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pārcēlāju raņķu dzimta 
ķemerejas tiesas materiālos

Rakstā aplūkotas Rīgas rātes institūcijā ķemerejā saglabājušies materiāli par tiesu lietām, kurās 
iesaistīti Raņķu dzimtas locekļi. Tie parāda pārcēlāju amata ikdienas nodarbes, to organizējošo 
reglamentu nianses un problēmas, ar kurām saskārās amats, darbojoties pēc šiem reglamentiem. 
Tiesu lietas, kurās iesaistīti Raņķi, parāda konfliktsituācijas starp pārcēlājiem un tirgotāju 
firmām, kas pārsvarā skar pakalpojuma apmaksas un preču vai to vērtības zuduma gadījumus, 
kas lielākoties radušies, transportējot eksporta preces uz ārzemju kuģiem. Sastopamas arī 
avāriju, zādzību un goda jautājumu lietas. 
Atslēgvārdi: pārcēlāju amats, Raņķu dzimta, ķemerejas tiesa, tirdzniecība, Rīgas vēsture.

Rīgas rātes arhīvs glabā ļoti bagātīgu materiālu par latviešu dzimtām, 
kas dzīvoja Rīgā un bija nodarbinātas tirdzniecības palīgamatos. Viena no 
tādām ir Raņķu (Ranck) dzimta, kuras vārds Rīgā iemūžināts Raņķa dambja 
nosaukumā. Tas gan nebija oficiāli dots, bet “pielipis” dambim vai nu tādēļ, 
ka viens no Raņķiem piedalījās tā celtniecībā kā darbuzņēmējs, vai tādēļ, ka 
vairāki Raņķu dzimtas pārstāvji dzīvoja tiešā tā tuvumā.  

Atšķirībā no Metas Taubes, kura grāmatā “Rīgas latviešu tirdzniecības 
palīgamati 17.–18. gs.” izvēlējusies nepieskarties pārcēlāju, mastu šķirotāju 
un enkurnieku amatiem, savās publikācijās pārcēlājiem uzmanību pievērsusi 
vēsturniece Melita Svarāne un Ilga Grasmane.1 Tā kā viņas vispusīgi 
aprakstījušas pārcēlāju darbības pamatprincipus, tad šis raksts vairāk 
pieskarsies pārcēlāju ikdienas rutīnai cauri vienas ģimenes prizmai. Rīgas 
ķemerejas tiesa (1382. fonds) izskatīja sūdzības, kuras iesniedza kompānijas 
vai pārcēlāji par preču pārvadāšanas procesā radušajām nesaskaņām 
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par atlīdzību, pārvešanas pakalpojuma kvalitāti, zaudējumiem vai citām 
problēmām. Pārsvarā konkrēta kompānija sūdzējās par konkrētu pārcēlāju 
vai otrādi. Tā kā tiesā abas puses skaidroja savu nostāju, dažreiz pat vairākas 
reizes un ar pieaicinātiem lieciniekiem, tad tiesu materiāls rada ļoti krāsainu 
un dzīvīgu pārcēlāju dzīves ainu. Protams, lietas atklāj, kādā rakursā 
katra no pusēm vēlējās parādīt notikumu, tomēr tajās nenoliedzami figurē 
faktoloģiskais materiāls, ko neviens neapstrīd. Tāpat kā tiesas spriedums 
nepasaka, kurai pusei bija taisnība, bet tikai to, kura puse atzīta par vainīgu. 
Ir gadījumi, kad viss pārcēlāju amats sūdzējās par kādām neskaidrībām vai 
problēmām, kas tiks aplūkoti atsevišķi, jo skāra visus amata locekļus, tātad 
arī Raņķus.

Dzimtas vēsture

Šajā rakstā par Raņķu dzimtu sniegsim tikai pamatdatus, bet plašāk tās 
locekļu likteņi būs apskatīti kādā no nākamajiem žurnāla numuriem. Raņķu 
dzimta izsekojama Rīgas vēstures materiālos no 17. gs. beigām, kad Spilves 
zvejnieks Pēteris Raņķis ar sievu Annu kristīja vairākus bērnus Sv. Jāņa 
draudzē kā liela daļa latviešu Rīgā.2 Pēteris pildīja zvejnieku amata vecākā 
pienākumus Lielā Ziemeļu kara gados un pārdzīvoja mēra epidēmijas 
plosīšanos pilsētā. 1714. gada augustā viņa ģimeni kuplināja dēls Sīmanis, 
kurš, tāpat kā tēvs, pelnīja iztiku, nodarbojoties ar zveju Daugavā. 

1743. gada decembrī Sīmanim un Edei piedzima ceturtais dēls Sīmanis, 
jaunākais. Tāpat kā brāļi, viņš palīdzēja tēvam darbos, tā apgūstot laivu 
vadīšanas un zivju ķeršanas iemaņas. Nezināmu iemeslu dēļ pēc vairākiem 
gadiem brāļi Jēkabs un Sīmanis, jaunākais, iesaistījās pārcelšanas arodā, bet 
Sīmanis vienlaikus palika arī zvejnieku amata eltermanis. Viņiem jau piederēja 
laivas, un kuģot pa Daugavu viņi prata. Tieši ūdenstransporta vadīšanas 
iemaņas tika uzskatītas par priekšroku kandidātam, kas vēlējās pieteikties 
uz brīvu vakanci amatā.3 Sīmanis un Jēkabs Raņķi piedalījās pārvadājumos 
katrs ar diviem bordingiem. Kā pārcēlāji strādāja arī Jēkaba trīs dēli – Johans 
Heinrihs, Georgs Dāvids un Jēkabs, jaunākais, kā arī viņu atvases. Ķemerejas 
tiesu materiālos atrodamas ļoti daudzas lietas, kurās bijuši iesaistīti Sīmanis, 
jaunākais, viņa sieva Barbara Hedviga un viņa brāļadēls Georgs Dāvids, kas 
aptver periodu no 18. gs. beigām līdz 19. gs. 30. gadiem. 
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Īsi par pārcēlājiem

Pārcēlāji maizi pelnīja, pārvadājot eksportam paredzētās tirdzniecības 
preces no ostas noliktavām līdz kuģiem reidā. Rīgas tirdzniecības specifikas 
dēļ pretējā kustība, respektīvi, imports, bija ievērojami mazāks. Ne visi 
kuģi varēja ienākt Daugavā, jo upe bija par seklu, tādēļ preces tiem no 
pilsētas pieveda vai no tiem aizveda pārcēlāji, kuru darbību noteica pilsētas 
apstiprināts reglaments. Pārcēlājiem piederēja lielas buru laivas (celtspēja 
līdz 90 t), bet no 1787. gada viņi drīkstēja pārvadāt preces arī bordingos – 
nelielos kuģīšos ar ozolkoka klāju ( līdz 140 t), uz kuriem strādāja trīs līdz 
četri cilvēki. Iepriekš preces tādos kuģīšos drīkstēja pārvadāt tikai Rīgas 
lieltirgotāji. Šo privilēģiju viņiem atņēma Krievijas imperatores Katrīnas II 
ieviestās vietniecības laikā. Kad mastu brāķeri un enkurnieki netika galā ar 
kokmateriālu transportu, tajā varēja piedalīties arī pārcēlāji.4 Rudenī, kad no 
Daugavas bija izņemts plostu tilts un upe vēl nebija aizsalusi, amats veica 
cilvēku un mantu pārcelšanu no viena Daugavas krasa uz otru. Pavasarī to 
darīja līdz tilta ielikšanai.

Amata vispārējās sūdzības

18. gs. beigās pārcēlāji, kuriem tobrīd kopā piederēja 36 bordingi, 
sadumpojās pēc tam, kad Rīgas rāte apstiprināja 1798. gada reglamentu.5 
Tas noteica, ka jāizveido komiteja, kurā darbotos tirgotāju iecelts 
grāmatvedis, pārceltuves kungs un divi amata locekļi, kas nodarbotos ar 
ūdens transportlīdzekļu iznomāšanu rindas kārtībā. Tūlīt pēc reglamenta 
apstiprināšanas nu jau par pārcēlāju eltermani kļuvušais Jēkabs Raņķis 
sūdzējās, ka jaunā kārtība samazinot viņu ienākumus, bet tas palika bez 
ievērības. Tikai rāte aktīvi centās pierādīt, ka tas nav vis amata, bet dažu 
ietiepīgu locekļu aizspriedumainais viedoklis.6

Pāris gadus jaunieviestā kārtība darbojās. 1801. gadā Jēkabs paziņoja rātei, 
ka amats nevēlas un nevar sagatavot laivas darbam. Jēkabu par eltermani 
tiesa vairs neapstiprināja. Toties konflikts turpinājās līdz pat savdabīgam 
pārcēlāju “streikam” tirdzniecības sezonas pašā plaukumā, kurā piedalījās 
aptuveni puse amata locekļu, dumpinieku izslēgšanai no amata un dažu 
pārcēlāju arestam. Tad Sīmanis un Jēkabs Raņķi devās uz ķemerejas tiesu. 
Viņiem izdevās atbrīvot biedrus un panākt komitejas vadības nodošanu 
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amata rokās.7 Jānorāda, ka jaunie pārcēlāju noteikumi bija mazinājuši tieši 
pārtikušāko saimnieku ienākumus, toties nabadzīgākajiem nāca par labu.

