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vēsture
Ineta Didrihsone-Tomaševska

gādība par rīdzinieku veselību – ieskats 
rīgas pilsētas veselības pārvaldes 

vēsturē, 1919.–1944. gads
Rakstā padziļināta uzmanība veltīta vienai no Rīgas pilsētas valdes nodaļām – Veselības 
pārvaldei – un tās administratīvajai vēsturei. 20. gs. 20. un 30. gados Veselības pārvaldes 
un tās priekšteces Sanitārās un Slimnīcu nodaļas darbinieki bija atbildīgi par rīdzinieku 
veselību. Praksē tas izpaudās kā pilsētas ārstniecības iestāžu uzturēšana un labiekārtošana un 
medicīnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotāju sociālajiem slāņiem. 
Tāpat pārvaldes struktūrvienības rūpējās par kvalitatīvu sanitāro apstākļu nodrošināšanu, 
sistemātiski veicot kontroles pilsētas pārtikas preču ražotnēs un tirdzniecības vietās,  
iebraucamajās vietās, kafejnīcās, mājlopu kūtīs, dzīvokļos, apsekojot pilsētas ūdensvada tīklu 
un kanalizācijas sistēmu, veicot uzlabojumus atkritumu apsaimniekošanā, nodrošinot publisko 
pirtu un peldvietu darbību, veicot klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, apkarojot infekcijas 
slimību izplatību un nodrošinot regulāras skolēnu veselības stāvokļa pārbaudes un zobārsta 
pakalpojumus, kā arī veicot sabiedrības izglītošanu higiēnas jautājumos. Noslēgumā sniegts 
pārskats par dokumentiem, kas atspoguļo Veselības pārvaldes un ar to saistīto iestāžu darbību. 
Atslēgvārdi: aptieka, ātrā ārsta palīdzība, dezinfekcija, dokumenti, epidemioloģiskā nodaļa, 
kontrole, kontrolstacija, laboratorija, sanitārā daļa, sanitārais transports, skolu higiēnas nodaļa, 
slimnīcas, Veselības nodaļa, Veselības pārvalde, Veselības valde, veterinārā nodaļa.

Rīgas pašvaldība pēc Pirmā pasaules kara

Tuvojoties Pirmā pasaules kara noslēgumam un 1917.–1918. gadā sabrūkot 
Vācijai un Krievijas impērijai, latviešu tautai pirmo reizi vēsturē radās iespēja 
nodibināt patstāvīgu valsti – Latvijas Republiku. Līdzās valsts veidošanas 
procesam notika arī pilsētu pašvaldību darbības pārņemšana no vācu varas 
izveidotajām iestādēm un jaunu organizēšana.

1918. gada 30. novembrī, sanākot politisko partiju, sabiedrisko organizāciju 
un minoritāšu pārstāvjiem, notika Rīgas pagaidu domes pirmā sēde, tomēr 
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pilsētas valdes sastāvu tajā vēl neievēlēja. Nākamajās sēdēs, kas risinājās 
3. un 5. decembrī, domes pārstāvji ievēlēja pilsētas valdes sastāvu – Rīgas 
pilsētas galvu, pilsētas galvas biedrus un 10 valdes locekļus. Par pilsētas 
galvu ievēlēja juristu Gustavu Zemgalu, bet par viņa biedriem – ārstus 
Paulu Kalniņu un Leo Berkholcu. 1 Nodibināja 11 pilsētas valdes komisijas 
jeb valdes – darba, pārtikas, sanitāro, slimnieku, sociālās apgādības, skolu, 
būvvaldi, rīcības, gruntsgabalu, finanšu un muižu un mežu valdi – un ievēlēja 
to priekšniekus.2 Savukārt pilsētas galvas pārziņā palika kara klausības 
komisija, statistikas komisija, monētu kabinets, pilsētas muzejs, teātri un 
baznīcas.3 16. decembra valdes sēdē bija nolemts izplatīt paziņojumu visām 
nodaļām, ka latviešu valoda ir galvenā darba valoda un ka “pie ierēdņu 
pieņemšanas ir obligatoriska latviešu valodas prašana i mutiski, i rakstiski”.4

Diemžēl Rīgas pilsētas pagaidu domes un pilsētas valdes iesākto darbību 
gadumijā pārtrauca karadarbības atsākšanās Latvijas teritorijā, un lielākā 
daļa domnieku kopā ar Latvijas Pagaidu valdību bija spiesta doties uz 
Liepāju. Latvijas Republikas attīstību tās sākumposmā uz laiku pārmāca 
lielinieku diktatūras valsts – Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika ar 
P. Stučku priekšgalā.5 Rīgā jaunā vara ieradās 1919. gada 3. janvārī, kad 
tās ielās iesoļoja sarkano strēlnieku vienības un lielinieku partijas pārstāvji 
izveidoja pilsētas pārņemšanas komisiju. Pārņemšanas komisija paziņoja par 
1918. gada decembrī sastādītās domes atcelšanu, un pilsētas saimniecības 
pārvaldi pārņēma Rīgas Strādnieku deputātu padome un R. Endrupa vadītā 
izpildkomiteja. 1919. gada janvāra beigās izpildkomitejā darbojās 16–17 
nodaļas – administratīvā, darba, pārtikas, rūpniecības, dzīvokļu, sociālās 
apgādāšanas, izglītības u.c.6 

1919. gada 22. maijā Rīga uz neilgu laiku nonāca Baltijas landesvēra 
un vācu dzelzsdivīzijas rokās. Jūnijā pilsētā tika izsludināts aplenkuma 
stāvoklis. Baltvācu elite ieņēma amatus pilsētas pārvaldē, bet visu sabiedrisko 
un politisko dzīvi reglamentēja landesvēra virsštābs. Par pilsētas militāro 
gubernatoru iecēla vācu majoru S. fon Arnimu, bet civilo pārvaldi vadīja 
baltvācietis V. Puzuls.7

Pēc sakāves Cēsu kaujās un Sabiedroto pārstāvju pieprasītā pamiera 
noslēgšanas Strazdumuižā 3. jūlijā starp vācu un igauņu-latviešu pusēm 
visam Vācijas karaspēkam līdz 5. jūlija vakaram bija jāpamet Rīgas pilsētas 
teritorija. Dienvidlatvijas brigādes komandieris pulkvedis J. Balodis 4. jūlijā 
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deva rīkojumu sasaukt 1918. gada novembrī izveidoto Rīgas pilsētas domi. 
Dienu vēlāk Rīgas pagaidu militārgubernatora angļu pulkveža E. Daulija, 
Amerikas Palīdzības administrācijas pārtikas misijas priekšnieka majora   
Dž. Felkera un civilgubernatora angļu pulkveža S. Talentsa klātbūtnē uz 
pirmo atjaunoto Rīgas pilsētas domes sēdi ieradās 78 domnieki. Ar 72 balsīm 
“par” par pilsētas galvu atkārtoti ievēlēja G. Zemgalu, bet par viņa biedriem – 
skolotāju K. Dēķenu un inženieri O. Fleišeru. Tāpat tika ievēlēta pilsētas valde 
deviņu locekļu sastāvā.8 Nākamajās sēdēs 18. un 21. jūlijā domes pārstāvji 
izraudzījās pilsētas valdes komisijas (valdes) – sociālās apgādības, sanitāro, 
slimnīcu, imobiliju, muižu un mežu, rīcības, finanšu, darba, būvju, kultūras, 
skolas un pārtikas komisijas, kuras vēlāk pārdēvēja par nodaļām. Ievēlēja arī 
komisiju pilsētas vēlēšanu sagatavošanai.9 

Rīgas pašvaldības varu pārstāvēja dome, pilsētas valde un revīzijas komisija. 
Ievērojot Latvijas Tautas padomes 1919. gada 18. augusta izdotos “Pagaidu 
noteikumus par pilsētu domnieku vēlēšanām”, Rīgas pilsētas pirmās oficiālās 
domes vēlēšanas notika 1920. gada janvārī. Jaunā dome ievēlēja priekšsēdētāju 
un pilsētas valdi. Pilsētas galvas pārraudzītās valdes tiešā pārziņā atradās 
visi pašvaldībām definētie uzdevumi. Pilsētas atsevišķas saimnieciskās 
funkcijas un uzņēmumus pārvaldīja īpašas pilsētas valdes nodaļas. Sākotnēji 
bija 12 nodaļas, bet 1921. gadā to skaitu samazināja līdz deviņām – Finanšu, 
Nekustamu īpašumu, Būvju, Darba, Izglītības, Pilsētas uzņēmumu, Sociālās 
apgādības, Veselības un Tirdzniecības nodaļa.10 Katru nodaļu vadīja pilsētas 
valdes loceklis, savā darbībā ievērojot saistošos likumus, valdes izstrādātos 
darba kārtības noteikumus un speciāli katrai nodaļai sastādītās instrukcijas. 
Katras nodaļas kompetenču ietvaros izpildvara piederēja tās vadītājam, 
bet padomdevējas un daļēji arī izpildorgāna funkcijas veica pilsētas domes 
ievēlētas īpašas komisijas.11 Līdzās pilsētas valdes nodaļām darbojās arī 
Dzimtsarakstu nodaļa, Īres valde un Bāriņtiesa,12 lai gan pēdējā tiesiski bija 
pakļauta Tieslietu ministrijai. Savukārt pilsētas pašvaldība bija pakļauta 
Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departamentam, un svarīgākajiem domes 
lēmumiem bija nepieciešams iegūt akceptu no iekšlietu ministra.13 

Slimnīcu un Sanitārās nodaļas darbība, 1919.–1921. gads

No 1915. gada līdz pat 1920. gada janvāra beigām Latvijas teritoriju 
postīja kari un dažādu valstu armijas – cara, vācu, Padomju Krievijas armija 
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un Bermonta karaspēks. Viss noslēdzās ar karadarbību Latgalē, bet, kad  
1920. gada 1. februārī arī tur aktīvā karadarbība beidzās, Latvijas teritorija bija 
tā izpostīta, ka nekas neatgādināja laiku, kad Latvija bija trešais ekonomiski 
attīstītākais reģions Krievijas impērijā.14

Pirmais pasaules karš nopietni iespaidoja arī sociālo, ekonomisko un 
sanitāro situāciju Rīgā, ko vēl vairāk padziļināja dažādas epidēmijas, bads un 
bēgļu masas. Kā minējis Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas direktors J. Nīmanis, 
tad 1918. gadā Latvijas valsts Rīgu pārņēma visnelabvēlīgākajos apstākļos, 
un pilsētas pašvaldībai ar medicīniskiem, sanitāriem un citiem līdzekļiem 
bija jānospiež augstais mirstības koeficients, jāapkaro epidēmijas, jāuzlabo 
iedzīvotāju veselības stāvoklis un jāpaceļ dzimstības koeficients.15

