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atturības biedrību darbība rīgā un tās 
apriņķī, 1891.–1914. gads*

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā ASV un galvenokārt Eiropas protestantiskajās zemēs 
izplatījās atturības kustības idejas. Mainoties sabiedrības attieksmei pret alkohola lietošanu 
ikdienā un pasludinot dzeršanu par cēloni nabadzībai, amorālai uzvedībai un veselības 
traucējumiem, atturības kustības ideju ietekmē veidojās lokāla un starptautiska mēroga atturības 
biedrības. Tās piedāvāja laikmetam atbilstošu, modernu alkohola problēmas risinājumu. No 
19. gs. 20.–30. gadiem sociālu un ekonomisku apsvērumu dēļ Rietumvalstis pakāpeniski sāka 
veidot alkohola lietošanas kontroles politiku. Rīga no 19. gs. otrās puses strauji veidojās par 
industriālu pilsētu Krievijas impērijā, kas līdz ar ekonomisko un telpisko izaugsmi radīja 
pilsētai daudzas sociālas problēmas, tostarp alkoholismu. Eiropas zemju ietekmē 19. gs. beigās 
Rīgā un tās apriņķī izveidojās pirmās atturības biedrības. Raksts atspoguļo līdz šim akadēmiski 
maz pētītu tēmu – atturības biedrību darbību un to vidi Rīgā, kur biedrībām nācās saskarties 
ar dažādiem ierobežojumiem un centrālās varas atbalstītu atšķirīgu pieeju alkohola sociālo 
problēmu risināšanā. 
Atslēgvārdi: 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma Rīga, Rīgas apriņķis, alkoholisms, atturības kustība, 
atturības biedrības, Tautas atturības aizgādības komitejas.

Ievads

19. gadsimts pasaules vēsturē ir iegājis kā laikmets, kad veidojās modernā 
sabiedrība. Viena no tās raksturojošām pazīmēm bija dažādu biedrību rašanās. 
Šo biedrību veidošanās ietekmēja ne tikai sociālos un politiskos procesus, bet 
arī ekonomisko un saimniecisko dzīvi. Pārmaiņas, kuru pamatā bija zinātnes 
un tehnoloģiju attīstība, mainīja arī cilvēku ikdienas dzīvi. 19. gs. moderno 
sabiedrību raksturoja attieksmes maiņa pret alkoholu un tā lietošanu. Bez 

*  Raksta pamatā ir maģistra darbs “  Atturības biedrības Vidzemes guberņā (1889–1914)”, kas 
aizstāvēts 2014. gada 30. maijā LU Vēstures un filozofijas fakultātē. Zinātniskā vadītāja Dr. 
hist. Kristīne Ante.
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morālajiem argumentiem tika minēti arī citi – praktiski ieguvumi, ko dotu 
pilnīga vai daļēja atturēšanas no alkohola lietošanas.

Šīs idejas gandrīz vienlaikus parādījās Vidzemes un Kurzemes guberņās 
jau 19. gs. 30. gadu sākumā kā reakcija uz alkohola lietošanas sociālo 
ietekmi,1 bet no 19. gs. beigām atturības ideju izplatība pirmoreiz Vidzemes 
un Kurzemes guberņās notika, veidojot īpašas atturības biedrības, kas tika 
dibinātas gan pilsētā, gan lauku apdzīvotajās vietās. Būtiskas pārmaiņas  
19. gs. laikā skāra Vidzemes guberņu, kad šī Krievijas impērijas nomale 
pārtapa par guberņu ar industriālu un intelektuālu potenciālu, kuras centrā 
bija Rīga. Tas radīja augsni jaunām atziņām, idejiskām kustībām, tostarp arī 
organizētai atturības kustībai.

19. gs. atturības kustības kā sociālas parādības izpētei ir tradīcijas. Tā ir 
pētīta dažādos aspektos – kustības līdzdalība politiskajā dzīvē, atturības 
kustība un baznīca, atturības kustība un sieviešu tiesības, atturības kustība kā 
globāla kustība, atturības kustības kultūra, atturības kustība un rasisms u.c., 
un ir saistījusi Rietumeiropas un Ziemeļamerikas pētnieku – vēsturnieku 
un sociologu – uzmanību. Arī Latvijā sociālā vēsture pakāpeniski ieņem 
pienācīgo vietu vēstures zinātnē, un pētnieki pamazām apgūst sociālās 
vēstures pētāmo tēmu plašās iespējas. Latviešu autoru akadēmiska interese 
par atturības biedrību darbību līdz Pirmajam pasaules karam bija minimāla. 
Uzmanība galvenokārt pievērsta atturības biedrību un atturības kustības 
darbībai starpkaru periodā.

Raksta mērķis ir atspoguļot atturības biedrību darbību un izpausmes 
veidus Rīgā un tās apriņķī. Darba tēmas aktualitāte balstās uz to, ka atturības 
kustība nebija tikai fenomens, kas raksturīgs kādai konkrētai tautai vai 
reģionam, bet gan laikmeta vispārēja parādība. Alkohola patēriņa apjomi un 
tā negatīvā ietekme uz sabiedrības veselību pievērsa laikabiedru uzmanību un 
radīja vēlmi pret to vērsties. Atturības biedrības Vidzemes guberņā darbojās 
laikā, kad guberņas abas pamattautas cēla savu kultūras un izglītības līmeni, 
kā arī pakāpeniski virzījās uz ekonomisku un politisku patstāvību. Atturības 
biedrībām ir svarīga loma sabiedrības izglītības, kultūras un organizatorisko 
spēju izkopšanā un rūpēs par tās veselību. Biedrību darbības izpēte ļauj 
konstatēt 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma sabiedrības konkrētas sociālas 
uzvedības – alkohola lietošanas – iemeslus un sekas, kam tika piedāvāts 
laikmetam atbilstošs risinājums. 
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Atturības kustības izplatības telpa un pamatojums

ASV un citās Rietumu zemēs organizēta atturības kustība aizsākās 19. gs. 
20.–30. gados, kad sabiedrībā bija nobriedis pieprasījums mainīt konkrētus 
ikdienas uzvedības paradumus. Pārmaiņas sabiedrības attieksmē pret 
alkoholisko dzērienu lietošanu sekmēja dažādi sociālie, ekonomiskie un 
tehnoloģiskie procesi. Līdz ar modernās sabiedrības veidošanos alkohola 
lietošana strauji sāka zaudēt šķietamo pievilcību un derīgumu. Sabiedrības 
attieksmes maiņa varēja pamatoties uz dažādām aktuālām idejām un to 
kustībām. Vienalga, vai tie bija utilitāri apsvērumi, kas nesaskatīja alkohola 
lietošanā praktisku ieguvumu, vai arī garīgi tikumiski pieņēmumi, kas 
alkohola lietošanu nosodīja kā morālu indi un grēku, vai, visbeidzot, 
zinātnieku pētījumi, kas atklāja alkohola kaitīgos medicīniskos aspektus, 
atturības kustība 20. gs. sākumā bija ieguvusi globālus apmērus. 

Atturības kustības ideju ietekmē veidojās gan starptautiskas atturības 
organizācijas, kā Internationa Order of Good Templars (1851. g.); Fédération 
Internationale de la Croix-Bleue (1877. g.); Women’s Christian Temperance Union 
(1874. g.), gan lokālas atturības biedrības, kas savā darbībā balstījās uz 
garīgiem argumentiem, aktuāliem zinātnes sasniegumiem un modernām, 
demokrātiskām kustībām – nacionālismu, materiālismu un feminismu. Daži 
pētnieki mūsdienās jautā – vai atturības kustība ir kustība vai dažādu citu 
kustību krustpunkts?2 Pētnieks Gerijs Levins (Levine) uzskata, ka ir iespējams 
pat runāt par īpašu atturības kultūru (Temperance Culture) protestantisma 
zemēs, kurās pārsvarā lietoja destilētu alkoholu, galvenokārt degvīnu, džinu, 
rumu vai viskiju.3 Atturības kustības idejām bija lielāka atsaucība zemēs, 
kur vairāk tika lietots stiprais alkohols, nevis zemēs, kur vīna ražošanai un 
patēriņam bija senas tradīcijas. Kustības idejas, no ģeogrāfiska skatupunkta 
raugoties, izplatījās vairāk ziemeļos nekā siltāka klimata zemēs dienvidos.4 
Tātad var runāt par reģionu, kura pamatā ir gan reliģiski, gan arī ģeogrāfiski 
un klimatiski aspekti. Pēdējais ir jāņem vērā, jo konkrētas vides apstākļi 
noteica konkrētas alkohola darīšanas tradīcijas.

Ieskats Krievijas impērijas alkohola patēriņa kontroles politikā

Organizētas atturības kustības idejas Krievijas impērijā sabiedrībai 
kopumā nebija aktuālas līdz pat 19. gs. pēdējam ceturksnim.5 1877. gadā tika 
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dibināta Krievijas tautas veselības aizsardzības biedrība (Pусское общество 
охранные народого здравия), kas veidojās kā centrs, apvienojot dažādu nozaru – 
medicīnas, fizikas, psiholoģijas u.c. – zinātniekus. Biedrības bioloģijas sekcija 
bija tā, kas pievērsa uzmanību alkoholisma problēmai Krievijā. Tās biedri 
pētījumos un publikācijās alkoholismu atspoguļoja kā negatīvu parādību, 
kam ir tieša saistība ar noziedzības (slepkavības, izvarošana, vardarbība), 
slimību (tuberkuloze) un nabadzības izplatību. Tika uzskatīts, ka, apkarojot 
alkoholismu, izzustu arī sabiedrības eksistenci apdraudošās minētās 
parādības.6 

Krievijas tautas veselības aizsardzības biedrības bioloģijas sekcijas 
paspārnē 1898. gadā izveidojās īpaša komisija, kuras uzdevums bija risināt 
alkoholisma jautājumu un izstrādāt pasākumus cīņā ar to.7 Tajā pašā gadā 
tika nolemts Finanšu ministrijas Netiešo nodevu departamenta pārraudzībā 
katras guberņas un apriņķa vietās, kurās tiek gūti ieņēmumi no tirdzniecības 
ar alkoholiskajiem dzērieniem, veidot Tautas atturības aizgādības komitejas 
(Kомитет Попечительство o народной трезвости). To mērķis bija: 1) izplatīt 
un sekmēt apziņu tautā par pārmērīga alkohola lietošanas kaitīgumu; 
2) rūpēties par tautas brīvā laika pavadīšanu ārpus dzērienu iestādēm, 
tā nolūkā veidojot tautas lasītavas, tējnīcas un rīkot tautas lasījumus; 3) 
sagatavot un izplatīt izdevumus, kas izskaidro alkohola ļaunprātīgas 
lietošanas kaitīgumu.8 Valsts degvīna tirdzniecības monopols visā Krievijas 
impērijas teritorijā tika ieviests 1900. gada 1. jūlijā. Ņemot vērā alkohola 
darīšanas un tirdzniecības milzu lomu ekonomikā, valsts administrācija 
vēlējās nodrošināt ieņēmumus no alkohola tirdzniecības valsts budžetā, kā 
arī centās regulēt sabiedrības alkohola patēriņu. Valsts degvīna tirdzniecības 
monopola apstākļos Tautas atturības aizgādības komiteju uzdevums bija 
valsts interesēs darboties sabiedrības labā un sekmēt ierobežotu jeb mērenu 
alkohola patēriņu, kā arī valsts budžeta ienākumu interesēs stiprināt 
alkohola monopola tirdzniecību un ziņot par jebkādām nelikumībām, 
tostarp par alkohola nelegālu tirdzniecību. Valsts administrācijas ieskatos 
komitejām kā valsts finansiāli atbalstītām un tās pakļautībā esošām iestādēm 
bija jārisina ar alkohola patēriņu saistītie jautājumi. Komiteju sastāvā ietilpa 
garīdzniecības pārstāvji, vietēja līmeņa valsts administrācijas pārstāvji, sākot 
no apriņķu priekšniekiem un pašvaldību pārstāvjiem līdz tiesas priekšsēdim 
un prokuroram, muižniecības pārstāvjiem, kā arī privātpersonām – vietējiem 
skolotājiem un komersantiem.9 



85ATTURĪBAS BIEDRĪBU DARBĪBA RĪGĀ UN TĀS APRIŅĶĪ

Šādas komitejas tika izveidotas katrā guberņā un katrā tās apriņķī. 
Vidzemes guberņas Tautas atturības aizgādības komitejai bija pakļauta Rīgas 
pilsētas Tautas atturības komiteja, kā arī Rīgas, Valmieras, Cēsu, Valkas, 
Pērnavas, Tērbatas, Veravas, Vīlandes un Sāmsalas apriņķu komitejas.