Pēc vairākiem gadiem situācija mainījās radikāli. Aizvien vairāk tirgotāju 
iesaistījās preču pārvadāšanā, un 1817. gada vasarā pārcēlāju amats pats 
lūdza, lai vienošanos par fraktīm laivām un bordingiem liek izpildīt rindas 
kārtībā un lai nevienam, izņemot pārcēlājus, nav tiesību pieņem fraktis.8 
Toties 1818. gada augustā pārcēlāji sūdzējās, ka pa Daugavu braukā pārcēlāju 
izīrētas laivas, ko vada nepieredzējuši cilvēki, kas apdraud satiksmi. Amats 
lūdza aizliegt saviem locekļiem izīrēt laivas svešiem, bet likt tiem nodrošināt 
laivas ar apkalpi, kas reģistrēta amatā un par kuras spējām var uzņemties 

1815. gada 20. maija 
ieraksts Rīgas ķemerejas 
tiesas pārvadājumu 
protokolu grāmatā par 
strīdu starp pārcēlāju 
Georgu Dāvidu Raņķi un 
tirdzniecības kompāniju 
“Garry, Curtis & Co” par 
nesamaksātu frakts naudu 
par linu kravas piegādi uz 
Bolderāju. LVVA, 1382. f., 
2. apr., 207. l., 141.–143. lpp.
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atbildību.9 Tiesa piekrita, ka Rīgā nepierakstītiem cilvēkiem, kuri nakšņo uz 
laivām, nevar uzticēt preces vai cilvēkus. Par pārkāpumiem bija jāziņo tiesai. 

1820. gada augustā pārcēlāji iesniedza ķemerejas tiesai citu vispārēju 
sūdzību. Viņi skaidroja, ka amatam pienākuši grūti laiki, jo darba ir 
aizvien mazāk.10 Jau 13 Rīgas tirgotāji bija iegādājušies bordingus, veicot 
pārvadājumus sev vai izīrējot transportlīdzekļus citiem. Pilsētas tiesības 
nosaka, ka 3. ģildes tirgotājiem drīkst piederēt nelielas laivas, bet bordingi 
nekādi neietilpstot šajā kategorijā. Tirgotāji pieņemot darbā neprofesionālus, 
vasaras peļņā uz Rīgu atnākušus strādniekus un nedodot neko kopīgam 
labumam. Ar to pārcēlāji saprata dažādu pārvadājumu veikšanu kroņa un 
pilsētas uzdevumā. Pārcēlāji tiekot pie darba tikai tad, kad tirgotāju bordingi 
jau aizrunāti. Pārcēlāju vecākais Tomass Sēlis (Sehl) norādīja, ka tā var 
panīkt viss amats, ka vairāki pārcēlāji jau pametuši arodu, jo nevar nopelnīt 
iztikai. Lai amats pilnībā neizjuktu, tas lūdza pilsētu izskatīt iespēju aizliegt 
bagātajiem tirgotājiem, kuri maizi nopelna ar ko citu, veikt pārvadājumus, 
ar ko nodarbojas amats, jo tādējādi tirgotāji cietīšot tikai nelielu ienākumu 
samazinājumu.11 

Rāte cerēja atrisināt jautājumu ar jauna reglamenta pieņemšanu, bet tas 
neizdevās. 1822. gada vasarā amats sūdzējās arī par to. Pārcēlāji uzskatīja, 
ka amatā būtu jāievieš zeļļu institūcija. Viņu apmācība ilgtu sešus gadus. 
To laikā puisis apgūtu vadīšanas prasmes, lasīšanu un rakstīšanu. Tikai 
tad viņam būtu tiesības kļūt par bordinga vadītāju jeb šiferi vai laivas 
stūrmani. Savukārt amatā par pārcēlāju pieņemtu tikai tos, kuriem ir laivas 
un bordingi, kā arī birģeru tiesības, jo citādi rodas neveiklas situācijas, kad 
pārcēlājs nav birģeris, bet viņa padotais bordinga vadītājs ir. Zeļļu ieviešanu 
amats pamatoja ar to, ka amatam tiek uzticēts vērtīgs īpašums, bet citreiz 
pat cilvēku dzīvības, tādēļ šiem cilvēkiem būtu jābūt ar noteiktām iemaņām 
pirms atļaujas saņemšanas vadīt laivas.

Divdesmit piecu pārcēlāju skaitu amats uzskatīja par pilnīgi pietiekamu, ja 
viņiem var būt neierobežots skaits laivu. Vakances gadījumā vietu aizpildītu 
ar zinošiem un pieredzējušiem mācekļiem. Pašreiz amatā esot tikai 12 locekļi, 
jo neviens jauns cilvēks negrib kļūt par pārcēlāju, kas nevar būt birģeris. Bet 
agrāk bija pat 60 pārcēlāju. Pārcēlājiem būtu stingri jāievēro fraktēšanās 
kārtība, lai līdzekļus var nopelnīt arī atraitnes un nespējnieki. 
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Amats uzskatīja, ka nevar ļaut tirgotājiem nodarboties ar viņu arodu – 
īrēt laivas svešu preču transportēšanai. Savukārt pārcēlājiem un to atraitnēm 
ir tikai viena iespēja nopelnīt, kas sliktos tirdzniecības gados dod pavisam 
nelielu ienākumu. Amats pilda publiskos pienākumus, bet tirgotāji to nedara. 
Citur Krievijas impērijā nav tāda pārcēlāju amata, tādēļ pēc pilsētu tiesībām 
tirgotājiem ir tiesības turēt laivas preču transportam, bet Rīgā būtu jāaizliedz 
tirgotājiem savas laivas nodot fraktēšanai, jo ar to iztiku pelna vesela cilvēku 
kopa, kas ir noderīga sabiedrībai un kronim.12 

Vidzemes guberņas valde pieprasīja rātes viedokli par radušos situāciju. 
Rātskungi skaidroja, ka reglamenta revīziju izsaukusi pašu pārcēlāju 
neapmierinātība un biežas sūdzības. Tādēļ tika sastādīts jauns reglaments un 
instrukcijas bordingu īpašniekiem un to vadītājiem. Izmaiņas esot saskaņotas 
ar biržas komiteju, tirgotājiem un pašiem pārcēlājiem.13 Rāte norādīja, ka 
amata iebildumi bieži bijuši vāji un neatbilstoši. Rāte kritizēja amatu par 
nekonsekventu uzvedību un neuzskatīja tā iebildumus par pamatotiem. Jau 
1787. gadā 3. ģildes tirgotājiem, tāpat kā abu pirmo, esot piešķiras tiesības 
turēt bordingus un citus transportlīdzekļus. Tajā pašā laikā arī pārcēlāju amats 
ieguvis tiesības turēt ne tikai vaļējus upes transportus, bet arī segtos – bordin-
gus. Līdz ar to pārcēlāji nevarot uzurpēt tiesības uz bordingiem, jo tās nekad 
nav bijušas tikai viņu tiesības, un viņi nevar prasīt ierobežot citus. Tirgotāji 
jau tāpat esot ierobežoti, jo drīkst lietot savus vaļējos upes transportlīdzekļus 
tikai personiskām vajadzībām. Svešu preču transportēšana tajos ir pilnībā 
aizliegta. Bordingus nevar traktēt kā upes transportlīdzekļus, jo tos varot 
lietot braukšanai jūrā. 

Pārcēlāju sūdzībās par darba trūkumu daļēji vainojami nelabvēlīgie 
laika apstākļi un mazāk aktīvā tirdzniecība. Turklāt pat trīsmastu kuģiem 
tagad atļauj nākt līdz tiltam, kas samazina pieprasījumu pēc laivām. Kas 
attiecas uz iespēju pārcēlājiem kļūt par Lielās ģildes locekļiem, tad tas ir 
atļauts tikai tiem, kas kvalificējas kā tirgotāji un var pierādīt sava biznesa 
legālumu. Mazajā ģildē var ieskaitīt tikai tos, kas pieder kādai amatnieku 
kopai. Pārcēlāji nepiederot ne pie vienas no grupām. Faktā, ka viņi prasa 
birģeru tiesības eksistences nodrošināšanai, slēpjoties bezkaunība. Pārcēlāju 
amats ir tirgotāju apkalpojošas dabas un nav ne ar ko labāks par fūrmaņiem, 
liģeriem un mērītājiem. Viņi nevar prasīt tikt pielīdzināti cunftīgiem amatiem. 
Viņi no kalpotājiem grib kļūt par kungiem. Jaunie cilvēki, kas apmācās pie 
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pārcēlājiem, nav pielīdzināmi zeļļiem amatos. Ja amats līdz šim izdzīvojis 
bez birģeru tiesībām, tad varēs to arī turpmāk. Rātes gala secinājums bija, ka 
pārcēlāju amatam jāierāda atpakaļ tā agrākā vieta.14 

