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VĒSTURE
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TAUTAS ATTURĪBAS AIZGĀDĪBAS KOMITEJU 
IERĪKOTĀS SABIEDRISKĀS IESTĀDES 

RĪGĀ UN TĀS APRIŅĶĪ 1900.–1905. GADĀ

Raksta mērķis ir analizēt Rīgā un tās apriņķī iekārtoto Tautas atturības aizgādības komiteju 
ierīkoto tējnīcu un tautas namu darbību laikā, kad pastāvēja valsts degvīna tirdzniecības 
monopols. Šādu komiteju izveide bija daļa no jaunās alkohola politikas, kas kopš 1900. gada 
tika ieviesta visā Krievijas impērijā. Komiteju darbības mērķis bija izglītot sabiedrību par 
pārmērīgi lietotu alkoholisko dzērienu kaitīgumu, bet vienlaikus uzraudzīt, kā sabiedrībā 
ievēro jauno degvīna tirdzniecības kārtību. Tautas atturības aizgādības komiteju darbība bija 
iecerēta plaša, tomēr finanšu trūkums, kā arī sabiedrības kopumā noraidošā attieksme pret 
degvīna monopolu ļāva praksē īstenot vien dažus pasākumus. Viens no tādiem bija īpašu 
sabiedrisko iestāžu – tējnīcu un tautas namu – izveide, taču arī to darbība saskārās ar daudzām 
problēmām. 
Atslēgvārdi: valsts degvīna monopols, Rīga, valsts alkohola politika, tautas atturības aizgādības 
komitejas, tējnīcas.

Pirms 120 gadiem Rīgā un tās apriņķī darbību sāka Tautas atturības 
aizgādības komitejas (krievu val. комитеты попечительства о народной 
трезвости). To izveide Krievijas impērijā notika līdz ar jaunās alkohola 
politikas, konkrēti  – valsts degvīna tirdzniecības monopola, ieviešanu, kas 
no 1900. gada skāra arī Vidzemes un Kurzemes guberņu (Vitebskas guberņas 
latviešu apdzīvotos apriņķus – no 1897. g.). Jaunie apstākļi izraisīja konkrētus 
valsts iestāžu soļus un apņemšanos veikt izglītojošu darbu sabiedrībā par 
alkohola lietošanas kaitīgo ietekmi. Kopš 19. gs. sākuma, kad Rietumu zemēs 
daudzviet aizsākās atturības kustība kā noteiktu kopienu pretreakcija pret 
sabiedrībā ilgstoši pastāvējušām ikdienas uzvedības parādībām, kas neatbilda 



88 GUNTIS VĀVERIS

jaunās, modernās dzīves prasībām, šī paša gadsimta beigās tā sauktais 
alkohola jautājums (vācu val. die Alkoholfrage) bija kļuvis par vērā ņemamu 
sabiedrisko jautājumu, ko iespēju robežās apņēmās risināt valsts, tādējādi 
institucionalizējot un politizējot to. 

Raksta mērķis ir analizēt Rīgā un tās apriņķī iekārtoto Tautas atturības 
aizgādības komiteju tējnīcu un tautas namu darbību laikā, kad pastāvēja valsts 
degvīna tirdzniecības monopols. Raksta hronoloģiskos ietvarus noteica valsts 
degvīna tirdzniecības monopola ieviešana Vidzemes guberņā, kad 1900. gadā 
tika izveidota un darbību uzsāka Tautas atturības aizgādības komiteja, līdz 
1905. gada revolūcijai, kas uz laiku pārtrauca komiteju darbību.

Latvijas atturības kustības vēstures izpētes historiogrāfijā Tautas atturības 
aizgādības komiteju darbībai pētnieku uzmanība pievērsta, vien sākot ar 21. gs. 
pirmo desmitgadi. Izņēmums ir vēstures pētnieka un sabiedriskā darbinieka 
Ādolfa Šildes (1907–1990) 1940.–1941.  gadā tapušais, bet nepublicētais 
manuskripts par Latvijas atturības kustības vēsturi, kur autors raksturo valsts 
degvīna monopola politiku un komiteju izveides mērķi, darbību un rezultātus, 
uzsverot, ka vien komiteju izveidotās tējnīcas un ēdnīcas bija devušas zināmu 
labumu sabiedrībai.1

Komiteju darbības pamatuzdevumus īsumā raksturo arī vēsturnieks 
Indulis Zvirgzdiņš, rakstot par 1905. gada revolūcijas notikumiem Madonas 
apriņķī, kas bija saistīti ar revolūcijas dalībnieku vēršanos pret valsts degvīna 
monopola tirgotavām. I. Zvirgzdiņš sava raksta ievaddaļā norāda,2 ka šādas 
valsts politikas sekas bija revolucionāru asā un pat naidīgā nostāja pret valsts 
degvīna tirgotavām kā valsts jeb kroņa peļņas avotu, kas vienlaikus vājināja 
strādnieku un zemnieku veselību un pretestības spējas pastāvošai sociālai 
netaisnībai. 

20.  gs. sākumā Vitebskas guberņā ietilpstošā Ludzas, Rēzeknes un 
Daugavpils apriņķa Tautas atturības aizgādības komitejas ir pētījis baltkrievu 
vēsturnieks Sergejs Meņčeņa, detalizēti analizējot komiteju darbību, tās 
apstākļus un rezultātus.3 Tautas atturības komitejas Rīgā un tās apriņķī, kā 
arī Vidzemes guberņas latviešu apdzīvotajos apriņķos publikācijās īsumā ir 
analizējis arī šī raksta autors.4 Kopumā uzmanība šo komiteju darbībai Latvijas 
teritorijā vēsturnieku darbos pievērsta fragmentāri.

Raksta tapšanā izmantoti dokumenti, kas atrodas Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts vēstures arhīva (turpmāk LVVA) 791. fondā (“Rīgas apriņķa 
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Tautas atturības komiteja”) un 3964. fondā (“Vidzemes guberņas Tautas 
atturības aizgādības komiteja”). Abos fondos esošo dokumentu sastāvs ļauj 
izsekot un rekonstruēt atturības komiteju darbību, it sevišķi par laika posmu 
no 1900. līdz 1905. gadam. Komiteju ierīkoto tējnīcu un tautas namu darbības 
izpētei nozīmīga ir Vidzemes un Rīgas komiteju savstarpējā sarakste un 
ierīkoto tējnīcu un tautas namu darbības pārskati, kas atklāj to darbības vēsturi 
un rezultātus.