Rīgā un tās apriņķī Tautas atturības aizgādības komitejas darbu sāka  
1900. gada sākumā. Rīgas apriņķa komitejas vadībā iecēla 11 locekļus, 
un apriņķi sadalīja 24 iecirkņos ar kuratoru priekšgalā, kura uzdevums 
bija uzraudzīt un ziņot par sabiedrisko kārtību un alkoholisko dzērienu 
tirdzniecību.10 Komitejas locekļi un kuratori pārsvarā bija vietējie vācbaltiešu 
muižniecības pārstāvji. Atsevišķos iecirkņos kuratori bija latvieši, piemēram, 
Olaines iecirknī – vietējais skolotājs Pēteris Dzenis.11 Rīgas pilsētas Tautas 
atturības aizgādības komitejas priekšsēdētāji parasti bija augsta līmeņa 
pilsētas ierēdņi, sākotnēji pat Rīgas pilsētas galva Ludvigs Vilhelms 
Krekoviuss (Krekovius; 1831–1904).12 Jāpiebilst, ka tas vairāk bija goda amats, 
kas netika augstu vērtēts. Nākamais pilsētas galva Džordžs Armisteds 
(Armitstead; 1847–1912) no aicinājuma kļūt par komitejas vadītāju attiecās.13

Komiteju uzdevums bija veidot sabiedriskas iestādes, kas kalpotu 
gan kā brīvā laika, gan izglītojoša rakstura iestādes, ko apmeklētu vietējie 
iedzīvotāji. Tās bija iecerētas kā alternatīva dažādiem privātas iniciatīvas 
organizāciju (biedrību) rīkotiem pasākumiem, ko centrālajai varai pārraudzīt 
bija grūtāk. 1897. gadā izdotajos komiteju vadības norādījumos minēts, ka 
komitejām būtu jāveido tējnīcas, tautas ēdnīcas, tautas lasītavas, jāiekārto un 
jāuztur tautas bibliotēka, grāmatu krātuves, mūzikas nodarbības, jāorganizē 
tautas lasījumi, tautas teātri un tautas svētki.14 Pēc I Viskrievijas pretalkohola 
kongresa Pēterburgā 1910. gadā daudzviet Krievijas impērijas lielākajās 
pilsētās, tostarp arī Rīgā, tika izveidoti, tiesa gan – īslaicīgi, īpaši atturības 
“muzeji”,15 kas gan vairāk bija pamācošas un plaši informējošas izstādes par 
alkohola kaitīgo ietekmi. 

Atturības kustība Krievijā sekoja kustības panākumiem un darbības 
izpausmēm Rietumeiropas zemēs, piemēram, tika atzinīgi novērtēta 
Zilā Krusta darbība.16 Kaut arī no 1907. gada Valsts domē darbojās īpaša 
komisija, kuras uzdevums bija meklēt līdzekļus, lai mazinātu žūpību,17 tās 
darbība līdz Pirmajam pasaules karam vērā ņemamus panākumus neguva. 
Atturības kustības tālāku attīstību pēc 1910. gada I Viskrievijas pretalkohola 
kongresa kustības darbinieki Krievijā redzēja, veidojot pārdomātu tīklu, kas 
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koordinētu atturības biedrību darbību pēc vienotiem principiem, uzsverot, ka 
tieši vietējai garīdzniecībai – pareizticīgo baznīcai – ir jābūt tai, kas uzņemas 
iniciatīvu cīņā pret alkohola ļaunumu.18 

1914. gada sākumā Valsts dome pieņēma aizliegumu, kas noteica, “ka 
teātros, cirkos, koncertos, namos izstādēs, atklātos dārzos nedrīkst pārdot 
reibinošus dzērienus un ka visas dzertuves uz laukiem slēdzamas jau plkst. 
6, bet pilsētās, vēlākais, plkst. 11. vakarā”19. Tomēr praksē šos lēmumus atzina  
par neizpildāmiem, tādēļ nolēma tos ieviest pakāpeniski.20 Sākoties karam, 
1914. gada 3. augustā tika izdots rīkojums slēgt visas alkoholisko dzērienu 
iestādes un veikt stingru nelegālās alkoholisko dzērienu tirdzniecības 
uzraudzību.21 Tā paša gada 9. augustā Vidzemes gubernators izdeva cirkulāru, 
kas noteica, ka visām dzērienu iestādēm jābūt slēgtām, bet 15. augustā tika 
noteikts, ka alkoholiskos dzērienus var iegādāties vien ar ārsta recepti.22  
25. augusta cara Nikolaja II ukazs par “pastāvošu aizliegumu par spirta, vīna 
un vīna produktu pārdošanu vietējai lietošanai valstī turpināt pagaidām līdz 
kara beigām”23 paredzēja tā sauktā stiprā alkohola tirdzniecības aizliegumu. 
No 9. oktobra Dvinskas kara apgabalā tika aizliegts pārdot arī alu un porteri,24 
līdz ar to faktiski iestājās “sausais” likums. 

Atturības biedrību tiesiskais regulējums 

Biedrību veidošana Krievijas impērijā bija apgrūtinoša. Valsts admi-
nistrācija īstenoja aizbildniecisku kontroli pār pašas atļautām sociālām 
aktivitātēm, bet tajā pašā laikā, pauda slēptu neuzticību pret tām. Šī attieksme 
bija balstīta uz pieņēmumu, ka jebkura sabiedrības iniciatīva ir valsti 
potenciāli apdraudoša un tādēļ tai jābūt valsts apstiprinātai.25 Galvenais 
biedrību darbību reglamentējošais dokuments bija statūti, kas noteica 
kārtību, kā biedrībai jāpilda tās mērķis. Līdz 1896. gadam biedrību statūtus 
apstiprināja attiecīga ministrija, un tas bija garš process, kura gala rezultāts 
nebūt negarantēja biedrības darbības uzsākšanu. Sākot no 1896. gada, 
attiecīgās ministrijas izstrādāja konkrēta rakstura biedrību paraugstatūtus, 
kurus ievērojot gubernators varēja atļaut biedrību izveidi.26 Paraugstatūtus 
ieguva arī atturības biedrības. Katrai biedrībai tajos bija jāieraksta tās 
nosaukums, priekšniecības vai valdes sastāvs un darbības areāls.27 Piemēram,  
1907. gadā izveidotā evaņģēliskā atturības biedrība “Glābšana” (Evangelischen 
Abstinenzvereinen “Rettung”) statūtos norādīja, ka tās mērķis ir glābt tos, kas 
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nodevušies dzeršanai Rīgā un tās rajonos.28 Paraugstatūtos tika noteiktas 
biedrību aktivitātes to mērķu sasniegšanai, ievērojot likumos noteikto 
kārtību – “atvērt tējnīcas, ēstuves, bezmaksas lasītavas un bibliotēkas, kā 
arī iespēju robežās alkoholisma ārstētavas, izdot un izplatīt tautā tikumiski 
reliģiska satura grāmatas, brošūras un lapiņas, rīkot sanāksmes, lasījumus, 
lugas, koncertus, literāros un muzikālos vakarus, balles, masku balles un 
izbraucienus bez alkohola pārdošanas, izrādīt miglu bildes, kā arī savās 
telpās spēlēt dažādas spēles: šahs, dambrete, ķegļi un biljards.”29 Līdz ar to 
atturības biedrību pašdarbības iespējas bija ļoti ierobežotas.

Atturības biedrību statūti paredzēja, ka publiskos pasākumus tā var 
rīkot vien noteiktā laikā un saskaņojot pasākumu programmu ar vietējās 
administrācijas iestādēm. Piemēram, Rīgas igauņu atturības biedrība, rīkojot 
masku balli, afišā norādīja, ka balles programma un ilgums ir saskaņots 
ar policiju.30 No 1892. gada Vidzemes gubernators pavēlēja koncertu, 
teātra uzvedumu, izbraukumu un citu pasākumu rīkošanu atļaut tika tām 
biedrībām, kas varēja pierādīt, ka attiecīgās aktivitātes ir paredzētas to 
statūtos. 31

Īpaša kontrole tika noteikta pār publiskajām sapulcēm, par kuru norisi 
bija jāziņo “pilsētu priekšniekam, virspolicijmeistaram, policijmeistaram vai 
izpravņikam jeb līdzīgai viņam amatpersonai ne vēlāk kā 3 dienas pirms 
sapulces atklāšanas, bet, ja par viņas laiku un vietu nodomāts publicēt, 
tad ne vēlāk kā 3 dienām līdz publicēšanai”32. Par publiskām sapulcēm bija 
atzītas tādas, kas tiek noturētas tām speciāli iekārtotās sabiedriskās vietās – 
teātros, koncertu un izstāžu zālēs, kā arī kārtu iestāžu ēkās.33 Gubernatoram 
vai vietējās policijas priekšniekam bija tiesības iecelt amatpersonu, kurai bija 
tiesības piedalīties publiskajā sapulcē.34

Paraugstatūtos tika noteikti arī biedru pienākumi, iestājoties atturības 
biedrībā, – “būt par priekšzīmi atturīgam dzīvesveidam; izpildīt biedrības 
statūtus, priekšniecības un sapulču lēmumus; netirgoties ar reibinošiem 
dzērieniem uz sava vai citu personu vārda; pēc iespējas izplatīt pareizus 
ieskatus par dzeršanas un neatturības kaitīgumu, aicināt citus cīnīties pret 
reibinošu dzērienu lietošanu; sarunās neizteikties par labu reibinošiem 
dzērieniem.” 35