Biržas komiteja 1821. gada februārī pauda uzskatu, ka upes transport-
līdzekļi ir atklātas laivas un bordingi (kas nesaskan ar rātes viedokli) 
un ka birģeriem ir tiesības gan lietot tos pašu vajadzībām, gan izīrēt. Šīs 
tiesības nedrīkst ierobežot. Kā izņēmumu arī pārcēlājiem atļāva turēt šādus 
bordingus. Amata izņēmuma tiesības ir turēt atklātās laivas. Ja tirgotājam ir 
tāda laiva, viņa pienākums ir piedalīties visos publiskajos darbos.15

1823. gada pārcēlāju reglaments tika pieņemts, pārsvarā neņemot vērā 
amata locekļu ierosinājumus.16 Viņu drīkstēja būt 30, bet skaitu varēja 
palielināt, ja būtu tāda nepieciešamība. Par amata brāli varēja kļūt brīvs 
cilvēks, kurš bija pierakstīts Rīgā un maksāja nodokļus. Reglaments atzina, 

1798. gada pārcēlāju reglaments (1. lapa) un noteiktās pārvadājumu takses. 
LVVA, 1382. f., 2. apr., 2167. l., 29., 36., 37. lp.
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ka labāk ļaut pārcēlājiem un tirgotājiem pašiem vienoties par fraktīm, nevis 
noteikt laivu izmantošanu rindas kārtībā, jo konkurence liek pārcēlājam 
censties savu darbu izdarīt pietiekami labi, lai nezaudētu tirgotāja uzticību. 
Rindas kārtību atzina par saprātīgu tikai kroņa un publisko darbu veikšanai. 
Tirgotājiem izīrēt bordingus aizliedza tikai uz īsu laiku, bet drīz viņi savas 
tiesības atguva.

Nesamaksātā atalgojuma lietas

Liela daļa individuālo sūdzību un tiesu lietu, kas skar pārcēlāju Raņķu 
ģimeni, ir saistīta ar diviem globāliem darba aspektiem – atalgojumu un 
kravu pārvešanas laikā notikušiem negadījumiem, kas noveduši pie kravas 
bojājuma vai zaudējuma. Abi jautājumi nesaraujami saistīti viens ar otru, 
jo pārsvarā pārcēlājam atalgojumu neizmaksāja vai neizmaksāja pilnā 
apmērā tad, kad tā noalgotājam radās iebildumi par pakalpojuma kvalitāti. 
Ar Raņķiem tiesājās vietējās tirdzniecības kompānijas, jo tieši tās algoja 
pārcēlājus, lai preces nogādātu no vai uz ārzemju kuģiem, un tādējādi arī 
maksāja par pakalpojumu. Diemžēl ir gadījumi, kad vienas lietas dokumenti 
pēkšņi apraujas un ķemerejas materiālos nav atrodamas nekādas liecības, ar 
ko lieta beigusies. Vairāki piemēri no Raņķu tiesāšanās vēstures ļaus redzēt, 
kā notika tiesāšanās process, kā tiesa izskatīja sūdzības un pēc kā vadījās, 
izspriežot lietas. 

1808. gada beigās ķemerejas tiesā lietu pret tirdzniecības kompāniju  
“J. S. Hafferberg & Co” uzsāka Georgs Dāvids Raņķis. Viņš iesniedza rēķinus 
no bordingu vadītājiem Frīdriha Berkevica (Berkewitz) un Heinriha Reņģītes 
(Rengit) par bordingu “Der junge Simon George”17 un “Die Frau Anna Gerdrutha” 
frakti, dīkstāves dienām, maksu zvejniekiem par palīdzēšanu ieiet reidā un 
iziet no tā, kraušanas izdevumiem un prasīja to apmaksu. 22. un 23. oktobrī 
(datumi norādīti tā kā lietās, tātad pēc vecā stila) bordingi bija ieradušies 
pie kuģa, lai, iestājoties izdevīgam vējam, dotos ar to reidā un izkrautu 
uz bordinga esošo linsēklu kravu. Tomēr līdz 28. oktobrim kuģis neizgāja 
reidā, neskatoties uz labvēlīgu vēju. Arī, izgājis reidā, kuģis nesteidzās iztīrīt 
bordingus.18

Firma bija gatava apmaksāt tikai frakts naudas pieprasījumu, jo nevarēja 
saprast, par kādu laiku Georgs Dāvids Raņķis prasa dīkstāves atlīdzību. Ja 
kāds arī esot vainojams, tad tie ir loči, kas laikus neizveda kuģi reidā. Visas 
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prasības esot nepamatotas, jo neesot atrunātas pārcēlāju reglamentā.19 Jēkabs 
Raņķis skaidroja tiesai, ka tieši reglaments paredz dīkstāves apmaksu no 
fraktētāja puses. Kuģa kapteinis bija piekrāvis kuģi par daudz un laikus 
nevarēja iziet jūrā, un tā esot tikai viņa paša vaina. Ar ločiem Raņķim neesot 
bijis nekāda sakara. Ledus esot sagājis Daugavā, un bez zvejnieku palīdzības 
bordingus pa to nevarēja izvadīt. Abi bordingi esot bijuši piekrauti, bet kuģis 
vēl joprojām bijis par smagu, tādēļ aicināts vēl trešais bordings. Pēc tam krava 
sekmīgi nogādāta atpakaļ uz kuģa. Reglaments paredz trīs dienas iekraušanai 
un četras – izkraušanai, bet pārējās dienas kvalificējas kā dīkstāve.20 

Kompānija nepiekrita Raņķa argumentiem un uzskatīja dīkstāvi par 
nepierādāmu. Lietas izskatīšana ievilkās, jo paralēli kompānija tiesājās 
ar ločiem, bet Raņķis mēģināja pierādīt, ka lietas nav saistītas. 1815. gada 
augustā lietu pārtrauca izskatīt, jo abas puses bija izlīgušas un panākušas 
savstarpēju vienošanos par izmaksājamajām summām.21 Tomēr šī vienošanās 
bija parakstīta jau pēc ķemerejas tiesas sprieduma par labu Raņķim.22

1820. gada beigās Georgs Dāvids uzsāka tiesāšanos ar tirdzniecības 
kompāniju “Trompowsky & Co”. Pārcēlājs kompānijas uzdevumā veda 
kaņepāju kravu uz Bolderāju. Ja transports varētu atgriezties pilsētā, frakts 
bija noteikta 2 rbļ. sudrabā par lastu, ja nevarētu, tad 2 ½ rubļa. Atnākušais 
sals spiedis laivu palikt Bolderājā, tādēļ par 29 lastu pārvešanu Georgs Dāvids 
prasīja 72 ½ rubļa. Iesūdzētais no tiem nomaksājis 40 rubļu.23 Kompānija 
atbildēja, ka Melhjors Trompovskis24 pie noliktavām solījis Raņķim 2 rbļ. par 
lastu kā pieņemts ar pārcēlāju amatu. Raņķis neesot iebildis. Turklāt laivinieki 
ar kravu apgājušies bezatbildīgi un ļāvuši samirkt četriem saiņiem. Viens no 
puišiem visu laiku bijis reibumā. Raņķim jāatbild par to, lai uz viņa laivas 
strādātu uzticami cilvēki. Kaņepāju žāvēšana aizņēmusi vairākas dienas. 
No Raņķa peļņas viņi atvilkuši tikai nelielu daļu izdevumu, kas radušies 
kompānijai.25 

Raņķis norādīja, ka visi tirgotāji maksā papildu maksu, ja laiva spiesta 
ziemot Bolderājā, tādēļ Trompovskis nevarot to viņam liegt. Puse rubļa par 
lastu vēl esot ļoti lēti, jo laiva cietusi no ledus. Viņa cilvēki esot kārtīgi un 
uzticami ļaudis. Raņķis apgalvoja, ka laivā uzņēmis 34 saiņus kaņepāju, kas 
bijis jāved uz kuģi “Providentia”, bet četri saiņi, kas stāvējuši pašā augšā, esot 
jāaizved uz Podragā uz sēkļa stāvošu kuģi. Ja tas nevarēšot uzņemt kravu, 
tad jāatdod “Providentia”. Tās kapteinis neesot vēlējies ņemt šos četrus 
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saiņus. Tā kā tie atradušies pašā kravas virspusē, pārkraujot pārējos saiņus, 
tie visu laiku stumdīti, bet pēc tam palika uz laivas septiņas dienas lietū un 
sniegā.26 Trompovskis skaidroja, ka nākamajā dienā pēc 34 ruļļu iekraušanas 
kapteinis bijis gatavs uzņemt arī atlikušos, bet tie bijuši tik slapji, ka ūdens 
tecējis ārā, bet vienīgais uz laivas esošais matrozis bijis pilnīgi piedzēries. 
Firma nolēmusi vest kaņepājus atpakaļ uz pilsētu un ievietot noīrētā pirtī 
žāvēties. Tomēr precei vairs nebija atbilstošā kvalitāte.27 

Tiesa sprieda, ka:
1) Raņķa laivā neieiet vairāk par 28 lastiem, tātad viņš nevar prasīt 

atlīdzību par 29;
2) Raņķis nevar pierādīt, ka salīdzis par 2 ½ rbļ. par lastu;
3) Trompovskis nevar pierādīt četru ruļļu samirkšanu.
Līdz ar to tiesa nolēma, ka Georga Dāvida Raņķa kopējā prasība var būt 

tikai par 28 lastiem, katru rēķinot par 2 rubļiem. Tātad kopumā par 56 rbļ., 
no kuriem 40 rbļ. nomaksāti. Atlikušos 16 rbļ. firmai bija jāizmaksā Raņķim.28