Minēto uzdevumu pašvaldība deleģēja vienai no pilsētas valdes nodaļām – 
Veselības nodaļai. To nodibināja 1921. gada 4. oktobrī, apvienojot divas 
pastāvīgas pilsētas valdes nodaļas – Slimnīcu un Sanitāro nodaļu.16 Par 
abu Veselības nodaļas priekšgājēju dibināšanas brīdi uzskatāms 1918. gada  
14. decembris, kad Rīgas pilsētas pagaidu valde izdeva rīkojumu par 
11 pilsētas komisiju nodibināšanu. To vidu bija minētas arī Sanitārā jeb 
Sanitātes valde un Slimnieku valde. Slimnieku valdes pakļautībā bija 
paredzēts izveidot trīs nodaļas – slimnīcu, ātrā ārsta palīdzības nodaļu un 
nelaimes gadījumu stacijas. Savukārt Sanitārās valdes struktūrdaļas veidotu 
sanitārā un veterinārlietu nodaļa, lopkautuve, gaļas un piena kontroles 
nodaļa, dezinfekcijas iestāde, līķu nams, pilsētas pirtis, asenizācijas un ateju 
vietu nodaļa un ielu aptīrīšanas nodaļa.17 Jāatzīmē, ka abu jaunizveidoto 
valžu struktūrvienības un uzdevumi lielā mērā bija identiski iestādēm vācu 
okupācijas laikā – Rīgas pilsētas Slimnīcu valdei un Rīgas pilsētas Sanitārajai 
policijai.18 Ilgi jaunizveidotās iestādes nepaspēja darboties, jo, kā jau minēts, 
1919. gada sākumā Latvijas teritorijā atsākās karadarbība un institūciju 
darbību pārveidoja atbilstoši iekarotāju vajadzībām. Rīgas pilsētā lielinieki 
ienāca 1919. gada sākumā, un pilsētas saimniecības pārvaldi pārņēma 
Rīgas strādnieku deputātu padome un tās izpildkomiteja. Janvāra beigās 
izpildkomitejā darbojās 16–17 jaunizveidotas nodaļas, to vidū arī apvienotā 
slimnīcu un sanitārā nodaļa, ko vēlāk pārdēvēja par Tautas veselības nodaļu.19 

Kad 1919. gada jūlija sākumā Rīga bija atbrīvota no ienaidnieku spēkiem, 
sākās nopietna organizatoriski saimnieciskā darbība. 18. jūlija Rīgas pilsētas 
domes sēdē notika pilsētas valdes locekļu pārvēlēšana un jauna komisiju 
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sastāva iecelšana, to vidū izraudzīja arī Sanitārās komisijas (nodaļa) un 
Slimnīcu komisijas (nodaļa) sastāvu, katrā ievēlot septiņus locekļus. Sanitārajā 
komisijā ievēlēja Dr. Baronu, Dr. Matveju, Dr. Engelmani, Dr. Adelheimu,  
Dr. Pusirevsku, Dr. Eliasbergu un Klāru Kalniņu. Slimnīcu komisijā – 
provizoru Pusbardnieku, Dr. P. Kalniņu, J. Vītolu, Dr. Nolli, prof. Heincu, 
zobārstu F. Mierkalnu un Dr. K. Hibšmani.20 Abu nodaļu darbinieki bija jau 
sākuši strādāt ātrāk, 11.–14. jūlijā. Tā Rīgas pilsētas Sanitārā nodaļa 1919. 
gada 11. jūlijā izsniedza pilnvaru galvenajam sanitārārstam Dr. K. Brekeram 
(Broeckers) pārņemt no Rīgas policijas Tikumības nodaļas (Tikumības policija) 
inventāru.21 Savukārt Slimnīcu nodaļa 14. jūlijā visu pilsētas slimnīcu 
pārstāvjiem izsūtīja telegrammu nr. 10 ar lūgumu iesniegt nodaļas slimnīcās 
strādājošo ārstu sarakstus.22 Visticamāk, abas nodaļas darbību uzsākušas 
vienlaikus – vismaz 10. jūlijā, t.i., divas dienas pēc Pagaidu valdības 
atgriešanās Rīgā.  Turklāt abu nodaļu administrāciju telpas atradās vienviet – 
vispirms Vaļņu ielā 2, bet no 1919. gada 30. augusta – Šķūņu ielā 11.23

Pilsētas pašvaldības vārdā abu iestāžu darbinieki atbildēja par pilsētnieku 
veselības aprūpi, sanitāro un higiēnisko apstākļu nodrošināšanu un uzla-
bošanu. Slimnīcu nodaļa pārraudzīja visas pilsētas ārstniecības iestādes –  
1. un 2. slimnīcu, Bērnu slimnīcu, Sarkankalna slimnīcu, leprozoriju (1921. g. 
rudenī to nodeva valstij),24 ambulances, aptiekas un medikamentu noliktavu.25 
Savukārt Sanitārās nodaļas kompetencē atradās pilsētas sanitārā stāvokļa 
uzraudzība, un šīs funkcijas Sanitārās nodaļas administratīvā nozare bija 
deleģējusi tās apakšnodaļām – sanitārajai, veterinārajai, dezinfekcijas un 
skolu higiēnas nozarei, kā arī laboratorijai un kontrolstacijai–ambulancei.26 

Lai nodrošinātu medikamentu un pārsienamo līdzekļu centralizētu 
apgādi pilsētas slimnīcās un citās valdes nodaļās, 1919. gadā nodibināja 
pilsētas ārstniecības līdzekļu noliktavu. Gadu vēlāk, 1920. gada 20. augustā, 
to apvienoja ar jaunatvērto pilsētas aptieku un pārdēvēja par Rīgas pilsētas 
aptieku. Pilsētas aptiekas darbinieki medikamentus izsniedza pret receptēm 
un par pazeminātām cenām tos saņēma slimo kases, valsts un pilsētas iestādes 
ar 20 % atlaidi, bet privātpersonas ar 10% atlaidi. Savukārt pilsētas slimnīcām 
nepieciešamos medikamentus aptieka piegādāja par iepirkuma cenām.27

Valsts pastāvēšanas pirmajos gados iestādes strādāja, lai uzlabotu pilsētas 
sanitāros apstākļus un sakārtotu medicīnisko aprūpi. Darāmā bija daudz, 
jo 1919. gadā pārņemtās slimnīcas bija nolaistas un to ēku, medicīniskā 
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un saimnieciskā inventāra atjaunošanā bija jāiegulda milzīgi līdzekļi, 
kas pirmajos pēckara gados pilsētai trūka. Turklāt, veicot aprēķinus par 
parādiem, kas iepriekšējos gados izveidojušies, par pilsētas līdzekļiem 
ārstējot tā sauktos nerīdziniekus, konstatēts, ka no 1917. jūnija līdz  
1919. gada novembrim pilsēta iztērējusi ievērojamu naudas summu – 
5 998 764 32 Latvijas rubļus.28 Šajos gados pilsētas ārstniecības iestādēs bija 
ārstēti gan lielinieku, gan Latvijas armijas karavīri, kā arī Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Krievijas un Vācijas pilsoņi. 1919. gada decembrī līdzekļu trūkuma 
dēļ pilsētai nācās slēgt 2. pilsētas slimnīcu.29 Uz laiku, kad sāka atgriezties 
kara bēgļi, 2. slimnīcas teritorijā 1920. gada martā ierīkoja pagaidu slimnīcu 
bēgļiem, kas bija saslimuši ar tā sauktajām lipīgajām slimībām. Tā paša gada 
17. novembrī pagaidu slimnīcu 2. slimnīcas teritorijā slēdza.30 Slimnīcas 
ēku un inventāra apsargāšanai Slimnīcu nodaļa algoja piecus darbiniekus – 
slimnīcas pārzini, trīs naktssargus un vienu dienas sargu.31

Veselības nodaļa, 1921.–1934. gads

1921. gada 4. oktobrī nodibināja jaunu Rīgas pilsētas iestādi – Veselības 
nodaļu.32 Veselības nodaļu vadīja pilsētas valdes loceklis vai viņa vietnieks. 
Principiālos jautājumos nodaļas vadītājs varēja prasīt pie nodaļas pastāvošās 
Veselības komisijas, ko veidoja 11 personas, atsauksmi.33 Par pirmo Veselības 
nodaļas vadītāju iecēla bijušās Slimnīcu nodaļas vadītāju Dr. J. Joffi.  
1922. gada aprīlī viņu nomainīja Dr. med. N. Grīnšteins, kurš pienākumus 
pildīja līdz 1926. gada 30. septembrim. Par viņa pēcteci kļuva Dr. med. Rūdolfs 
Blūmenfelds. Viņš amatā atradās līdz 1934. gada 1. jūnijam. Neilgi – no  
1934. gada jūnija līdz 1935. gada novembrim – nodaļas vadītāja postenī 
atradās Dr. med. Ernests Jansons. 1935. gada 1. novembrī par vadītāju iecēla  
Dr. Arvedu Kēsi (citviet minēts arī kā Ķēsis vai Ķēze).34 Slimības dēļ Dr. 
Kēse no amata atkāpās 1939. gada decembrī, un par Veselības pārvaldes 
pienākumu izpildītāju iecēla Aizgādības pārvaldes priekšnieku Markusu 
Ozolu, bet 1940. gada janvārī viņu ievēlēja par Veselības pārvaldes jauno 
priekšnieku. 35 

Jaunizveidotās Veselības nodaļas galvenais uzdevums bija garantēt Rīgas 
pilsētas iedzīvotājiem kvalitatīvus veselības, dzīves un darba apstākļus un 
sniegt ārstniecības pakalpojumus slimajiem. Praksē tas nozīmēja sanitārās kon-
troles nodrošināšanu visos Rīgas pilsētas teritorijā reģistrētos uzņēmumos, 
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kas nodarbojās ar pārtikas preču ražošanu un tirgošanu. Veselības nodaļas 
darbinieki nodrošināja medicīniskos pakalpojumus, profilakses pasākumus 
pret dažādu infekciju slimību izplatību, epidēmiju gadījumos izdarot to 
apkarošanu, un citus pienākumus, lai “gādātu par vispārējo pilsētas higiēnisko 
stāvokli”36. Uzticēto funkciju nodrošināšanai pirmajā darbības gadā iestādes 
vadītāja pakļautībā atradās sešas nozares – administratīvā, epidemioloģiskā 
un sanitārās kontroles, veterinārā, dezinfekcijas, skolu higiēnas un pilsētu 
darbinieku 2. Rīgas pilsētas slimo kases dalībnieku ārstēšanas nozare – 
un astoņas struktūrvienības – 1. un 2. pilsētas slimnīca, Bērnu slimnīca, 
Sarkankalna vājprātīgo iestāde ar Tuberkulozes nodaļu, pilsētas laboratorija, 
pilsētas aptieka, kontrolstacija–ambulance un ambulance mazturīgo bērnu 
ārstēšanai.37 