Biedrības, kuru statūti līdzinājās jau apstiprinātu biedrību statūtiem, 
varēja cerēt uz ātru apstiprināšanu.36 Pirmās latviešu atturības biedrības 
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“Auseklis” statūtiem par pamatu tika ņemti 1889. gadā izveidotās pirmās 
igauņu atturības biedrības Tori “Täht” (“Zvaigzne”) statūti.37 Jebkādas 
aktivitātes ārpus statūtiem bija juridiski aizliegtas, un jauni darbības virzieni, 
kas kļuva plašāk iespējami pēc Pagaidu noteikumiem, bija jānorāda biedrību 
statūtu papildinājumos. Papildinājumi statūtos ļāva biedrībām paplašināt 
darbības jomas, kas varēja dot priekšrocības salīdzinājumā ar citām līdzīgām 
biedrībām, īpaši kultūras un izglītības jomā. Pirmajā valdes kopsapulcē 
1908. gada 10. augustā Rīgā atturības biedrība “Rīts” uzsvēra, ka biedrībai 
“jāizmanto sevišķi tie statūtu punkti, kuri paceļ šo biedrību augstāk par 
citām stāvošām biedrībām, – īpašu komisiju dibināšana un vispārēja satura 
priekšlasījumu sarīkošana”38. Tas arī tika īstenots, izveidojot veselas trīs 
izglītības komitejas, kas noturēja sēdes un gatavoja priekšlasījumus biedrību 
sarīkojumiem.39 1904. gadā izveidotai Mīlgrāvja bezalkohola biedrībai 
“Ziemeļblāzma” 1911. gada statūtu papildinājumos bija administrācijas 
apstiprinātas tiesības atvērt un uzturēt dažāda tipa skolas un bērnudārzus.40 
Statūtos paredzētie biedrības darbības veidi varēja kalpot par iemeslu, 
lai šādā biedrībā iestātos. Piemēram, Rīgā dzīvojošie lietuvieši 1900.– 
1901. gadā iestājās atturības biedrībā “Auseklis”, izmantojot biedrības statūtos 
paredzētās tiesības uzvest lugas latviešu un citās valodās.41 

Biedrību darbības gada atskaite bija jāiesniedz gubernatoram, caur kuru 
tā nonāca Iekšlietu ministrijā.42 Centrālā vara bija izstrādājusi arī īpašu 
atturības biedrību darbības atskaites veidlapu, kurā bija norādītas konkrētas 
ieņēmumu un izdevumu pozīcijas saskaņā ar tām darbības formām, ko 
noteica biedrību paraugstatūti.43 1906. gada pagaidu noteikumi paredzēja, ka 
“gada atskaišu iesniegšana valdībai nav paredzēta, tāpat arī viņu drukāšana 
guberņas vai senāta izdevumos”44.

 Atturības biedrību iespējas veidot nodaļas bija ierobežotas. Izņēmums 
bija tās atturības biedrības, kas pārstāvēja kādu starptautisku atturības 
organizāciju un balstījās uz reliģiski tikumiskiem darbības principiem.45 Tas 
ļāva biedrībai “Zilais Krusts” veidot nodaļas Vidzemes guberņā.46 Līdzīgi 
darbojās evaņģēliskā atturības biedrība “Glābšana”, kam Vidzemes guberņā 
bija izveidotas nodaļas Liepājā un Pērnavā.47 Šāda tipa biedrību darbību, 
kas balstījās vairāk uz garīgām un tikumiskām idejām, risinot alkoholisma 
problēmu, centrālā vara atzina par mazāk bīstamām nekā kreiso ideju 
paudošu biedrību aktivitātes. Tādēļ atturības biedrībām “Auseklis” un “Rīts” 
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veidot nodaļas bija gandrīz neiespējami. Izņēmums ir atturības biedrības 
“Rīts” nodaļa Rīgas apriņķī, Biķerniekos,48 kas vēlāk pārtapa par atsevišķu 
atturības biedrību “Agrais rīts”.

Sociāli ekonomiskā vide Rīgā

19. gs. otrajā pusē Vidzemes guberņa veidojās par industriālu reģionu. 
Tā centrā bija Rīga – moderna lielpilsēta ar mazāku lokālu pilsētu tīklu un 
lauku teritoriju, kas pārvietošanās brīvības apstākļos nodrošināja Rīgu ar 
darbaspēka resursiem. Šādas ekonomiskās sakarības alkoholisma izplatības 
kontekstā saskatīja jau viens no pirmajiem latviešu atturības kustības 
darbiniekiem Georgs Freibergs-Brīvkalnieks (1854–1904), norādīdams, ka 
“zemkopība kalpo kā produkcijas piegādātāja ražotnēm [..], kur alkohols 
caur izplatīto tirdzniecību veselām tautām tapis par baudīšanas līdzekli”49. 

Iedzīvotājiem, kas ienāca Rīgā, izņemot kontaktus darbavietās, privātā 
dzīve un sabiedriskās aktivitātes bija cieši saistītas ar to etnisko grupu, 
kam viņi piederēja.50 Ienācēji lielpilsētā meklēja stabilas sociālās, kulturālās 
un reliģiskās saites, kas atbilda viņu tradicionālajām ieražām.51 Tie bija 
identifikācijas simboli, kas ļāva adaptēties jaunajos apstākļos un noteiktāk 
identificēt sevi ar konkrētu etnisku grupu.52 Tādā veidā Rīga veidojās par 
daudznacionālu, telpiski sadalītu lielpilsētu.53 

Priekšpilsētu sociālā vide. Rīga veidojās kā industriāla vide ar tai 
raksturīgām sociālām problēmām, tostarp arī žūpību. Rīgas tapšana par 
modernu lielpilsētu radīja iespējas atturības kustības ideju izplatībai un 
biedrību darbam ne tikai pilsētā, bet guberņā kopumā. Līdzīgi kā citās 
modernās lielpilsētās, galvenais darba lauks atturības biedrībām bija 
strādnieku rajoni jeb priekšpilsētas, kurās auga iedzīvotāju skaits un strauji 
veidojās apbūve. Alkohola plašā lietošana vairākiem Rīgas rūpniecības 
rajoniem piešķīra sliktu slavu. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Rīgā bija 
daudz tādu vietu, kur strādnieki darbdienu vakaros un svētdienās pulcējās, 
dzēra, spēlēja kārtis, lamājās, kāvās, aizskāra sievietes, traucēja iedzīvotāju 
naktsmieru.54 Piemēram, Ķīpsalā kādām vīrietim pēc kautiņa ar pudeles 
brāļiem pārsists galvaskauss, Šreienbušā (tagad Čiekurkalns) kāds alus 
bodes īpašnieks konflikta laikā savainojis sevi ar revolveri, bet Maskavas ielā 
Novikova podnieku darbnīcā tās strādnieki piekāvuši kādu savu biedru, jo 
tas atteicies pirmdienas dienā darba vietā dzert alkoholu.55 
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Kaut arī kreiso uzskatu paudošās atturības biedrības Rīgā 20. gs. sākumā 
rakstīja, ka “kultūras attīstību pierāda pēdējā laikā plašu masu izturēšanās 
zinātniski pret atturības kustību,”56 attieksmi pret atturības biedrību darbību 
ietekmēja sabiedrībā pastāvošās stabilās alkohola lietošanas tradīcijas. 
Alkohola lietošanai bija nozīmīga loma ikdienas socializēšanās procesā. 
Piemēram, strādnieku vidū ierasts bija jaunajiem strādniekiem, darbu 
uzsākot, izmaksāt vecākajiem kolēģiem tā saukto einštandi.57 Izdotajā 
atturības literatūrā biedrības pievērsa uzmanību alkohola lietošanas 
tradīcijām dažādu svētku reizēs. Atturības biedrība “Zilais Krusts” Rīgā 
norādīja, ka ļaužu vidū viens no netikumiem ir vēlme un tradīcija “pacienāt 
draugu, radinieku, brāli”58, kā arī bailes, esot atturībniekam, radu vai draugu 
priekšā “būt pat savādniekiem”59. Par mērenu alkohola lietošanu biedrība 
“Zilais Krusts” pauda pārliecību, ka “viena glāzīte vien ir slidenā ceļa sākums 
lielajiem dzērājiem, sabiedrības padibenēm un atkritumiem”60.

Krogu loma. Līdz ar Rīgas telpisko izplešanos un iedzīvotāju skaita 
kāpumu strauji pieauga dažādu krogu, traktieru, alus božu, viesnīcu u.c. 
līdzīga rakstura iestāžu skaits. Šīs pārmaiņas atspoguļo laikmeta norises  
Rīgā – ļaužu mobilitāti rūpniecības attīstības rezultātā, kas iedzīvotāju 
pieauguma dēļ radīja nepieciešamību ne tikai pēc jauniem īres namiem, 
bet arī pēc socializēšanās un izklaides vietām – traktieriem un krogiem. 
Rīgā 19. gs. bija šādu iestādījumu uzplaukuma laiks.61 Presē jau 19. gs.  
80. gadu sākumā tika uzsvērts, ka “pie pilsētas un laukiem atrodams pārāk 
liels skaits visādu stipru dzērienu pārdotavu zem dažādiem nosaukumiem, 
kā viesnīcas, traktieri, krogi, šeņķi, alus un portera bodes un pagrabi”. Tika 
norādīts krogu skaita iespaidīgais pieaugums, it īpaši Rīgas Pēterburgas un 
Maskavas priekšpilsētās. Laikā no 1867. līdz 1878. gadam traktieru skaits 
Rīgā bija pieaudzis no 161 līdz 486 traktieriem,62 bet 1909. gadā to jau bija 
613.63

Modernas pilsētas vidē rūpniecības rajonu strādniekiem krogs deva 
iespēju par spīti smagiem sociāliem apstākļiem un apziņai par sava stāvokļa 
bezcerību ne tikai aizmirst sūro ikdienu, bet arī būt vidē, kur valda vienlīdzība 
un zināma izklaides brīvība. Piemēram, Vācijā pilsētu fabriku strādniekiem 
20. gs. sākumā krogs bija proletārieša politiskās brīvības vienīgais bastions.64 
Strādniekiem bija izveidojušās alkohola lietošanas tradīcijas – jaunam 
strādniekam izmaksāt vecākajiem kolēģiem; svinamās dienas atzīmēt pie 
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Rīgas evaņģēliskās atturības biedrības “Zilais Krusts” mēneša laikraksts “Vārti”. 
1912. gada februāra numurs. LVVA, 3964.  f., 1. apr., 35. l., 43. lp.
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glāzītes, dzert algas dienās, kas parasti bija sestdiena.65 Strādnieku smagie 
sociālie apstākļi pilsētās bija galvenais cēlonis kreiso ideju popularitātei, 
tostarp tajās meklējot risinājumu alkoholisma problēmai. Piemēram, 
rakstnieks aktīvs atturības kustības darbinieks Augusts Deglavs (1862–1922) 
bija pārliecināts, ka “alkoholisms balstās uz saimnieciskiem apstākļiem, ciešā 
sakarā ar sociālā jautājuma izšķiršanu”66. Dažos rakstos presē lasītājam bija 
norādīts uz biedrību plašākām un demokrātiskākām pašapliecināšanās 
iespējām – teātris, dejas, jautājumu izskaidrošanas vakari – pretstatā 
krogam.67 

Kopumā negatīva nostāja pret krogu bija nevis kā iestādi, bet pret to, 
kādas funkcijas tas pildīja. Kroga loma cilvēka ikdienā vēsturiski bija ļoti 
būtiska. Tā bija “kā vienīgā vieta, kur sanākt [..], jo cilvēks mīlē sabiedrisku 
dzīvi [..], pēc grūta darba prieka brītiņu pavadīt ar citiem ļaudīm saistīties, 
ar tiem patērzēt, pārrunāt par lietām, kas viņa domas kustina”68. Ilgu laiku, 
pastāvot biedrošanās ierobežojumiem, tieši krogs galvenokārt lauku vidē 
bija tā vieta, kas līdzās baznīcai kalpoja kā sabiedrisks un informatīvs centrs. 
No 19. gs. 60. gadiem presē tika norādīts uz biedrībām un bibliotēkām, kas 
ir kā “krogus piekritējiem labas un teicamas zāles”69. Biedrības veidojās kā 
aktuālas sanāksmju vietas, kur gūt patīkamas emocijas, būt sabiedrībā, tādā 
veidā arī stiprinot nacionālo apziņu un identitāti.70 Tieši biedrību darbība, kā 
arī biedrību ēku celtniecība Rīgā un Vidzemes guberņā kopumā pakāpeniski 
tās veidoja kā alternatīvu krogam.