1821. gada augustā ķemerejas tiesā tiesājās Georgs Dāvids kā Sīmaņa 
Raņķa atraitnes Hedvigas Barbaras rātes draugs ar tirdzniecības komiju 
Karlu Gustavu Gadilhi (Gadilhe, citur Gaidilhe), no kura prasīja frakts rēķina 
apmaksu par 35,45 rbļ. sudrabā. Gadilhe liecināja, ka vienošanās bijusi par 
720 planku pārvešanu no pilsētas uz Bolderāju, par 100 gabaliem maksājot  
2 rbļ., un 720 asīm citu kokmateriālu, maksājot 1 rbl. par katrām 100 asīm, 
bet sūdzētājs prasa 2,50 rbļ. par katrām 100 plankām. Turklāt Raņķe atvedusi 
atpakaļ 159 plankas un 358 asis, par kurām komijs nevēlējās maksāt ne 
frakts, ne dīkstāves naudu. Toties Raņķis prasību balstīja uz rēķinu, bet 
atpakaļ atgriezto preci pamatoja ar to, ka kapteinis to neesot vēlējies uzņemt. 
Četrpadsmit dienas tā stāvēja uz laivas, un tikai tad to pieņēma cits kuģis. 
Raņķa rēķins bija par 45,45 rbļ., no kuriem komijs bija samaksājis 10 rubļus.29 
Tiesa nolēma likt komijam samaksāt pilnu Raņķa prasīto summu, ja pārcēlājs 
būtu gatavs zvērēt par savas liecības patiesīgumu. Pretējā gadījumā komijam 
bija jāapmaksā viņa norādītā frakts, attiecīgi 2 un 1 rbl., kā arī dīkstāve pilnā 
apjomā.30

1821. gada oktobrī ar pārcēlāju Georgu Raņķi ķemerejas tiesā tiesājās 
bordinga vadītājs Johans Hilse (Hülse).31 Abi aprīlī bija vienojušies, ka pusgadu 
Raņķis nodarbinās Johanu par 14 rbļ. sudrabā mēnesī. Hilste iesniedza 
rēķinu, ka triju mēnešu laikā Raņķis bija samaksājis 63, bet palicis parādā  
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25 rubļus. Raņķis skaidroja tiesai, ka Hilste nebija nostrādājis pilnus sešus 
mēnešus, bet 26. septembrī, kad saņēmis fraktēšanas naudu 100 rbļ., patvaļīgi 
paturējis 52 no tiem un paziņojis par aiziešanu. 28. septembrī viņam noņemts 
bordings. Georgs Raņķis uzskatīja, ka alga Johanam Hilstem pienākas tikai 
par pieciem ar pusi mēnešiem, un lūdza sodīt Johanu kā ļaunu apmelotāju 
un piedzīt no viņa Georgam radušos zaudējumus.32 Hilste apgalvoja, ka  
26. septembrī jautājis Raņķim par tālāko nodarbināšanu un saņēmis pozitīvu 
atbildi, bet 28. septembrī darbu viņam uzteicis pats Raņķis, tādēļ viņam 
pienākoties pilna darba alga. Georgs noliedza, ka būtu bijusi minētā saruna 
un ka pēc patvaļīgas naudas paturēšanas neko citu kā atlaišanu Johans 
nevarēja gaidīt. Georgs jau 30 gadus kārtojot algas lietas pie sevis mājās, ar 
ko visi viņa cilvēki esot apmierināti, un gaidījis arī Hilsti, ierodamies pēc 
nopelnītā. Tā vietā viņš tiesājoties kaitējot Raņķa labajam vārdam.33 Tiesa 
nolēma, ka Johanam nav tiesību prasīt pilnu algu, jo viņš pats apliecina, ka 
nav nostrādājis nolīgto laiku un ka patvaļīgi piesavinājies frakts naudu, un 
nav kārtīgi norēķinājies ar rēderu Raņķi.34

1826. gada novembrī ķemerejas tiesa izskatīja Sīmaņa Raņķa atraitnes 
vārdā pārcēlāju amata sekretāra Jēkaba Andreja Raņķa (Georga Dāvida 
dēls) iesniegto prasību pret Vestberga kompāniju. 10. oktobrī kompānija bija 
noalgojusi bordingu “Curandin” (tālāk lietā “Der junge Simon”), lai izkrautu 
daļu graudu kravas no zviedru brigas “Albertine”, kas bija izvietojusies 
pie Daugavas tilta, lai tā varētu iet uz Bolderāju. Pārkraušana bija sākta  
12. oktobrī. Nākamajā dienā bordings bija piekrauts ar 50 lastiem rudzu, 
bet kuģis nebija pietiekami “atvieglots”. Bija jāpieņem vēl viens bordings, 
ko piekrāva 15. oktobrī. Lai gan divas nākamās dienas vējš bija labvēlīgs, 
kuģis neizgāja jūrā. Pēc tam kuģim pa ceļu izveidojās sūce. Kad kuģis beidzot 
bija Bolderājā, izkrāva otru bordingu, bet Raņķu palika piekrauts. 20. oktobrī 
sāka pārkraut arī tā saturu. Kad bordingā palika 15 lasti graudu, kapteinis 
pārtraucis pārkraušanu un licis iziet bordingam reidā kopā ar kuģi, lai gan 
tas bija nolīgts tikai līdz Bolderājai. Ieradās locis un paziņoja, ka kuģis ir 
par smagu, un daļu graudu atkal nācās izkraut. Tā kuģis palika ostā līdz  
30. oktobrim, kad izgāja reidā. Nākamajā dienā Raņķu bordings tam sekoja un 
sāka pārkraut preci. Vējš palika aizvien stiprāks, un bordings nespēja turēties 
blakus kuģim. Aptuveni ar 8–10 lastiem graudu bordings devies atpakaļ uz 
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Bolderāju. Bet bija stiprs pretvējš, nācās kuģot uz Kurzemes jūrmalu, kur 
bordings avarēja. Raņķi prasīja:

1) zaudējumu atlīdzību par izkraušanas novilcināšanu un par to, ka otrais 
bordings bija izkrauts pirmais, lai gan noteikumi prasa izkraut bordingus 
tādā kārtībā, kādā tie piekrauti, kopā ar fraktēšanas atlīdzību tas veidoja  
225 rbļ. sudrabā;

2) nekavējoties izkraut graudu atlikumu no bordinga, kas citādi netiek 
prom no sēkļa.

Raņķu pārstāvis bijis Vestberga kantorī, bet kompānija atteikusies 
apmierināt prasības, tādēļ Raņķi vērsās tiesā.35 Vestbergs protestēja, ka 
vainīgs bordinga vadītājs, kurš nesekoja kuģim jau 30. oktobrī, tādēļ viņš 
nebija ar mieru maksāt prasīto summu, kas esot stipri pārspīlēta.

Raņķi atbildēja, ka kuģis 30. oktobrī izgājis reidā pēcpusdienā. Bordings 
tam nevarēja sekot, jo pārkraušanu nevar veikt naktī. Diemžēl dokumenti par 
šo interesanto lietu tiesā apraujas bez paskaidrojumiem.

Preču iztrūkumi un zaudējumi

1806. gada novembrī ķemerejas tiesa izskatīja nozudušas linu pakas lietu. 
Sīmanis Raņķis kompānijas “John Mitchel & Co” uzdevumā bija apņēmies 
piegādāt linus diviem angļu kuģiem, vienam 44, otram 32 pakas. Sīmanis 
liecināja, ka pirmais kuģis pārpratuma dēļ pieņēmis 45 pakas, tādēļ otrajam 
tikusi tikai 31. Visi vienojās, ka, izkraujot kuģus galapunktā, pārbaudīs kravas 
saturu un ziņos tiesai, kas ticis atrasts.36 

1825. gada aprīlī pret pārcēlāju amatu lietu ķemerejas tiesā iesāka 
tirdzniecības firma “Westberg & Comp”37 kā kuģotāja Andreasa Lindsteda 
(Lündstedt), kas vadīja krievu fregati “Wilhelmine”, pārstāvis.38 Bordinga 
vadītājs Kristians Vinters (Winter) 23. aprīlī Bolderājā no kuģa bija saņēmis 
sāls kravu. Bordingā radusies sūce, un no tā paspēja nokraut tikai daļu sāls, 
bet lielākā daļa, t. i., ap 30 lastiem, un pats bordings nogrimis. Par nogrimušo 
sāli vēl nebija nomaksāts nodoklis, tādēļ lietā bija ieinteresēta arī muita. 