Administratīvā nozare apvienoja visas nodaļas darbvedību un kārtoja 
jautājumus, kas bija saistīti ar valdības un pašvaldības iestādēm. Nozari vadīja 
nodaļas sekretārs, un viņa padotībā strādāja divas darbvedes, grāmatveži, 
mašīnrakstītāja, arhivārs–reģistrators, kurjers, šveicars un apkopēja, kopā 
11 personas. Epidemioloģiskās un sanitārās kontroles nozares misija bija 
aizsargāt pilsētas iedzīvotājus pret infekcijas slimību izplatību un sekot līdzi 
pilsētas sanitārā un higiēniskā stāvokļa izmaiņām, īpašu uzmanību pievēršot 
uzņēmumiem, kur ražoja un pārdeva ēdamās un baudu vielas.38 Atbildīgo 
uzdevumu galvenā sanitārārsta virsvadībā veica seši sanitārārsti un septiņi 
rajona sanitāruzraugi, tirgus sanitārārsts un divi tirgu sanitāruzraugi, 
sanitārā transporta pārzinis, četri sanitāri un divi kancelejas darbinieki. Ar 
līdzīgu uzdevumu nodarbojās veterinārās nozares darbinieki – vecākais 
veterinārārsts, veterinārārsts veterināruzraugs un kancelejas darbinieks. 
Viņi bija atbildīgi, lai pilsētas teritorijā neizplatītos dažādas mājlopu sērgas, 
un pārraudzīja uzņēmumus, kas nodarbojās ar piena un gaļas produktu 
tirdzniecību, izgatavoja gaļas produktus un apstrādāja mājlopu jēlvielas. 
Savukārt visu pilsētas skolu sanitāros un higiēniskos apstākļus un skolēnu 
veselību uzraudzīja skolu higiēnas nozares darbinieki – skolu ārsti, zobārsti 
un acu ārsti. Nozari vadīja galvenais skolu ārsts. Skolu ārstu pamatuzdevums 
bija “pacelt skolu jaunatnes veselības stāvokli un izsargāt tos no slimībām, 
gan pārraugot skolas telpas un to apkārtni, kā arī sekojot skolēnu miesīgai 
un garīgai attīstībai”39. 1922. gada pārskatā kā lielākais skolu ārstu panākums 
tiek minēts fakts, ka skolu telpas ir iztīrītas no putekļiem, kas panākts, eļļojot 
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grīdas. Taču bez atbildes reakcijas no atbildīgajam iestādēm – Skolu valdes 
(Izglītības nodaļa) – tobrīd bija palikuši aizrādījumi par garderobju trūkumu 
skolās, nepietiekamu skaitu atejas vietu, gaismas trūkumu un pārpildītām 
telpām. Pārbaudēs ārsti bija konstatējuši, ka skolēni visbiežāk sirgst ar 
mazasinību, ir nepietiekami ēdināti un daudziem ir bojāti zobi.40 Svarīga 
loma pilsētas higiēniskā stāvokļa uzturēšanā bija dezinfekcijas nozares 
iestādēm – trijām dezinfekcijas iestādēm un līķu sekcijas iestādei (morgs). 
Infekciju slimību gadījumos dezinfekcijas iestāžu darbinieki nodrošināja 
saslimušo personu veļas, apģērbu un dzīvokļu dezinficēšanu, mazgāja un 
atutoja tos pilsētniekus, kuriem pēc pārciestām slimībām bija nozīmēta 
attiecīgā procedūra. Līķu sekcijas iestādē tiesmedicīniskās apskates veikšanai 
nogādāja pilsētas teritorijā atrastos līķus. Līķu izmeklēšanu un protokolēšanu 
izdarīja policijas ārsti. Ja līķus neizņēma piederīgie, tos apglabāja uz pilsētas 
citas iestādes – Sociālās apgādības nodaļas – rēķina. 

Veselības nodaļas pakļautībā atradās arī medicīnas iestādes, kuru pilsētas 
slimnīcu piedāvātos medicīnas pakalpojumus izmantoja ne tikai rīdzinieki, bet 
arī citu pilsētu un lauku teritorijās dzīvojošie Latvijas pilsoņi un ārzemnieki. 
Tiesa, katrai minētajai grupai bija noteiktas atšķirīgas uzturēšanās maksas 
stacionāros, piemēram, no 1. februāra līdz 1. oktobrim rīdzinieki maksāja  
100 rubļu, bet nerīdzinieki un ārzemnieki – 200 rubļu diennaktī. Ar venerisko 
slimību izplatību, regulāri veicot pārbaudes prostituētām personām, 
Rīgas ielās cīnījās kontrolstacija–ambulance. 1922. gadā pārbaudes veiktas  
514 personām, no kurām par neveselām atzītās ievietoja Aleksandra 
Augstumu slimnīcas venerisko slimību nodaļā. 

Pilsētas laboratorijā ķīmiski izmeklēja ēdamās un baudu vielas. Paraugus 
tā saņēma no sanitārārstiem un uzraugiem, kas regulāri pārbaudīja ražotavas, 
tirgotavas un tirgus.41 Ņemot vērā laboratoriskos izmeklējumus, Veselības 
nodaļas darbinieki varēja saukt pie atbildības un sastādīt protokolus par 
tirgošanos ar bojātām vai viltotām precēm. Tā 1927. gadā Veselības nodaļa 
par bojātu vai viltotu preču tirgošanu sastādīja protokolus 636 personām, 
bet kopumā laboratorijā bija izdarītas analīzes 5954 paraugiem. Šajā gadā 
negodprātīgi tirgotāji bija mēģinājuši pārdot gan ar darvas krāsu krāsotas 
desas, gan tārpainas konfektes, ar ūdeni viltotu pienu, sapuvušus augļus un 
ar borskābi “uzlabotas” ķilavas.42
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Pēc Amerikas Sarkanā Krusta darbības izbeigšanas 1922. gada 1. jūnijā 
tā izveidotās septiņas medicīniskās un divas zobārstniecības ambulances 
mazturīgo bērnu ārstēšanai Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā pārņēma 
Veselības nodaļa. Ārpus Rīgas izvietotās Amerikas Sarkanā Krusta slimnīcas 
pārņēma Latvijas Sarkanais Krusts. Veselības nodaļas darbiniekiem 
bija jānodrošina Amerikas Sarkanā Krusta dāvināto medikamentu un 
saimniecības piederumu reģistrēšana un pārraudzība. Bijušās amerikāņu 
ambulances mazturīgo bērnu ārstēšanai slēdza 1923. gada 20. jūnijā, bet 
“amerikāņu dāvanu noliktavas” preces izsniedza pilsētas iestādēm un 
darbiniekiem.43 

Nākamo gadu laikā Veselības nodaļas struktūra un darbības uzdevumi 
palika nemainīgi, līdz 1925. gada beigās un 1926. gada sākumā Rīgas pilsētas 
valdes sēdēs tika aktualizēti jautājumi par nepieciešamību veikt reorganizāciju 
sanitārajā jomā, novēršot dažu pienākumu dublēšanos starp Veselības nodaļu 
un Būvju nodaļu. Būvju nodaļas vadītājs J. Jagars norādīja, ka abas nodaļas 
pārrauga pilsētas rūpniecības uzņēmumus, un, tā kā pilsētā pārsvarā ir mazi 
uzņēmumi, pietiktu, ja tos sanitārā jomā ar Veselības nodaļas darbinieku 
aizrādījumiem pārraudzītu būvinspektors. Tirdzniecības nodaļas vadītājs 
G. Ulmanis savukārt uzskatīja, ka Veselības nodaļas nozaru specializācija ir 
“izvesta par daudz tāļu”, bet pilsētas galvas biedrs V. Sadovskis uzskatīja, 
ka epidēmiskā nodaļa jāveido tikai epidēmiju gadījumos.44 Veselības nodaļas 
vadība izteiktos viedokļus atzina par pamatotiem, jo arī tā bija izjutusi 
nepieciešamību veikt pārmaiņas, bet to bija atturējusi vēlme “iepazīties 
un saskaņot mūsu sanitāro gādību ar Vakareiropas piedzīvojumiem”45. 
Veselības nodaļas iesniegtais projekts bija izstrādāts pēc Rietumeiropas 
valstu pieredzes, un galvenais novitātes elements bija piedāvājums pāriet 
no līdzšinējās teritoriālās sistēmas (rajonu iedalījums) uz speciālistu sistēmu. 
Tas nozīmēja, ka viss kontrolējamais materiāls būs iedalīts dažās grupās un 
to pārzinās īpašs kontroles personāls. Ar nelieliem labojumiem Veselības 
nodaļas projektu apstiprināja, un tas stājās spēkā 1926. gada 1. martā.46 
Jaunā sanitārās gādības sistēma bija sadalīta divās lielās daļās – sanitārajā 
un veterinārajā, un katrā no tām darbojās trīs nozares. Visas sanitārās daļas 
nozares – epidemioloģiskā, ēdamo un baudvielu uzraudzības, rūpniecības–
tirdzniecības uzņēmumu un vispārējās higiēnas uzraudzības nozare – 
bija apvienotas sanitārās gādības kolēģijā, ko vadīja viens no šo nozaru 
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K. Goldberga konfekšu darbnīcā izgatavojamo karameļu receptes, kas 
iesniegtas apstiprināšanai Rīgas pilsētas Sanitārajā nodaļā. 1921. gads. 