Tautas atturības aizgādības komiteju 
darbības vispārējs raksturojums

19.  gs. beigās Krievijas impērijā lēma par alkohola tirdzniecības nozares 
pakārtošanu valsts budžeta interesēm, pakāpeniski visas valsts teritorijā 
ieviešot valsts degvīna tirdzniecības monopolu. Valsts administrācijas tieša 
iejaukšanās ne vien degvīna tirdzniecības nozarē, bet arī sabiedrības alkohola 
lietošanas paradumos norāda uz valsts administrācijas izpratni par tās lomu 
un nepieciešamo līdzdalības pakāpi, lai konstruētu sabiedrības uzvedības 
normas. Krievijas piemērs nebūt nav unikāla laikmeta parādība, jo par valsts 
iejaukšanās pakāpi, meklējot risinājumu “alkohola jautājumam”, atturības 
kustības darbinieki regulāri diskutēja starptautiskajos pretalkohola kongresos. 
Jau 20. gs. pirmajā desmitgadē vairāk nekā puse valstu pasaulē kaut kādā mērā 
bija ieviesušas alkohola aprites un lietošanas kontroles mehānismus.5

Šāda valsts iejaukšanās jeb zināmā mērā pat intervence, lai praksē 
īstenotu savus priekšstatus par sabiedrības labklājību un labsajūtu, daļēji bija 
atturības kustības darbinieku darba rezultāts. Redzot, ka ar pašu spēkiem 
ir par maz, lai pārliecinātu sabiedrību par alkohola ļaunumu, kas skar ļoti 
daudzas dzīves dimensijas, kustības darbinieki vērsās pie valsts iestādēm, 
lūdzot pēc noteiktas reakcijas un rīcības. Lai rūpētos par savu pavalstnieku 
aizsardzību pret dažādiem ārējiem un iekšējiem draudiem, nacionālo valstu 
veidošanās un nostiprināšanas laikā 19.  gs. nogalē valsts uzņēmās aizgādņa 
lomu, veidojot noteiktas institūcijas, kas paglābtu sabiedrību no alkoholisma 
draudiem, ar kuriem tā pati saskaņā ar valsts varas turētāju uzskatiem nespēj 
tikt galā. Tādējādi, valstij kļūstot par noteicošo spēku alkohola ražošanas un 
izplatīšanas jomā, šāda iejaukšanās ļāva apmierināt valsts fiskālas intereses un 
vienlaikus veidot kontroles mehānismus, lai ietekmētu pavalstnieku ikdienas 
uzvedību.6 Jāpiebilst, ka Baltijas guberņās šāda valsts alkohola politika netika 
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uzņemta ar sajūsmu, jo līdz tam galvenais spēks alkohola un tā nepieciešamo 
izejvielu industrijā piederēja privātajam kapitālam, kas lielā mērā koncentrējās 
vācbaltiešu muižniecības rokās, tādējādi valsts degvīna monopolu tie uztvēra 
kā centrālās varas mēģinājumu ierobežot muižniecības saimnieciskās un 
politiskās privilēģijas. 

Tautas atturības aizgādības komiteju izveide atklāj konkrētus instrumentus, 
kā ietekmēt sabiedrības uzvedību, vienlaikus sekmējot degvīna patēriņu valsts 
budžeta interesēs (pērkot valsts degvīnu konkrētās pārdotavās) un panākot 
to, ka degvīna lietošana nepārsniedz mēra robežu  – neizraisa nekārtības, 
noziegumus un veselības problēmas. 

1894. gada 20. decembrī tika pieņemts “Visaugstākais apstiprinājums Valsts 
padomes lēmumam par Tautas atturības aizgādību statūtu sastādīšanu”, kas 
paredzēja visās Krievijas impērijā ietilpstošajās guberņās izveidot iestādi, kura 
jaunās valsts alkohola politikas ietvaros gādātu par sabiedrības izglītošanu 
noteikta naratīva ietvaros un kontrolētu sabiedrības uzvedību. 

Vidzemes guberņas Tautas atturības aizgādības komiteja izveidota 
1900. gada 1. aprīlī. Divas nedēļās vēlāk, 14. aprīlī, Vidzemes gubernatoram 
tika ziņots par Rīgas pilsētas komitejas izveidi.7 Mēneša beigās, 26.  aprīlī, 
Finanšu ministrijas Galvenā netiešo nodokļu un valsts degvīna tirdzniecības 
pārvalde lūdza Vidzemes guberņas Tautas atturības aizgādības komitejai 
iesniegt sarakstu ar biedriem, kuri varētu būt komitejas sastāvā.8 Interesanti, 
ka jau 1900.  gada 24.  martā Vidzemes gubernators parakstīja lēmumu par 
Rīgas apriņķa Tautas atturības aizgādības komitejas izveidi, kuras darbības 
uzraudzība bija pakļauta Rīgas apriņķa priekšniekam.9 Pēc nepilnas nedēļas, 
1. aprīlī, notika komitejas pirmā sēde.10

Saskaņā ar statūtiem komiteju darbības uzdevumi aptvēra samērā plašu 
funkciju loku piecās jomās:11

1) izplatīt sabiedrībā veselīgus priekšstatus par alkoholisko dzērienu 
pārmērīgas lietošanas kaitīgumu, šim nolūkam rīkojot izglītojoša rakstura 
pasākumus (piemēram, tautas lasījumi, teātra izrādes), kā arī izdodot un 
izplatot attiecīga satura literatūru – gan bezmaksas eksemplārus, gan arī tādus, 
kas domāti pārdošanai;

2) sekot līdzi tam, lai alkoholisko dzērienu tirdzniecība konkrētās komitejas 
darbības teritorijā notiktu atbilstoši likumos noteiktai kārtībai, un ziņot par 
atklātām nelikumībām degvīna tirdzniecības nozarē;
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3) ierīkot sabiedriskās iestādes, galvenokārt tējnīcas, tautas namus, lasītavas 
un ēdnīcas, kur netiek atļauta alkoholisko dzērienu tirdzniecība un lietošana, 
un rīkot tajās kultūrizglītojoša satura pasākumus;

4) iekārtot ārstniecības patversmes tai sabiedrības daļai, kas cieš no 
alkoholisma jeb tā sauktā dzeršanas netikuma;

5) sadarboties ar valsts institūcijām un privātām organizācijām, kuru 
darbība statūtos definēta līdzīga tai, ar ko nodarbojas komitejas.