Nogrimis bija Sīmaņa Raņķa atraitnes bordings “Der junge Simon”, kas 
bija ieradies kopā ar citiem bordingiem izkraut kuģa kravu. Sūce bordingā 
radusies pilnīga bezvēja laikā. Firma uzskatīja Raņķi un bordinga vadītāju 
par vainīgu nederīga transportlīdzekļa lietošanā preču pārvešanai, jo jau 
gadu iepriekš šis bordings esot ievērots kā vecs un bojāts. Neskatoties uz to, 
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bordings bija atzīts par derīgu darbu veikšanai. Firma prasīja no pārcēlāju 
amata atlīdzināt zaudējumus. Pārcēlāju amats, ko tiesā pārstāvēja eltermanis 
Tomass Sēlis un piesēdētājs Jēkabs Andrejs Raņķis, apgalvoja, ka bordings 
bijis atbilstošs prasībām un notikusī nelaime ir negadījums, kurā nav 
vainojams ne bordinga īpašnieks, ne vadītājs.

Ķemerejas tiesa attaisnoja amatu, bet galveno uzsvaru lika nevis uz 
negadījumu, bet uz to, ka pārcēlāju amats neveido korporāciju, līdz ar to 
nenes kolektīvu atbildību. Katrs bordinga īpašnieks esot atbildīgs par sava 
bordinga nodarīto kaitējumu, kas neattiecas uz citiem īpašniekiem.

Jūlijā Vesberga kompānija pārsūdzēja lietu rātē, jo turpināja uzskatīt 
bordinga izīrētāju – pārcēlāju amatu – par vainīgu nolaidībā, nevis īpašnieku, 
ar kuru tiem neesot bijusi nekāda sadarbība. Firma prasīja atlīdzināt kravas 
vērtību naudā 63 ½ rbļ. sudrabā vai natūrā ar attiecīgas kvalitātes un 
daudzuma preci. 39 

Savukārt amats oponēja, ka nedrīkst visus amata locekļus, lielākā daļa 
no kuriem ir laivu, bet ne bordingu turētāji, padarīt par atbildīgiem šajā 
lietā. Tieši tāpēc bordingu turētājiem esot savs reglaments, kas nosaka katra 
īpašnieka atbildību. Pārcēlāju reglaments attiecoties uz tiem, kam ir laivas, 
un tie arī veido amatu. Amatu nevarot uzskatīt par izīrētāju, jo izīrēt kaut 
ko var tikai tas, kam priekšmets pieder. Arī pilnvarnieks, kas izīrē svešu 
mantu, nevar tikt uzskatīts par atbildīgu par zaudējumiem. Amats neesot pat 
pilnvarnieks, jo tas atbilstoši noteikumiem piedāvā transportu tiem, kam to 
vajag. Ātrākas lietu kārtošanas labad visiem ir zināma vieta, kur var noslēgt 
vienošanos par transporta nepieciešamību, un tur vienmēr klāt ir kāds no 
pārcēlāju amata. Amats nav tiesīgs pielaist pie pārvadājumiem tikai tos 
transporta līdzekļus, kas nav izgājuši ikgadējo pārbaudi. “Der junge Simon” 
dokumenti bija kārtībā. Amats uzskatīja, ka arī bordinga komandu grimšanā 
par vainīgu nevar uzskatīt.40 Tā kā tiesāšanās “aizgāja” līdz Pēterburgai, 
pagaidām nav izdevies atrast, kam par labu lieta izspriesta.

1833. gada decembrī lietu pret pārcēlāju amatu uzsāka kompānija “Stresow 
& Sohn”41 kā jūrnieka Tonnes Vilemsena (Willemsen), norvēģu kuģa “Norden” 
kapteiņa, pārstāvis. 29. novembrī tikusi noslēgta vienošanās ar amatu, ka tas 
no “Norden” aptuveni 800 mucu siļķu divās laivās no Bolderājas nogādās 
pa Daugavu uz pilsētu par 2 ½ sudraba rbļ. par lastu, ierēķinot izkraušanas 
un ledus laušanas izdevumus. Pirmā laiva ar 500 mucām kravas veikusi 
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braucienu 2. decembrī. Otra laiva ar 410 mucām piekrauta tās pašas dienas 
pēcpusdienā, bet nav braukusi uz pilsētu, palikusi pie kuģa sāniem un 
nakts vētrā nogrimusi. Amats skaidrojis, ka laivu no kuģa neatlaida ostas 
priekšnieks un ka pašreiz tiek veikti pasākumi kravas izcelšanai. Kompānija 
pieprasīja zaudējumu atlīdzināšanu un sāpju naudu par kavēšanos.42 

Lietā atbildētāja pusi pārstāvēja pārcēlāju amata piesēdētājs un sekretārs 
Jēkabs Andrejs Raņķis, klāt esot eltermanim Mihaelam Georgam Sproģim 
(Sprohje). Viņi norādīja, ka kuģa ļaudis laivu piekrāvuši ļoti lēnām un tā 
bijusi gatava doties prom tikai pēcpusdienā, kad laivinieki vairs nav varējuši 
saņemt ostas priekšnieka atļauju. Pārcēlāju amatam to nevarot pārmest, un 
kompānijas prasība pret amatu esot prettiesiska un nepamatota.43 Amats 
darījis visu saskaņā ar reglamentu. Darījuma izpildes paātrināšanai Raņķis 
esot salīdzis bez laiviniekiem arī dažus zvejniekus. Patiesais vainīgais esot 
iekraušanas bezatbildīgā novilcināšana. Pa to laiku ledus paspējis pārklāt 
izveidoto izeju, kas darīja neiespējamu laivas došanos prom. Amats uzskatīja 
sevi par tiesīgu prasīt zaudējumu un radušos izdevumu atlīdzību, jo no 
ūdens esot izvilktas un pilsētā nogādātas 18 siļķu mucas.44 

Apsūdzētāju puse norādīja, ka gan kravas kraušanas novilcināšanu, gan 
atļaujas izbraukt meklēšanu un nesaņemšanu amats nevar pierādīt. Ostas 
priekšnieks esot bijis uz kuģa katru dienu, lai atvērtu un pēc tam atkal 
aizzīmogotu lūku, pa kuru notikusi izkraušana. Jau 2. decembra pusdienas 
laikā laiva bijusi piekrauta, un radies jautājums, vai nesaukt ostas priekšnieku 
laivas apskatei. Viņš ieradies un pēcpusdienā devis laivai atļauju aizbraukt, 
bet laivas cilvēki apgalvojuši, ka viņiem būšot grūti aizkuģot līdz skanstij 
(iespējams, Daugavgrīvai), tādēļ viņi palikuši pie kuģa. Amats esot vainīgs 
pie tā, ka laivas ļaudis bijuši tik bezatbildīgi un tādā gadalaikā gribējuši ar 
piekrautu laivu palikt jūrā.45

Pārcēlāji bija gatavi atbildēt uz jautājumiem zem zvēresta, lai apliecinātu 
savu vārdu patiesumu. Par lieciniekiem pieaicināja stūrmani, divus laivas 
matrožus un trīs zvejniekus. Viņi apstiprināja, ka pēc otrās laivas ierašanās 
vēl gaidījuši pāris stundu, kamēr kuģinieki pabeigs piekraut pirmo laivu, 
kas devusies uz pilsētu tikai vēlu vakarā. Viņi ievērojuši arī to, ka ostas 
komandieris vēlu ver lūku vaļā un agri – ciet. Laivinieki bija droši par to, 
ka pēc visu atļauju saņemšanas nevarēja aizvadīt laivu līdz pilsētai, jo ledus 
bija sagājis Daugavā vai līdz skanstij.46 Tiesa kā lieciniekus aicināja arī kuģa 
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“Norden” stūrmani un divus matrožus. Arī viņi liecināja, ka ostas priekšnieks 
ilgi kavējies atsaukties uz viņu aicinājumu ierasties uz kuģa, un šaubījās par 
iespēju droši nogādāt laivu līdz sauszemei.47 1834. gada 24. novembrī tiesa 
atzina Stresova kompānijas prasību par nepamatotu.48 

Tūlīt pēc tam pārcēlāji iesniedza prasību tiesā par pārvadāšanas, frakts un 
kravas izcelšanas no ūdens izdevumu atlīdzību.49 1836. gada martā ķemerejas 
tiesa pārcēlāju lietā pret kompāniju lēma, ka pārcēlājiem ir tiesības prasīt 
atlīdzību par siļķu mucu izcelšanu no ūdens, jo, kamēr lieta bija tiesā, visas 
409 mucas ir nogādātas pilsētā saskaņā ar vienošanos.50 

Kā redzams no iepriekšējiem piemēriem, izskatāmās lietas mēdza būt 
dažādas. Reizēm tās bija ļoti vienkāršas un viegli atrisinājās. Toties citas lietas 
bija sarežģītas, to izskatīšana ilga vairākus gadus, bija iesaistītas daudzas 
personas, kas sniedza savstarpēji izslēdzošas liecības. Tiesa savos spriedumos 
vadījās pēc pārcēlāju reglamenta, kas noteica, cik dienās preces jāiekrauj un 
jāizkrauj no laivām. Ja tas tika pārkāpts, kompānijām piesprieda maksāt 
dīkstāves naudu, jo tas kavēja gan pārcēlājus, gan citus tirgotājus, kuri arī 
gribēja algot laivas. Ja pārvešanas laikā prece tika bojāta, tiesa mēģināja pēc 
iespējas precīzāk noskaidrot, kā rezultātā radies bojājums. 

