvētā infrastruk-
tūra – dzelzceļš un noliktavu ēkas – kalpoja kā priekšnosacījums Jaunmīlgrāvja 
izveidei, kur pie tiem vispirms tika uzceltas rūpnīcas, bet ap tām 20. gs. sākumā 
izvietojās civilā apbūve ar ielu tīklu. 

Pēc 1897. gada Viskrievijas tautas skaitīšanas datiem zināms, ka Jaunmīlgrāvī, 
raugoties uz to, ka tur jau vairākus gadus darbojās rūpnīcas, Mīlgrāvja ielas divos 
namos pastāvīgi dzīvoja vien 27 cilvēki – to vidū muitas ierēdnis Trusovs ar 
ģimeni, rūpnīcu sargi un daži strādnieki.13 Jāpiebilst, ka šo pirmo Jaunmīlgrāvja 
iedzīvotāju etniskais sastāvs bija daudznacionāls – ebreji, krievi, lietuvieši, igauņi 
un latvieši. Kopš 1899. gada Jaunmīlgrāvis ir iekļauts pilsētas administratīvajās 
robežās. 

Rūpnīcas. Līdz Pirmajam pasaules karam Jaumīlgrāvī darbību uzsāka sešas 
rūpnīcas un viena kokzāģētava. Pateicoties Vācijas rūpnieciskajai pieredzei un 
savstarpējam korporatīvajam garam starp Baltijas vāciešiem, vācu uzņēmēji 
bija vadošais spēks Vidzemes guberņā.14 To praksē apliecina arī Jaunmīlgrāvja 
rūpnīcu piemērs, jo tās piederēja galvenokārt vācu uzņēmējiem, gan Vācijas 
(vienā gadījumā arī Francijas), gan Krievijas pavalstniekiem. 

1874. gadā pie Daugavas attekas Sarkandaugavas, iepretī Daudera salai, 
no Prūsijas iebraukušais uzņēmējs Alfrēds Ferdinands Ēlrihs izveidoja Ēlriha 
minerāleļļas un petrolejas rafinērijas rūpnīcu (“Mineralöl u. Petroleum – 
Raffinerre v. A. Oehlrich & Co”). Rūpnīcas adrese bija Mīlgrāvja iela 5, bet tās 
birojs atradās Smilšu ielā 12. A. F. Ēlrihs vadīja rūpnīcu nepilnus 30 gadus, 
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kad to pārdeva uzņēmējdarbības partneriem tirgoņiem Frīdriham Kiršteinam, 
Oskaram Gillertam, Knudam Gornemanam un Frīdriham Baham.15 20. gs. 
sākumā rūpnīca eksportēja sagatavoto produkciju – minerāleļļas, petroleju, 
tauku izstrādājumus u.c. – uz Vāciju, Franciju, Lielbritāniju, Nīderlandi un 
Beļģiju.16 

Darbs bija organizēts divās maiņās ar mainīgu darbinieku skaitu, piemēram, 
1909. gada sākumā rūpnīcā strādāja 185 strādnieki, gada beigās – 210 strādnieki, 
bet gada laikā – 225 strādnieki.17 Darbadienas ilgums rūpnīcā bija 10 stundas, 
bet brīvdienās (sestdienās) – 9,5 stundas, Pirmā pasaules kara priekšvakarā 
1913. gadā strādnieku skaits rūpnīcā bija 334, bet lielākais saražotās produkcijas 
apjoms naudas izteiksmē bija 1 500 000 rubļu.18 

Otra vecākā rūpnīca Jaunmīlgrāvī bija 1884. gadā atvērtā E. Duboska krāsu 
ekstraktu rūpnīca (“Farbholzextract Fabrik von E. Dubosc”). Rūpnīca atradās 
starp tagadējo Ādažu un Ostas ielu. Rūpnīcu izveidoja Francijas pavalstnieks  
E. Dubosks, kura darbību no 1903. gada turpināja viņa dēli Georgijs un Alberts. 
Duboska krāsu rūpnīca strādāja bez brīvdienām, divās maiņās, nodarbinot 
vidēji ap 200 strādnieku. Jāpiebilst, ka 20. gs. pirmajā desmitgadē no visām 
Jaunmīlgrāvja rūpnīcām tieši Duboska krāsu rūpnīca naudas izteiksmē  
saražoja visvairāk produkcijas, piemēram, 1908. gadā – 2 242 000 rbļ.,19 bet 
1909. gadā – 2 567 181 rbl. apmērā.20 

1886. gadā rūpnieks Karls Jesens izveidoja porcelāna un fajansa rūpnīcu 
(“Porcellan Fabrik von J. C. Jessen”), kuru no 1908. gada augusta vadīja viņa 
dēli Hermans un Heinrihs Jeseni. Rūpnīcas korpusi atradās Mīlgrāvja ielā 11, 
bet birojs – Vecrīgā, Lielajā Pils ielā 18. Rūpnīcas strauja izaugsme sākās 20. gs. 
sākumā, par ko liecina strādnieku skaita pieaugums. Laika posmā no 1900. līdz 
1902. gadam Jesena porcelāna rūpnīca vidēji nodarbināja 130 strādnieku,21 bet 
pāris gadus vēlāk to skaits bija pieaudzis vairākas reizes. Rūpnīca Jaunmīlgrāvī 
nodarbināja vislielāko strādnieku skaitu – vidēji ap 600, un, tāpat kā gandrīz 
visas šī rajona rūpnīcas, savu produkciju ražoja divās maiņās.22 1908. gada  
30. martā rūpnīcu piemeklēja liels ugunsgrēks, kurā cieta lielākā daļa ražošanas 
korpusu. Rūpnīcas darbs tika pārtraukts un atsākts vien 1909. gada janvārī.23 
Kā norādīts presē, bez darba palicis ap 700 strādnieku.24