LVVA, 3007. f., 1. apr., 20. l., b.p.
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vadītājiem – virssanitārārsts. Savukārt veterinārās daļas nozares – piena un 
piena produktu uzraudzības, gaļas un gaļas produktu uzraudzības un lopu 
jēlvielu uzņēmumu un sērgu apkarošanas nozare – apvienoja veterinārās 
uzraudzības kolēģijā, un to administrēja virsveterinārārsts. Sarežģītu un 
strīdīgu jautājumu apspriešanai kolēģijas ne retāk kā divas reizes mēnesī 
sasauca kolēģiju sēdes.47 

Saskaņā ar jauno speciālistu sistēmu epidemioloģiskās nozares ārstiem 
bija jāspēj kontrolēt ikviena saslimšana ar infekcijas slimībām. Piena nozares 
atbildīgajam veterinārārstam un viņa palīgiem – veterināruzraugiem 
bija jārūpējas par piena un piena produktu labumu, pēc iespējas biežāk 
pārbaudot piena ražotavas un tirgotavas. Līdzīgi, tikai ar gaļas un gaļas 
izstrādājumu ražotājiem, bija jārīkojas gaļas un gaļas produktu nozares 
ārstam ar palīgiem. Maizes un citu baudvielu nozares trīs ārsti gādāja par 
sanitāriem apstākļiem rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumos un sekoja, 
lai strādniekiem būtu veselīgi darba apstākļi. Lai apsekotu Rīgas pilsētas 
uzņēmumus, kuru skaits tiek lēsts ap 7000, Veselības nodaļas darbinieki 
parasti izmantoja sabiedrisko transportu. Tiesa, ar to ne vienmēr varēja 
sasniegt kontrolējamos uzņēmumus, tādēļ pilsētas valdē bija iesūtīts lūgums 
izskatīt iespēju iegādāties vieglo automobili.48 Nelieli pārkārtojumi notika arī 
skolu higiēnas nozarē, likvidējot skolu ārstu posteni atsevišķās skolās, un to 
vietā ieviesa sešus skolēnu veselības uzraudzības punktus. Izņēmuma kārtā 
skolu ārstu postenis saglabājās pilsētas nomalēs izvietotajās skolās.49

1926. gada 1. martā Veselības nodaļas priekšnieka N. Grīnšteina pakļautībā 
atradās deviņas nozares (līdzās jau nosauktajām darbību turpināja arī 
administratīvā nozare un dezinfekcijas nozare), pilsētas slimnīcas, aptieka, 
laboratorija (paplašināta ar bakterioloģisko nodaļu), kontrolstacija un 
vairākas jaunas iestādes. 1926. gadā pie 1. pilsētas slimnīcas nodibināja bērnu 
medicīnisko aizgādpunktu. Slēgtās 2. slimnīcas 31. barakā 1. martā atvēra 
zīdaiņu patversmi, kur uzņēma trūcīgas mātes ar zīdaiņiem un atradeņus, un 
postgonorejas bērnu patversmi. Abas patversmes administratīvi apvienoja ar 
nosaukumu “Bērnu patversme”. 1. oktobrī 1. slimnīcā atvēra tuberkulozes 
nodaļu ar 150 gultasvietām. Lielu daļu no tās uzreiz aizpildīja tuberkulozes 
slimnieki no likvidētās Sarkankalna vājprātīgo iestādes tuberkulozes nodaļas. 
Šajā gadā tika iesākti arī vērienīgi būvniecības darbi Biķerniekos, kur vēlāk, 
1931. gadā, atklāja tuberkulozes slimnīcu.50
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Fragments no sanitārārsta Patersona ziņojuma par situāciju Rīgā. 
1928. gads. LVVA, 2900. f., 1. apr., 254. l., 236. lp.
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Sanitārās uzraudzības kolēģijas sagatavotais pārskats par apstākļiem 
Rīgā 1926. gadā vēstīja, ka apdzīvoto vietu higiēna uzlabojusies mazā 
mērā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, dzīvokļu trūkums liek iedzīvotājiem 
mitināties neremontētās un dzīvošanai nepiemērotās telpās. Sanitāruzraugi 
apsekoja dzīvokļu sanitāro stāvokli un par saistošo noteikumu neievērošanu 
namos, pagalmos un dzīvokļos attiecīgajā gadā sastādīja 306 protokolus. 
Toties uzlabojumi bija notikuši iedzīvotāju apgādāšanā ar dzeramo ūdeni 
un higiēniskajā situācijā pārtikas rūpniecības uzņēmumos. Savukārt 
visplašākais darba lauks Veselības nodaļas darbiniekiem atklājās pārtikas 
preču tirdzniecības un ražošanas vietās. Par saistošo noteikumu neievērošanu 
ēdamo un bauduvielu izgatavošanā, pārdošanā un uzglabāšanā sodīja 760 
gadījumos, bet vēl 574 protokoli bija sastādīti par bojātu vai viltotu pārtikas 
preču ražošanu, pārdošanu un uzglabāšanu. Rudenī pilsētā plosījās šarlaka 
epidēmija, un tās ārstēšanai 1. pilsētas slimnīcā pat bija izveidota pagaidu 
nodaļa. Ar šo slimību samērā vieglā formā un bez nopietnām komplikācijām 
pārslimoja 1278 personas.51

Pēc septiņu gadu pārtraukuma 1927. gada 16. jūnijā darbību atsāka 
pilsētas pašvaldības ātrās ārsta palīdzības stacija. Tās mājvieta atradās 
1. pilsētas slimnīcā.52 Ātrās medicīnas palīdzības pakalpojumi, ko tolaik 
dēvēja par glābšanas punktiem, galvaspilsētas iedzīvotājiem bija pieejami 
pirms Pirmā pasaules kara un neilgi tie darbojās arī pēc Latvijas Republikas 
nodibināšanas. Glābšanas punkti, kas mūsdienu izpratnē pielīdzināmi ātrās 
medicīnas palīdzības dienestiem, pilsētā atradās četrās vietās – Ķemerejas 
ielā 2, Pētersalas ielā 15, Trīsvienības ielā 2 un Maskavas ielā 72. Katrā punktā 
darbojās viens feldšeris, kurš vakcinēja pret bakām un sniedza neatliekamo 
palīdzību. Pārāk mazās noslogotības dēļ pilsētas atbildīgās instances 
glābšanas punktus slēdza 1919. un 1920. gadā.53 Īsi pēc tam līdzīgus pakal-
pojumus ieviesa Latvijas Sarkanais Krusts, bet pašvaldība šādas funkcijas 
vairs nenodrošināja. Par ātrās palīdzības automašīnas staciju kalpoja Sarkanā 
Krusta slimnīca Ērgļu ielā 3.54 Pirmie ierosinājumi atjaunot pašvaldības ātro 
palīdzību izskanēja 1924. gadā, kad to lūdza Rīgas prefektūra. Lūguma 
iemesls bija novērojumi, ka ostas rajonā ļoti bieži notiek slīkšanas gadījumi 
un Sarkanā Krusta auto nespēj operatīvi reaģēt, un cietušie nereti mirst ceļā 
uz slimnīcu. Uz to Veselības nodaļa atbildēja, ka tā nevar uzņemties glābšanas 
punktu atjaunošanu, jo tai nav transporta un attiecīga medicīniskā personāla, 
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turklāt 1. slimnīca “pietiekošā mērā sniedz ambulatorisko palīdzību”55.  
1926. gada martā Rīgas prefektūra atkārtoti izteica lūgumu. Lai gan sākotnēji 
Veselības nodaļas 1. pilsētas slimnīca atzīmēja, ka telpu trūkuma dēļ tajā 
nav iespējams ierīkot glābšanas punktu, 1926. gada 20. augusta pilsētas 
valdes sēdē Veselības nodaļai tika dots rīkojums 1. slimnīcā ierīkot ātro 
ārsta palīdzības punktu.56 Tomēr tikai pēc tam, kad septembrī Vidzemes 
piekrastē notika tvaikoņa “Neibāde” katastrofa, glābšanas punkta ierīkošanu 
Rīgas centrā risināja paātrinātā tempā.57 Kā jau minēts, Rīgas pašvaldības 
ātrās medicīniskās palīdzības stacija darbību uzsāka 1927. gada vasarā, kad 
no ārzemēm bija sagaidīts speciāli piemērots automobilis. Tā paša gada  
12. augustā pilsētas valde apstiprināja ātrās palīdzības automašīnu taksi, kas 
atkarībā izsaukuma atrašanās vietas bija noteikta 6–16 Ls robežās.58 

Jāmin, ka jautājums par motorizētajiem līdzekļiem Veselības nodaļā kļuva 
aktuāls vēl pirms ātrās medicīniskās palīdzības pakalpojumu atjaunošanas. 
Atbilstoši tehnikas attīstībai Baltijas reģionā pilsētas slimnīcas un Veselības 
nodaļas sanitārais transports kā satiksmes līdzekli izmantoja zirgspēku. 
Sanitārā transporta pakalpojumus izmantoja gadījumos, kad uz slimnīcām 
bija jānogādā pilsētnieki, kas bija saslimuši ar kādu no tā sauktajām 
lipīgajām slimībām. Tā 1920. gadā ar sanitāro transportu uz medicīnas 
iestādēm nogādāja 1035 personas, no tām daļa bija sasirgusi ar izsitumu tīfu, 
skarlatīnu, dizentēriju, difteriju u.c.59 Līdz ar Rīgas pilsētas administratīvo 
robežu paplašināšanos galvenais sanitārārsts 1923. gadā ziņoja, ka sanitārais 
transports vairs nespēj kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus, tādēļ lūdza 
izskatīt iespēju piešķirt automašīnu, ko pilsētai bija uzdāvinājis Amerikas 
Sarkanais Krusts un kas tobrīd atradās 1. slimnīcas rīcībā.60 Veselības nodaļas 
iestādēs nodarbināto zirgu skaitu pakāpeniski samazināja un slimnieku 
pārvadāšanai ieviesa piemērotas automašīnas. 1923. gada aprīlī Veselības 
nodaļas sanitārā transporta autoparkā bija divas automašīnas – Dodge 
un GMS, bet pēc gada no Bērnu slimnīcas tika pārņemts arī viens Benc 
Gegenau firmas sanitārais automobilis. Laika gaitā modernizēja arī slimnīcu 
autoparku. Piemēram, Bērnu un Sarkankalna slimnīcās sanitārie auto nonāca 
1927. gadā.61

1928. gada aprīlī darbību atsāka 2. pilsētas slimnīca. Saskaņā ar  
1926. gadā noslēgto līgumu ar Latvijas Universitāti pilsēta nodrošināja 
slimnīcas iekārtošanu ar 400 gultasvietām Medicīnas fakultātes vajadzībām, 
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par to saņemot 800 000 latu. 1927. gadā iesāktie slimnīcas atjaunošanas 
darbi bija pabeigti, un slimnīcas medicīniskā daļa nonāca Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātes rīcībā, savukārt slimnīcas saimnieciskā 
un administratīvā darbība palika pilsētas ziņā. Slimnīca darbību uzsāka 
pakāpeniski – 26. aprīlī atvērās nervu, ginekoloģiskā un dzemdēšanas nodaļa 
un rentgenkabinets; 19. oktobrī – terapeitiskā, ķirurģiskā, propedeitiskā un 
hospitālā nodaļa; 29. decembrī – septiskā ginekoloģiskā nodaļa.62 Šajā gadā 
no pilsētas Būvju nodaļas Veselības nodaļa (dezinfekcijas nozare) pārņēma 
publiskās peldētavas – Daugavas peldētavu pie pontonu tilta, Māras ezera 
peldētavu, Ķīšezera peldētavu un peldētavu pie Zvirgzdu salas.63

1930. gadā Veselības nodaļas pārraudzībā esošajās slimnīcās notika 
kārtējie labiekārtošanas un remontu darbi. Bērnu slimnīcā pabeidza jaunas 
katlu mājas celtniecību, un jaunas pirtis ieguva Čiekurkalna, Iļģuciema 