Avāriju lietas

Kā redzams no aprakstītajiem piemēriem, bija gadījumi, kad pārcēlāju 
laivas nogrima ar visu vai daļu preces un nācās skaidrot, kas šo zaudējumu 
izraisīja. Bet bija arī tādi gadījumi, kuru centrā bija nevis prece, bet gan 
cietušie transportlīdzekļi, par kuru bojājumu atlīdzību avārijā iesaistītās 
puses tiesājās, lai noskaidrotu, kurš vainīgs avārijas izraisīšanā.  

1801. gada nogalē ķemerejas tiesā lietu pret Sīmani Raņķi veda austriešu 
konsuls Melhjors Trompovskis kā angļu kuģinieka Andreasa Marņa 
(Maernis) pārstāvis. Izrādījās, ka 1797. gada oktobrī ķemereja par labu 
Melhjoram Trompovskim bija iztiesājusi lietu pret bordinga vadītāju Johanu 
Vilumsenu (Willumsen).51 Tolaik viņš bija vadījis Sīmaņa Raņķa bordingu un 
vētrā, nenovaldot transportlīdzekli, bija ne tikai saplēsis Andreasa Marņa 
kuģa enkura tauvu, bet arī sabojājis klīverbomi52. Kuģinieks par īpašuma 
bojājumu pieprasīja 120 Alberta dālderu, norādot, ka bordinga vadītājs 
bijis piedzēries. Johans Vilumsens notikušo tiesā nenoliedza, bet norādīja, 
ka arī bordings vētrā cietis un ka kuģa ļaudis neesot laikus reaģējuši uz 
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tauvas plīsumu, tādēļ pieļāvuši otru nelaimi. Vilumsens piedāvāja atlīdzināt  
70 dālderu. Puses nebija vienojušās, un tiesa iztiesāta par labu Marnim, 
kurš vēl joprojām naudu nebija saņēmis, tādēļ iesniedzis sūdzību pret  
Raņķi. Sīmanis uzskatīja, ka nevienam nebija tiesību šajā lietā viņu iesūdzēt, 
jo apsūdzētājam bija laicīgāk jāpiedzen nauda no Vilumsena, kurš esot spējīgs 
uz visām ļaundarībām un pamanījies aizbēgt. Sīmaņa galvenais arguments 
lietā bija viņa nepiedalīšanās iepriekšējā tiesas procesā. Viņš neesot ticis 
aicināts uz tiesu, neesot sniedzis liecību un tiesas lēmums arī viņam nav 
bijis pieejams. Turklāt neviens nebija izmeklējis, cik liels posts tiešām bija 
nodarīts Andreasa Marņa kuģim. Līdz ar to Sīmanis Raņķis neuzskatīja 
1797. gada tiesas lēmumu sev par saistošu.53 Trompovskis atbildēja, ka  
Marnim ir pretenzijas pret bordingu kā bojājumu nodarītāju, nevis tā vadītāju.  
Raņķis bija uzticējis bordingu sliktajam un nezinošajam Vilumsenam, tātad 
līdzvainīgs notikušajā. Sīmanis palika pie sava, ka divu pušu strīdā trešo 
par atbildīgo nevar pataisīt. Pats Trompovskis vainīgs, ka gadiem nebija 
nokārtojis jautājumu. Arī bordingu nevarot padarīt par vainīgu, jo tas nevarot 
atnākt uz tiesu un sevi aizstāvēt.54 1804. gada oktobrī Melhjors Trompovskis 
atsauca sūdzību pret Sīmani Raņķi, ar ko lieta beidzās.

1818. gada novembrī Georgs Dāvids sūdzējās, ka uz viņa laivas, kas bijusi 
piestiprināta pie krasta, uzskrējis stūrmaņa Johana Paula Lēves (Löwe) vadīts 
bordings. Tā rezultātā uz laivas salauztas un kļuvušas nederīgas kompānijas 
“Garry, Curtis, Hay & Co” trīs plankas, kas bija jāved uz Bolderāju. Laivai 
nepieciešami nopietni remontdarbi. Georgs Dāvids Raņķis lūdza tiesai 
piespriest pārcēlāja Johana Priedes (Preede) atraitnei kā bordinga īpašniecei 
atmaksāt zaudējumus 40 rbļ. sudrabā. Priede atbildēja, ka vainīgs ir cits kuģis, 
jo, izvairoties no tā, notikusi nelaime. Tiesa vēlējās saņemt pierādījumus, ka 
Johans Pauls Lēve ir varējis izvairīties no sadursmes. Raņķa stūrmanis Jānis 
Kalniņš (Kalning) un laivas puisis Jans Pašrevičs (Paschrewitsch) liecināja, ka 
tuvumā bijis kuģis, bet Lēve varējis no tā izvairīties, neuzskrienot uz stāvošās 
laivas. Raņķim bija jāpierāda tiesai, ka viņš tiešām bija saņēmis frakti, ko 
nevarēja izpildīt laivas bojājuma dēļ. Priedes atraitnei bija jāapmaksā  Raņķa 
prasītā summa ar tiesībām to pēc tam piedzīt no Lēves.55
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Izmeklēšana zādzības jautājumā

Tālāk rakstā tiks aplūkotas neierastākas, tā teikt – eksotiskākas lietas. 
Zādzības izmeklēšanas pagarā lieta ir ar gandrīz vai detektīvromāna cienīgu 
sižetu, kur netrūkst arestu, telpu pārmeklēšanu un kroga baumu atstāstu. 
Toties goda lietas jautājums vairāk izklāstīts tādēļ, lai parādītu ķemerejas 
lietu dažādību, jo salīdzinājumā ar nogrimušām vai pazudušām kravām 
goda aizskārums var šķist nenozīmīgs. Tomēr, ja jau Sīmanis Raņķis ar to 
griezās tiesā, viņam pašam tas noteikti nebija nenozīmīgi. 

1789. gada nogalē ķemerejas tiesa uzsāka izmeklēšanas lietu pret zvejnieku 
eltermaņa Sīmaņa Raņķa bordinga “De junge Jungfer Edwig” vadītāju Johanu 
Vilemsu (Willems) un matrožiem Martinu Priedi (Preede) un Jurku Staberu 
(Staber). Viņi bija aizturēti, jo, apskatot kanālā stāvošo bordingu, bija atklāts, 
ka tā aizmugurējai lūkai trūkst zīmoga un ka no sāls kravas daļa pazudusi. 

Sīmanis Raņķis liecināja, ka neko par to nezinot, bet bordinga puika Jurka 
esot izteicies, ka sāls nozagta un aizvesta uz Sēļu krogu Mūkusalā. Martins 
Priede pratināšanas laikā liecināja, ka tumšā vakarā pie bordinga ieradušies 
divi vīri Kurzemes zemnieku drānās un kamanās aizveduši deviņus maisus 
sāls pāri Daugavai. Vilemss esot samaksājis Priedem par klusēšanu un, kad 
tas aizrādījis, ka tā nav labi, Vilemss atbildējis, ka uzņemšoties atbildību. 
Vilemss visu to noliedza, izņemot to, ka devis naudu Priedem. Tā viņš 
darot ik pa laikam. Viņš minētās zādzības laikā neesot bijis uz borta, jo kāds 
nozadzis viņa drēbes, tādēļ Vilemss bijis spiests doties mājup. Kad atgriezies, 
bordingu atradis nepieskatītu. Jurka Stabers liecināja, ka gulējis un neko nav 
redzējis.56

Ķemereja pavēlēja pārmeklēt pārcēlājam Tomasam Sēlim piederošo 
krogu Mūkusalā. Sāli tur neatrada, bet krodzinieks Ģederts Dimss (Dims) 
ar satraukumu pievērsis sev pārmeklētāju uzmanību. Izsaukts uz tiesu, viņš 
neieradās, jo bija paspējis izbraukt no pilsētas it kā darba darīšanās. Viņa 
sieva liecināja, ka vīrs ir vienkārši bailīgas dabas cilvēks, tādēļ bijis satraucies, 
bet sāls krogā neesot bijusi. Viņa uzskatīja, ka aizdomas uz Dimsu kritušas 
tādēļ, ka Vilemss viņam esot parādā par zirga pirkšanu. 