Šie uzdevumi liecina par tā laika atturības kustības un tā sauktā alkohola 
jautājuma risināšanā iesaistītās inteliģences mēģinājumiem apvienot divas 
izpratnes par alkohola lietošanu kā nevēlamu parādību sabiedrībā. Atturības 
kustības dalībnieku publiskajā diskursā joprojām pastāvēja kopš globālās 
atturības kustības pirmsākumiem 19. gs. pirmajā ceturksnī definētā attieksme 
pret alkohola lietošanu kā morālu problēmu, priekšplānā izvirzot cilvēka 
individualitāti un dzeršanu kā grēku kristietības kontekstā. Šo uzskatu 
reprezentēja dažādas globālas atturības organizācijas, kā starptautiskā 
Labtempliešu organizācija, organizācija “Zilais Krusts” u. tml. Taču vienlaikus 
kopš 19. gs. pēdējā ceturkšņa līdzās pastāvēja strauji uzplaukušais medicīnas 
zinātnes naratīvs, kas tiecās izskaidrot un norādīt uz alkohola lietošanas 
ieražu bīstamību sabiedrībā, izmantojot atklājumus medicīnā un dažādus ar 
to saistītus apkopojošas statistikas datus. Arī latviešu kristīgajos periodiskajos 
izdevumus 20.  gs. sākumā argumentācijā par labu pilnīgai atturībai no 
alkoholisko dzērienu lietošanas izmantotas medicīnas zinātnes jaunākās 
atziņas, uzsverot to, ka alkoholisms ir nopietna, bet ārstējama slimība.12 

Struktūra. Saskaņā ar komiteju statūtiem apriņķa komitejas darbību 
pārrauga vietējās muižniecības iecelts pārstāvis vai arī (ja nebija vietējās 
muižniecības) attiecīgās guberņas gubernatora iecelts priekšsēdētājs. Apriņķa 
komitejas biedru sastāvu veido vietējās pašvaldības pārvaldes, mācību iestāžu, 
tiesas, žandarmērijas, ārstniecības, baznīcas u.  c. institūciju un organizāciju 
pārstāvji, kā arī privātpersonas, kuras vēlas brīvprātīgi iesaistīties aizgādības 
komitejas darbā. Komitejas lēmumi tiek pieņemti kopsēdēs un reģistrēti īpašā 
sēžu žurnālā. Tautas atturības aizgādības komiteju sēdes sasauc pēc vajadzības, 
taču ne biežāk kā reizi mēnesī. Pie apriņķu komitejām var darboties arī biedri 
veicinātāji, kuri atbalsta to darbību, bet neietilpst komiteju sastāvā. Apriņķu 
komiteju darbības teritorija mērķa izpildes un pārraudzības nolūkos ir sadalīta 
iecirkņos, katram ieceļot uzraugu jeb kuratoru.
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Vidzemes guberņas Tautas atturības aizgādības komitejai pakļautas 
bija guberņā ietilpstošo Cēsu, Rīgas, Valmieras, Valkas, Veravas, Tērbatas, 
Vīlandes un Sāmsalas apriņķī izveidotās Tautas atturības aizgādības komitejas, 
kuras pārraugāmo teritoriju tālāk sadalīja iecirkņos, katram iecirknim 
ieceļot kuratoru. Viņa pienākumu loks bija gana plašs  – uzraudzīt alkohola 
tirdzniecības norisi, sekot, vai nenotiek nelegāla tirdzniecība, vai tirgošanās 
notiek atbilstoši prasībām (piemēram, vai nenotiek degvīna tirgošana “uz 
parāda” u.  c.), vai degvīns netiek dzerts uz ielām un vai monopoltirgotavu 
apmeklētāju uzvedība atbilst pieņemtajām normām.13 

Kuratoru darbībai bija vitāli svarīga nozīme, lai Tautas atturības aizgādības 
komitejas spētu pilnvērtīgi darboties saskaņā ar statūtos noteiktajiem 
uzdevumiem. Taču Vidzemes guberņā,14 kā arī Vitebskas guberņas latviešu 
apdzīvotajos apriņķos kuratori pienākumu izpildē kopumā bija mazaktīvi.15 
Pagaidām trūkst pētījumu par komiteju darbību Kurzemes guberņā, kas ir šī 
raksta autora nākotnes pētījumu uzdevums. Kuratoram bija nepieciešams labi 
pārzināt sociālos apstākļus sev uzticētā iecirkņa teritorijā, tāpēc piemērota 
kandidatūra šāda amata izpildei būtu bijis kāds no vietējās inteliģences 
pārstāvjiem, pret kuru iebildes nebūtu nedz apriņķa priekšniekam, nedz 
vietējās policijas iestādēm. Tomēr praksē šādu kandidatūru izrādījās maz, jo 
personas, kas varētu ieņemt kuratora amatu, nevēlēdamās būt atstumtas no 
konkrētas kopienas, to visbiežāk izvēlējās nedarīt. Tāpat jāuzsver, ka, vietējās 
kopienas pārstāvim ieņemot šo amatu, pastāvēja korupcijas riski. 1903. gada 
Rīgas pilsētas Tautas atturības aizgādības komitejas darbības pārskatā kā 
viena no problēmām minēts apstāklis, ka komiteju iekārtotās tējnīcas–ēdnīcas 
neatrodas pilsētas centrā, bet vairākums biedru un kuratoru dzīvo tieši tur, 
tādējādi šo biedru darbs aprobežojas vien kā to darbības, finanšu un īpašuma 
(inventāra) periodiskas pārbaudes.16 Šāda situācija neļāva kuratoriem veikt 
kvalitatīvu uzraudzības darbu.

Finanses. Kaut arī sabiedrības monitoringa kontekstā Tautas atturības 
aizgādības komitejām bija paredzēta nozīmīga loma, tomēr tas neatspoguļojās 
komiteju darbībai piešķirtajā finansējumā, kas nāca no valsts degvīna 
monopola ienākumiem. Tādējādi komiteju darbību lielā mēra ietekmēja arī 
finanšu līdzekļu trūkums. Piemēram, 1904. gadā Vidzemes guberņā esošajām 
komitejām (ieskaitot mūsdienu Igaunijas teritoriju) gadā plānotais budžets 
bija vien 35 000 rubļu (sk. tabulu). 
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Tabula
1904. gadā plānotais Vidzemes guberņas Tautas atturības aizgādības komitejas 

budžets17

Komiteja Gada plānotais budžets, rbļ.
Vidzemes guberņa 12 500

Rīgas pilsēta 10 500
Rīgas apriņķis 2000

Valmieras apriņķis 1200
Cēsu apriņķis 1000

Valkas apriņķis 2500
Pērnavas apriņķis 500
Tērbatas apriņķis 1600
Vīlandes apriņķis 1000
Veravas apriņķis 800