Atturības biedrību skaits Rīgā un tās apriņķī

Pirmā atturības biedrība Rīgā tika izveidota 1891. gada maijā Iļģuciemā.71 
Tās izveides iniciatīva pieder nelielai grupai strādnieku, kuras priekšgalā bija 
Alberts Muņķēns. Biedrības izveide bija “reakcija uz šausmīgo dzeršanas 
postu, kurš, it īpaši starp jauniešiem, valdīja daudzajos Daugavgrīvas 
ielas krogos un alus bodītēs”72. Biedrība rīkoja priekšlasījumus, jautājumu 
izskaidrošanas vakarus, kā arī saviesīgi kulturālus pasākumus. Tā pulcēja 
moderni domājošu inteliģenci, kas simpatizēja sociāldemokrātiskām idejām. 
Tās darbības paraugs bija idejiski līdzīgas biedrības Vācijā.73 Atturības 
kustības idejas tika paustas arī 1893. gadā Rīgā izveidotajā Evaņģēliskajā 
atturības biedrībā (Evangelische Abstain Verein) un pirmajā starptautiska 
mēroga atturības organizācijas filiālē Rīgā – “Zilā Krusta” biedrībā (Rigache 
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Blaue Kreuz). Šo biedrību darbībā galvenokārt iesaistījās Rīgā dzīvojošie 
vācieši pretēji biedrībai “Auseklis”, kuras sastāvā galvenokārt bija latvieši.74 
Etniski jaukts biedru sastāvs – latvieši, krievi, vācieši – bija 1893. gadā 
izveidotajai Rīgas sātības biedrībai “Saule”.75 1891. gadā jūnijā izveidotā 
Salaspils atturības biedrība “Labā griba”76 ilgu laiku, līdz 1904. gadam, 
bija vienīgā atturības biedrība Rīgas apriņķī. 1904. gada maijā Mīlgrāvī 
pēc fabrikanta Augusta Dombrovska (1845–1927) iniciatīvas tika izveidota 
Mīlgrāvja bezalkohola biedrība “Ziemeļblāzma” 77. Rīgas Pārdaugavā kopš 
1900. gada maija darbojās Rīgā dzīvojošo igauņu atturības biedrība (Riia 
Eestis Karskusseltsi).78

Pēc 1905. gada revolūcijas radās vieglāki tiesiskie un praktiskie apstākļi 
jaunu biedrību, tostarp arī atturības biedrību izveidei. Rīgā un tās apriņķī līdz 
1914. gada augustam izveidojās 14 jaunas atturības biedrības. 1907. gadā tika 
izveidotas divas atturības biedrības, kur aktīvi darbojās Rīgas vācieši – Ļaužu 
labklājības veicināšanas biedrība (Verein zur Förderung der Volkswohlfahrt)79 
un evaņģēliskā atturības biedrība “Glābšana” (Evangelischen Abstinenz 
Verein “Rettung”).80 1908. gadā tika izveidotas trīs atturības biedrības – Rīgas 
atturības biedrība “Rīts”81, Vidzemes antialkoholiskā biedrība82 un “Zilā 
Krusta” nodaļa Mīlgrāvī.83 Tāpat 1908. gada nogalē tika izveidota biedrības 
“Rīts” nodaļa Biķerniekos. 84 Kopā ar “Zilā Krusta” nodaļu Rīgā šīs bija 
vienīgās atturības biedrības, kas līdz Pirmajam pasaules karam izveidojās 
Rīgas apriņķī. 1909. gadā Rīgā nodaļu jeb ložu nodibināja starptautiskā 
Labtempliešu organizācija, izveidojot Rīgas labtempliešu sabiedrību.85 Divas 
atturības biedrības Rīgā izveidoja arī pilsētā dzīvojošie lietuvieši – Rīgas 
katoļu atturības biedrību “Blayvibe” 1909. gadā un lietuviešu antialkoholisko 
biedrību “Giedra” 1911. gadā.86 Tomēr viskuplāko skaitu jaundibināto 
atturības biedrību Rīgā veidoja kreiso ideju orientētas strādnieku atturības 
biedrības. Līdz ar atturības biedrību “Rīts” Rīgā tika izveidotas biedrības 
“Vilnis” (1911. g.), “Apziņa” (1911. g.), “Vārpa” (1911. g.), “Vēsma” (1914. g.) 
un “Straume” (1914. g.). Kopumā laikā no 1891. līdz 1914. gadam Rīgā un tās 
apriņķī tika izveidota 21 atturības biedrība.

Biedrību darbības idejiskie pamatojumi

Līdz 1905. gada revolūcijai Rīgā un tās apriņķi pavisam darbojās septiņas 
atturības biedrības, kas pārstāvēja trīs idejiskos virzienus: sociāldemokrātisko 
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(biedrība “Auseklis”), garīgi un morāli tikumisko (evaņģēliskā atturības 
biedrība, “Zilais Krusts”, Salaspils biedrība “Labā griba” un biedrība 
“Saule”) un tautiski nacionālo (biedrība “Ziemeļblāzma” un Rīgas igauņu 
atturības biedrība). Pēc 1905. gada revolūcijas klāt jau esošajiem nāca jauns 
virziens – mēģinājumi izveidot atturības biedrības, kas kopējam darbam 
apvienotu dažādas Rīgā dzīvojošās tautas. Ar šādu ieceri tika veidota 
Ļaužu labklājības veicināšanas biedrība, Vidzemes antialkoholiskā biedrība 
un Rīgas labtempliešu sabiedrība. Tomēr šāda iecere netika īstenota, jo 
“katra tautība bija radusi strādāt tikai starp saviem tautiešiem”87. Rīgā 
katra tauta jeb nacionālā grupa veidoja savu kultūras un baznīcas iestāžu, 
teātru, dziedāšanas biedrību, klubu, labdarības biedrību, kredītbiedrību, 
apdrošināšanas biedrību un politisko organizāciju sakaru tīklu. 88 Organizēts 
kopējs dažādu tautu atturības biedrību darbs savu ideju izplatīšanai neguva 
noteiktas izpausmes, nedz paužot vienotus priekšlikumus I Viskrievijas 
pretalkohola kongresā, nedz arī organizējot atturības ideju propagandas 
dienas, ko pēc I Viskrievijas pretalkohola kongresa mēģināja regulāri ik gadu 
organizēt atturības biedrības Krievijas lielākajās pilsētās. Sekojot Pēterburgas 
piemēram, 1913. gada pavasarī Rīgā bija iecere sarīkot pretalkohola dienas. 
Tā netika īstenota ne tikai Vidzemes gubernatora aizlieguma dēļ, bet arī 
tādēļ, ka atturības biedrības nevarēja pārvarēt politisko uzskatu atšķirības un 
aizspriedumus. 1913. gada aprīlī A. Dombrovska mājā Rīgā, Bezdelīgu ielā 
3, sapucējās astoņu biedrību pārstāvji.89 Kreiso ideju biedrības ar atturības 
biedrību “Apziņa” priekšgalā paskaidroja, ka “savu principu dēļ nav iespējams 
šinī izrīkojumā iet kopā ar pretēja virziena biedrībām”90. Šķiriskie domāšanas 
principi bija pārāk stipri, lai tos pārkāptu un vienotam mērķim sadarbotos ar 
atturības biedrībām, kuru darbībai bija citāds idejiskais pamatojums.

Savstarpēji sadarboties gandrīz neiespējami bija kreiso uzskatu paudošām 
biedrībām un evaņģēliskām atturības biedrībām. Kreiso uzskatu paudošās 
biedrības “Auseklis”, “Rīts”, “Apziņa” u.c. atturības kustību uzskatīja par 
daļu no sociālas kustības, kas vērsta uz pastāvošās iekārtas – kapitālisma 
pretrunu atmaskošanu un tā radīto problēmu risināšanu. Biedrības “Auseklis” 
priekšsēdētājs rakstnieks Augusts Deglavs bija pārliecināts, ka alkoholisma 
pamatā ir saimnieciski apstākļi, un tas ir risināms ciešā saistībā ar sociālā 
jautājuma izšķiršanu.91 Evaņģēliskās atturības biedrības gluži pretēji 
norādīja, ka alkoholisma cēloņi vispirms ir iekšēji, t.i., cilvēka grēcīgās dabas 
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Rīgas igauņu atturības biedrības rīkotās maskuballes afiša. 1900. gada 
10. decembris. LVVA, 2772. f., 1. apr., 132. l., 68. lp.
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rezultāts, nevis kādi ārēji uzspiesti sociāla rakstura faktori. Evaņģēliskām 
biedrībām oponēja arī tautiski nacionālās atturības biedrības, pārmetot, ka 
tās nedarbojas uz tā sauktajiem zinātniskajiem pamatiem – nekoncentrējas 
uz aktuāliem pētījumiem medicīnā. Turpretī kreiso uzskatu biedrības 

Lūgums Rīgas pilsētas Policijas pārvaldes 1. Pēterburgas iecirkņa pristavam ievākt 
ziņas un izvērtēt Rīgas igauņu atturības biedrības un atturības biedrības “Auseklis” 

darbību. 1900. gada 3. marts. LVVA, 3964. f., 1. apr., 6. l., 33. lp.
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tautiski nacionālām biedrībām pārmeta reakcionāru pieeju un nevēlēšanos 
atturības kustību padarīt par sabiedrisku kustību.92 Vidusceļu mēģināja rast 
jaundibinātās atturības biedrības, kas centās pievērst uzmanību atturības 
idejas sociāliem un morāles aspektiem. Šādu pieeju kreiso uzskatu paudošās 
biedrības neatbalstīja. Piemēram, Vidzemes antialkoholiskās biedrības 
darbību Rīgā, uzrunājot gan strādniekus, gan tā saukto buržuāziju, biedrība 
“Auseklis” kritizēja, norādot, ka tā “bija nepareizi savu lomi sapratusi, starp 
strādniekiem mēģinot nodibināt kristīgi sociālu partiju”93.