Vienā gadā ar Jesena porcelāna rūpnīcu darbību uzsāka arī Vācijas 
pavalstnieka K.  Leverkūza ultramarīna rūpnīca (“Ultramarinfabrik von 
Dr. C. Leverkus & Söhne”), kas atradās Carnikavas ielā 1. Rūpnīca strādāja 
divās maiņās, vidēji gadā nostrādājot ap 290  dienām un nodarbinot ap  
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200 strādnieku, to skaits pēdējos gadus pirms Pirmā pasaules katru gadu 
nedaudz pieauga, piemēram, 1913. gadā bija 216 strādnieki.25 Rūpnīcas lielākais 
zināmais saražotās produkcijas apmērs bija 1911. gadā – 940 321 rublis.26 

Vistālāk nomaļus no citām rūpnīcām Jaunmīlgrāvī pie Mīlgrāvja kanāla 
atradās ķīmiķa Rīgas Politehnikuma absolventa Maksimiliāna Heflingera 
1892. gadā izveidotā ķīmiskā rūpnīca (“Action–Gesellschaft der Chimishen 
Fabrik vorm. M. Höflinger”). M. Heflingers fabriku vadīja līdz 1909. gadam, 
kad fabrikas vadību pārņēma ķīmijas doktors Rihards Cellārijs (Cellarius).27 
1899. gadā rūpnīca kļuva par akciju sabiedrību “Mīlgrāvja Ķīmiskā rūpnīca” 
(“Mюльграбенских Xимическихъ Заводовъ”), bet 1913. gadā nosaukums tika 
mainīts uz a/s “Pirmā krievu superfosfāta fabrika Mīlgrāvī”. Rūpnīcas birojs 
atradās Vecrīgā, Kungu ielā 1.28 Rūpnīca 20. gs. pirmās desmitgades beigās 
kļuva par lielāko fosfātu ražotāju Krievijā, piemēram, 1913. gadā saražojot  
28 % visas Krievijā saražotās fosfātu produkcijas.29 Rūpnīcā ražoja superfosfātu, 
krāsas, sērskābi u.tml. izstrādājumus. Saražotās produkcijas apgrozījuma 
kāpums norāda, ka tieši pēdējie pirmskara gadi bija rūpnīcai vissekmīgākie, 
piemēram, 1909. gadā – 494 000 rbļ., bet 1912. gadā – jau 917 008 rubļi.30 
Pieauga arī rūpnīcas darbinieku skaits no 138 1908. gadā līdz 165 strādniekiem 
1912. gadā.31 

Blakus krāsu un ultramarīna rūpnīcām Ostas ielā 1 atradās Amerikas–
Baltijas ādu rūpnīca (“Americanisch–Baltische Lederfabrik”). Tās īpašnieks bija 
vācu rūpnieks Rihards Laurencs, kurš rūpnīcu atvēra 1900. gada augustā. Pretēji 
citām Jaunmīlgrāvja rūpnīcām, ādas rūpnīca strādniekus nodarbināja vienā 
maiņā. Zināms, ka 1908. gadā rūpnīcā strādāja 135 strādnieki, bet pati rūpnīca 
tajā gadā bija atvērta 295 dienas.32

No mazākām ražotnēm Janmīlgrāvī jāpiemin Burta, Boltona un Heivuda 
(“Burt, Bolton, & Haywood”) kokzāģētava, kas darbojās no 1902. gada. Tā bija 
salīdzinoši neliela, nodarbinot 63 strādniekus, un atšķirībā no Vecmīlgrāvī 
esošās A. Dombrovska kokzāģētavas, kas nodarbināja ap 330 strādnieku divās 
maiņās,33 strādāja tikai dienas maiņās un neregulāri, piemēram, 1910. gadā 
vien 127 dienas.34

strādnieki. Jaunmīlgrāvja rūpnīcās strādāja dažādu tautu pārstāvji – latvieši, 
lietuvieši, krievi, vācieši, poļi un atsevišķos gadījumos arī igauņi. Tādējādi 
šeit ikdienā skanēja dažādas valodas un strādnieki sastapās ar atšķirīgām  
tradīcijām. 
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Lai ilustrētu rūpnīcu daudznacionālo strādnieku sastāvu, rakstā izvēlēti 
dati par 1908.  gadu, kur rūpnīcu darbības pārskatos norādīta strādnieku 
nacionāla piederība. Helflingera ķīmiskajā rūpnīcā 1908. gadā strādāja  
105 lietuvieši, 60 latvieši, 15 krievi, 10 poļi, divi igauņi un viens vācietis. 35 Jesena 
porcelāna rūpnīcā tajā paša gadā līdz ugunsgrēkam no 609 strādniekiem 262 bija 
krievi, 137 latvieši, 130 poļi, 69 lietuvieši un 10 vācieši.36 Amerikas–Baltijas ādu 
rūpnīcā no 135 strādniekiem absolūtais vairākums bija krievi (65) un lietuvieši 
(61).37 Apkopojot strādnieku nacionālo dalījumu par jau minēto 1908. gadu, 
atklājas, ka no 1318 strādniekiem38 383 jeb 29,1 % ir krievi, 371 jeb 28,1 % ir 
latvieši, 363 jeb 27,5 % ir lietuvieši, bet poļi, vācieši un igauņi attiecīgi 167 jeb 
12,7 %, 32 jeb 2,4 % un divi jeb 0,2 procenti.39 