Sāmsalas apriņķis 14000
Kopā 35 000

Tādējādi komitejām piešķirtie līdzekļi neļāva tām izvērst plašu darbību, 
tādēļ būtiska kļuva to prasme piesaistīt finanšu līdzekļus, ko galvenokārt varēja 
sekmēt veiksmīga tējnīcu darbība un arī kāda turīga labvēļa vai domubiedra 
atbalsts. Ieskatoties komiteju valdes locekļu amatu sarakstā, varētu šķist, ka 
piesaistīt turīgus labvēļus nevajadzētu būt problēmām. Rīgas pilsētas komite-
jas valdes sastāvu veidoja 28 biedri, kuri pārstāvēja nozīmīgus amatus pilsētas 
pārvaldē, kārtības un izglītības iestādēs. Komitejas valdes priekšsēdētājs bija 
pilsētas mērs, valdes sastāvā ietilpa Rīgas pilsētas policijmeistars, Pareizticīgo 
baznīcas pārstāvis, Vidzemes guberņas Akcīzes valdes pārstāvis, Pētera I 
Rīgas reālskolas direktors, prokurora biedrs, Nodokļu inspekcijas pārstāvji 
no četriem iecirkņiem, Vidzemes guberņas Žandarmērijas palīgs, Rīgas tau-
tas tiesas 11 iecirkņu pārstāvji, pilsētas ārsts, fabriku vecākais inspektors, 
Vidzemes kontrolpalātas vecākais revidents, pilsētas pārvaldes biedrs, kā arī 
divi pārstāvji no lielajām ražotnēm pilsētā. Neraugoties uz šādu iespaidīgu 
un pilsētas kontekstā ietekmīgu valdes sastāvu, līdz 1905.  gada revolūcijai 
komitejas panākumi ārējā finansējuma piesaistei, atskaitot vienu izņēmumu, 
kam rakstā veltīta uzmanība nodaļā par tējnīcām, bija nesekmīgi. Uzreiz 
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gan jāpiebilst, ka komiteju  – gan Rīgas pilsētas, gan Rīgas apriņķa  – valdēs 
ietilpstošie dažādu pārvaldes, kārtības u. c. institūciju pārstāvji šo amatu aug-
stu nevērtēja un nebūt nesteidzās veikt sev uzliktos pienākums. To apliecina 
Rīgas apriņķa Tautas atturības aizgādības komitejas valdes pasīvā darbība tās 
dibināšanas pirmajā gadā, jo vien 1901. gada 16. septembra sēdē Rīgas apriņķa 
komiteja vienojās par apriņķa dalīšanu 24 iecirkņos.18

Tautas atturības aizgādības komitejas un atturības kustība: 
draugs vai ienaidnieks?

Tautas atturības aizgādības komitejām uzsākot darbību sabiedrības 
izglītošanā par pārmērīgu alkohola lietošanas kaitīgumu, tā sastapās ar 
konkurentiem. Gan Vidzemes un Kurzemes guberņā, gan arī Krievijas Eiropas 
daļas guberņās darbojās atturības jeb pretalkohola biedrības, kas izveidojās 
sabiedriskās pašinciatīvas rezultātā konkrētajās kopienās, kur sabiedriski 
aktīvi darbinieki, galvenokārt vietējā inteliģence, tiecās risināt pastāvošo tā 
saukto dzeršanas jeb žūpības problēmu sabiedrībā.

Rīgas pilsētas teritorijā līdz 1905.  gadam darbojās piecas atturības 
biedrības – Rīgas latviešu atturības biedrība “Auseklis” (1891. g.), Rīgas Igauņu 
atturības biedrība (Riia Eestis Karskusseltsi, 1900. g.), Rīgas sātības biedrība 
“Saule” (1893.  g.), Evaņģēliskā atturības biedrība (Evangelische Abstain Ver-
ein, 1891. g.) un starptautiskās atturības organizācijas “Zilais Krusts” (Blaue 
Kreuz, 1877. g.) nodaļa Rīgā – atturības biedrība “Rīgas Zilais Krusts” (Rigaer 
Blaue Kreuz, 1893.  g.).19 Atturības kustības ietekmē izveidotās biedrības 
darbību izvērsa pilsētas industriālajās nomalēs, kur tās līdzās citām labdarības 
un palīdzības rakstura biedrībām centās celt nomalēs dzīvojošo strādnieku 
izglītības un kultūras līmeni, kā arī kaut kādā mērā risināt vai vismaz pilsētas 
administrācijai norādīt uz tur pastāvošām sociālām, sanitārām, higiēnas un 
citām industriālajai lielpilsētai raksturīgām problēmām.

1902. gada apskatā par Rīgas apriņķa Tautas atturības aizgādības komite-
jas darbību teikts, ka nevienas citas atturības biedrības, izņemot Salaspilī 
darbojošos biedrību “Labais vilnis” (1891.  g.), nav.20 1904.  gada 15.  maijā 
Vecmīlgrāvī (Rīgas apriņķis) darbību sāka Mīlgrāvja bezalkohola biedrība 
“Ziemeļblāzma”, kura, pateicoties fabrikanta un kultūras mecenāta Augusta 
Dombrovska (1845–1927) finansiālam atbalstam, kļuva par ievērojamāko 
atturības biedrību Rīgas apriņķī līdz Pirmajam pasaules karam. 
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Krievu vēsturnieks un atturības kustības pētnieks Aleksandrs Afanas-
jevs norāda, ka atturības kustība Krievijā atradās sevišķi smagā stāvoklī, jo 
līdz pat 1905.  gada revolūcijas noslēgumam kustība patstāvīgi sastapās ar 
valsts varas pretdarbību. Masu kustības aizmetņi 19. gs. 30. gadu un 50. gadu 
beigās tika apspiesti jau iedīglī, tādējādi pretēji citām zemēm Eiropā kustība 
tālāk neizplatījās.21 Tomēr Krievijā, par spīti valsts varas aizdomu pilnajai at-
tieksmei pret jebkuru sabiedrības brīvprātīgu iniciatīvu, radās visdažādākās 
biedrības, kas pēc brīvas iniciatīvas veidoja interešu grupas, konstatēja 
dažādus problēmjautājumus sabiedrībā un tiecās publiski paust viedokli un 
risinājumus dažādām sabiedriska rakstura problēmām. Tieši biedrības kļuva 
par to publisko telpu, kur akumulēt viedokļus, zināšanas un caur kurām 
īstenot sabiedrisko darbību.22 Arī Baltijas guberņās, konkrēti  – mūsdienu 
Latvijas teritorijā, šādas pēc kopienas inteliģences pārstāvju pašiniciatīvas 
veidotas organizācijas liecināja par sabiedrības arvien augošo izglītības līmeni 
un vēlmi reaģēt uz noteiktiem politiskiem un sociāliem apstākļiem. Šādas 
privāta rakstura iniciatīvas raisīja valsts varas iestāžu aizdomas, un tās visādi 
centās ierobežot vai vismaz kontrolēt biedrību darbību.23 

Progresīvāk nosakņotie atturības kustības darbinieki Krievijā pat kritizēja 
jauno valsts alkohola politiku, uzsverot tās divkosīgo raksturu un saucot to par 
pusdarbību (angļu val. half-measures), kas nerisina strādniecības sociālā raks-
tura problēmas, bet vairo vien valsts budžeta ienākumus.24 Valsts degvīna mo-
nopols bija par iemeslu tam, kādēļ “alkohola jautājums” 1905. gada revolūcijas 
laikā un arī periodā līdz 1917.  gadam kļuva par būtisku sociālo jautājumu, 
kam bija raksturīga liela politizācijas pakāpe. Kā raksta amerikāņu vēsturnieks 
Džordžs E. Snovs, alkohola jautājums bija kā nūja, ar ko sist pa cara režīmu,25 
kas arī “tika likta lietā” Latvijas teritorijā. 