Rīgas pilsētas Veselības nodaļas sanitārā transporta braukšanas atļauja nr. 974. 
1925. gads. LVVA, 2900. f., 1. apr., 1330. l., b.p.
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Fragments no Dezinfekcijas nozares 1930. gada pārskata. 1931. gads. 
LVVA, 2900. f., 1. apr., 256. l., b.p.
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un Mīlgrāvja iedzīvotāji. Lai gan 1930. gadā pilsētā nebija izsludināta 
neviena epidēmija, Veselības nodaļas darbinieki veica dažādus preventīvus 
pasākumus. Tā līdz ar tuberkulozes izplatību visā Eiropā no 1929./30. mācību 
gada pie skolu higiēnas nozares darbojās Tuberkulozes ārstu speciālistu 
komisija, kas pārraudzīja atklātās tuberkulozes izplatību skolu personāla un 
skolēnu vidū. No 94 izmeklētiem skolēniem 75 komisija atzina par veseliem, 
pieciem aizliedza apmeklēt skolu, bet 18 skolēniem rekomendēja uz skolu 
nenākt. 1930. gadā Sanitārās daļas darbinieki ieviesa pastiprinātu pārtikas un 
baudu vielu kontroli, īpašu uzmanību pievēršot ražošanas un apstrādāšanas 
higiēnas prasību ievērošanai un iesaiņojumu uzrakstu atbilstībai saturam. 
Gada beigās konstatēts, ka ēdamo un baudu vielu kvalitāte ir uzlabojusies 
un ievērojami mazinājušies produktu viltojumu gadījumi. Tāpat konstatēts, 
ka šajā gadā strauji palielinājies saldumu darbnīcu un tirgotavu skaits un 
ievērojami pieaudzis saldumu patēriņš. Gaļas uzraudzības nozares darbinieki 
savukārt secināja, ka līdz ar modernā Centrāltirgus atvēršanu ir “sperts liels 
solis uz priekšu sanitārā stāvokļa uzlabošanai, jo tur ērtas un piemērotas 
telpas gaļas uzglabāšanai un tirgošanai”64. Gada beigās – 15. decembrī – 
stājās spēkā ilgi gaidītais  pašvaldību likums, kas ieviesa izmaiņas līdzšinējā 
pilsētu pašvaldību darbībā. Tas ne tikai pagarināja domes pilnvaru laiku līdz 
četriem gadiem, bet arī palielināja deputātu skaitu Rīgā līdz simtam. Daudz 
lielākas tiesības ieguva Iekšlietu ministrija, kas turpmāk aktīvi līdzdarbojās 
visos pašvaldību nekustamo īpašumu darījumos, pilsētu apbūves plānu un 
pilsētu budžetu apstiprināšanā.65 

Arī nākamajos gados pašvaldības slimnīcās regulāri notika dažādi 
remontdarbi – jumtu nomaiņa, fasāžu krāsošana, produktu noliktavas 
celtniecība, siltūdens boileru uzstādīšana un žogu atjaunošana. 1932. gadā 
Veselības nodaļa uzskatīja, ka dzīvokļu krīze Rīgā ir beigusies, tādēļ tā 
uzstādīja stingrākas prasības dzīvokļu sanitārajās normās. Šajā gadā pilsētā 
bija izbūvēti 762 jauni dzīvokļi ar 1742 istabām.66 1933. gadā Veselības 
nodaļa uzsāka intensīvāku cīņu pret tuberkulozes izplatību rīdzinieku 
vidū. Iepriekš par atklātās plaušu tuberkulozes gadījumiem pārsvarā 
ziņoja Veselības nodaļai padotās slimnīcas, bet turpmāk arī privātārstiem 
bija jāziņo par viņu privātpraksē esošiem tuberkulozes slimniekiem. Tāpat 
lielāka uzmanība bija veltīta ne tikai tuberkulozes slimnieku internēšanai un 
ārstēšanai, bet arī no ārstniecības iestādēm izrakstīto slimnieku tālākajām 
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gaitām. Līdzās tuberkulozes ierobežošanai 1933. gadā epidemioloģiskās 
nozares darbinieki pretojās akūtai infekcijas slimībai, kas bieži apdraudēja 
pilsētnieku veselību, – difterijai. Tā izpaudās kā vakcinēšanas akcija, 
izmantojot “trīsreizējus Ramona anatoksīna iešļircinājumus”, kuras laikā 
potes saņēma 2905 bērni. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad saslima  
592 personas, 1933. gadā ar difteriju saslimušo skaits bija samazinājies līdz 
334 gadījumiem. Nākamajos gados cīņa pret difteriju turpinājās, vakcinēšanas 
akciju izvēršot plašākos apmēros. Pārskata gadā visās slimnīcās un bērnu 
namā bija reorganizēta slimnieku un darbinieku ēdināšana, ieviešot noteiktas 
normas. Savukārt ēdamo un baudu vielu uzraudzības nozares darbinieki 
1933. gadā pastiprinātu uzmanību pievērsa pilsētas maizes un konditorejas 
izstrādājumu ceptuvēm un ar tām cieši saistītajām miltu dzirnavām. Viņi 
pārbaudēs konstatēja, ka daži dzirnavnieki turpina vecos netikumus – balina 
miltus un putraimus, par ko vainīgajiem piemēroja soda mērus. 67

Veselības valde, 1934.–1939. gads

Līdz ar 1934. gada 15. maija apvērsumu Latvijas neatkarīgās valsts vēsturē 
notika svarīgs pavērsiens – tika iznīcināta 15 gadus ilgusī demokrātija, un to 
nomainīja K. Ulmaņa vadītais autoritārais režīms. Jaunais režīms veica ne 
tikai iespējamo politisko pretinieku plašu apcietināšanas kampaņu, bet arī 
pašvaldību iestāžu darbinieku masveidīgu atlaišanu, kā rezultātā nopietni 
tika pārveidota valsts pārvaldes sistēma.68 Saskaņā ar 1934. gada 25. maijā 
izsludinātajiem “Noteikumiem par pilsētu pašvaldību darbības ierobežošanu 
izņēmuma stāvokļa laikā” Rīgas pilsētas domes darbību apturēja, un tās 
funkcijas nonāca pilsētas valdes rokās. No amatiem atcēla vēlēto pilsētas 
galvu, valdes un revīzijas komisijas locekļus. Rīgas pilsētā jauno valdes 
un revīzijas komisijas sastāvu iecēla iekšlietu ministrs, bet pilsētas galvu – 
Ministru kabinets, balstoties uz iekšlietu ministra priekšlikumu. Izņēmuma 
stāvokļa laikā vēl vairāk paplašinājās Iekšlietu ministrijas pilnvaras.69

Pēc apvērsuma pilsētas valdes pārraudzībā nonāca visas pašvaldības lietas 
un pilsētas domes kompetences. Esošos un jauniegūtos pienākumus valde 
izpildīja tieši vai deleģēja to izpildīšanu valdes locekļiem – nodaļu vadītājiem. 
Jaunajā situācijā Rīgas pilsētas valdei bija padotas astoņas nodaļas – 
Aizgādības, Būvju, Finanšu, Izglītības, Nekustamu īpašumu, Tirdzniecības, 
Uzņēmumu un Veselības –, bet tiešā pilsētas galvas uzraudzībā arī turpmāk 
palika Bāriņu tiesa, Dzimtsarakstu nodaļa un Īres valde.70 
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Rīgas pilsētas valdes Tarifu komisijas sēdē 1934. gada 6. augustā, izskatot 
jautājumu par pilsētas iestāžu štatiem, locekļi vienojās, ka līdzšinējo 
pilsētas valdes nodaļu vietā turpmāk jāpāriet uz jēdziena “valde” lietošanu. 
Līdzšinējo nodaļu nozares bija jāpārdēvē vai nu par daļām, vai direkcijām 
(līdzšinējās tehniskās nozares), un sīkāk daļas jāiedala nodaļās un nozarēs.71 
Pēc Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departamenta akcepta saņemšanas 
1934. gada 9. oktobra sēdē pilsētas valde nolēma līdzšinējās pilsētas valdes 
nodaļas pārdēvēt par valdēm. Saskaņā ar to līdzās citām pilsētas nodaļām 
arī Veselības nodaļu pārdēvēja par Veselības valdi, bet tās vadītāju – par 
valdes priekšnieku.72 Veselības nodaļai piešķīra ne tikai jaunu nosaukumu, 
bet izmaiņas notika arī tās iekārtā un vadībā. Pašvaldību darbinieku 
masveida atlaišanas vilnis skāra arī šo nodaļu, un no amata atbrīvoja tās 
ilggadējo vadītāju Dr. R. Blūmenfeldu. Viņa vietā no 1934. gada 1. jūnija 
nāca Dr. med. E. Jansons. Tāpat 1934. gada 25. jūnijā likvidēja dezinfekcijas 
nozares vadītāja posteni, tā pienākumus sadalot starp epidemioloģisko un 
administratīvo nozari. Līdz ar vadītāja posteņa likvidēšanu no darba atlaida 
dezinfekcijas nozares vadītāju Dr. B. Levinu un sevišķu uzdevumu ārsti  
K. Skulmi. Citi vadošie darbinieki galvenokārt saglabāja savus amatus. 
Darbību izbeidza veselības komisija. Turpmāk svarīgākos jautājumos 
Veselības valdes priekšnieks bija tiesīgs pieaicināt slimnīcu direktorus vai 
izrunāt to sanitārārstu un veterinārārstu kopsēdēs.73 

Gadu gaitā mainījās Veselības valdei pakļauto iestāžu skaits, bet nozaru 
skaits bija palicis nemainīgs – 30. gadu sākumā tās joprojām bija deviņas. 
Toties iestāžu skaits bija palielinājies līdz 10 vienībām, un tās bija 1. un  
2. pilsētas slimnīca, Bērnu slimnīca, Sarkankalna slimnīca, bērnu nams, 
pilsētas laboratorija, pilsētas aptieka, bērnu medicīnas aizgādpunkts  
(1938. g. decembrī nodots Sarkanā Krusta pārziņā), ātrās ārsta palīdzības 
punkts un prostituēto kontroles stacija.74 