Minēto rūpnīcu strādnieku sastāvs labi ilustrē Rīgas pilsētas daudznacionālo 
portretu 20. gs. sākumā. Tomēr Jaunmīlgrāvja rūpnīcu strādnieku nacionālā 
piederība izceļas uz kopējo Rīgas rūpniecības strādnieku fona. 1908. gadā Rīgas 
rūpnīcās no kopējā strādnieku skaita vidēji 49 % bija latvieši, lietuvieši un poļi 
kopā – 27 % un krievi – 15 procenti.40 Lielais cittautiešu, it īpaši strādnieku 
īpatsvars Jaunmīlgrāvja rūpnīcās, no vienas puses, varētu norādīt uz rūpnīcu 
īpašnieku praksi darbā pieņemt mazāk izglītotus strādniekus, kuri pieprasīja 
mazāku atalgojumu, bet, no otras puses, lielo krievu strādnieku skaita īpatsvaru 
veidoja Jesena porcelāna rūpnīcā nodarbinātie – no 371 krievu strādnieka skaita 
262 strādnieki jeb 70 procenti. Jāpiebilst, ka daudz krievu strādnieku strādāja arī 
Kuzņecova porcelāna un fajansa rūpnīcā – 43 % no kopskaita 1908. gadā – un, 
iespējams, ka daļai strādnieku bija darba pieredze abās ražotnēs. 

Darba valoda rūpnīcu vidē Jaunmīlgrāvī, domājams, bija krievu, bet 
rūpnīcu vadības līmenī – vācu. To apliecina Jaunmīlgrāvī kādu laiku dzīvojošā 
Mangaļu jūrskolas vadītāja Jāņa Breikša dēļa Ērika Breikša atmiņās rakstītais 
par to, ka “grūti iedomāties, kā šaurā atteka Mīlgrāvis, kas savienoja tiešā 
kuģu ceļā Daugavu un Ķīšezeru, varēja nošķirt šīs divas, tik gluži pretējas 
pasaules – vislatviskākos Vecmīlgrāvjus no Jaunmīlgrāvjiem, fabriku un kuģu 
iekraušanas rajona. Šeit gaisotne bija vāciska, bet Vecmīlgrāvji palika kā  
vislatviskākie”41. 

Jaunmīlgrāvja rūpnīcās strādnieki galvenokārt bija vīrieši. Atsevišķās 
rūpnīcās – Duboska krāsu un Ēlriha minerāleļļu rafinērijas rūpnīcā – strādāja 
tikai vīrieši. Vislielākais sieviešu īpatsvars no kopējā strādnieku skaita bija 
Jesena porcelāna rūpnīcā, piemēram, 1909.  gadā no 594 strādniekiem  
223 bija sievietes.42 Tāpat atsevišķu rūpnīcu pārskatos norādīts, ka neliela 
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daļa strādnieku bija tādi, kas jaunāki par 17 gadiem, tomēr pārsvarā rūpnīcu 
strādnieki bija vecāki par 17 gadiem.

Darba apstākļi rūpnīcās bija grūti, bet atalgojums – mazs, tādēļ atsevišķu 
Jaunmīlgrāvja fabriku strādnieki meklēja iespējas slepus nopelnīt papildus. 
Piemēram, Duboska krāsu rūpnīcā 1889. gadā tika konstatēts, ka atsevišķi 
strādnieki zog krāsu, ko tālāk pārdot Rīgas sīktirgotājiem.43 

ielu tīkls un civilā apbūve. Jaunmīlgrāvī Mīlgrāvja iela (Mühlgrabensche 
Straße) jeb bijušais Kokmužas ceļš kartēs atzīmēts jau 1754. gadā. Par galveno 
ielu no 19. gs. beigām kļuva Ezera iela (Seestraße), kas pirmoreiz Rīgas adrešu 
grāmatās minēta 1900. gadā.44 Gar Ezera ielu vienā ielas pusē izvietojās rūpnīcu 
un ostas apbūve, bet otrpus ielai no 20. gs. sākuma – galvenokārt divstāvu 
koka apbūve ražotnēs strādājošo strādnieku un to īpašnieku vajadzībām. Otra 
nozīmīgākā iela bija 1883. gadā pilsētas plānos atzīmētā Ostas iela (Hafenstraße), 
gar kuru abās pusēs izvietojās rūpnīcas. 1902. gada Rīgas adrešu grāmatās 
minēta Carnikavas (Zarnikausche Straße) un Ādažu iela (Aahöfsche Straße), gar 
kuru gandrīz pilnībā koncentrējās industriālā apbūve. Civilā apbūve – vienstāva 
un divstāvu koka dzīvojamās ēkas un veikalu telpas – galvenokārt koncentrējās 
starp Ezera un Vitrupes ielu, kas nosaukumu ieguva starpkaru periodā. 

 Daļa Jaunmīlgrāvja koka apbūves ir saglabājusies līdz mūsdienām, šīs pilsētas 
daļas viesiem radot vienmuļu iespaidu par nolaistiem strādnieku mitekļiem bez 
ērtībām. Tomēr 20. gs. sākumā Ezera ielas apbūvē bija dažādiem sabiedrības 
slāņiem piederošas ēkas, sākot no krāšņiem jūgendstila divstāvu koka namiem 
Ezera ielā 1 (arhitekts F. Šēfels) un 5 (arhitekts I. Devendrūss) ar četriem 
dzīvokļiem, katrā no tiem piecas istabas, vannas istaba, tualete un pieliekamais,45 
un beidzot ar pusotras istabas strādnieku dzīvokļiem. Tāpat zināms, ka pie 
Ostas un Ezera ielas krustojuma bija ēka (uz Dubosku krāsu rūpnīcai piederoša 
gruntsgabala), kas celta restorāna vajadzībām.46 Iespējams, ka Jaunmīlgrāvis 
sākotnēji veidojās kā rūpnīcu meistaru un citu speciālistu dzīvesvieta blakus 
darbavietām, bet līdz ar strādnieku skaita pieaugumu gruntsgabalu īpašnieki 
cēla dzīvojamos namus ar nelieliem dzīvokļiem strādnieku vajadzībām.