Komiteju darbības statūti paredzēja veidot sadarbību ar līdzīga raks-
tura organizācijām. Savstarpējas intereses aizmetņi avotos ir konstatējami, 
piemēram, komitejai pabalstu lūdza sātības biedrība “Saule”,26 bet abu 
organizāciju sadarbības izpētei būtu nepieciešami padziļināti pētījumi. 
Atturības organizācijām pievilcīga varēja šķist iespēja caur šādu sadarbību 
iegūt finanšu līdzekļus savas darbības uzturēšanai, bet komiteju interesēs būtu 
bijis piesaistīt atturības biedrības kā vēl vienu uzdevumos radniecīgu iestādi, 
kas veiktu sabiedrības izglītošanas darbu un vienlaikus uzraudzītu, vai sa-
vas darbības teritorijā nepastāv nelegāla alkohola darīšana un tirdzniecība. 
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Praksē šāds savstarpēji izdevīgs attiecību modelis nebija efektīvi īstenojams. 
Atturības organizācijas mūsdienu Latvijas teritorijā galvenokārt iestājās par 
pilnīgu atturēšanos no alkoholisko dzērienu lietošanas, kas savukārt neatbil-
da komiteju propagandai par alkohola lietošanu ar mēru, jo pilnīga atturība 
nesaskanēja ar cara patvaldības režīma fiskālajām interesēm, turklāt šāda laik-
metam radikāla un progresīva prasība varēja tikt interpretēta kā pretvalstiska 
darbība. 

Pretēji sadarbībai drīzāk konstatējama atturības kustības darbinieku 
distancēšanās un pat vēlme dibināt jaunas atturības organizācijas. Krievijā 
jaunā alkohola politika un komiteju izveide pat sekmēja jaunu atturības 
organizāciju izveidi, kuras gan nosacīti var uzskatīt par privātas iniciatīvas 
biedrībām, jo tās darbojās tiešā Pareizticīgo baznīcas ietekmē.27

Rīgā savstarpējo attiecību sākumam (vismaz ar latviešu biedrībām) bija labi 
priekšnoteikumi, jo Tautas atturības aizgādības komiteju darbībā iesaistījās 
atsevišķi vēlākos gados ievērojami latviešu atturības kustības darbinieki Gus-
tavs Ķempelis (1871–1940) un jau minētais A.  Dombrovskis. G.  Ķempelis, 
kurš vienlaikus bija arī atturības biedrības “Auseklis” valdes loceklis, Rīgas 
pilsētas Tautas atturības aizgādības komitejā darbojās vismaz līdz 1904.  ga-
dam.28 Interesanta un līdz šīm pētnieku neapzināta epizode A. Dombrovska 
biogrāfijā ir viņa dalība Rīgas apriņķa Tautas atturības aizgādības komitejā, 
kur viņš bija viens no 29 kuratoriem ar pārraudzības teritoriju Mīlgrāvī.29 
Rīgas apriņķa komiteja 1903.  gada 30.  decembrī lūdza A.  Dombrobvski 
iesaistīties Vecmīlgrāvī paredzētās tējnīcas izveidē, bet tas bija laiks, kad ar 
fabrikanta aizgādību pilnā sparā notika jaunās biedrības “Ziemeļblāzma” 
nama celtniecība. Pagaidām var tikai spekulēt, kādēļ tējnīca netika uzcelta. 
Visdrīzāk, līdz ar Bezalkohola biedrības oficiālu darbības sākumu 1904. gada 
15. maijā vai pat jau iepriekš A. Dombrovskis kā dzelžains atturībnieks atteicās 
no kuratora amata komitejā, kas pieļauj alkohola lietošanu, un tas arī atcēla 
komitejas tējnīcas izveides plānus.
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Komiteju izveidotās tējnīcas

Galvenā Tautas atturības aizgādības komiteju darbības izpausme saistījās ar 
valsts varas nodomu vienlaikus risināt vairākas sociālas problēmas, kas vismaz 
Rīgas kontekstā skāra komiteju darbības lielāko auditoriju  – strādniecību. 
19. un 20.  gs. mijā sabiedriskajiem darbiniekiem, inteliģencei, brīvprātīgā 
sociālā darba veicējiem un, visbeidzot, pilsētas pārvaldes institūcijām bija 
labi zināmi strādniecības smagie sociālie apstākļi visās lielākajās Krievijas 
industriālajās pilsētās, taču to risināšana notika lēni un sarežģītos apstākļos.30 

Tējnīcu un tautas namu izveide valsts degvīna monopola apstākļos ļautu 
pasargāt strādniekus no kroga vai tamlīdzīgu iestāžu, kur tika tirgots alkohols, 
apmeklējuma, vienlaikus apmierinot sabiedriskās ēdināšanas pieprasījumu – 
siltas un cenu ziņā lētas ēdienreizes, kā arī būt par socializēšanās vietu, pār 
kuras informatīvo telpu pretēji tradicionālajam krogam būtu zināma kontrole. 

Tējnīcas kā jauna parādība. Šāda tipa publiskās iestādes Rietumu zemēs 
(piemēram, Lielbritānijā) bija pazīstamas kā vietas, kur tika dzerta kafija kā 
alternatīva alkoholam. Krievijā kafijas vietā tā sauktais tautas bezalkoholiskais 
dzēriens bija tēja, kas tad arī ietekmēja iestādes nosaukuma izveidi. Tējnīca 
bija ne tikai telpa, kur apmeklētājiem  – galvenokārt pilsētas strādniecībai 
un zemākā līmeņa ierēdniecībai – no alkoholisko dzērienu tirdzniecības un 
lietošanas brīvā vidē ieturēt maltīti ārpus mājas, bet arī kalpoja kā sabiedriska 
iestāde, kur gūt dažādu informāciju no piedāvāto laikrakstu brīveksemplāru 
slejām, kā arī izglītojošu un kulturālu pasākumu norises vieta bez augstas ie-
ejas maksas.

Pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma tika sagatavoti konkrēti šādu iestāžu 
plānojuma paraugi, tādējādi veidojot jaunus akcentus konkrētās komitejas 
darbības vides arhitektoniskajā un kultūras ainavā. Zināmā mērā tējnīcas 
20. gs. sākuma Rīgā, tās apriņķī un citviet mūsdienu Latvijas teritorijā veidojās 
kā kroga sabiedriskās dzīves un strādnieku kluba tradīciju apvienojums, ar 
mērķi nodrošināt alternatīvu pulcēšanās vietu bez alkohola klātbūtnes un ar 
noteiktu kontroli pār šajā publiskajā vietā pieļaujamo informāciju un kultūras 
dzīves izpausmēm. 