Atturības biedrību darbība daļēji pārklājās ar centrālas varas veidoto 
Tautas atturības aizgādības komiteju darbību. Pretēji vairākumam atturības 
biedrību šīs komitejas uzsvēra, ka “nav nekādu cerību sasniegt pilnīgu 
alkoholisko dzērienu aizliegšanu”94, bet jārūpējas par to, lai tiktu apkarota 
alkohola pārmērīga lietošana sabiedrībā. Šāda centrālas varas vēlme kontrolēt 
sabiedrības alkohola lietošanas apjomus, nevis vērsties pret tiem, bija pretrunā 
ar biedrību darbības mērķiem. Biedrības, sekojot aktuālajiem atturības 
idejas zinātniskajiem pamatojumiem, sarīkojumus un brošūrās asi vērsās 
pret aicinājumiem alkoholiskos dzērienus lietot ar mēru. Turpretī centrālas 
varas ieskatos atturības biedrību darbība teorētiski nebija nepieciešama, jo 
alkoholisma problēmas risināšanai bija izveidotas Tautas atturības aizgādības 
komitejas. Atturības biedrību darbība, kas norādīja uz valsts degvīna 
monopola ieviešanas un komiteju atbalstītās alkohola mērenās lietošanas 
negatīvajām sekām, varēja tikt uztverta kā pretdarbība valsts ekonomiskajām 
interesēm. Izstrādājot atturības biedrību paraugstatūtus, centrālā vara centās 
savā kontrolē un uzraudzībā paturēt šo šķietami līdzīgo biedrību darbību. 
Piemēram, 1900. gadā Rīgas pilsētas Tautas atturības aizgādības komiteja 
lūdza pilsētas policijmeistaram apkopot ziņas – biedru skaits un darbības 
pārskati – par pilsētā esošām atturības biedrībām.95

Atturības biedrību biedru skaits

Atturības biedrību biedru skaits bija atkarīgs no vairākiem faktoriem – 
biedru spējas ievērot disciplīnu (nelietot alkoholu), biedrības darbības 
izpausmēm un laikmeta sociālajām un politiskajām norisēm. Rīgā atturības 
biedrībām, kas biedrību vidē ienāca vienas no pēdējām, bija jākonkurē ar 
citām saviesīga un izglītojoša rakstura biedrībām. Interesanti, ka 1901. gadā 
lielākā atturības biedrība Rīgā bija Rīgas igauņu atturības biedrība ar 64 
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biedriem,96 bet lielākajās latviešu atturības biedrībās “Saule” un “Auseklis”  
1901. gadā attiecīgi bija 51 un 22 biedri.97 Biedrības “Saule” biedru skaits, tai 
izveidojoties, bija vairāk nekā 250,98 kas strauji samazinājās nākamo gadu 
laikā. Biedrības “Auseklis” biedru skaitu Rīgā ietekmēja laikmeta sociālās un 
politiskās norises. “Jaunās strāvas” laikā biedrības biedru skaits bija vidēji 
44.99 Visdrīzāk, ka daļa biedru bija šīs jaunās progresīvās un demokrātiskās 
inteliģences kustības pārstāvji un domubiedri.100 Īpaši jāuzsver biedru skaita 
pieaugums atturības biedrībās 1905. gada revolūcijas laikā. Valsts degvīna 
tirdzniecības monopols deva ienākumus valsts kasē, un sabiedrības vēršanās 
pret to vienlaikus bija vēršanās pret pastāvošo iekārtu. Cīņa pret alkoholismu 
iekļāvās kopējā revolucionārajā kustībā.101 Tieši 1905. gadā “Auseklī” bija  
355 biedri.102 Visdrīzāk tas skaidrojams ar to, ka biedrība “Auseklis” bija 
kļuvusi par galveno organizāciju, kas pulcēja tos sabiedriskos darbiniekus, 
kuru uzskati par latviešu tālāku attīstību bija pretēji tiem, kādus pauda Rīgas 
Latviešu biedrība.

Vairāk nekā 300 biedru 1910. gadā bija atturības biedrībai “Rīts” – 302.103 
Tāpat pastāvīgs biedru skaits – ap 300 – bija biedrībai “Ziemeļblāzma”. 
Evaņģēliska rakstura biedrībās aktīvo biedru skaits Rīgā bija mazāk nekā  
100 – “Zilā Krusta” biedrībā 1908. gadā bija 73 biedri,104 bet biedrībai 
“Glābšana” 1911. gadā bija 120 aktīvu biedru.105 Vislielākais biedru skaits 
Rīgā bija Ļaužu labklājības biedrībai, kam 1911. gadā bija 894 biedri.106 
Jāpiebilst, ka biedru skaits nebūt nebija noteicošais lielums aktivitātei. 
Piemēram, rosīgajā Vidzemes antialkoholiskajā biedrībā biedru skaits līdz 
Pirmajam pasaules karam bija vien ap 100.107 Kopumā biedru skaits atturības 
biedrībās bija neliels, jo Rīgā bija plašas iespējas darboties dažāda izglītojoša 
un saviesīga rakstura biedrībās.

Atturības biedrību finanšu situācija

Atturības biedrību paraugstatūtos bija noteikts, ka to finanšu līdzekļus var 
veidot biedru naudas iemaksas, ieņēmumi no biedrības rīkotiem pasākumiem 
un jebkāda veida ziedojumi un pabalsti.108 Lai pārraudzītu biedrību finanšu 
plūsmu, centrālā vara noteica, ka biedrība drīkst uzglabāt skaidru naudu, 
lai segtu regulāros izdevumus, bet pārējiem ienākumiem jābūt pārvērstiem 
valsts galvotos procentu vērtspapīros un uzglabātiem vietējā kredītiestādē.109 
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Ta kā biedru skaits nebija liels un centrālās varas pabalsti bija neregulāri 
vai pat neiespējami, atturības biedrību finanšu līdzekļi galvenokārt veidojās 
no biedrību pašu spējām sekmīgi, t.i., ar peļņu, rīkot sabiedriskus pasākumus. 
Līdz ar to būtiski bija veidot pasākumu ieejas biļešu samērīgas cenas, kas 
vienlaikus ļautu konkurēt ar citu biedrību sarīkojumiem un pasākumus 
varētu apmeklēt pilsētnieku trūcīgākais sociālais slānis. Piemēram, biedrības 
“Rīts” ieejas maksa biedrības pasākumos dažādās vietās Rīgā un tās apriņķī 
bija no 25 līdz 85 kapeikām.110

Atturības biedrības, cenšoties risināt finanšu problēmas, iesniedza lūgu-
mus pēc pabalstiem atkarībā no biedrības atrašanās vietas – Rīgas pilsētas vai 
apriņķa Tautas atturības aizgādības komitejai, kas tālāk šos lūgumus nodeva 
Vidzemes guberņas Tautas atturības aizgādības komitejai, kas bija pakļauta 
Iekšlietu ministrijai. Uz pabalstu cerēt varēja tās atturības biedrības, kuru 
darbības principi bija līdzīgi atturības komiteju darbībai. Tādējādi centrālā 
vara vienlaikus centās tuvināt šādu biedrību un komiteju darbības principus 
un ciešāk pārraudzīt konkrēto biedrību darbību. Lielākos pabalstus Rīgā 
saņēma Ļaužu labklājības veicināšanas biedrība – 1911. gadā 2000 rbļ. lielu 
pabalstu.111 Norādīts, ka “šajā laikā nepiekāpīgi savā darbā ir sasniegusi vērā 
ņemamus rezultātus”112. Tuvāk gan šos rezultātus Vidzemes guberņas Tautas 
atturības aizgādības komiteja nekomentē. Vidzemes antialkoholiskā biedrība 
1913. gadā saņēma 1000 rbļ. lielu pabalstu.113 Jāpiebilst, ka komiteju iespējas 
sniegt pabalstus ietekmēja to rīcībā esošās finanses. Piemēram, Rīgas igauņu 
atturības biedrībai tika atteikts lūgums pēc 300 rbļ. pabalsta.114 

Privātu ziedojumu sniegšanā ārpus konkurences bija fabrikants  
A. Dombrovskis. Viņa finansiālā palīdzība biedrībai “Ziemeļblāzma”, kā 
arī citām kultūras un izglītības iestādēm Mīlgrāvī bija vismaz 530 000 rbļ.,115 
no kā lielāka daļa finanšu līdzekļu – vairāk nekā 90% – kalpoja ēku un 
apkārtējās teritorijas iekārtošanai. Tieši telpu nodrošinājums ļāva biedrībai 
“Ziemeļblāzma” izvērst darbību, jo biedrības valdei pretēji citām atturības 
biedrībām Rīgā un tās apriņķī nevajadzēja lauzīt galvu par telpu īri no 
citām biedrībām. Piemēram, atturības biedrības “Rīts” sarīkojumi notika 
dažādās Rīgas vietās – gan bulvāru lokā, piemēram, Elizabetes ielā 11, 
gan pilsētas industriālajās nomalēs, piemēram, “Pavasara” biedrības namā 
Sarkandaugavā.116 Rīgas igauņu atturības biedrība sarīkojumiem regulāri 
izmantoja palīdzības biedrības “Jonatāns” telpas.117 Patstāvīgu telpu trūkums 
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bija viens no būtiskiem faktoriem, kas finansiāli ietekmēja un ierobežoja 
biedrību darbību. Savs tautas nams, kas atradās Pēterburgas šosejā 5 (tagad 
Brīvības iela 206), no 1901. gada bija atturības biedrībai “Auseklis”.118 Nams 
kalpoja biedrības sarīkojumu norisei, tajā atradās arī biedrības bibliotēka.

Biedrību darbība sabiedrības izglītības jomā 

Pretalkohola kongresi. Viens no atturības kustības izplatības 
raksturojošiem lielumiem bija sabiedriski izglītojoši pasākumi ar mērķi 
informēt sabiedrību par alkoholisko dzērienu kaitīgo ietekmi. Viens no 
šādiem pasākumiem bija pretalkohola kongresu rīkošana gan lokālā, gan 
no 1885. gada arī starptautiskā līmenī.119 Šajos kongresos ar jaunākajiem 
pētījumiem un priekšlasījumiem par alkoholisma medicīniskiem, ekono-
miskiem, vēsturiskiem u.c. aspektiem uzstājās zinātnieki un biedrību 
delegāti. Kongresos paustās atziņas un savstarpēja pieredzes apmaiņa 
guva atspoguļojumu atturības biedrību praktiskajā darbā. Piemēram, zināt- 
nieku – galvenokārt mediķu – pētījumu rezultāti kalpoja par informācijas 
avotu ceļojošo izstāžu sagatavošanā, kuru organizēšana bija viena no 
galvenajām atturības biedrību darbības formām.

Līdz Pirmajam pasaules karam Rīgā netika sarīkots neviens pretalkohola 
kongress. Vairākas reizes bija mēģinājumi šādu kongresu sarīkot. Viens no 
tādiem bija 1910. gada sākumā, kad atturības biedrības “Auseklis” un “Rīts” 
iesniedza aicinājumu Rīgas pilsētas valdei ar lūgumu ļaut Rīgā organizēt 
starptautisku pretalkohola kongresu. Šis lūgums saskanēja ar Rietumeiropas 
valstu atturības kustības darbinieku vēlmi redzēt šādu kongresu Krievijā.120 
Kongresa rīkošana netika atļauta, tādēļ tā vietā šīs biedrības vēlējās sarīkot 
atturības un arodniecisko biedrību kongresu. Tika sagatavota kongresa 
programma,121 ko izstrādāja atturības biedrības “Rīts” valde, “palīdzot 
Deglavam, Priedkalnam, Sniķerim, Kasparsonam, Daniševskim”122. Kongresu 
bija paredzēts rīkot 1910. gada vasarā apmēram vienlaikus ar Vidzemes 
antialkoholiskās biedrības rīkoto pretalkohola izstādi un Rīgā notiekošajiem 
V Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem. Iekšlietu ministrija šādu kongresu 
aizliedza noturēt.123 1914. gada vasarā atturības biedrības “Auseklis”, 
“Straume” un “Apziņa” izstrādāja atturības kongresa programmu, kam bija 
jānotiek no 1915. gada 1. līdz 4. janvārim. Kongresā bija paredzēts “aicināt 
pilsētu un pašvaldību, mācību iestāžu un biedrību priekšstāvjus, skolotājus, 
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ārstus un atsevišķus atturības darbiniekus, kā arī Rīgas strādnieku un 
demokrātijas biedrību priekšstāvjus”124. 