1934. gada rudenī pārveidoja Veselības valdes iekārtu, atmetot pastāvošo 
nozaru dalījumu. Turpmāk iestādi veidoja četras vienības jeb daļas – 
administratīvā daļa, sanitārā daļa, slimnīcas un pilsētas aptieka. Skaitliski 
vislielākais nodaļu skaits atradās Sanitārās daļas pārraudzībā – sanitārā, 
veterinārā, skolu higiēnas, dezinfekcijas iestādes (arī pirtis un morgs), ātrās 
ārsta palīdzības un lipīgo slimību slimnieku transports, pilsētas laboratorija, 
kontrolstacija, skolēnu veselības uzraudzības punkti un zobu ambulance. 
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Kā atsevišķa nodaļa darbojās pilsētas aptieka, savukārt visas pilsētas 
pašvaldības slimnīcas bija ieskaitītas Slimnīcu nodaļā.75 Līdzās nopietnajiem 
administratīvajiem pārkārtojumiem 1934. gada otrajā pusē un 1935. gadā pēc 
astoņu gadu pārtraukuma Rīgas iedzīvotāji piedzīvoja šarlaka jeb skarlatīnas 
epidēmiju. Atšķirībā no iepriekšējās epidēmijas 1926. gadā šo raksturoja 
pārsvarā viegli saslimšanas gadījumi ar niecīgu temperatūru, maz izplatītiem 
un vāji izteiktiem izsitumiem, retām komplikācijām un mazu mirstības līmeni. 
Savukārt 1936. gada nogalē visu Latvijas teritoriju skāra gripas epidēmija, 
ko Rīgas iedzīvotāji pārcieta samērā mierīgi. Tāpat kā iepriekš, arī 30. gadu 
otrajā pusē nopietnākās bažas Veselības nozarē strādājošajiem sagādāja 
tuberkuloze, tādēļ 1935. gadā tika uzsākta sistemātiska plaušu un balsenes 
tuberkulozes slimnieku reģistrācija un, sadarbojoties valsts, pašvaldības 
un sabiedriskajām organizācijām, notika tuberkulozes perēkļu aizgāde. Par 
vienu no labākajiem veidiem pilsētnieku veselības stiprināšanai tika atzīta 
publisko peldētavu labiekārtošana. Trīsdesmito gadu beigās labiekārtoja 
trīs no tām – Daugavā pie pontonu tilta, pie Ķīšezera un pie Zvirgzdu salas. 
Vismodernākā no tām bija 1938./1939. gada sezonā labiekārtotā peldētava 
Ķīšezerā ar 90 pārģērbšanās kabīnēm, piena restorānu, atspirdzinošu 
dzērienu kiosku, aparātu radio un skaņu plašu mūzikas pārraidīšanai un 
deju grīdu. Kopējās izmaksas – 110 000 latu.76

Atsaucoties uz faktu, ka pēdējo divu gadu laikā pašvaldība bija izdevusi 
daudzus jaunus notikumus sanitārajā lomā,77 1938. gada sākumā pilsētas 
valde lēma, ka ir jāreorganizē Veselības valdes sanitārā daļa. 8. marta sēdē 
pilsētas valde nolēma, ka 1938. gada 31. martā darbību izbeigs sanitārās daļas 
līdzšinējās tirdzniecības un rūpniecības, ēdamu un baudu vielu uzņēmumu 
uzraudzības, epidemioloģiskā, piena, gaļas, lopu sērgu un skolu higiēnas 
nodaļa. To vietā no nākamās dienas – 1. aprīļa – darbību sāka jaunizveidotā 
epidemioloģiskā, tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu uzraudzības, 
veterinārā un skolu higiēnas nodaļa.78 

Par reformētās sanitārās daļas vadītāju pilsētas galva R. Liepiņš iecēla 
līdzšinējo skolu higiēnas nodaļas vadītāju Dr. Jāni Vītolu. Viņam uzticēja 
vadīt arī tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu uzraudzības nodaļu. 
Par epidemioloģiskās nodaļas vadītāju izvēlējās Dr. Burhardu Ulpi, par 
veterinārās nodaļas – Dr. Miķeli Rolli, bet sevišķo uzdevumu ārsta posteni 
Veselības valdes administratīvajā daļā uzdeva pildīt Dr. Emīlam Skadiņam. 
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Epidemioloģiskās un skolu higiēnas nodaļas funkcijas caurmērā palika 
nemainīgas.79 Tirdzniecības un rūpniecības nodaļu izveidoja, reorganizējot 
ēdamu un baudu vielu uzraudzības un tirdzniecības un rūpniecības 
uzņēmumu uzraudzības nozares. Jaunizveidotā nodaļa pārraudzīja sanitāro 
un higiēnisko stāvokli visos tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumos, kā 
arī viesnīcās, mēbelētās istabās, frizētavās, kosmētiskos kabinetos, pirtīs, 
iebraucamās vietās un jaunceltnēs. Tāpat tā uzraudzīja pārtikas preču, 
izņemot pienu, gaļu un to produktu, uzraudzību tirgotavās un ražotnēs, kā 
arī pārraudzīja līķu iezārkošanu gadījumos, ja tos pārveda “pa dzelzs, ūdens 
vai zemes ceļiem”80. Savukārt veterināro nodaļu izveidoja, apvienojot piena 
un piena produktu uzraudzības, animālo jēlvielu uzņēmumu uzraudzības, 
gaļas un gaļas produktu uzraudzības un lopu sērgu apkarošanas nozares. 
Jaunā nodaļa “rūpējās par piena un gaļas, kā arī to produktu labumu, 
pārraudzīja sanitāro un higiēnisko stāvokli piena ražotavās un tirgotavās, 
gaļas pārstrādātavās un tirgotavās, kā arī visas animālo jēlvielu tirdzniecības 
un rūpniecības uzņēmumos” nodrošināja sanitāro uzraudzību pilsētas tirgos, 
zirgu staļļos un lopu kūtīs un veica pasākumus lopu sērgu apkarošanai.81 

Pārkārtojumi bija ļoti vērienīgi. To rezultātā no darba atlaida visus 
24 sanitāruzraugus un veterināruzraugus. Amatu zaudēja arī vecākais 
sanitārārsts – sanitārās daļas vadītājs Dr. Kārlis Šancbergs un sanitārārsts 
Nikolaju Altāgs. Turpmāk viņu pienākumus nodrošināja jaunizveidotais 
sanitārkontrolieru amats, un šajā amatā pieņēma tikai tos, kuri sekmīgi bija 
pabeiguši speciālus sanitārkontrolieru kursus. Viņi kļuva par jaunajiem 
“galvas pilsētas iedzīvotāju sanitārās un higiēnas labklājības sargātājiem”82. 
Atlaistie darbinieki saņēma kompensācijas triju mēnešalgu apjomā un 
atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu, kopā 19 710 Ls, ko piešķīra no 
pilsētas neparedzēto izdevumu konta.83

Līdzās pārkārtojumiem administratīvajā sistēmā Veselības valdes 
darbinieki turpināja strādāt, lai sargātu iedzīvotāju veselību un Rīgā kā 
piederīgai pie modernajām Eiropas pilsētām nodrošinātu tīrību un kārtību. 
Tādēļ liels uzsvars tika likts uz pilsētas ārstniecības iestāžu modernizāciju 
un personāla apmācību atbilstoši jaunākajām tendencēm medicīnā un 
sanitāro apstākļu uzlabošanai. Rūpējoties par medicīnas iestāžu plānveidīgu 
attīstību, 1937. gadā pilsētas valde apstiprināja slimnīcu izbūves plānus 
nākamajiem desmit gadiem. Zinoša medicīniskā personāla sagatavošanai, 
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1. pilsētas vecmāšu skolu pārveidoja par žēlsirdīgo māsu un vecmāšu 
skolu un nodibināja speciālus slimnieku kopēju kursus. Tāpat 1938. gadā 
valde medicīnas nozarē strādājošo vajadzībām izdeva rokasgrāmatu par 
slimnieku uzņemšanu slimnīcās un par likumu normām atbilstošu samaksu 
iekasēšanu.84 Svarīgākais jauninājums pilsētas sanitārās situācijas uzlabošanā 
bija 1938. gadā uzsāktā Rīgas aptīrīšanas darbu reorganizācija. Līdz reformu 
uzsākšanai namsaimnieki atkritumu uzkrāšanai izmantoja pagalmos 
vai vārtu telpās iebūvētas koka vai betona kastes. Tās nereti nebija cieši 
noslēgtas, un to iztukšošana notika neregulāri, tādēļ, atkritumiem sadaloties, 
pilsētvidē izplatījās smakas un palielinājās grauzēju skaits. Lai uzlabotu 
situāciju, pilsēta iekārtoja skārda atkritumu tvertnes, kuras izveda vismaz 
reizi nedēļā ar zirgu pajūgiem vai parastiem automobiļiem. Tomēr arī tas 
neapmierināja pilsētas vadību, un pēc iepazīšanās ar citu valstu pieredzi, īpaši 
Vācijas, pakāpeniski ieviesa galvaspilsētā Rīgā atkritumu uzkrāšanu viena 
veida atkritumu tvertnēs. Ar speciāliem atkritumu izvešanai piemērotiem 
transportlīdzekļiem (Kuka sistēmas) tvertnes iztukšoja divas reizes nedēļā 
un aizveda uz izgāztuvēm.85

Veselības pārvalde, 1939.–1940. gads

No autoratīvā režīma ieviešanas Latvijā bija pagājuši nepilni 
četri gadi, kad 1938. gada 11. februārī Valsts prezidents pasludināja  
1934. gada 25. maijā izsludinātos noteikumus par pilsētu pašvaldības 
darbības ierobežošanu izņēmuma stāvokļa laikā par likumu. Līdz jauna 
pilsētu pašvaldību likuma izdošanai piemēroja 1930. gada pilsētu pašvaldības 
likumu, ko papildināja ar jaunu pantu – pasludinot pilsētu domju darbību 
par apturētu un to kompetenču nodošanu pilsētu valžu rīcībā.86 Jauno jeb 
otro Latvijas Republikas Pilsētu pašvaldību likumu izsludināja 1939. gada 
21. jūnijā. Tā 4. nodaļā bija iestrādāti “Sevišķi noteikumi par galvas pilsētas 
Rīgas pašvaldību”. 87 Saskaņā ar likuma 93. pantā minēto, ka “galvas pilsētas 
Rīgas pašvaldībā 33. pantā minēto nodaļu vietā darbojas pārvaldes,” 
pilsētas valde 1939. gada 26. septembra sēdē vienbalsīgi nolēma, ka no 
1939. gada 1. oktobra valdes ir pārdēvējamas par pārvaldēm.88 Atbilstoši 
jaunajām prasībām līdzšinējo Veselības valdi pārdēvēja par Veselības 
pārvaldi.89 Līdzās kārtējai nosaukuma maiņai 1939. gada beigās ievērojamus 
pārkārtojumus veica Veselības pārvaldes administratīvajā aparātā, atmetot 
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dažādu pavadrakstu izgatavošanu lūgumiem, ziņojumiem, atsauksmēm, 
aizvietojot tos ar rezolūcijām uz iesniegto rakstu oriģināliem. Tādā veidā 
ievērojami paātrinājās darba temps un vairākumā gadījumu atbildes tika 
izsūtītas vēl raksta saņemšanas dienā. Tāpat pārvaldes darbinieki 1940. gada 
sākumā gatavojās pārcelties uz jaunām, plašākām telpām Elizabetes ielā 75. 
Jaunās pārvaldes telpās 1939. gada beigās notika remontdarbi, un tā kopējās 
izmaksas bija aprēķinātas 30 000 Ls apmērā. Atsevišķs iepirkumu konkurss 
bija paredzēts arī pārvaldes priekšnieka, administratīvās un sanitārās 
daļas vadītāju un sešu nodaļu vadītāju kabinetu iekārtu un biroja mēbeļu 
iegādei. Reformas bija veiktas arī pilsētas slimnīcu saimniecībās. Iepriekš 
katra slimnīca tai nepieciešamos produktus iegādājās atsevišķi, bet turpmāk 
slimnīcām nepieciešamos produktus izsolēs iegādājās Veselības pārvalde 
kopā ar Aizgādības pārvaldi.90 Arī tālākā nākotnē Veselības pārvaldes 
darbinieki bija iecerējuši turpināt uzsākto administratīvā un saimnieciskā 
aparāta vienkāršošanu,91 tomēr kara sākums ieviesa savas korekcijas. 