transports. Līdz 20. gs. sākumam Jaunmīlgrāvis bija īpaša rūpniecības 
un ostas teritorija, uz kurieni strādnieki ieradās uz savām darbavietām un, 
darbadienai noslēdzoties, devās atpakaļ uz savām dzīvesvietām. Galvenie 
nokļūšanas ceļi līdz Jaunmīlgrāvim bija divi – kuģīšu satiksme pa Daugavu 
ar piestātni pie bijušā Hilkenciema un dzelzceļš no pilsētas centra līdz stacijai 
“Mīlgrāvis”. Kaut arī dzelzceļa tīkls Rīgā galvenokārt bija paredzēts kravu 
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pārvadājumiem, tomēr arī pasažieru vajadzībām uz Mīlgrāvi ik dienas kursēja 
trīs vilcienu pāri, kur biļetes cenas 2. klases vagonā bija 31 kapeika, 3. klases –  
16 kapeikas.47 1915. gadā bija sagatavots projekts tramvaja līnijas izbūvei, kas 
ietu cauri mežam (aptuveni mūsdienu Viestura prospekta vietā) līdz Mīlgrāvim 
pāri Ezera ielai ar galapunktu Ostas ielas sākumā pie noliktavām.48 

veikali un ēdnīca. Jaunmīlgrāvī bez rūpnīcām un ostas savu saimniecisko 
darbību uzsāka sīktirgotāji, atverot pārtikas un sīkpreču tirgotavas Ostas, 
Carnikavas, Ādažu un Ezera ielā. Risinot sabiedriskās ēdināšanas ēku trūkumu, 
1914. gada 31. martā Jaunmīlgrāvī tika atvērta Otrā tautas jeb Mīlgrāvja ēdnīca 
Rīgā. Ēdnīcā varēja iegādāties zupu (10 kapeiku), pusporciju zupas (6 kapeikas), 
putru ar speķi (5 kapeikas), Bavārijas desiņas (6 kapeikas), ceptus un vārītus 
kartupeļus (4 un 5 kapeikas), ceptu gaļu (12 kapeikas). No dzērieniem tika 
piedāvāta tēja (2 kapeikas).49 Produktus ēdnīcas vajadzībām piegādāja tirgotājs 
Arkādijs Krupeņikovs, kura preču tirgotava atradās Ādažu ielā 4.50 Ēdnīca bija 
atvērta līdz 1917. gada 14. oktobrim, kaut arī jau tā gada aprīļa sākumā Pilsētas 
pārvalde sprieda par to, vai ēdnīcu nebūtu izdevīgāk pārvietot uz kādu citu 
pilsētas daļu.51 Rūpnīcu evakuācijas dēļ ēdnīca zaudēja savus apmeklētājus.

Jaunmīlgrāvis starpkaru periodā

Rūpnīcas. Pirmā pasaules kara karadarbība, bēgļu kustība un rūpnīcu 
iekārtu evakuācija aiz sevis bija atstājuši tukšus rūpnīcu korpusus un noliktavu 
telpas arī Jaunmīlgrāvī. Pēckara grūtajos ekonomiskajos apstākļos, trūkstot 
dažādām izejvielām, kā arī pilnīgi jaunā politiskā vidē rūpnīcu īpašniekiem bija 
neiespējami turpināt darbu tā, kā tas bija darīts pirms kara. Īpašniekiem nācās 
pielāgoties jaunajiem apstākļiem, lai turpinātu darbību. 

Ēlriha minerāleļļu rafinērija darbību atsāka 1922. gadā, turpinot ražot un 
pārstrādāt dažādus naftas produktus un pakāpeniski nostabilizējot ražošanas 
apjomus. Salīdzinājumā ar pirmskara periodu rūpnīcas darbinieku skaits bija 
samazinājies, piemēram, 1931. gadā rūpnīcā strādāja 88 strādnieki (visi vīrieši).52 
Atsevišķas rūpnīcas darbību turpināja ar citiem nosaukumiem. Ēlriha rūpnīcas 
komplekss turpināja darboties kā a/s “Krievu–Baltijas minerālu eļļas rektifikācija” 
jaunu īpašnieku vadībā. Ēlriha rūpnīcas atstātais mantojums deva iespēju blakus 
iekārtot citas tamlīdzīgas mazākas ražotnes un dažādu vielu krātuves. Mūsdienās 
Ezera ielas sākumā ir redzamas lielas degvielas izstrādājumu cisternas. Izrādās, 
ka līdzīga tipa cisternas bijušas Ezera ielas industriālās apbūves raksturīga 
sastāvdaļa jau kopš 20. gs. 30. gadiem. 1933. gada vasarā Valsts spirta monopola 
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uzdevumā Jūrniecības departaments paredzēja uzcelt trīs spirta uzglabāšanas 
cisternas.53

20. gs. 30. gados a/s “Lateksim”, nomājot zemi no Rīgas pilsētas, turpināja 
naftas produktu pārstrādes rūpniecības tradīcijas Jaunmīlgrāvī. Abi uzņē- 
mumi – “Krievu–Baltijas minerālu eļļas rektifikācija” un “Lateksim” – sagatavoja 
projektus jaunu naftas produktu tvertņu izbūvei54 un petrolejas, benzīna u.c. 
vielu noliktavu uzlabošanai.55 1939. gadā blakus abām minētajām ražotnēm 
Tvaika ielas galā (nr. 60 un 68) noliktavu telpas ieguva arī viens no lielākajam 
degvielas pārstrādes uzņēmumam Latvijā a/s “Degviela”.56