Komitejas tējnīcas Rīgā. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no 
1901. līdz 1905. gadam bija iekārtotas trīs tējnīcas, kas visas darbojās pilsētas 
industriālajās nomalēs – divas Maskavas priekšpilsētā, viena Daugavas kreisajā 
krastā Iļģuciemā.
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Komitejas tējnīca Iļģuciemā darbu sāka 1902.  gadā. Komitejas finanšu 
trūkums neļāva praksē īstenot kādu no piedāvātajiem būvprojektiem, tādēļ 
komiteja bija spiesta telpas tējnīcai īrēt. Pagaidām avotos nav apstiprinājuma, 
taču visdrīzāk, līdzīgi kā tas bija ar valsts degvīna tirgotavām, kad tās bieži vien 
savā rīcībā pārņēma jau eksistējošas alkohola tirgotavas, komitejas tējnīcas 
izveidei Iļģuciemā bija līdzīgs stāsts. Pārskatā par Rīgas pilsētas komitejas 
darbību 1903. gadā Iļģuciems poētiski raksturots kā vieta, kas “dzīvo pilnīgi 
citu dzīvi”, nošķirta no pilsētas ar Daugavu un bez ūdensvada, kas apgrūtina 
tējas pagatavošanu tējnīcā.31 Turklāt tai bija jāiztur konkurence ar vietējo al-
dari Šindleru, un kopumā tās darbība finansiāli nesa zaudējumus komitejai.32

Finansiālus zaudējumus komitejai nesa arī otra tējnīca, kas atradās Mas-
kavas priekšpilsētā Dinaburgas ielā 17, taču atšķirībā no Iļģuciema tējnīcas 
šeit notika aktīvāka kultūras dzīve – bezmaksas un maksas (5 kapeikas) ie- 
ejas izglītojoši un izklaidējoši priekšlasījumi, balalaiku priekšspēles un jaunāko 
gramofona plašu atskaņošana. Tāpat šajā tējnīcā bija iekārtots lasāmais galds. 
Galvenā apmeklētāju auditorija bija vietējie krievu strādnieki. 

1903.  gada 7.  decembrī notika tējnīcas jauno telpu iesvētīšana, kas ļāva 
pulcēt krietni vien vairāk apmeklētāju. No informācijas avotos nav skaidrs, 
vai jaunās telpas tika speciāli būvētas tējnīcas vajadzībām, vai arī slēgts īres 
līgums ar īpašnieku, kura piedāvātās telpas bija daudz piemērotākas tējnīcai 
nekā iepriekšējās. Tējnīcas ēdienu cenrādis bija šāds  – tēja ar trim cukura 
gabaliņiem – 3 kapeikas, citrona gabaliņš, bulciņa, vārīts ūdens, maizes ga-
bals – 1 kapeika, zupa ar gaļas gabalu, divas kotletes, siļķe – 5 kapeikas, vārīta 
desiņa – 6 kapeikas, augļūdens – 5 kapeikas, limonāde – 12 kapeikas, tāpat 
tējnīcā bija iespējams iegādāties papirosus.33

Tējnīcu izveidē liela nozīme bija finansējumam, ko izdevās piesaistīt no 
malas. Kā jau uzsvērts iepriekš, no Finanšu ministrijas piešķirtie līdzekļi   
neļāva ne tuvu realizēt to komitejai paredzēto darba apjomu, kādu noteica 
statūti. Ļoti būtiski bija komitejas darbam piesaistīt turīgus un reizē arī sociāli 
aktīvus sabiedriskos darbiniekus, kas ļautu kompensēt finanšu un atbilstošu 
telpu trūkumu. Šāda atbalsta nozīmei spilgts piemērs ir III  tējnīcas darbība, 
kuras atbalstīšanā iesaistījās M. S. Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa 
fabrikas īpašnieki, jo tā atradās fabrikas tuvumā. Šī tējnīca, kaut arī strādāja 
ar finansiāliem zaudējumiem, vienlaikus pildīja tautas nama funkciju, un tās 
apmeklēšanu sevišķi bija iecienījusi daļa M. S. Kuzņecova fabrikas strādnieku.
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Iekštelpu shematiskie paraugplāni Tautas atturības aizgādības komiteju pakļautībā 
esošajiem tautas namiem, kas paredzēti ietilpībai 200 un 250 apmeklētajiem. 

Projektu autors Vladimirs Pjaseckis (Пясецкий; 1868–pēc 1934). LVVA, 791. f. 
(Rīgas apriņķa Tautas atturības aizgādības komiteja), 1. apr., 6. l., b. p.

Sevišķi ražīgs tējnīcai–tautas namam bija 1903.  gads, kad telpās no-
tika 60  publiski pasākumi, starp tiem 13  izglītojoša rakstura priekšlasījumi 
(5137  apmeklētāji).34 Sevišķi aktīvs sabiedriskais darbinieks, kurš 
piedalījās pasākumu organizēšanā, bija skolotājs S.  V.  Degens. Jāuzteic arī 
M. S. Kuzņecova fabrikas skolas skolotājs V. I. Skvorcovs, kura ierosinājumam 
no M. S. Kuzņecova fabrikas strādniekiem veidot amatieru teātra trupu guva 
lielu atsaucību. To apliecina 1903. gadā iestudēto lugu plašais repertuārs un 
apmeklētāju skaits (18  725  apmeklētāji).35 Kā redzams, tējnīcas galvenokārt 
piesaistīja krievu uzmanību, kas ļauj izvirzīt pieņēmumu, ka to izveides 
primārā auditorija bija Rīgā dzīvojošie krievi. 

Nerealizētās ieceres. Tautas atturības aizgādības komiteju darbību neat-
griezeniski manīja 1905. gada revolūcijas notikumi. Grūti spriest, vai dažādās 
ieceres cita vēstures scenārija apstākļos būtu realizētas, taču komiteju praktiskā 
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Iekštelpu shematiskie paraugplāni Tautas atturības aizgādības komiteju pakļautībā 
esošajiem tautas namiem, kas paredzēti ietilpībai 350 un 600 apmeklētajiem. 

Projektu autors Vladimirs Pjaseckis. LVVA, 791. f. (Rīgas apriņķa Tautas atturības 
aizgādības komiteja), 1. apr., 6. l., b. p.

darbība ļauj secināt, ka noteiktos apstākļos šīs ieceres tiktu īstenotas. Jau Rīgas 
pilsētas Tautas atturības aizgādības komitejas 1903.  gada darbības pārskatā 
ieskicētas komitejas darbības ieceres, uzsverot to, ka “pie pirmās iespējas būtu 
nepieciešams ierīkot tējnīcas–ēdnīcas Pēterburgas 1.  Ārrīgā un Pārdaugavā, 
tur, kur ir daudz fabriku”. Kā paraugs līdzšinējai komitejas vadības sadarbībai 
ar pilsētas lielākajām un ievērojamākajām fabrikām minēta M. S. Kuzņecova 
fabrika un kā nākamā, kur komiteja varētu izvērst perspektīvu darbību, 
atzīmēta “Provodņik” rūpnīca Sarkandaugavā.36 

Rīgas pilsētas atturības komiteja bija iecerējusi celt Rīgā tautas namu,37 kas 
acīmredzot būtu bijis lielākais iespējamais, kādu paredzēja komitejai piesūtītie 
ēku paraugi. Par šādu izvēli ļauj spriest 1903. gada pārskatā minētais III tējnīcas 
kopējais gada apmeklētāju skaits  – 17  187  apmeklētāji, kas, pēc komitejas 
valdes domām, būtu bijis divas trīs reizes lielāks, ja vien pašreizējās telpas 
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ļautu uzņemt vienlaikus vairāk apmeklētāju.38 Nav zināms, vai jaunā tautas 
nama celtniecībai tika uzsākti konkrēti priekšdarbi līdz 1905. gada revolūcijai.