Pretalkohola izstādes un priekšlasījumi. Vienīgā ievērības cienīgā 
pretalkohola izstāde, kas izpelnījās Vidzemes gubernatora atļauju un 
pilsētas mēra Dž. Armisteda piedalīšanos tās atklāšanā, tika sarīkota Rīgā  
1910. gada jūnijā Rīgas meiteņu ģimnāzijas telpās. Izstādē bija plaša informācija 
par atturības kustības aktivitātēm Krievijā,125 tāpat izglītojošus stendus 
par alkohola kaitīgo iespaidu izstādīja vairākas Rīgas atturības biedrības – 
Vidzemes antialkoholiskā biedrība, “Ziemeļblāzma”, Ļaužu labklājības 
veicināšanas biedrība, Tautas atturības aizgādības komitejas, pareizticīgo 
Aleksandra Ņevska brālība, kā arī daži bezalkoholisko dzērienu ražotāji.126  
Šī izstāde reprezentēja tos centienus alkohola lietošanas ierobežošanai, kādus 
par labu atzina centrālā vara. Vietējām atturības biedrībām izstāde kalpoja 
par paraugu turpmākai darbībai, kas tās tuvinātu tādām aktivitātēm, kādas 
būtu pieņemamas centrālai varai – rīkot izstādes, priekšlasījumus, pievēršot 
uzmanību kompleksai alkohola problēmu risināšanai, ietverot medicīnas, 
ekonomikas, kultūras, izglītības un reliģijas jautājumus. Šādu kompleksu 
pieeju savā darbībā izmantoja Vidzemes antialkoholiskā biedrība, kas Rīgā 
dažādās pilsētas daļās rīkoja priekšlasījumus par tādiem jautājumiem kā 
tikumība, morāle, higiēna, kooperācija u.c.127 

Pretalkohola izstāde un priekšlasījumi tika sarīkoti laikā, kad Rīgā 
norisinājās V Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Tādā veidā abus pasākumus 
apmeklēja atbraukušie skolotāji no lauku apriņķiem. Uz to reaģēja kreiso 
uzskatu atturības biedrības, kas pretalkohola izstādē nepiedalījās, bet izteica 
protestu pret izstādes galveno organizatoru – Vidzemes antialkoholiskās 
biedrības centieniem, norādot, ka biedrība ar savu reakcionāro darbību strādā 
pretēji latviešu tautas interesēm.128 Atturības biedrība “Rīts” pat sagatavoja 
protestu, kurā tā vērsās pret Rīgā notiekošajiem Dziesmu svētkiem, norādot, 
ka “tie neesot tautas svētki, bet gan tikai ļoti niecīgas reakcionāru grupas 
dzīru un gaviļu svētki [..], kuros darbojas alkoholisko dzērienu bufete”129.

Rīgas apriņķī visaktīvāk 20. gs. sākumā darbojās Mīlgrāvja bezalkohola 
biedrība “Ziemeļblāzma”. Kopumā biedrība “Ziemeļblāzma” gadā vidēji 
rīkoja 15 dažāda satura priekšlasījumus.130 Visbiežāk priekšlasījumi notika par 
atturības jautājumiem, bioloģiju, literatūru, sabiedriskajiem un audzināšanas 
jautājumiem, ceļošanu, ģeogrāfiju, izglītību, medicīnu, mūziku, reliģiju, 
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valodu, tēlotājmākslu, teātri un zinātni.131 Šos priekšlasījumus sagatavoja un 
lasīja dažādi inteliģenti un attiecīgo nozaru eksperti – juristi, ārsti, skolotāji, 
advokāti.132

Literatūra par atturības kustību. Periodiskajos preses izdevumos nebija 
iespējams regulāri publicēt rakstus, veltītus atturības kustībai, tādēļ tās 
biedrības, kuru finansiālās iespējas to atļāva, centās pašu spēkiem sagatavot 
un iespiest rakstus speciālās brošūrās un kalendāros. Biedrība “Auseklis” bija 
vienīgā atturības biedrība, kas spēja regulāri no 1902. līdz 1915. gadam Rīgā 
izdot biedrības kalendāru. Atturības biedrība “Zilais Krusts” un evaņģēliskā 
atturības biedrība “Glābšana” vienīgās izdeva savus laikrakstus – “Visiem” 
un “Vārti” (vācu valodā ar nosaukumu “Pforte”), kas iznāca divas reizes 
mēnesī.133 Abu laikrakstu cena bija 50 kapeikas. Galvenais uzsvars laikrakstos 
tika likts uz Evaņģēlija vēsts pasludināšanu, atsaucoties uz tām Svēto Rakstu 
vietām, kas vēsta par Dieva žēlastību, Jēzus Kristus nesto grēku pestīšanas 
upuri, tostarp arī dzeršanas grēcīgumu. 

I Viskrievijas pretalkohola kongresa iespaidā latviešu valodā  
1910. gadā tika izdotas 17 brošūras, kuru autori bija ārzemju vai vietē-
jie atturības kustības darbinieki un atbalstītāji. Īpaši ražīgs 1910. gads bija 
Vidzemes antialkoholiskajai biedrībai, kas izdeva 10 brošūras kopā 42 000 
eksemplāru.134 Atturības biedrību izdoto brošūru cena svārstījās no 5 līdz 
50 kapeikām. Līdzīgi kā nosakot sarīkojumu ieejas biļešu cenu, atturības 
biedrības vēlējās noteikt tādu cenu, lai brošūras varētu atļauties iegādāties 
plašāka sabiedrība, to skaitā arī sociāli nelabvēlīgākā un trūcīgākā sabied-
rības daļa, kur alkoholisma problēma bija sevišķi bīstama. Iespējams, ka ce-
nas noteikšanu ietekmēja simboliska divu dažādu ceļu izvēle, proti – izvēle  
10 kapeikas135 nodzert krogā vai par to pašu summu iegādāties, piemēram,  
Rīgā 1907. gadā uzstājušās somu atturības un sieviešu tiesību kustības darbi-
nieces Alli Trigas Heleniusas (Helenius; 1852–1926) brošūru “Kultūras lāsts”, 
kurā skaidrota alkohola sociāli postošā ietekme, atsaucoties uz ievērojamiem 
tā laika sabiedriskiem darbiniekiem un medicīnas zinātniekiem. 

Biedrība “Ziemeļblāzma” bija vienīgā, kas regulāri no 1908. līdz  
1914. gadam publicēja gada darbības pārskatus. Šāda centība visdrīzāk 
skaidrojama ar to, ka biedrības valde mēģināja atvairīt jebkādas aizdomas un 
izvairīties no iespējamiem pārpratumiem un aizdomām par it kā anarhistisku 
darbību kreiso ideju ietekmē. Centrālās varas aizdomas, ko pastiprināja 
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biedrības biedru aktīvā darbība 1905. gada revolūcijas laikā, bija viens no 
iemesliem soda ekspedīcijai 1906. gada 21. janvārī nodedzināt biedrības 
“Ziemeļblāzma” namu.

Biedrības centās veidot arī bibliotēkas, kurās tika vākta literatūra par 
atturības kustības jautājumiem. Atsevišķu biedrību bibliotēkas, piemēram, 
biedrības “Rīts” bibliotēka, kas atradās biedrības pirmā priekšsēdētāja 
Jāņa Apiņa dzīvokļa kādā no brīvajām telpām (pieejama no plkst. 8 līdz 10 
vakarā),136 bija paredzēta biedrības biedriem. 

Biedrību kultūras dzīve

Atturības biedrības līdz ar priekšlasījumiem aktīvi organizēja arī dažādus 
pasākumus, kas veicināja kultūras līmeņa celšanu starp biedriem un 
pasākumu viesiem. Galvenās kultūras darbības formas, ko izvēlējās atturības 
biedrības, bija teātra trupas, kora un orķestra izveide, kas saturiski veidoja 
biedrību organizēto kultūras sarīkojumu izklaidējošo daļu. 

Teātris. Biedrību tapšanas laikā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā veidojās 
arī atturības biedrību teātra trupas. Visbiežāk tajās iesaistījās paši biedri un 
parasti tās vadīja kāds algots teātra režisors, piemēram, “Ausekļa” teātra 
trupu, tāpat arī biedrības tautas namu, vadīja Zeltmatis jeb Ernests Kārkliņš 
(1868–1961).137 Darbošanās teātra trupā trupu režisoriem un aktieriem varēja 
kalpot par tālākas karjeras atspērienu, kā arī iespēju gūt papildu ienākumus, 
saņemot algu par darbu. 

 Atturības biedrību teātra trupu repertuārā bija iekļauti daudzi vietējo 
latviešu un igauņu dramaturgu darbi. Līdz ar profesionālu dramaturgu lu-
gām tika arī iestudētas lugas, ko bija sagatavojuši atturības biedrību biedri.  
1909. gadā atturības biedrības “Rīts” biedri bija sagatavojuši joku lugu trīs 
cēlienos “Skolotājs Tīčmanis”.138 Atsevišķas biedrības, piemēram, “Ziemeļ-
blāzma” un “Rīts”, centās organizēt īpašus aktieru deklamācijas kursus. 

Par godu sabiedrībā atzītiem rakstniekiem Aspazijai, Rūdolfam 
Blaumanim u.c. bija organizēti īpaši vakari, kuros tika deklamēti šo autoru 
darbu fragmenti, dzeja, kā arī uzvesta luga vai noturēts orķestra koncerts. 
Šādi vakari reizēm kalpoja ar mērķi vākt līdzekļus talantīgu, bet materiāli 
trūcīgu biedru tālākai izglītošanai. Piemēram, biedrība “Apziņa” 1912. gadā 
rīkoja dramatiski literāru vakaru, vācot līdzekļus biedres – kādas Birutas 
Skujenieces tālākai izglītošanai.139 
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Saviesīgie pasākumi. Ļoti nozīmīgs darbības aspekts atturības biedrībām 
Rīgā bija veidot ar citām biedrībām konkurētspējīgus saviesīgus pasāku-
mus – koncertus, dejas un dažādus izklaidējošus pasākumus. No vienas 
puses, šādi pasākumi kvalitatīvā un saturīgi interesantā izpildījumā varēja 
nest ienākumus biedrībai sevis uzturēšanai. No otras puses, šādi pasākumi, 
kuros nebija iespējams bufetē iegādāties alkoholiskos dzērienus, kalpoja par 
uzskatāmu piemēru pasākuma apmeklētājiem, ka ir iespējams brīvo laiku 
pavadīt lietderīgi bez alkohola lietošanas. Pasākumi parasti tika rīkoti divās 
daļās: izglītojoši kulturālā daļa – priekšlasījums, teātra izrāde, koncerts – 
un saviesīgā daļa – dejas. Piemēram, 20. gs. sākumā Rīgas igauņu atturības 
biedrība centās organizēt izklaidējoša rakstura pasākumus, galvenokārt 
muzikāli literārus vakarus ar tam sekojošām dejām. 140 Biedrības saviesīgajos 
pasākumos uzstājās arī biedrības kori. Tādus centās izveidot daudzas 
atturības biedrības. Koris ļāva attīstīt un izkopt dziedāšanas prasmes, kā 
arī bija lietderīgs brīvā laika pavadīšanas veids. Līdzīgi kā teātra trupas, arī 
atturības biedrību korus vadīja algoti koru vadītāji. 

