
113Vērmaņa parka izVeides atspoguļojums

Pārsla Pētersone

vērmaņa parka izveides atspoguļojums 
priekšpilsētu apstādījumu komisijas fonda 

dokumentos. 1813–1879
raksts iepazīstina ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2652. fonda – priekšpilsētu apstādījumu 
komisija – struktūru un dokumentiem. rīgas rātei pakļautā iestāde izveidojās 1813. gadā un 
darbojās līdz 1879. gada septembrim. tā rūpējās par rīgas priekšpilsētu apstādījumu un parku 
izveidi un uzturēšanu. pēc komisijas likvidēšanas darbības laikā uzkrātie dokumenti nonāca 
rīgas pilsētas, vēlāk – Latvijas Valsts vēstures arhīvā. pētījumā iztirzāta komisijas dibināšanās 
un galvenie uzdevumi, sniegts vispārējs pārskats par fonda lietām, kā arī, atsedzot galvenās 
tematiskās grupas, noskaidrots, kāda satura informācija kolekcijā atrodama par rīgas Vērmaņa 
parka veidošanos un attīstību.  
Atslēgvārdi: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, fonds, priekšpilsētu apstādījumu komisija, rīga, 
priekšpilsētas, anna Vērmane, Vērmaņa parks.

priekšpilsētu apstādījumu komisijas dibināšana

priekšpilsētu apstādījumu komisijas dibināšanu noteica vēsturiskie 
apstākļi pēc 1812. gada Napoleona iebrukuma Latvijas teritorijā, franču 
armijas tuvošanās rīgai un bezjēdzīgā priekšpilsētu izpostīšana.1 

Lai rīdzinieki vietējās varas kļūmīgo soli ātrāk aizmirstu, krievijas 
valdība lika izstrādāt speciālus priekšpilsētu atjaunošanas plānus. 1813. 
gada 6. martā publicēja speciālu Baltijas ģenerālgubernatora marķīza Filipa 
pauluči (Paulucci, 1770–1849) rīgas priekšpilsētu atjaunošanas reglamentu,2 
kas paredzēja apkārt pilsētas centram, kur būvnoteikumi intensīvu mūra 
ēku apbūvi aizliedza, izveidot bagātīgu apstādījumu zonu ar kokiem, 
krāšņuma krūmiem un ziedu laukumiem, kā arī skaistām pastaigu alejām. 
tādējādi vēlējās likvidēt nelaimīgās katastrofas pēdas, izdaiļot pilsētu un 
izveidot labu satiksmi no centra uz priekšpilsētām. uzdevuma veikšanai 

vēsture
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ģenerālgubernators 1813. gada 14. marta vēstulē rātei ierosināja šim nolūkam 
izveidot speciālu organizāciju – priekšpilsētu apstādījumu komisiju –, kas 
civilgubernatora uzraudzībā nodarbotos ar brīvprātīgo ziedojumu vākšanu, 
rūpētos par nepieciešamo būvdarbu veikšanu un radītā turpmāko uzturēšanu. 
komisijas darba tiešo uzraudzību uzticēja rīgas kases kolēģijas direktora 
vietniekam kopīgi ar diviem pilsētas eltermaņiem. 

komisijas dibināšanas sēde notika 1813. gada 20. maijā. tajā piedalījās 
birģermeistars johans Valentīns Bulmerinks (Bulmerincq, 1760–1827), Lielās 
ģildes eltermanis georgs konrāds Vigerts (Wiggert), agrākais policijas 
inspektors, titulārpadomnieks antons ernsts truharts (Truhart, 1764–1835), 
ģildes vecākais emanuels Frīdrihs grots (Groot), tirgotājs mihails alifanovs 
(Alifanow) un pilsētas mērnieks georgs rinks (Rinck). pēc komisijas locekļu 
vēlēšanās un ar civilgubernatora atļauju 1813. gada 28. martā tajā uzņēma 
mazās ģildes eltermani danielu dorndorfu (Dorndorff).3 1815. gada 2. jūnijā 
ģenerālgubernators marķīzs pauluči apstiprināja organizācijas statūtus,4 kas 
noteica tās uzbūvi, struktūru un uzdevumus. 

komisijas locekļi darbojās ļoti aktīvi. priekšpilsētas apstādījumu 
iekārtošanai 1813. un 1814. gadā saņemto ziedojumu apmērs sasniedza 
58 259 rubļus 94 kapeikas sudrabā, dāvinājumu vākšana turpinājās vēl 
gandrīz divdesmit gadu, daudzi iedzīvotāji šim cēlajam nolūkam veltīja 
1000 rubļu sudrabā un pat vairāk. ziedojumu veidā komiteja gadā saņēma 
vidēji 10 000 rubļu sudrabā. Vēloties materiāli atbalstīt rīgas parku zonas 
izveidi, pēc ģenerālgubernatora marķīza pauluči ierosinājuma 1816. gada 
7. decembrī pavēli par ikgadēju 4000 rubļu sudrabā liela pabalsta piešķiršanu 
priekšpilsētu komisijai turpmākajos divdesmit gados izdeva krievijas ķeizars 
aleksandrs i. pusi no šīs summa izmantoja dažādiem maksājumiem, bet otru 
pusi – noguldīja kapitāla uzkrāšanai.5 