Duboska krāsu ekstraktu rūpnīca starpkaru periodā mainīja nosaukumu uz 
“Albert Dubosc”. Šīs ražotnes darbības piemērs labi ilustrē Jaunmīlgrāvja ražotņu 
tālāko likteni starpkaru periodā neatkarīgas Latvijas Republikas laikā. Alberta 
Duboska pārraudzībā bija rūpnīcas apbūves komplekss starp Ādažu un Ostas, 
kā arī Ezera un Carnikava ielu – trīsstāvu noliktavu rinda gar Carnikavas ielu, 
atsevišķas divstāvu noliktavas gar Ostas ielu un divas divstāvu mūra dzīvojamās 

A/s “Degviela” ēkas. Rīga, 1938. gads. Nezināma autora foto. 
LVKFFDA, 1. f., 12439P. l.
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ēkas.57 Lai nodrošinātu ieņēmumus, A. Dubosks izīrēja daļu sev piederošo 
noliktavu citām naftas produktu firmām, kas bija ieinteresētas īrēt noliktavas 
blakus ostai. Atsevišķi uzņēmumi, piemēram, firma “Amer–Nafta”, 1932. gadā 
sagatavoja projektu petrolejas un benzīna noliktavas izbūvei.58 Tāpat rūpnīcas 
īpašniekam piederēja gruntsgabals pie Ostas un Ezera ielas krustojuma. Pirms 
kara restorānam paredzētās telpas 20. gs. 20. gados bija iecerēts pārveidot par 
dzīvokļiem. 59 

Leverkūza ultramarīna rūpnīca darbību atsāka vien 1930. gadā, kad tika 
dibināta a/s “Dr. C. Leverkus un dēli”.60 Līdzīgi kā to darīja firmas “Albert Dubosc” 
īpašnieks, arī daļa ultramarīna rūpnīcas korpusu tika iznomāta kā noliktavas.61 
Rūpnīcas teritorijā atradās laukums, vietējo saukts arī par zilumplacīti, kas 
tika izmantots dažādām vajadzībām – svētku norisēm, sporta nodarbībām. 
Piemēram, 1928. gadā Strādnieku pretalkohola biedrības “Apziņa” Jaunmīlgrāvja 
nodaļa zilumplacītī rīkoja saviesīgu pasākumu ar “bufeti, deklamācijām, referātu 
un muzikāliem priekšnesumiem” 62.

Rūpnīcas darba pārvaldē kopā ar latviešu partneriem joprojām aktīvi 
darbojās brāļi Leverkūzi. Vecākais brālis Karls Jūlijs Leverkūzs vairākkārt bija 
akciju sabiedrības valdes priekšsēdētājs (arī 1940. g., kad abi brāļi jau dzīvoja 
Ķelnē). Kaut arī darbs pie ultramarīna rūpnīcas darbības atjaunošanas nav bijis 
viegls, līdz 30. gadu beigām rūpnīcas darbība nostabilizējās, un 1939. gadā tās 
apgrozījums bija 1 337 315 lati.63 

Jesena porcelāna rūpnīca darbību atjaunoja 1933. gadā. Rūpnīca tās pirmajā 
darbības atjaunošanas gadā nodarbināja 80 strādnieku, kuru skaits līdz  
1937. gadam pieauga līdz 200 strādniekiem.64 Rūpnīca pakāpeniski paplašināja 
ražotni, izgatavojot fajansa, augstspriegumu tāllīniju izolatorus u.c. produktus 
Latvijas tirgus vajadzībām. Rūpnīcai bija divas preču tirgotavas Rīgā (Tirgoņu 
ielā 12) un Liepājā (Graudu ielā 20). Ražošanas procesā tā sadarbojās ar Somijas 
uzņēmumu Helsinkos “OY Arabia AB” un daļu produkcijas eksportēja uz 
Igauniju.65 Jesena porcelāna rūpnīca atbalstīja arī sporta aktivitātes, piemēram, 
rūpnīca ziedoja ceļojošo balvu Daugavas regatei – skaistu ziloņkaula porcelāna 
kausu ar zelta dekorācijām pēc mākslinieka Niklāva Strunkes meta.66 Līdzīgas 
balvas rūpnīca ziedoja arī Rīgas un Vidzemes jahtklubiem iekšējo sacensību 
uzvarētāju apbalvošanai. 

Mīlgrāvja superfosfātu rūpnīca darbību atjaunoja 1922. gadā. 20. gs.  
30. gados rūpnīca bija vienīgā superfosfāta ražotne Latvijā, kas specializējās 
minerālmēslu ražošanā lauksaimniecības vajadzībām. 1935. gadā rūpnīca 



82 guntis vāveris

kļuva par a/s “Superfosfātu fabrika Mīlgrāvī pie Rīgas” un nodarbināja ap  
300 strādnieku.67 Tādējādi šī bija vienīgā Jaunmīlgrāvja rūpnīca, kur darbinieku 
skaits sasniedza tādus apmērus, kādi tie bija pirms Pirmā pasaules kara. 
Rūpnīcai piederēja ražošanas komplekss Sprīdīšu ielā 1, kā arī minerālmēslu 
tirgotava Liepājā, K. Barona ielā 8.68 Darbību nesekmīgi mēģināja atjaunot 
Amerikas–Baltijas ādu rūpnīca, kuras komplekss no 1936. gada kalpoja kā 
galvenās noliktavas a/s “Latvijas Centrālais sēklu eksports”.

iedzīvotāji. Starpkaru periodā atšķirībā no pirmskara laika vairākums 
šeit esošo rūpnīcu strādnieku dzīvoja uz vietas, galvenokārt Ezera ielā. 
Pēc 1935. gadā notikušās tautas  skaitīšanas datiem Jaunmīlgrāvī dzīvoja  
1624 iedzīvotāji,69 un atšķirībā no pirmskara Jaunmīlgrāvja vairākums strādnieku 
un iedzīvotāju kopumā bija latvieši. Kāda reportiera rakstītais, apmeklējot 
Jaunmīlgrāvi un superfosfāta rūpnīcu, labi raksturo ikdienas vidi šajā pilsētas 
daļā, kur “liekas kā izmiris – neviena gājēja”70.