Bērnu svētki. Kopš 20. gs. sākuma Rīgā un tās apriņķī ienāca jaunas 
modernas sabiedriskas svinības, piemēram, bērnu svētki, kas atsevišķu 
biedrību izpildījumā ātri kļuva par tradīciju. Biedrība “Ziemeļblāzma” 
šādus svētkus savā namā un parkā rīkoja no 1907. gada, kas ar katru gadu 
piesaistīja arvien lielāku interesi, pieaugot gan apmeklētāju skaitam, gan 
arī to personu lokam, kas vēlējās iesaistīties šāda pasākuma organizēšanā. 
Kā rāda biedrības “Ziemeļblāzma” pārskati, katru gadu pieauga to personu 
skaits, kas ziedoja finanšu līdzekļus un nepieciešamos materiālus svētku 
norisei. Mīlgrāvja fabrikanta un biedrības “Ziemeļblāzma” goda biedra  
A. Dombrovska sabiedriskās darbības piemērs un reputācija141 veicināja 
svētku norisē iesaistīties citiem vietējiem fabrikantiem. Piemēram, 
fabrikants Andrejs Balodis 1909. gada svētkos deva par brīvu liellaivu viesu 
transportēšanai,142 bet 1914. gadā Bolderājas fabrikants Šapiro nodrošināja 
divas liellaivas.143 Savukārt viena no lielākajām Rīgas rūpnīcām gumijas 
izstrādājumu ražotājs “Provodņik” 1908. gada bērnu svētkiem bija sarūpējis 
gumijas rotaļlietas.144 Svētku norisei ziedojumus deva arī vietējie iedzīvotāji. 

Sports. Atsevišķām atturības biedrībām bija arī sporta sekcijas. 
Piemēram, Vingrošanas un sporta sekciju 1914. gadā izveidoja biedrība 
“Ziemeļblāzma”.145 Iespējams, ka to ietekmēja tā paša gada vasarā Rīgā 
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notikusī II Viskrievijas olimpiāde, kurā piedalījās labākie sportisti no visas 
Krievijas, kā arī netālu esošās vācbaltiešu sporta biedrības “Kaiserwald” 
(“Ķeizarmežs”) darbība un sporta filozofija. Sporta sacensības – spēkavīru 
un vingrošanas paraugdemonstrējumus, kuros piedalījās slavenais igauņu 
smagatlēts cīkstonis Georgs Lūrihs (Lurich; 1876–1920), 1901. gada 19. un 
26. augustā, kā arī 9. un 16. septembrī palīdzības biedrības “Jonatāns” telpās 
rīkoja Rīgas igauņu atturības biedrība.146

Izbraukumi zaļumos. Populāra darbības joma Rīgas atturības biedrībām 
bija izbraucieni ārpus pilsētas teritorijas. To rīkošanai bija nepieciešama 
attiecīgā apriņķa policijas priekšnieka atļauja. Piemēram, Rīgas igauņu 
biedrībai tika atļauts doties izbraukumā zaļumos uz Bolderāju, netālu no 
Šapiro fabrikas.147 Izbraukumos par dalības maksu piedalījās gan biedri, gan 
arī viesi. Tādas rīkot centās dažādu uzskatu paudošas atturības biedrības. 
Izbraucieni parasti notika uz Rīgas apriņķī esošajām populārām atpūtas 
vietām, piemēram, Majoriem, Sloku, Ogri, Mangaļu muižas parku, Neibādi 
(Saulkrasti), Bolderāju u.c. Pasākumus biedrības centās rīkot izklaidējoši 
izglītojošā garā, kur bez joku dziesmām un bufetes tika mēģināts aicināt 
lektoru par kādu sabiedrībā aktuālu tēmu. 

Biedrību sociālais darbs Rīgā

Būtiska joma, kurā aktīvi centās darboties atturības biedrības, bija dažādas 
sociālas aktivitātes ar mērķi uzlabot sabiedrības sadzīves apstākļus. Viena 
no aktīvākajām biedrībām, kuras darbība bija vērsta uz dažādu sociālu 
jautājumu risināšanu, bija Ļaužu labklājības veicināšanas biedrība. Tās 
darbības lauks neaprobežojās ar cīņu pret alkoholismu, bet arī pret dzimuma 
slimībām un tuberkulozi. Viens no tās uzdevumiem bija gādāt par sabiedrisko 
ēdināšanu.148 Biedrība centās panākt, lai mācību iestādēs meitenēm tiktu 
pasniegta mājturība, kā arī gādāt par mazdārziņu iekārtošanu strādniekiem, 
kur viņi varētu pavadīt brīvo laiku un vienlaikus apgādāt sevi ar pārtikas 
produktiem.149

Sabiedriskā ēdināšana. Lielais krogu u. tml. iestāžu skaits Rīgā izveidoja 
situāciju, kas radīja pieprasījumu pēc alternatīvām. Atturības biedrība “Rīts” 
kādā valdes sēdē pauda atbalstu rast alternatīvu krogam “laikā, kad apkārt 
uz katra stūra rēgojās kabaki”150. Lielākās atturības biedrības centās izveidot 
tā sauktās tējnīcas, kas vienlaikus kalpoja gan kā sabiedriskās ēdināšanas 
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iestādes, kurās netika tirgoti alkoholiskie dzērieni, gan arī kā sabiedriskas 
vietas, kur tika noturēti atturības ideju priekšlasījumi. Īpaši svarīgi bija 
tējnīcas izveidot tādā vidē, kur alkohola lietošanas problēma varēja būt īpaši 
akūta. 1901. gadā Rīgā pilsētas Tautas atturības aizgādības komiteja iekārtoja 
trīs tējnīcas pilsētas industriālajās priekšpilsētās – Iļģuciemā un Maskavas 
forštatē (Dinaburgas ielā 17 un pie Kuzņecova fabrikas).151 Rīgas apriņķī 
līdz 1901. gada beigām arī tika izveidotas trīs tējnīcas – Bolderājā, Slokā 
un Štokmaņos.152 Tējnīcas, kā norādīts komiteju darbības pārskatos, vairāk 
darbojās kā sabiedriskās ēdināšanas iestādes. Piemēram, Iļģuciemā 1903. 
gadā tējnīcu bija apmeklējuši 67 572 cilvēki un no produktu tirdzniecības 
ieņemti 2142,74 rubļi.153 Pārskatā norādīts, ka Iļģuciema strādnieki pieraduši 
dzert alu, kas pieejams apkārt esošajās daudzajās alus bodītēs, kur alus 
pieejams arī uz kredīta. Norādīts, ka tējnīca varētu plaukt tad, ja tā taps 
līdzīga tautas klubam. Norādīts uz vietējā alkohola tirgotāja Šindlera 
aktivitātēm, kurš uzcēlis divstāvu mūra namu ar skatuvi, dārzu, deju zāli, 
biljardu un alkoholisko dzērienu bufeti.154 1903. gadā Rīgas pilsētas Tautas 
atturības aizgādības komiteja savā pārskatā norādīja, ka komitejas centienus 
iekārtot tējnīcas vietējie fabrikanti un rūpnieki neatbalsta nedz finansiāli, 
nedz morāli. 155

Līdzās Tautas atturības aizgādības komiteju izveidotām tējnīcām Rīgā 
darbojās vairākas atturības biedrību uzturētas tējnīcas. Pie vienas no 
lielākajām Rīgas rūpnīcām “Fēnikss” tējnīcu bija izveidojusi atturības biedrība 
“Auseklis”,156 Jelgavas ielā 12 tējnīcu bija iekārtojusi Vidzemes antialkohliskā 
biedrība.157 Tapāt tējnīcu bija iekārtojusi atturības biedrība “Apziņa”. 
Organizatorisku iemeslu dēļ tējnīcu neizdevās izveidot biedrībai “Rīts”, 
kas bija iecerējusi 1910. gada pavasarī kopā ar biedrību “Auseklis” iekārtot 
tējnīcu, ēdienu namu un lasāmo galdu.158 Evaņģēliskā atturības biedrība 
“Glābšana” bija vienīgā atturības biedrība, kas iekārtoja Rīgā patversmi, kurā 
tika ārstēti arī no alkoholisma sirgstošie.159 Patversmē dzīvojošos pēc viņu 
atlabšanas biedrība centās iesaistīt savā darbībā – palīdzēt darbā patversmē 
vai biedrības izveidotajā malkas skaldītavā,160 kā arī izplatīt reliģiska satura 
brošūras par alkohola kaitīgo ietekmi.161 Atturības biedrībās esošajiem 
bezdarbniekiem šīs biedrības sarīkojumi bija bez ieejas maksas. Atsevišķas 
biedrības, piemēram, “Rīts”, centās savus biedrus – bezdarbniekus iesaistīt 
biedrības pasākumu organizēšanā. 1910. gada 2. marta biedrības valdes sēdē 
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Evaņģēliskās atturības biedrības “Glābšana” iesniegums 
Rīgas pilsētas Policijas pārvaldes 1. pilsētas daļas 1. iecirkņa 
pristavam par biedrības gada kopsapulces norises kārtību. 

1911. gada 16. marts. LVVA, 3019. f., 1. apr., 261. l., 27. lp.
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biedrības priekšsēdētājs pārmeta valdei, ka “biedrības līdzekļi tiek tērēti 
pārmērīgās un nepelnītās algās [..] un nepieciešams priekšroku dot tiem 
bezdarbniekiem, kuri būtu spējīgi veikt darbu”.162 

Dāmu komitejas. Dāmu komitejas darbojās vien atsevišķās Rīgas 
atturības biedrībās – “Auseklis”,163 “Ziemeļblāzma”164 un “Rīts”.165 Tas tādēļ, 
ka sieviešu līdzdalība atturības biedrību darbībā bija krietni mazāka nekā 
vīriešu, tomēr tieši biedrībā esošās sievietes nereti darbojās aktīvāk nekā 
vīrieši. Dāmu komiteju uzdevumi bija saimnieciska rakstura, piemēram, 
pasākumos uzraudzīt vai vadīt biedrības bufeti. Biedrības “Ziemeļblāzma” 
dāmu komiteja 1903. gada novembrī – tātad vēl pirms Iekšlietu ministrija 
bija apstiprinājusi biedrības statūtus – sarīkoja loteriju jeb “mantu bazāru”, 
lai gūtu papildu līdzekļus jaunā nama celtniecībai. Loterija biedrības kasē 
ienesa 1955,82 rubļus.166 Tējnīcas izveidei biedrības “Auseklis” dāmu 
komiteja savāca 300 rubļus, kas 1900. gadā tika noguldīti Rīgas krājaizdevu 
sabiedrībā.167 Biedrības centās iesaistīt sievietes atturības kustībā, izdodot 
īpašas brošūras, kurās bija norādīta alkohola lietošanas negatīvā ietekme uz 
veselību, mājas dzīvi un pēcnācēju veselību. Piemēram, G. fon Bunges darbā 
“Izvirtības avoti” norādīts uz sakarībām starp žūpošanu un bērna zīdīšanas 
nespēju, kas “nodrošina hronisku saģiftēšanos ar alkoholu”168. Dāmu 
komitejas organizēja dažādus mājturības kursus sievietēm un meitenēm. 
Iespēja darboties šādā komitejā ļāva sievietēm ārpus mājas un darba vides 
iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, kā arī gūt jaunas prasmes un zināšanas mājas 
dzīves labākai uzturēšanai.