Ķemerejas tiesa nolēma pārsvērt Sīmaņa Raņķa bordinga kravu, lai zinātu, 
cik sāls nozagta. Izrādījās, ka trūkst 16 mucas. Johana Vilemsa sieva liecināja, 
ka vīrs bijis mājās un teicis par nozagtajām drēbēm. Jautāta par sāli, viņa 
atbildēja, ka viņu mājās tāda nestāvot un viņa cerot, ka vīrs ir nevainīgs.57
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Tiesa aptaujāja blakus stāvējušo bordingu vadītājus. Viens otrs liecināja, 
ka redzējis naktī kaut kādu kustību, cits – kamanas, cits – zirgu, bet konkrētāk 
neko nevarēja pateikt. Tiesa aicināja Johanu Vilemsu atzīties nodarījumā, bet 
Jurku Staberu pēc Sīmaņa Raņķa lūguma atbrīvoja no aresta.58 Tikmēr bija 
atgriezies Ģederts Dimss, tomēr stipri slims. Ķemerejas tiesas pārstāvji devās 
pie viņa uz mājām, kur atrada krodzinieku gultā slimu, sagurušu, bet pie 
pilnas apziņas. Dimss liecināja, ka tikai bijis ciemos pie radiem, nevis bēdzis. 
Viņš noliedza, ka Vilemss būtu viņam vedis vai devis sāli kā parāda atlīdzību 
vai ka viņš kādā citā veidā būtu iesaistīts Raņķa bordinga apzagšanā.59 
Dimsa sieva paspēja izstāstīt arī to, ka krogā runājuši par audējam Johanam 
Detlofam (Detloff) piegādātām sāls kravām. Tiesnešus uzmanīgus darīja tas, 
ka sieva pirms tam liecināja, ka Dimss devies prom darba darīšanās, bet pats 
teicis, ka pie radiem. Uz tiesu izsauca pie Dimsa iepriekš strādājušu kalponi 
Grietu, lai noskaidrotu, vai krogā nenotika kādas nelikumības. Viņa neko 
sliktu par agrāko saimnieku nevarēja teikt.60 

Tiesneši atkal pratināja Martinu Priedi, kurš atzina, ka Johans Vilemss 
kaut ko minējis par Johanu Detlofu, bet naudu Vilemsam devuši zemnieki. 
Tiesa piedāvāja Vilemsam atzīties nodarījumā un tā mīkstināt spriedumu, bet 
Vilemss tikai atbildējis, ka ir grēcinieks Dieva priekšā, bet sāls zādzībā esot 
nevainīgs.

Uz tiesu uzaicināja audēju Johanu Detlofu, kurš turēja zemnieku 
iebraucamo vietu. Viņš liecināja, ka pirms kāda laika Johans Vilemss bijis 
pie viņa un runājis ar zemnieku, kurš Vilemsam iedevis naudu it kā par 
parādu. Par sāli viņš nezināja neko teikt.61 Tiesa konfrontēja Martinu Priedi ar 
Johanu Vilemsu, bet katrs no viņiem palika pie sava. Vilemss vēl piemetināja, 
ka Priede ir Dieva aizmirsts cilvēks, kurš grūž viņu nelaimē. Pēc tam tiesa 
konfrontēja Detlofu ar Vilemsu, kurš pieļāva, ka, iespējams, bijis iebraucamajā 
vietā, bet tik piedzēries, ka nevar atcerēties. Tāpat kā to, vai ņēmis naudu 
no zemnieka.62 Konfrontēts ar Priedi nākamajā dienā, Vilemss jau atzinās, ka 
ieradies uz bordinga zādzības naktī un ieraudzījis Priedi ar zemniekiem, kas 
prasījuši pēc sāls. Pēc tam viņš bijis pie Detlofa un par paņemto sāli saņēmis 
naudu, bet nezina – cik, jo bijis stipri dzēris. Priede esot bijis līdzi un kārtojis 
lietas. Priede to noliedza. Uz tiesu izsauca Detlofa sievu Līzi, kura liecināja, 
ka redzējusi Vilemsu ar zemniekiem un kaudzīti naudas, ko pēdējie devuši 
kuģiniekam, bet Priedi viņa neesot redzējusi.63  
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1799. gada 3. martā uz tiesu izsauca sāls kravas īpašnieku firmas “Todd, 
Mitchel & Co” pārstāvi un Sīmani Raņķi. Par trūkstošo sāli kompānija bija 
atvilkusi naudu no frakts, ar ko Raņķis nebija mierā. Viņš norādīja, ka deviņos 
maisos nevar iepildīt 16 mucas sāls, maksimums – 12. Tiesa izšķīra šo strīdu 
par labu Raņķim.64

Johans Vilemss prasīja tiesai žēlastību, jo pat neatceroties, kur licis naudu. 
Viņš atgādināja par savu sievu un bērniem. 11. martā tiesa izlēma notiesāt 
Vilemsu ar stāvēšanu uz kauna akmens vienu stundu ar tāfelīti uz kakla 
“Zaglīgs bordinga vadītājs” un ar trijiem mēnešiem pārmācības namā. Turklāt 
viņam atņēma tiesības turpmāk vadīt bordingu, jo tiesa uzskatīja, ka viņš 
nedrīkstēja pamest bordingu un viņam uzticēto kravu. Martinam Priedem 
par līdzdalību zādzībā, lai gan viņa loma nebija pilnībā skaidra, piesprieda 
divus mēnešus pārmācības namā un 10 sitienus ar pletni pie atlaišanas. 
Jurkam Staberam kā sodu ieskaitīja viņa trīs nedēļas ilgušo arestu, citu sodu 
viņš nesaņēma. Sīmanis Raņķis drīkstēja pieprasīt par 12 mucām sāls ieturēto 
frakts naudu no Johana Vilemsa un Martina Priedes.65  

Goda jautājumi

1820. gada augustā Georgs Dāvids ķemerejas tiesā sūdzējās par 
tirdzniecības komiju Platu (Plat). Pēdējais, citiem pārcēlājiem dzirdot, 
bija apgalvojis, ka nekad vairs nekraus preces Raņķa laivās. Par to Georgs 
Dāvids jutās aizskarts savās goda jūtās. Plats nenoliedza, ka tā izteicies, bet 
uzskatīja, ka neviena godu nav aizskāris. Viņam ar Raņķi bijušas problēmas, 
un tirdzniecības kompānija “Garry, Curtis, Hay & Co”, ko komijs pārstāvēja, 
uzdevusi nelietot Raņķa laivas. 

Citi pārcēlāji liecināja, ka Plats apjautājies, kuram pārcēlājam pienākusi 
rinda uzņemt kravu. Uzzinājis, ka tas ir Georgs Dāvids Raņķis, Plats norādījis, 
ka nekraus pie viņa. Tiesa nolēma, ka Raņķa prasība ir nepamatota, jo Plats 
nav teicis godu aizskarošas lietas, bet runājis vispārīgi. Tirgotājam nedrīkst 
aizliegt izvēlēties pārcēlāju, jo rindas kārtība vairāk domāta, lai atbalstītu 
nabadzīgos laivu īpašniekus, kas neattiecas uz Raņķi.66

Iespējams, kompānijas neapmierinātību ar Georgu Dāvidu Raņķi bija 
izraisījusi jūnijā notikusī tiesāšanās par pazudušām linsēklām. Raņķis 
bija atlīdzinājis trūkstošās kravas vērtību, bet pēc tam to piedzina no sava 
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bordinga vadītāja, jo pēc reglamenta tieši viņš bija atbildīgs par kravu 
pārvadāšanas laikā.67

Secinājumi

Rakstā atspoguļota tikai daļa no ķemerejas tiesā skatītajām pārcēlāju 
lietām, kurās iesaistīti Raņķi, tomēr tās parāda dažādos sarežģījumus, kuros 
nonāca amata locekļi. Var pieņemt, ka ikdienā Raņķu pārvadājumi notika 
sekmīgi, strīdi neizcēlās, puses bija apmierinātas un atbilstoši norēķinājās, 
bet tieši konfliktsituācijas, nevis ikdiena ir daudz labāk dokumentētas.

Pārcēlāju amats kā pakalpojumu sniedzējs atradās starp diviem lieliem 
Rīgas tirdzniecības spēlētājiem – vietējām kompānijām, kas pārdeva 
produkciju, un svešzemnieku kuģiem, kas preces uzņēma. Kompāniju 
pārsvarā varēja interesēt ar pēc iespējas mazākiem izdevumiem pārdot preci 
un iegūt pēc iespējas lielāku peļņu. Savukārt kuģinieks vēlējās saņemt preci 
tieši tā un tad, kad viņam ērtāk. Pakalpojuma sniedzējam bija jābūt pietiekami 
elastīgam, lai izpatiktu abām pusēm un vēl paspētu nopelnīt. 

Pārcēlāju ienākumi bija cieši saistīti ar tirdzniecības sezonas īpatnībām 
un laika apstākļiem. Karadarbība Eiropā vai valstu savstarpējie tirdzniecības 
aizliegumi kardināli mainīja ostas noslogotību. Krievijas impērija mēdza 
aizliegt atsevišķu preču izvešanu un ievešanu vai uzlikt papildu nodokļus, 
lai papildinātu valsts kasi vai ļautu Pēterburgai sekmīgāk konkurēt ar Rīgu. 
Visi šie apstākļi neglābjami ietekmēja pārcēlāju ienākumus. Bija gadi, kad 
viņi netika galā ar preču plūsmu, bet citos – nevarēja nopelnīt iztiku ģimenes 
uzturēšanai. 

Pārcēlāji darbojās tirdzniecības organizācijas ietvaros, ko kontrolēja ne 
tik daudz brīvais tirgus, cik pilsētas tiesības un dažādi reglamenti. Viņiem 
bija iedalītas noteiktas funkcijas, un tikai dažas reizes gadsimta gaitā spēles 
noteikumus koriģēja, toties apstākļi mainījās nepārtraukti. Tirgotāji ne 
vienmēr vēlējās preces nodot pārcēlājiem, bet labprātāk kontrolēja visu 
paši. Amata izvirzītie pārstāvji – eltermanis un vecākie – bija tie, kuri centās 
līdzsvarot gan amata locekļu kopīgās prasības, gan attiecības starp amatu, 
pilsētas vadību un tirgotājiem. Kompromisa meklēšana ne vienmēr bija 
sekmīga, jo katrs vēlējās izkārtot sev izdevīgākus nosacījumus. 