Ezera ielas namu mājas grāmatās71 atzīmēts, ka lielākā daļa iedzīvotāju 
Jaunmīlgrāvī ir strādnieki, taču Ezera ielas namos mituši arī citu profesiju 
pārstāvji – kurpnieki, drēbnieki, namdari, mūrnieki, skolotāji, atslēdznieki, 
jūrnieki, ierēdņi u.c. Uz rūpnīcas zemes uzceltā dzīvojamā nama Ezera ielā 10–1 
kādu brīdi 20. gs. 20. gadu beigās dzīvojis Jesena porcelāna fabrikas īpašnieks 
Ferdinands Jesens (1878–?), kura iepriekšējā dzīvesvieta bija Alberta iela.72 
Šajā namā 20. gs. 30. gadu beigās dzīvoja arī rūpnīcas direktors Persijs Foktots 
(1896–?),73 kā arī mākslinieki, grāmatveži, kantora darbinieki, rūpnīcas inženieri 
u.c. speciālisti. 

Iedzīvotāji galvenokārt bija latvieši, taču šeit dzīvoja arī krievu un lietuviešu 
izcelsmes iedzīvotāji, retos gadījumos kādu no Ezera ielas namu dzīvokļiem par 
mājām saukuši vācieši, somi, igauņi, ebreji un poļi. Starpkaru periodā lielākā 
daļa Ezera ielas namu iedzīvotāju bija dzimusi citviet un ieradusies Jaunmīlgrāvī 
darba meklējumos no dažādiem Latvijas lauku pagastiem vai citām Rīgas 
pilsētas daļām, piemēram, no tuvējā Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas u.c., bija tādi 
iedzīvotāji, kuri vēl pirms Pirmā pasaules kara vai kara laikā bija dzimuši citviet 
Krievijas guberņās vai Vācijā. Bez Latvijas pilsoņiem Jaunmīlgrāvī dzīvoja daži 
Igaunijas, Čehoslovākijas, Somijas, Austrijas un Vācijas pilsoņi, kuri vairākumā 
gadījumu bija rūpnīcu speciālisti. Starpkaru periodā Jaunmīlgrāvis saglabāja 
daudznacionālas apdzīvotības aprises. Tomēr šajā kontekstā kā kuriozs jāpiemin, 
ka 1937. gadā Jaunmīlgrāvja iedzīvotājus izbiedējuši kāda Lielbritānijas kuģa 
jūrnieki – ķīnieši, kuri bija devušies iepirkt produktus tirgotavās Ezera ielā.74 
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Starpkaru perioda preses hronikās ik pa laikam bija publicētas ziņas par 
nekārtībām Jaunmīlgrāvī, kas izcēlušās alkohola reibuma iespaidā. Piemēram, 
Ezera ielā 31 kāds strādnieks nāvējoši sadūris savu kolēģi, jo “pēc kāršu spēles un 
iedzeršanas bija izcēlies strīds par degvīna pusstopa piederību”75. Citviet presē 
ziņots par pašnāvībām Ezera ielas namu dzīvokļos, atsedzot industriālās vides – 
smags fizisks darbs, konkurence, bezdarbs – skarbos dzīves apstākļus. Jāpiebilst, 
ka jau pirms Pirmā pasaules kara presē ir atrodamas līdzīgas ziņas, piemēram, 
1913. gadā mežā blakus Jaunmīlgrāvim tika atrasts miris kāds Duboska krāsu 
rūpnīcas strādnieks, starp citu, arī dzīvojošs Ezera ielā 31, kurš dzīvi bija beidzis 
pašnāvībā pakaroties.76 Smagos darba un sadzīves apstākļus Jaunmīlgrāvī labi 
ilustrē ne tikai presē aprakstītie nelaimes gadījumi rūpnīcās, bet arī darba vide. 
Piemēram, superfosfāta rūpnīcā, kur visas telpas “fosfāta putekļu piesātinātas,” 
strādnieki “apputējuši līdz acīm, [..] sajozušies vamžos, [..]” bet apkārt “gaisā jūt 
savādi īpatnēju smaku”77. Ņemot vērā minētos darba apstākļus un izglītojošu 
iestāžu trūkumu, veidojās pateicīga augsne alkoholismam. Piemēram,  

Rīgas superfosfātu fabrikas iepakošanas ceha iekšskats. Strādnieki darba laikā. Rīga 
1935.–1938. gads. J. Rieksta foto. LVKFFDA, 1. f., 12513P. l.
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1937. gadā kāda ostas strādnieku grupa strādnieka Juškeviča vadībā attiecās 
sanest noliktavās atvestos sāls maisus, kamēr netiks iedota nauda degvīnam.78 
Tāpat presē atrodamas ziņas par iespējamu prostitūcijas gadījumu 1939. gada 
martā, kad divas jaunmīlgrāvietes –Kolmakova un Radze – pēc uzdzīves ar 
zviedru jūrniekiem uz tvaikoņa “Majfrid” klāja tiek turētas aizdomās par “slepus 
iezagšanos kabīnēs [..] un mantu izzagšanu”79.