Pārmaiņu gadi, 1940.–1944. gads

Pēc Latvijas teritorijas nonākšanas padomju okupācijas kontrolē Veselības 
pārvalde sākotnēji saglabāja esošo nosaukumu, tomēr 1940. gada decembrī 
to pārdēvēja par Rīgas pilsētas pagaidu izpildu komitejas Veselības 
aizsardzības nodaļu. 1940. gada novembrī Veselības aizsardzības tautas 
komisariāts iestādes pārraudzībā nodeva privātās slimnīcas, no kurām daļu 
likvidēja, bet daļu pārkārtoja atbilstoši prasībām, un tās turpināja darbību.  
1940. gada 16. decembra iestādes Veselības aizsardzības nodaļas pārziņā 
nonāca bijušās Aizgādības pārvaldes medicīniskā daļa. Pilsētas iedzīvotāju 
veselības garantēšanai atvēra divas neatliekamās palīdzības punktus, 
poliklīnikas, slimnīcas, ambulances, veselības un medicīnas punktus.92 

Līdz ar nacistiskās Vācijas karaspēka ienākšanu un pārvaldes sistēmas 
pārņemšanu atkal mainīja iestādes nosaukumu, pārdēvējot to par Rīgas 
pilsētas Veselības pārvaldi (Gesundheitsamt).93 Ar identisku nosaukumu iestāde 
bija darbojusies no 1939. līdz 1940. gadam. Arī tās struktūra daudz nebija 
mainījusies, un to veidoja administratīvā nodaļa, grāmatvedība, ārstniecības 
daļa, sanitāri higiēniskā daļa, sanitārās uzraudzības nodaļa, skolu higiēnas 
nodaļa, sanitārtransporta, epidemioloģiskā nodaļa, dezinfekcijas iestāde, 
morgs, bakterioloģiskā un ķīmiskā laboratorija un pilsētas pašvaldības 
slimnīcas.94 1941. gada novembrī no Veselības pārvaldes atdalīja veterināro 
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nodaļu un uz tās pamata nodibināja jaunu pārvaldes vienību – Rīgas pilsētas 
Veterināro valdi.95 

Saskaņā ar 1943. gada 4. maijā pilsētas lielvecākā apstiprināto Rīgas 
pilsētas pārvaldes organizācijas plānu iestādi pārsauca par Veselības valdi.96 
1943. gadā no Veselības valdes atdalīja un izveidoja Pilsētas slimnīcu un 
dziedniecības iestāžu valdi, kas pārvaldīja visas Rīgas pilsētas slimnīcas.97 Vēl 
no Veselības valdes atdalīja un izveidoja dezinfekcijas iestāžu un peldētavu 
nodaļu, kuras uzraudzībā atradās pilsētas pirtis (dezinfekcijas un atutošanas 
iestādes) un peldētavas. Savukārt Veselības valdes sastāvā palika sanitārās 
uzraudzības nodaļa, epidemioloģiskā, skolu higiēnas nodaļa un divas 
laboratorijas – uzturvielu izmeklēšanas ķīmijas un uzturvielu bakterioloģiski 
histoloģiskās pārbaudes laboratorija.98 

1944. gada septembrī Rīgas pilsētas Galvenā un personāla valde paziņoja 
visām valdēm, iestādēm un uzņēmumiem, ka “sakarā ar Rīgas iedzīvotāju 
lielas daļas evakuēšanu ārpus pilsētas vistuvākā laikā paredzama arī pilsētas 
pārvaldes iestāžu darbības radikāla sašaurināšana, resp., pārkārtošana”.99 
Pilsētas pārvaldes darbības sašaurināšana notika divos veidos: vienkāršojot 
iestāžu darbību vai likvidējot iestādes, kas pēc iedzīvotāju evakuācijas 
izvešanas zaudēja savas darbības pamatus.100 Oktobrī Rīgā atgriezās Sarkanā 
armija. Iepriekš izveidotā operatīvā grupa A. Deglava vadībā pārņēma visas 
Rīgas pilsētas iestādes, organizācijas un uzņēmumus. 

LVVA dokumenti par Veselības pārvaldi

Rīgas pilsētas Veselības pārvaldes un tās priekšteču – Sanitārās nodaļas 
un Slimnīcu nodaļas – dokumenti Latvijas Valsts vēstures arhīvā apkopoti 
vairākos fondos – 2900., 3007., 3012. un P-1494. fondā

Visdaudzveidīgākie dokumenti ir 2900. fondā (Rīgas pilsētas Veselības 
pārvalde). Tajā apkopoti materiāli, kuros dažādos rakursos atspoguļojas Rīgas 
pilsētas Veselības pārvaldes galvenais uzdevums – rūpes par rīdzinieku 
veselības aprūpi un labvēlīgu sanitāri higiēnisko apstākļu nodrošināšanu. 

2900. fondā atrodas pilsētas domes un valdes noteikumi, instrukcijas 
un rīkojumi, dažādu komisiju – veselības, slimnīcu, sanitārās uzraudzības 
kolēģijas, sanitāri veterinārās gādības kolēģijas, pilsētas izbūves komisijas – 
sēžu protokoli, pilsētas slimnīcu un sanitārās uzraudzības iestāžu darbības 
pārskati un statistiskas dati par veselības aizsardzību un slimnieku kustībām 
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slimnīcās, pārvaldes un tai pakļauto iestāžu budžeti un finanšu pārskati. 
Ievērojamā daudzumā fondā, īpaši 1. un 2. aprakstā, apkopoti pārvaldes 
un tās struktūrvienību darbinieku saraksti un algu saraksti, kā arī sarakstes 
par darbinieku pieņemšanu, atlaišanu un sūdzības par nolaidīgu dienesta 
pienākumu veikšanu. Tāpat ir saglabājušies skolu higiēnas nozares nodaļas 
skolu ārstu sagatavotie ziņojumi un pārskati par skolēnu veselības stāvokli, 
Veselības pārvaldes korespondence ar Tirdzniecības pārvaldi u.c. iestādēm 
par ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu atvēršanu, 
paplašināšanu un pārvietošanu. Fondā apkopoti dokumenti par pārvaldes 
darbību no 1919. līdz 1944. gadam. Fonds sadalīts piecos aprakstos, no 
kuriem četri apraksti ir inventārie, bet viens – summārais. Lielākā daļa – trīs 
apraksti – sastādīti latviešu valodā, bet divi ir krievu valodā. Kopā fondā 
sistematizētas 3759 glabājamās vienības.

Inventārais 1. apraksts sistematizēts pēc iestādes struktūrvienībām, un 
struktūrvienību darbvedībā tapušajos materiālos orientēties palīdz apraksta 
sākumā ievietotais satura rādītājs. Apraksta sākumā atrodams vēl viens rādītājs 
“Algu saraksti”, kurā atzīmēti iestādes struktūrvienību darbinieku saraksti un 
algu izmaksu sarakstu lietu numuri. Kā jau minēts, 1. aprakstā koncentrēta 
visplašākā informācija par iestādes darbību. Tajā atrodami materiāli par admi-
nistratīvās, grāmatvedības, sanitārās, epidemioloģiskās, veterinārās, skolu higi-
ēnas un tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu nodaļu darbību no 1919. līdz  
1942. gadam. 2. aprakstā ir apkopoti dokumenti par praktikantu, pa-
pildu darbinieku, dienas strādnieku, slimnīcu un pārvaldes darbinie-
ku pieņemšanu un atbrīvošanu no 1919. līdz 1944. gadam. 1961. gadā 
krievu valodā izveidotajā 3. un 4. aprakstā apkopoti materiāli ar pār-
valdes un tās struktūrvienību darbinieku sarakstiem, budžetiem, fi-
nanšu rēķiniem, kases grāmatām utt. Savukārt 1964. gadā izveidotajā  
5. aprakstā meklējama informācija par Veselības pārvaldes Sanitārās daļas no-
zaru darbības virzieniem – mājsaimniecības, tirdzniecības, rūpniecības un pa-
kalpojumu uzņēmumu darbības kontroli, produktu kvalitātes uzraudzību u.c. 

Lai gan ziņas par Veselības pārvaldes tiešajām priekštecēm Sanitāro 
nodaļu un Slimnīcu nodaļu atrodamas 2900. fondā, abu iestāžu dokumenti 
par darbību no 1919. līdz 1921. gadam sistematizēti arī atsevišķos fondos. 
Rīgas pilsētas Sanitārās nodaļas dokumenti sakārtoti 3007. fondā, bet Rīgas 
pilsētas Slimnīcu nodaļas – 3012. fondā. Abu fondu inventārie apraksti 
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latviešu valodā tapuši 1954. gadā. 3007. fondā ir apkopoti Sanitārās nodaļas 
Veterinārās nodaļas, laboratorijas, 1., 2. un Bērnu slimnīcas ziņojumi 
par darbību, slimnieku sastāvu un baku potēšanu, nodaļas sarakste ar 
citām pilsētas iestādēm par atļauju izdošanu rūpniecības un tirdzniecības 
uzņēmumiem, kā arī Sanitārās nodaļas ieņēmumu – izdevumu žurnāli 
un kases grāmata. Savukārt Slimnīcu nodaļas materiālos, kas kārtoti  
3012. fondā, atrodama korespondence ar pilsētas valdi, Sanitāro nodaļu, 
Finanšu nodaļu, pašvaldības slimnīcām par budžeta līdzekļu piešķiršanu, 
slimnīcu uzturēšanu, slimnieku uzņemšanu un darbinieku apgādi. Tāpat 
nelielajā fondā (41 glabājamā vienība) ir ārstniecības iestāžu sagatavotie 
ieņēmumu pārskati, budžetu projekti un ziņojumi par darbību. 