Arī pārcēlāji nebija viendabīga masa. Raņķus var pieskaitīt pie pārcēlāju 
pārtikušā gala, jo katram no viņiem piederēja vairāki ūdens transportlīdzekļi 
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un lielākoties viņi paši tos nevadīja, bet gan algoja bordingu vadītājus, 
stūrmaņus un laiviniekus, organizēja šo laivu darbību, bet viens otrs – pildīja 
eltermaņa vai vecākā pienākumus. Georgs Dāvids daudz laika pavadīja, 
tiesājoties gan savās, gan sava tēvabrāļa atraitnes lietās. Toties Sīmanis un 
Jēkabs daudz vairāk pārstāvēja lietās visu amatu un risināja jautājumus, kas 
ietekmēja amata likteni. 

No tiesu materiāliem redzams, ka strīdi starp tirgotāju un pārcēlāju 
bija diezgan pašsaprotama parādība. Georgs Dāvids vienlaikus mēdza 
tiesāties ar vairākiem darba devējiem, un tiesas procesi varēja ilgt vairākus 
gadus. Konflikta iemesli bija visdažādākie, bet lietu lielāko kopumu veido 
atalgojuma un kravu bojājumu vai zaudējumu jautājumi, kas bija savstarpēji 
saistīti, jo parasti tirgotājam bija pretenzijas pret pakalpojuma kvalitāti vai 
preču zudumu, ko centās ieturēt no pārcēlāja atalgojuma. Ja spriedums bija 
pārcēlājam nelabvēlīgs preces pazušanas jautājumā, tad zuduma vērtību 
pārcēlājs pārsvarā atprasīja no laivas vai bordinga vadītāja, kurš bija atbildīgs 
par konkrēto pārvadājumu. Dažreiz negadījumi radās, ja tirgotājs vēlējās 
pārvadāt preci tirdzniecības sezonas noslēgumā, kad sāka salt un veidoties 
ledus, un kuģošana pa Daugavu kļuva bīstama. Redzams arī tas, ka Daugavā 
ienākušos kuģus mēdza piekraut par smagu, un tad nācās preces vairākkārt 
pārkraut un vadāt turpu šurpu. 

Tieši ķemerejas tiesas materiāli parāda to apstākļu dažādību, kādā 
darbojās pārcēlāju Raņķu ģimene, jo likumi, reglamenti, takses un noteikumi 
nosaka tikai vispārīgas lietas un to, kā kam būtu jāfunkcionē. Nenoliedzami 
var apgalvot, ka tieši ķemerejas tiesu dokumenti, dekrēti un protokoli atklāj 
pārcēlāja “dzīvi uz ūdens”, rūpes un raizes, kā arī ir neatsverams materiāls 
to ģimeņu pētniecībā, kas bija iesaistītas šajā amatā, kā arī par tiem cilvēkiem, 
kurus viņi algoja.  
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Anita Čerpinska

übersetzerfamilie raņķis im spiegel 
archivischer quellen des rigaer kämmereigerichts

Das Archiv des Rigaer Rates bewahrt umfangreiche Materialien über 
lettische Familien, die in Riga sesshaft und in kaufmännischen Hilfsberufen 
tätig waren. Eine dieser Familien war die Familie Raņķis. Große Verdienste 
um die Erschließung von diesen Dokumenten und ihre Übergabe zur 
Nutzung der Wissenschaft hat die Historikerin Melita Svarāne erworben.

Im vorliegenden Beitrag werden die sich im Kämmereigericht – eine Insti-
tution des Rigaer Rates – befindlichen Dokumente zu Gerichtsverhand-
lungen analysiert, an denen die Familienmitglieder Raņķis – Brüder des 
Amtes der Übersetzer seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bis zu den 1830er 
Jahren – teilgenommen haben. Beschrieben wird hier nur ein Teil der im 
Kämmereigericht ermittelten Dokumente, um die verschiedenen Konflikte, 
in denen die Böte der Übersetzer gerieten, und die Auseinandersetzungen 
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zwischen den Übersetzern und den Handelsfirmen zu zeigen. In erster Linie 
bezogen sich diese Streitigkeiten auf die Bezahlung von Dienstleistungen, auf 
Beschädigung oder Verlust der Waren bei ihrer Lieferung an ausländische 
Schiffe. Vermutlich erfolgten die Lieferungen durch die Familie Raņķis in 
der Regel reibungslos, es gab keine Auseinandersetzungen; beide Partner 
waren zufrieden und die Rechnungen wurden gebührend beglichen. 
Konfliktsituationen sind jedoch besser als die alltäglichen Begebenheiten 
dokumentiert. 

Die Familie Raņķis ist in schriftlichen Quellen zur Geschichte Rigas seit 
dem Ende des 17. Jahrhunderts erwähnt, als der Fischer Pēteris Raņķis 
mit seiner Frau Anna im Rigaer Patrimonialgebiet in der Nähe von Spilwe 
ansässig waren. Ein Teil seiner männlichen Nachkommen waren auch im  
18. Jahrhundert als Fischer tätig, die anderen aber – die Enkelsöhne von 
Pēteris, Sīmanis und Jēkabs, als auch der Sohn von Jēkabs, Georgs Dāvids, 
wurden Übersetzer. 

Die Einkünfte der Übersetzer waren von den Besonderheiten der 
Handelssaison und von den Wetterverhältnissen abhängig. Kriegshandlungen 
in Europa, die gegenseitigen Handelsverbote verschiedener Staaten sowie 
Zolländerungen beeinflussten wesentlich die Auslastung des Rigaer Hafens. 
Dies wirkte sich verhängnisvoll auf die Einkünfte der Übersetzer aus. Es gab 
Jahre, wo sie mit der Warenlieferung nicht zurechtkamen, es gab aber auch 
solche, da sie kaum ihren Unterhalt verdienen konnten.

Die Arbeit der Übersetzer erfolgte im Rahmen einer Handelsorganisation, 
die sich mehr von den Stadtrechten und Reglementen als von den Grundsätzen 
der freien Marktwirtschaft leiten ließ. Kaufleute versuchten möglichst streng 
das Amt der Übersetzer zu kontrollieren oder ihre Arbeit selbst zu verrichten. 
Nicht immer war es möglich, ein Kompromiss zu schließen, weil jeder 
Vertragspartner für sich die besten Bedingungen schaffen wollte.

Auch die Übersetzer bildeten keine homogene Schicht. Die Familie Raņķis 
gehörte zu den wohlhabenden Familien; in ihrem Besitz waren mehrere 
Böte, die größtenteils von ihnen selbst nicht geführt wurden. Sie stellten 
Lohnarbeiter – Bootsführer – an und organisierten den Bootsverkehr. Georgs 
Dāvids führte Prozesse gegen verschiedene Personen sowohl in seinen 
eigenen Angelegenheiten als in denen der Witwe seines Vatersbruders. 
Sīmanis und Jēkabs dagegen vertraten in Gerichtsverhandlungen das Amt 
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der Übersetzer und beschäftigten sich mit Fragen, die für das ganze Amt 
wichtig waren.

Die Dokumente des Kämmereigerichts zeigen, dass die Ausein-
andersetzungen zwischen Kaufleuten und Übersetzern eine übliche 
Erscheinung waren. Die Familie Raņķis prozessierte gegen die Kompanien 
“J. S. Hafferberg & Co”, “Trompowsky & Co”, “John Mitchel & Co”, “Richard 
Hunt & Co” u. a. Konfliktanlässe gab es verschiedene; die Archivdokumente 
lassen erkennen, dass zu den wichtigsten davon Forderungen wegen 
Bezahlung von Lieferungen und wegen Schadenersatz für beschädigte 
oder abhanden gekommene Waren gehörten. In der Regel waren diese 
Forderungen miteinander verbunden, weil Kaufleute, die Ansprüche wegen 
der Lieferungsqualität oder wegen des Warenverlustes hatten, versuchten, 
die Zahlungen an die Übersetzer entsprechend zu reduzierten.

Im Unterschied zu Gesetzen, Reglementen, Taxen und Anordnungen, die 
allgemeinen Charakters sind und bestimmen nur, wie etwas funktionieren 
sollte, zeigen die Dokumente des Kämmereigerichts die verschiedenen 
Verhältnisse, in denen die Übersetzerfamilie Raņķis lebte und wirkte.  Man 
kann sicher behaupten, dass die Dokumente des Kämmereigerichts – Dekrete 
und Protokolle – das alltägliche Leben der Übersetzer erkennen lassen. Sie 
gelten auch als wichtige Materialien zur Erforschung der Geschichte der 
Familien, die in diesem Beruf tätig waren, sowie derer, die als Lohnarbeiter 
von ihnen angestellt worden waren.

Schlüsselwörter: Amt der Übersetzer, Familie Raņķis, Kämmereigericht, 
Handel, Geschichte Rigas.
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