Ieskats sabiedrības attieksmē

Pirmās atturības biedrības kā jauna parādība sabiedriskajā un kultūras 
vidē radīja plašu sabiedrības interesi. Par to liecina biedrību izdevumos 
paustā sabiedrības reakcija uz pirmo atturības biedrību “Auseklis” un “Saule” 
rīkotajiem pasākumiem: “..žūpu ķengājumus ļaudis ieskata it kā reklāmas 
un bariem dodas sātībnieku izrīkojumos tos izmēģināt un pārbaudīt, vai tie 
ir labi.” 169 Kaut gan šajā gadījumā citēts biedrības “Saule” biedra grāmatu 
tirgotāja un izdevēja Gotlība Augusta Mieža literārs sacerējums, tomēr 
jāuzsver, ka sabiedrības interesi raksturo laikabiedrs. Tas norāda uz atturības 
kustības idejām kā savdabīgu īslaicīgu modes iezīmi sabiedrībā. 
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1914. gadā sākumā ar vairāku latviešu laikrakstu palīdzību lasītājiem 
bija iespēja aizpildīt īpašu atturības anketu. Tajā bija jānorāda, vai persona 
atbalsta: 1) neaprobežotu stipro alkoholisko dzērienu lietošanu; 2) mērenu 
stipro dzērienu lietošanu; 3) pilnīgu atturēšanos no alkoholiskajiem 
dzērieniem. Anketas mērķis bija noskaidrot, cik atturībnieku ir starp 
latviešiem Vidzemes, Kurzemes, Vitebskas, kā arī Iekškrievijas guberņās. 
Līdzīgas anketas 20. gs. sākumā tika aizpildītas arī Eiropas valstīs. Rīgā 
un tās apriņķī par atturībniekiem sevi atzina 5884 cilvēki – 3244 vīrieši un  
2640 sievietes, no tiem Rīgā 2305 vīrieši un 1927 sievietes, Rīgas apriņķī 
939 vīrieši un 713 sievietes.170 Savukārt “piedalīties sistemātiskā žūpības 
apkarošanā” gatavi bija 3223 cilvēki – Rīgā 2491, Rīgas apriņķī 732.171 Par 
šo skaitu iepriecināta bija Vidzemes antialkoholiskā biedrība.172 Tādējādi 
tika atzinīgi vērtēti atturības kustības rezultāti un perspektīvas Rīgā un tās 
apriņķī. 

19. gs. beigās, ņemot vērā smagos darba un sadzīves apstākļus, kā arī 
ierobežotās iespējas tos kardināli mainīt, strādnieks varēja justies noteicējs 
pār savu laiku un finansēm krogā, traktierī vai tamlīdzīgā iestādē. Līdz ar 
to sabiedrības izpratnē atturības idejām bija jānodrošina taustāms labums 
jeb alternatīva alkohola lietošanai ikdienas dzīvē. Šāda praktiska pieeja 
atturības kustības idejām, kā arī atturības biedrību darbam kopumā raksturo 
sabiedrības attieksmi. 

Secinājumi

Atturības biedrību izveide 19. gs. bija sabiedrības reakcija uz tajā pastā-
vošo alkohola lietošanas ieradumu sociālajām sekām – nabadzību, veselības 
problēmām, noziedzību u.c. Atturības kustība bija starptautiska kustība, 
kas piedāvāja risināt alkohola lietošanas radītās sociāla rakstura problēmas. 
Mijiedarbojoties ar citām laikmeta modernām ideju kustībām – sociālismu, 
nacionālismu, feminismu, atturības kustības pamatojumam veidojās dažādi 
aspekti, kas priekšplānā izvirzīja konkrētus jautājumus, kas jārisina sabied-
rības dzīves apstākļu uzlabošanai. ASV un Eiropas valstis sāka veidot savu 
alkohola lietošanas ierobežojumu politiku, kas Krievijas impērijas gadījumā 
īsti nesaskanēja ar tiem atturības kustības darbības principiem, kas tika īste-
noti praksē Eiropas zemēs.
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19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Rīgai kā industriālai un modernai 
pilsētai bija raksturīgas daudzas sociāla rakstura problēmas, starp kurām 
alkoholisko dzērienu patēriņš bija viena no būtiskākajām. Pirmās atturības 
biedrības Rīgā un tās apriņķī izveidojās laikā, kad Krievijā vēl nepastāvēja 
degvīna tirdzniecības monopols, kā arī vēl nebija noformulēta skaidra valsts 
attieksme, kā būtu jāierobežo sabiedrības alkohola lietošanas apjomi. Līdz 
ar to pirmās atturības biedrības, neraugoties uz to, ka tām bija atšķirīgi 
idejiski pamatojumi, veidojās Eiropas zemju atturības kustības – galvenokārt 
Centrāleiropas zemju Vācijas un Šveices – ietekmē. Līdz ar Tautas atturības 
aizgādības komiteju izveidi Krievijas impērijas guberņās un apriņķos 
veidojās darbības formās līdzīga, bet idejiski atšķirīga pieeja cīņā pret 
alkohola lietošanu sabiedrībā. Proti, valsts ekonomisko interešu iespaidā 
pilnīgs alkoholisko dzērienu aizliegums, kā to vēlējās atturības biedrības, 
tika atzīts par neiespējamu.

Atturības biedrības veidojās Rīgas priekšpilsētās, galvenokārt vietās, kur 
vairākums iedzīvotāju bija latvieši – Pārdaugavā un Pēterburgas Ārrīgā. 
Atturības biedrību darbībā iesaistījās pilsētā un tās apriņķī dzīvojošas 
tautības – latvieši, vācieši, igauņi, lietuvieši, krievi. Kaut arī dažādām tautām 
Rīgā bija kopēja apziņa par to, ka alkohola lietošanas ieradumi sabiedrībā ir 
radījuši daudzas problēmas, tomēr tautu atšķirīgie sociālie, ekonomiskie un 
tiesiskie apstākļi veidoja atšķirīgu attieksmi, kā problēmas risināt. Vāciešu 
apziņā alkohola problēmai nebija nedz šķiriski, nedz etniski kritēriji, un 
viņu atturības organizācijas centās darboties visas sabiedrības interesēs. 
Latviešu, igauņu un lietuviešu atturības biedrības veidojās par nacionāli un 
demokrātiski orientētām kultūru un izglītību veicinošām organizācijām, kas 
centās risināt aktuālos sabiedriskos jautājumus Rīgā un tās apriņķī, uzmanību 
pievēršot alkohola lietošanas ieradumiem sabiedrībā. 

Īstenojot izglītojošu darbību – rīkojot priekšlasījumus, organizējot 
kongresus, sapulces un ceļojošas izstādes, kā arī izdodot atturības ideju 
paudošu literatūru, atturības biedrības centās veicināt izpratnes veidošanos 
sabiedrībā par alkohola kaitīgo ietekmi. Biedrības mēģināja veidot jaunu 
sabiedrisku apziņu par alkohola lietošanu, vēršoties pret sabiedrībā 
pastāvošiem alkohola lietošanas ieradumiem. Vienlaikus biedrību uzturētā 
kultūras dzīve bija organizēta tā, lai varētu apmierināt sabiedrības 
pieprasījumu pēc iespējām celt izglītības līmeni un pašapliecināšanās. Pretēji 
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citām saviesīgi izglītojoša rakstura biedrībām atturības biedrības vērsās pret 
alkoholisko dzērienu lietošanu un slavināšanu, pievēršot uzmanību alkohola 
problēmas cēloņiem. Biedrības centās radināt sabiedrību pie apziņas, ka 
brīvo laiku var aizpildīt saturīgi, bez alkohola lietošanas. Atturības biedrību 
darbībai Rīgā un tās apriņķī kopumā bija būtisks ieguldījums centienos 
veicināt sabiedrības izglītības un kultūras izaugsmi.
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Guntis Vāveris 

tätigkeit der abstinenzvereine in riga und 
im rigaer kreis 1891–1914

In der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
verbreiteten sich in den USA, vor allem aber in den protestantischen 
Ländern Europas die Ideen der Abstinenzbewegung. Infolge dessen traten 
Änderungen in der Einstellung der Öffentlichkeit zum Alkoholgebrauch im 
Alltag auf, Alkohol wurde als Ursache großen sozialen und gesundheitlichen 
Elends sowie des sittlichen Verfalls der Bevölkerung erkannt. Infolge der 
Verbreitung der Mäßigkeitsbestrebungen wurden lokale und internationale 
Abstinenzvereine gegründet. Ihre Tätigkeit war auf eine moderne, zeitgemäße 
Lösung der Alkoholprobleme gerichtet. Seit den 1920/30er Jahren setzte 
sich allmählich in verschiedenen Staaten aus sozialen und wirtschaftlichen 
Gründen eine Politik zur Kontrolle des Alkoholgebrauchs durch.

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Riga 
rasch zu einer führenden Industriestadt im Russischen Reich. Neben dem 
schnellen Wachstum der Stadt – sowohl wirtschaftlich, als auch räumlich, 
entstanden auch zahlreiche soziale Probleme, darunter auch das Problem des 
Alkoholismus. Unter dem Einfluss der Mäßigkeitsbestrebungen in Europa 
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wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert in Riga und im Rigaer Kreis die 
ersten Abstinenzvereine gegründet. 

Im vorliegenden Artikel wird ein bisher akademisch wenig erforschtes 
Thema behandelt, und zwar, die Tätigkeit der Abstinenzvereine und das 
Umfeld ihrer Arbeit in Riga, wo diese Vereine verschiedenen Einschränkungen 
ausgesetzt waren, da die regierenden Institutionen andere Ansichten zur 
Lösung der durch den Alkohol verursachten  sozialen Probleme vertraten.

Die ersten Abstinenzvereine entstanden in Riga und im Rigaer Kreis zur 
Zeit, da in Russland noch kein Staatsmonopol für den Alkoholhandel bestand; 
es gab auch keine genau formulierte Politik des Staates zur Begrenzung des 
Alkoholkonsums. Deshalb stand die Tätigkeit der ersten Abstinenzvereine, 
ungeachtet dessen, dass ihre weltanschaulichen Grundlagen unterschiedlich 
waren, unter dem Einfluss europäischer – vor allem mitteleuropäischer – 
deutscher und schweizerischer – Abstinenzbewegungen. Mit der Gründung 
der Komitees zur Volksabstinenz setzte sich in den Gouvernements und 
Kreisen des Russischen Reichs die Abstinenzbewegung durch, die ähnliche 
Tätigkeitsformen wie die europäische benutze, obwohl sie ideologisch 
unterschiedlich von dieser war. Um die wirtschaftlichen Interessen des 
Staates zu verteidigen, wurde in Russland ein totales Alkoholverbot, wie es 
die  Abstinenzvereine wünschten, als unmöglich erkannt.

Durch aufklärerische und kulturelle Veranstaltungen (Vorlesungen, Aus-
stellungen, Theateraufführungen, Unterhaltungsveranstaltungen, Ausflüge 
etc.) versuchten die Abstinenzvereine ihre Mitmenschen über die schädliche 
Wirkung des Alkohols aufzuklären und ihnen ins Bewusstsein zu bringen, 
dass die Freizeit inhaltlich reich und ohne Alkohol zu veranstalten ist. Die 
Abstinenzvereine in Riga und im Rigaer Kreis hatten große Verdienste um 
die Förderung der Bildung und Kultur der Bevölkerung.

Schlüsselwörter: Riga am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
Rigaer Kreis, Alkoholismus, Abstinenzbewegung, Abstinenzvereine, Komi-
tees zur Volksabstinenz.
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