Lai strādnieku vidū uzlabotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas bieži vien 
tika aizvadīts, lietojot alkoholu, aktīvi centās darboties strādnieku atturības 
organizācijas, propagandējot dzīvi bez alkohola vai citu amorālu ieradumu 
klātbūtnes.

sabiedriskās iestādes. Ir maz ziņu par biedrību darbību Jaunmīlgrāvī 
starpkaru periodā 20. gs. 20. gados. Tās, par kurām ir ziņas, simpatizēja 
kreisajām idejām. Zināms, ka šajā laikā kādu brīdi darbojusies Latvijas Darba 
jaunatnes Kultūras biedrības nodaļa, kuras darbībai 20. gadu vidū uzmanību 
pievērsa arī policija.80 Bijušās Mīlgrāvja ēdnīcas telpās pasākumus rīkoja  
1928. gada pavasarī dibinātā Latvijas Strādnieku pretalkohola biedrības 
“Apziņa” Jaunmīlgrāvja nodaļa.81 Biedrības nodaļas iecere bija kļūt par galveno 
kulturāli sabiedrisko centru, kas “nestu jūtamu pabalstu pretalkoholiskai 
aģitācijai un vietējiem iedzīvotājiem dotu iespēju lietderīgi pavadīt vaļas 
brīžus, jo apkārtnē nav neviena kulturela pasākuma.”82 Biedrības nodaļas 
paspārnē tika izveidots koris ar 30 dalībniekiem un sarīkojumu muzikālās 
daļas rīkošanai bija īrētas klavieres.83 Tomēr biedrības nodaļa saskārās ar 
pastāvīgām finansiālām grūtībām, nespējot sarīkot pasākumus, kas dotu 
ienākumus tālākajam darbam. Nodaļas darbam nedaudz palīdzēja Žūpības 
apkarošanas fonda piešķirtie līdzekļi. 84 Jāpiebilst, ka nodaļas biedru skaits, 
ņemot vērā to, ka tā darbojās strādnieku vidē, bija neliels, piemēram,  
1928. gada aprīlī – 33 biedri.85 Drīz vien biedrības nodaļa pati lēma par darbības 
pārtraukšanu, kā iemeslu norādot biedru savstarpējās nesaskaņas.86 Biedrības 
nodaļas daļēji uzturēto ēdienu namu savā pārraudzībā pārņēma Latvijas 
Pretalkohola biedrība. 1935. gada septembrī Sprīdīša ielā 3 par a/s “Latvijas 
Centrālais sēklu eksports” piešķirtajiem līdzekļiem tika iekārtotas speciālas 
atpūtas telpas strādniekiem, kas kalpoja arī par dažādu kursu, piemēram, 
mājsaimniecības, norises vietu.87

Starpkaru periodā Jaunmīlgrāvī, Lēdurgas ielā 12, pirmoreiz tika atvērta 
Jaunmīlgrāvja pamatskola. 1938. gadā Ezera ielā 29 atvēra Rīgas pilsētas  
6. bibliotēkas 11. grāmatas izdales punktu, kas darbojās trīs reizes nedēļā.88 
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Tāpat zināms, ka Jaunmīlgrāvja iedzīvotāji 20. gs. 30. gados aktīvi sporto-
juši – trenējušies basketbolā un volejbolā un piedalījušies sacīkstēs ar citām 
komandām.89 

Tomēr jāsecina, ka biedrību dzīve Jaunmīlgrāvī starpkaru periodā bija ļoti 
pasīva. Rūpnīcu un citu uzņēmumu strādnieki maz iesaistījās ārpusdarba 
saviesīgās aktivitātēs. Tam par iemeslu bija biedrošanās tradīciju trūkums 
Jaunmīlgrāvī, kā arī vietējās sabiedrības elites – rūpnīcu speciālistu, skolotāju 
u.c. – iniciatīvas trūkums aktīvi organizēt sabiedrisko dzīvi. 

secinājumi

Rīgas industriālās izaugsmes iespaidā 19. gs. beigās bija izveidojusies īpaša 
pilsētas nomale, kas Pirmā pasaules kara priekšvakarā bija kļuvusi par ķīmiskās 
rūpniecības centru ar daudznacionālu strādnieku sastāvu. Apmēram 30 gadu 
laikā kāpām klātā teritorija pie Mīlgrāvja kanāla starp Daugavas atteku un 

Rīgas superfosfātu fabrikas kopskats (aerouzņēmums). Rīga 1935.–1938. gads. 
J. Rieksta foto. LVKFFDA, 1. f., 12515P. l.
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Ķīšezeru kļuva par pilsētas administratīvo ziemeļu robežu, simbolizējot pilsētas 
sociālās un ekonomiskās pārmaiņas kopumā. 

Jaunmīlgrāvis sākotnēji veidojās kā strikta rūpniecības teritorija bez plašas 
apdzīvotības un ielu tīkla. Vien 20. gs. sākumā blakus rūpnīcām, no kurām 
vairākums jau darbojās nepilnus 20 gadus, sāka attīstīties intensīva civilā apbūve. 
20. gs. sākumā Jaunmīlgrāvi var raksturot kā īpašu industriālu pilsētas zonu, 
kur kopā savijās rūpnīcu īpašnieku uzņēmējdarbības intereses, strādnieku 
nolīgšanas īpatnības, tradīcijas, rūpniecības specializācija un dažādu tautu 
strādnieku – latviešu, lietuviešu, krievu, poļu – vēlme nopelnīt iztiku sev un 
ģimenei.