Komitejas tējnīcas Rīgas apriņķī. Tāpat kā Rīgas pilsētā, arī Rīgas apriņķī 
līdz 1905. gadam tika izveidotas trīs tējnīcas – Slokā, kādreizējās Stukmaņu 
muižas teritorijā un Bolderājā. 

Rīgas apriņķa Tautas atturības aizgādības komitejas tējnīca Slokā darbību 
sāka 1901. gada 17. aprīlī.39 Tējnīcas izveidē komitejai palīdzēja Slokas pilsētas 
valde, kas sākotnēji tējnīcas iekārtošanai piedāvāja bijušā pilsētas ārsta  
Genko septiņu istabu dzīvokli pilsētas rātes namā, pašā pilsētas centrā, ar īres 
maksu 300 rbļ. gadā,40 tomēr Rīgas apriņķa komiteja lēma par labu citam telpu 
piedāvājumam Slokā ar četrām istabām un virtuvi.41 

Līdz 1905. gada revolūcijai šī tējnīca finansiālajā ziņā darbojās visveiksmīgāk, 
turklāt tā piedāvāja plašākas atpūtas iespējas nekā citas komitejas ierīkotās 

Fasāžu un iekštelpu shematiskie paraugplāni Tautas atturības aizgādību komiteju 
pakļautībā esošajiem tautas namiem, kas paredzēti ietilpībai 150 apmeklētājiem. 

Projektu autors Vladimirs Pjaseckis. LVVA, 791. f. (Rīgas apriņķa Tautas atturības 
aizgādības komiteja), 1. apr., 6. l., b. p.
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tējnīcas Rīgas apriņķī. Piemēram, par komitejas piešķirtajiem līdzekļiem Slo-
kas tējnīca iegādājās biljarda galdu par 150 rbļ. un paredzēja par vienu par-
tiju no apmeklētājiem iekasēt 3 kapeikas, bet galda noslodze tika plānota līdz 
10 partijām dienā.42 Tējnīcas telpās uz vietas bija pieejami ne tikai laikrakstu 
brīveksemplāri, bet arī Slokas tautas lasītavas sagādātās grāmatas. Nav zināms, 
kāda literatūra tieši atradās tējnīcas telpās, bet par tās saturu un tematisko ie-
virzi var spriest pēc tā, ka lasītavās bija pieejami vien tie izdevumi, kam atļauju 
bija devuši Rīgas mācību apgabals, Vidzemes gubernators un Rīgas un Jelgavas 
bīskapija.43 Kā galveno trūkumu Slokas tējnīcas darbībā Rīgas apriņķa Tautas 
atturības aizgādības komiteja atzina mazo apmeklētāju skaitu. Salīdzinājumā 
ar tējnīcām Bolderājā un Stukmaņos Slokas tējnīcas apmeklētāju skaits bija 
niecīgs, piemēram, 1904.  gadā vien 6312 apmeklētāji (Stukmaņos 27  652, 
Bolderājā 10 470), bet pārdoto ēdiena porciju skaits proporcionāli apmeklētāju 
skaitam bijis lielāks nekā abās citās tējnīcās (4651  porcija),44 kas norāda uz 
to, ka apmeklētāji galvenokārt izmantojuši tējnīcas piedāvātās sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumus.

1901. gada 1. oktobrī apmeklētājiem durvis vēra tējnīca Stukmaņos.45 Par 
tās darbību daudz ziņu nav, vien zināms, ka tās apmeklētāju skaits 1904. gadā 
bija 27 652 personas un kopā gadā pārdotas   6177 ēdienu porcijas par cenu 
5 kapeikas. 1905.  gada pirmos septiņus mēnešus tējnīcu apmeklēja 12  470 
apmeklētāju, bet izsniegto porciju skaits bija 2216 (700 porciju par 5 kapeikām, 
1516 porcijas par 8 kapeikām).46 Arī šī tējnīca darbojās ar zaudējumiem, un 
kā viens no tā iemesliem komitejas darbības pārskatos norādīta Stukmaņu 
tējnīcas neizdevīgā atrašanās vieta  – pārāk tālu no cilvēku kustības centra 
(piemēram, fabrikām un dzelzceļa stacijas).47 Diemžēl avotos nav pamatots 
komitejas lēmums tējnīcu izveidot tieši Stukmaņos, tomēr netiešas norādes 
atklāj, ka Rīgas apriņķī tējnīcu vietas izvēli noteica arī daudzmaz piemērotu 
telpu pieejamība. Apriņķa komitejas dokumentos ir vairāki telpu īpašnieku 
raksti ar piedāvājumu tējnīcas vajadzībām izmantot tiem piederošās ēkas. 
Kāds lauksaimnieks Jānis Rabants piedāvāja komitejai savas telpas (īres maksa 
200 rbļ. gadā) Ikšķilē, kuras pēc komitejas domām būtu piemērotas – konkrētā 
ēka atradās pie Daugavas, kur blakus bija piestātne, kā arī netālu atradās 
policijas iecirknis, turklāt gar ēku blakus veda ceļš uz Baldoni.48 Līdzīgu 
piedāvājumu komiteja saņēma no kāda Augusta Dumpes, kam bija piemērotas 
telpas Dubultos – ēka ar trim istabām.49



103TAUTAS ATTURĪBAS KOMITEJU IERĪKOTĀS SABIEDRISKĀS IESTĀDES RĪGĀ

Tāpat kā Slokas tējnīca, arī tējnīca Bolderājā darbību sāka 1900.  gada 
17. aprīlī. Tās izveidei Rīgas apriņķa komiteja apsvēra kāda Bolderājā dzīvojoša 
Miķeļa Dripes piedāvājumu tējnīcas vajadzībām īrēt viņam piederošas telpas – 
septiņas istabas ar virtuvi par īres maksu 300 rbļ. gadā.50 Avotos gan neparādās 
ziņas par to, vai tējnīca tiešām iekārtota piedāvātajās telpās. Bolderājas tējnīcai 
arī bija jādarbojas konkurences apstākļos ar vietējām sabiedriskajām vietām, 
kur tika tirgots alkohols un ēdiens. Kā viens no tējnīcas darbības mīnusiem 
1903.  gada Rīgas apriņķa komitejas darbības pārskatā uzsvērta tējnīcas 
atrašanās Bolderājas nomalē, tālu no stacijas un ražotnēm. Zināms, ka 
1904. gada laikā tējnīcā izsniegtas 5652 porcijas (5 kapeikas), bet 1905. gada 
pirmajos septiņos mēnešos  – 1824  porcijas (803  porcijas par 5  kapeikām, 
1021 porcija par 8 kapeikām). 51 