Informācija par iestādes darbību nacistiskās Vācijas okupācijas laikā no 
1941. līdz 1944. gadam sakārtota Rīgas pilsētas Veselības valdes P-1494. fondā. 
Tāpat kā lielākā daļa no minētajiem fondiem, arī P-1494. fonda vienīgais 
apraksts latviešu valodā radīts 1954. gadā. Aprakstā sakārtotas 297 glabājamās 
vienības, un tajās ir daudzveidīga informācija par iestādes darbību okupācijas 
posmā. Tajā atrodami aktuālie noteikumi, lēmumi un norādījumi par pilsētas 
iestāžu uzdevumiem un to reorganizāciju, pilsētas vecākā dienas pavēļu 
izraksti un to satura rādītāji, apkārtraksti administratīvos, saimnieciskos 
un organizatoriskos jautājumos. Atsevišķu bloku veido dokumenti par 
pilsētas ārstniecības iestāžu darbību, un tie ir dažādi statistikas pārskati 
par slimnieku kustību, slimību izplatību, nodarbināto darbinieku skaitu, 
korespondence par vācu karaspēka uzturēšanās un ārstēšanās izdevumiem, 
klīniku privatizāciju, darbinieku štatu saraksti un darba pieprasījumi. Tāpat 
fondā atrodama sarakste ar pilsētas iestādēm par tirdzniecības, amatniecības 
un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu atvēršanu un paplašināšanu, iestādes 
darbinieku norīkošanu darba talkās un pilsētas sanitārā stāvokļa uzlabošanu. 
Materiāli, kas tapuši iestādē no 1940. līdz 1944. gadam, fragmentāri atrodami 
arī 2900. fonda 1., 2., 4. un 5. aprakstā. 

Jāatzīmē, ka daļai pašvaldības slimnīcu Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
ir izveidoti atsevišķi fondi. Materiāli par Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas 
darbību no 1860. līdz 1944. gadam skatāmi 2022. fondā, par Rīgas pilsētas 
Sarkankalna slimnīcu – 2917. fondā, bet par 1. Rīgas pilsētas slimnīcas vēsturi 
jāskatās 2782. fonda aprakstos. 
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 Ziņas par veselības aprūpi Rīgā meklējamas arī Rīgas pilsētas slimnīcu 
komisijas (1904.–1917. g.) 2781. fondā, Rīgas pilsētas slimnīcas būvniecības 
komisijas (1866.–1887. g.) 3026. fondā, Rīgas pilsētas Sanitārās komisijas  
2779. fondā un par vācu okupācijas periodu no 1917. līdz 1919. gadam Rīgas  – 
sanitārā policijas 3075 fondā.

Noslēgums

Ar Veselības pārvaldes starpniecību Rīgas pašvaldība 20. gs. 20. un  
30. gados nodrošināja pilsētas iedzīvotājiem laikmeta garam atbilstošu 
veselības aprūpi un sanitāri higiēniskos apstākļus pilsētas namos, ielās, 
pārtikas preču ražotnēs un to tirdzniecības vietās, kā arī rūpējās par Eiropas 
kultūras pilsētai atbilstošas pilsētvides uzturēšanu. Sadarbībā ar valsts 
un sabiedriskajām organizācijām pašvaldība aktīvi darbojās nopietnāko 
infekcijas slimību ierobežošanā, īpaši cīņā pret tuberkulozes un venerisko 
slimību izplatību. 

Tas, cik liela bija sabiedrības un arī atbildīgo amatpersonu ieinteresētība 
Veselības pārvaldes darbībā, vislabāk apliecina tās pastāvēšanas laikā 
notikušās reorganizācijas, īpaši sanitārajā jomā. Tā 1926. gadā pēc 
Rietumeiropas valstu piemēra Veselības nodaļas sanitārās nozares rajonu 
iedalījuma vietā pārgāja uz speciālistu sistēmu, kas bija sadalīta divās  
daļās – sanitārajā un veterinārajā. Jauni pārkārtojumi notika 1934. gada 
rudenī, bet visiespaidīgākās pārmaiņas bija vērojamas 1938. gadā, kad 
likvidēja visas sanitārās daļas nozares un to vietā izveidoja jaunas. Otra joma 
bija pašvaldības medicīnas iestāžu izbūves celtniecības un modernizēšanas 
darbi. Ne velti, jo pilsētas īpašumā atradās valsts nozīmes slimnīcas, kurās 
strādāja labākie speciālisti un kurās ikviens varēja “gūt ātru un zinātnes 
prasībām atbilstošu palīdzību”101.

Veselības pārvaldes piemērs apliecina, ka starpkaru periodā pašvaldību 
iestādēm samērā bieži mainīja nosaukumus, un tā iemesls parasti bija 
izmaiņas likumdošanā. Tās pastāvēšanas laikā no 1919. līdz 1940. gadam 
iestādes nosaukumi mainījās trīs reizes. Pirmo reizi tas notika 1921. gadā, kad, 
apvienojot Sanitāro un Slimnīcu nodaļu, izveidoja Veselības nodaļu. Nākamā 
reize bija 1934. gadā, bet pēdējā – 1939. gadā, kad iestāde ieguva Veselības 
pārvaldes vārdu. Šeit nav ņemtas vērā izmaiņas, kas saistās ar 1938. gada  
1. februāra pilsētas valdes lēmumu, kas visām valdēm un iestādēm paziņoja, 
ka turpmāk uz visām veidlapām, formulāriem utt. vārdu “Rīgas pilsēta” 
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vietā jālieto apzīmējums “Galvas pilsēta Rīga.” Atkārtojumos bija atļauts 
lietot vārdu “pilsēta” bez pilsētas nosaukuma apzīmējuma. Minētais lēmums 
bija attiecināms arī uz jaunveidojamiem uzrakstiem un izkārtnēm.102 Saskaņā 
ar to no šī datuma līdz pat padomju okupācijas iestāžu izveidei visas Rīgas 
pilsētas pašvaldības iestādes būtu jāpārdēvē un, piemēram, jāsauc par Galvas 
pilsētas Rīgas Veselības pārvaldi Rīgas pilsētas Veselības pārvaldes vietā. 

Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumā atrodas milzīgs dokumentu klāsts, 
kuros dažādos rakursos atspoguļojas Rīgas pilsētas Veselības pārvaldes, 
tās priekšteču un padotības iestāžu misija – atbildība par rīdzinieku 
veselības aprūpi un labvēlīgu sanitāri higiēnisko apstākļu nodrošināšanu. 
Lai gan pētnieku vidū aizvien lielāka interese ir par sociālo vēsturi, tomēr 
jāsecina, ka šie fondi (2900., 3007., 3012. un P-1494.) caurmērā vēl uzskatāmi 
par neapgūtiem un maz izmantotiem, tādēļ, cerams, šī publikācija būs 
ierosinājums jauniem, padziļinātiem pētījumiem par veselības sistēmu 
Latvijā starpkaru periodā.
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Ineta Didrihsone-Tomaševska

sorge um die gesundheit der rigenser – einsicht 
in die geschichte der gesundheitsverwaltung 

der stadt riga, 1919–1944

Die im Dezember 1918 in der Republik Lettland gegründeten Krankenhaus- 
und Sanitätsabteilungen begannen erst am Anfang Juli 1919 hochwertig zu 
arbeiten. Im Auftrag der Stadtverwaltung sollten sie um die Gesundheit der 
Stadtbewohner und um die Aufrechterhaltung günstiger sanitärhygienischer 
Verhältnisse sorgen. Die Krankenhausabteilung beaufsichtigte alle 
Heilanstalten der Stadt, die Sanitätsabteilung aber führte Aufsicht über die 
sanitären Verhältnisse in der Stadt. Diese Funktionen wurden durch Sparten 
der Sanitätsabteilung (Sanitär-, Veterinär-, Desinfektions- und Schulhygiene-
Sparte), durch das Stadtlabor und durch eine Kontrollestation-Ambulanz 
gewährleistet. 

 Im Oktober 1921 wurde die Gesundheitsabteilung der Stadt Riga 
gegründet, indem die Funktionen der beiden oben erwähnten Behörden 
vereinigt wurden. Zur Erfüllung der auferlegten Aufgaben waren im ersten 
Tätigkeitsjahr dem Leiter dieser Behörde sechs Sparten (die administrative 
Sparte, die Sparte für Epidemiologie und Sanitätskontrolle, die veterinäre 
Sparte, die Desinfektionssparte, die Sparte für Schulhygiene und für 
ärztliche Behandlung der Stadtbeamten – Mitglieder der II. Krankenkasse 
der Stadt Riga) und acht Struktureinheiten (I. und II. Stadtkrankenhaus, 
Kinderkrankenhaus, Irrenanstalt Rothenberg mit einer Tuberkuloseabteilung, 
Stadtlabor, Stadtapotheke, Kontrollestation-Ambulanz und Ambulanz für 
ärztliche Behandlung unbemittelter Kinder) unterstellt.
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In der ersten Zeit blieben Struktur und Tätigkeitsaufgaben unverändert, 
später erfolgten dann etliche Reorganisationen. 1926 wurde, nach dem Muster 
westeuropäischer Staaten, das bisherige territoriale System (Aufteilung in 
Rayons) der Sparte für Sanitätskontrolle der Gesundheitsabteilung aufgelöst 
und ein neues System – nach Fachbereichen – eingeführt. Das neue System 
bestand aus zwei Teilen – aus dem sanitären und dem veterinären Teil. Neue 
Änderungen erfolgten im Herbst 1934, als die Behörde in vier Abteilungen 
aufgeteilt wurde – in die administrative und sanitäre Abteilung, in die 
Abteilung für Stadtkrankenhäuser und in die Abteilung für die Stadtapotheke.

Der Abteilung für Sanitätskontrolle waren zahlreiche Sparten unterstellt. 
Zur Vervollkommnung der Arbeit der Abteilung wurden 1938 wesentliche 
Reformen durchgeführt, wobei die bisherigen Sparten aufgelöst und am  
1. April 1938 an ihrer Stelle neue gegründet wurden – für Epidemiologie, für 
Aufsicht auf Handels- und Industrieunternehmen, für Veterinäraufsicht und 
für Schulhygiene.  

Am Beispiel der Gesundheitsverwaltung sieht man, dass in der 
Zwischenkriegszeit die Namen der Stadtverwaltungsbehörden oft geändert 
wurden; der Grund dafür waren meistens die Änderungen in der Gesetz-
gebung. In der Zeit von 1919 bis 1940 führte die Gesundheitsbehörde Rigas 
folgende Namen: 1919–1921 – Krankenhaus- und Sanitätsabteilung, 1921–
1934 – Gesundheitsabteilung, 1934–1939 – Gesundheitsamt, 1939–1940 – 
Gesundheitsverwaltung.

Im Historischen Staatsarchiv Lettlands befinden sich zahlreiche 
Dokumente, die aus verschiedener Sicht über die Aufgaben und Arbeit 
der Gesundheitsverwaltung der Stadt Riga, ihrer Vorgängerbehörden und 
der ihr unterstellten Institutionen im Blick auf die Gesundheitspflege der 
Rigenser und die Gewährleistung günstiger sanitärhygienischen Verhältnisse 
berichten.

Schlüsselwörter: Apotheke, ärztliche Nothilfe, Desinfektion, Epidemio-
logische Abteilung, Kontrollestation, Labor, Sanitätsabteilung, sanitärer 
Transport, Abteilung für Schulhygiene, Krankenhäuser, Gesundheitsab-
teilung, Gesundheitsamt, Gesundheitsverwaltung, Veterinärabteilung.
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