Starpkaru periodā Jaunmīlgrāvis kļuva par patstāvīgi apdzīvotu teritoriju, 
kur civilā apbūve robežojās ar ražotnēm, noliktavām un ostu. Strādnieki, 
kas galvenokārt bija latvieši, lielākoties vairs neieradās uz darbavietām no 
citām pilsētas daļām, bet apmetās uz dzīvi blakus tām. Kara laikā rūpnīcas 
tika evakuētas, un Latvijas Republikas apstākļos to darbību atjaunošana bija 
apgrūtinoša. 

Starpkaru periodā atkopās tās ražotnes, pēc kuru produkcijas bija pieprasījums 
valsts apmērā – naftas produktu pārstrāde, porcelāna izstrādājumu ražo- 
šana – un kas darbojās nosacīti nelielas konkurences apstākļos. Jaunmīlgrāvja 
industriālais un daudznacionālais raksturs noteica to, kādēļ starpkaru periodā 
šeit neveidojās vērā ņemamas biedrošanās prakses un saviesīgās aktivitātes ārpus 
darba laika, kas veiksmīgi kalpotu smago darba apstākļu atslodzei. Starpkaru 
periodā Jaunmīlgrāvja vaibsti daudz nemainījās, joprojām paliekot īpašai 
pilsētas daļai rūpnīcu korpusu ēnā.
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 Guntis Vāveris

geschichte deR industRiellen voRoRte Rigas 
am Beispiel von JaunmīlgRāvis / 

neu-mühlgRaBen – 1870er JahRe Bis 1940

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Riga schnell zu 
einer industrialisierten und multinationalen Großstadt. In der Geschichte der 
Stadt zeichnete sich dieser dynamische Zeitabschnitt – von der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1914 – durch wesentliche soziale, territoriale und 
wirtschaftliche Veränderungen aus. Die Zahl der Stadtbewohner stieg rasch an, die 
Grenzen der Stadt wurden beträchtlich erweitert, neue Werke und Wohngebäude 
wurden errichtet, die zu Veränderungen im Stadtbild führten. Dadurch gewann 
die Stadt eine dem heutigen Stadtbild ähnliche Gestalt. 

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde von diesen tiefgreifenden 
Veränderungen auch derjenige Stadtbezirk Rigas, der heute Jaunmīlgrāvis / Neu-
Mühlgraben genannt wird, betroffen. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die 
Entstehung des Stadtbezirks Jaunmīlgrāvis als eines industriellen Vorortes und 
seine Entwicklung bis zum Jahr 1940 zu verfolgen. Als Quellen dienten für diesen 
Artikel die Unterlagen aus den Beständen des Historischen Staatsarchivs Lettlands 
des Lettischen Nationalarchivs sowie die Veröffentlichungen in der Presse.

Infolge des rasanten industriellen Aufstiegs der Stadt war im ausgehenden 
19. Jahrhundert in Riga ein besonderer industrieller Vorort entstanden, der sich 
am Vorabend des Ersten Weltkriegs zu einem Zentrum der Chemieindustrie 
entwickelt hatte. Hier gab es sechs Werke, die im Besitz deutscher Industriellen 
waren und sich mit der Verarbeitung von Ölprodukten befassten, Porzellan, 
Superphosphat, verschiedene Farbstoffe und Lederwaren produzierten. Die 
Arbeiter in diesen Werken waren Vertreter unterschiedlicher Nationalitäten: 
Letten, Russen, Litauer, Polen. Jaunmīlgrāvis / Neu-Mühlgraben war ihr Arbeits-
platz, wohin sie sich täglich aus anderen Stadtvierteln begaben. Mit Recht kann 
man behaupten, dass sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts Jaunmīlgrāvis zu 
einer besonderen industriellen Stadtzone entwickelte, wo keine weitläufige zivile 
Bebauung vorgesehen war. Es war geplant, hier Wohnhäuser nur für die Fachleute 
der Betriebe zu errichten. Die rasche Entwicklung der Industrie im letzten 
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Dezennium vor dem Ersten Weltkrieg hatte zur Folge, dass in Jaunmīlgrāvis auch 
Arbeiter-Wohnhäuser gebaut wurden.

Im Laufe von etwa 30 Jahren wurde das Dünengelände am Mühlgraben-
Kanal, zwischen einem Arm der Düna / Daugava und dem Stintsee / Ķīšezers, zur 
administrativen Nordgrenze der Stadt. Dieses Gebiet galt als ein Symbol für die 
sozialen und wirtschaftlichen Änderungen in der Stadt im Allgemeinen.

Die Unterlagen zum industriellen Vorort Rigas Jaunmīlgrāvis lassen die 
Interessen der Unternehmer – der Besitzer der Werke, Arbeitsbedingungen für 
die Arbeiter, Traditionen, Spezialisierung der Industrie sowie die Bemühungen 
der Arbeiter unterschiedlicher Nationalitäten – Letten, Litauer, Russen, Polen, 
den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen, erkennen.

In der Zwischenkriegszeit nahm ein Teil der Betriebe ihre Produktion in einem 
kleineren Umfang wieder auf und passte sich erfolgreich an die neue politische 
Situation und an die Marktschwankungen an. Auch zu dieser Zeit funktionierte 
Jaunmīlgrāvis als ein industrieller Vorort mit einer multinationalen Bevölkerung.

Schlüsselwörter: Riga, Jaunmīlgravis / Neu-Mühlgraben, Industrialisierung, 
Betrieb, Werk, Arbeiter, Betriebsangehörige, Vielvölkerstadt, Bevölkerung. 
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