Nerealizētās ieceres. Zināms, ka Rīgas apriņķa Tautas atturības aizgādības 
komiteja apsvēra tējnīcu izveidi arī citviet  – Ikšķilē, Dubultos, Koknesē, 
Siguldā un Skrīveros (tolaik Rēmershofa).52 1904.  gada 26.  janvārī Rīgas 
apriņķa komiteja lūdza Vidzemes guberņas komitejai piešķirt pabalstu 
6000 rbļ. apmērā jaunas tējnīcas izveidei (acīmredzot celtniecībai).53 Diemžēl 
dokumentā nav norādes, kur paredzēts tējnīcu būvēt, bet, iespējams, tās 
izveide bija paredzēta Mīlgrāvī, ja jau pirms nepilna mēneša par to tika  
spriests, sarakstoties ar A.  Dombrovski. Pēdējie centieni izveidot jaunas 
tējnīcas Rīgas apriņķī dokumentos atrodami 1905. gada vasarā. Rīgas apriņķa 
komiteja 20. augustā lūdza Vidzemes guberņas komitejai piešķirt 1000 rbļ., lai 
atvērtu divas jaunas tējnīcas Koknesē un Olainē. Iepriekš apmeklējot vietas 
klātienē, komitejas locekļi atzinuši tās par atbilstošām jaunu tējnīcu izveidei, 
turklāt jau bija atrisināts telpu jautājums. Olaines tējnīcas ēkas īres maksa bija 
no 250 līdz 300 rbļ. gadā, bet Koknesē bija izraudzīta ēka pie stacijas, blakus 
ceļam, kas gadā izmaksātu īrē 300 rubļu.54 Zināms, ka revolūcijas priekšvakarā 
komitejas tējnīca Olainē darbu sāka 1905. gada 11. septembrī.55 

*
Kopš 1894. gada Krievijas impērijā pakāpeniski tika ieviests valsts degvīna 

monopols, kas 1900.  gadā sasniedza ar mūsdienu Latvijas teritoriju. Jauno 
valsts alkohola politiku sabiedrība uzņēma bez sajūsmas un entuziasma 
kā ārēji uzspiestu prasību. Valsts degvīna monopola apstākļos tika izveido-
tas īpašas, Finanšu ministrijas pakļautībā esošas Tautas atturības aizgādības 
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komitejas, kuru darbības mērķis bija uzraudzīt, vai sabiedrība ievēro jauno 
alkohola politiku, un vienlaikus arī rūpēties par sabiedrības izglītības līmeņa 
celšanu, kas ietvēra izskaidrot tai pārmērīgas alkoholisko dzērienu lietošanas 
kaitīgo ietekmi uz sabiedrības morāli, labklājību un drošību.

Laika posmā no Tautas atturības aizgādības komiteju darbības sākotnes 
mūsdienu Latvijas teritorijā 1900. gadā līdz 1905. gada revolūcijai komiteju 
darbības redzamākais pienesums bija tējnīcu–tautas namu izveide dažādās 
Rīgas un Rīgas apriņķa apdzīvotajās vietās. Šādu sabiedrisko iestāžu uzdevumi 
bija veikt sabiedriskās ēdināšanas funkcijas, nodrošinot apmeklētājiem ēdienu 
par iespējami zemāko iespējamo cenu, radīt alternatīvu krogu u. tml. iestāžu 
sociālajām funkcijām (socializēšanās, informācijas ieguve u. c.). Līdz ar šādu 
iestāžu izveidi valsts varas pārstāvji varēja uzraudzīt, vai nepastāv alkoholisko 
dzērienu nelikumīga tirdzniecība, taču vienlaikus tās ļāva veidot valsts varas 
kontrolē esošu sabiedrisko iestādi, kur tās apmeklētājiem tika piedāvāts no-
teikts informācijas un zināšanas apjoms.

Kopumā Rīgā un tās apriņķī līdz 1905. gada revolūcijai komitejas paspēja 
izveidot septiņas tējnīcas. To darbību un tālāko attīstību ietekmēja nepietieka-
mais finansējums, citu sabiedrisko iestāžu konkurence, telpu nepiemērotība 
un trūkums. 
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Guntis Vāveris

PUBLIC BODIES ESTABLISHED BY THE PEOPLE’S 
COMMITTEE FOR SUPPORT OF TEMPERANCE IN RIGA 

AND ITS DISTRICT, 1900–1905

At the beginning of the 20th century, in more than a half of countries 
around the world there existed certain restrictions on alcohol availability, dis-
tribution and consumption. In view of the global spread of the temperance 
movement, and at the same time during the rise of nationalism, the State alone 
took the initiative to exercise patronising functions over the public behaviour 
and daily customs associated with alcohol consumption.

In the Russian Empire, at the very end of the 19th century until the begin-
ning of the 20th century, a national monopoly on vodka was gradually intro-
duced throughout the whole country. This new state’s alcohol policy served not 
only for the interests of the state budget, but also provided for certain steps to 
address the so-called alcohol issue. Throughout the whole territory of Russia, 
in the largest cities of the governorates and in each of their respective districts, 
People’s Committees for Support of Temperance were set up. Their activities 
were aimed at carrying out certain public monitoring functions: supervising 
violations of the new trading procedures of vodka and possible smuggling of 
illegal alcohol, as well as in implementing in practice specific measures aimed 
at educating the public on the harmful effects of excessive alcohol consump-
tion and the threats thereof to public morality and welfare.

In the article, the author describes the forms of action carried out by the 
Committees for Support of Temperance of the City of Riga and of Riga Dis-
trict. The main form of action was creation of special public institutions – tea-
houses and cultural centres. The purpose of such public places was to serve as 
an alternative meeting place, performing a variety of functions such as cater-
ing, circulation of specific literature, periodicals and information, organisa-
tion of cultural events (lectures, concerts, theatrical performances, etc.). The 
Committee’s teahouses and cultural centres were formed as a public space 
where the state could largely control and maintain a certain amount of useful 
information and transfer it to visitors.
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Seven teahouses were set up in Riga and its district between 1901 and 1905. 
However, the planned work and the development of these public bodies were 
greatly influenced by the lack of financial resources. It should also be empha-
sised that the state’s new alcohol policy in Riga (and in the Baltic governorates 
at large) was perceived as being imposed by the state. The state’s monopoly of 
vodka was not supported by the majority of city and district residents, and the 
city and district government official who were involved in the committees, and 
other officials taking powerful positions, overall passively organised the activ-
ity of committees, which resulted in affecting the activities of the public bodies 
set up by the committees.
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