2652. fonda kolekcijas veidošanās

komisija par rīgas parku stāvokli rūpējās līdz pat krievijas valdības 
veiktajai pilsētu pārvaldes reformai 19. gadsimta pēdējā ceturksnī. 1879. 
gada 24. septembrī notika pēdējā sēde, kurā, kā liecina saglabājies protokols, 
tika paziņots par darbības pārtraukšanu un funkciju nodošanu pilsētas 
komunālajai pārvaldei. komisijas kustamo mantu un arhīvu uzticēja 
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rīgas pilsētas ekonomijas valdes priekšsēdētājam, pilsētas galvas biedram 
Ludvigam Vilhelmam kerkoviusam (Kerkovius, 1831–1904) un pilsētas 
padomniekam karlam fon Holstam (Holst).6 

Nākamajā gadā rātes un tai pakļauto iestāžu dokumentu uzglabāšanai 
tika izveidots rīgas pilsētas arhīvs, kas pēc desmit gadiem saņēma telpas 
jaunuzceltās rīgas pilsētas muzeja ēkas pēdējā stāvā. Šeit atsevišķā fondā 
(Nr. 138) sakārtoja arī vairāk nekā pusgadsimtu ilgās darbības laikā uzkrātos 
un saglabātos priekšpilsētu apstādījumu komisijas dokumentus. kolekcija 
Vecrīgas namā palasta ielā 2 glabājas vēl šodien, juridiski 1974. gadā rīgas 
pilsētas arhīvs tika iekļauts toreizējā Latvijas psr Centrālā Valsts vēstures 
arhīva sastāvā un minētais fonds ieguva numuru 2652, ar kuru tas nodots 
Latvijas Valsts vēstures arhīvam.

Fondam ir viens apraksts ar 76 lietām, turklāt ar parastajiem kārtas 
numuriem uzskaitītas lietas no 1 līdz 35, bet 1992. gadā tām ar literiem 
pievienota vēl 41 lieta: viena lieta “Norēķinu dokumenti. 1828–1865” 
pievienota 35. lietai, bet 40 – ar vienādu nosaukumu “uzsaukumi līdzekļu 
vākšanai, ziedojumu saraksti un apstādījumu ierīkošanas izdevumu 
pārskati” – 16. lietai. iespējams, šie ir dokumenti, ko 1952. gadā kā zinātniski, 
politiski un tautsaimnieciski mazvērtīgus atlasīja iznīcināšanai, t.i., nodošanai 
makulatūrā,7 tomēr kļūmīgā iecere līdz galam nav realizēta. 

Fonda dokumentu nozīmīgākās tematiskās grupas

par priekšpilsētu apstādījumu komisijas darbību, kuras nopelns ir skaistie 
rīgas dārzi un parki, saglabājusies informācija ir bagāta un vispusīga. 
Nozīmīgāko avotu vidū minamas piecas komisijas sēžu protokolu grāmatas: 
par laikposmu no 1813. līdz 1828. gadam, no 1828. līdz 1848., no 1849. līdz 
1861., no 1862. līdz 1871. un no 1872. līdz 1879. gadam.8 katrs būtiskāks 
darbības pavērsiens vai jauna ideja tika pārrunāta un apspriesta kopīgā 
sēdē, līdz ar to protokolos rodamas ziņas kā par parku izveides iecerēm, tā 
realizētajiem pasākumiem, noslēgtajiem nomas līgumiem, dārzniekiem, parka 
celtnēm u.c. avotu iepazīstot tuvāk, var gūt priekšstatu par entuziasmu, ar 
kādu rīdzinieki īstenoja savas pilsētas izdaiļošanu, šā procesa veiksmēm un 
sarūgtinājumiem. katras protokolu grāmatas noslēgumā ievietots personu 
un lietu apvienots rādītājs, kas būtiski atvieglo nepieciešamās informācijas 
atrašanu. 
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divās lietās – no 1813. līdz 1828. gadam un no 1848. līdz 1879. gadam – 
sakārtoti komisijai iesūtītie raksti: Vidzemes guberņas pārvaldes pavēles, 
kamerālvaldes, rīgas Biržas komitejas u.c. rīkojumi un ierosinājumi par 
apstādījumu ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī ieņēmumu un izdevumu 
pārskati.9 priekšpilsētas apbūves raksturu noteica lietā atrodamais Vidzemes 
guberņas valdes un krievijas ķeizara 1813. gadā apstiprinātais rīgas 
jauno priekšpilsētu atjaunošanas reglaments. dokumenta 14 paragrāfos 
sniegts priekšpilsētu zonējums, noskaidrots, kādus apstādījumus un alejas 
nepieciešams ierīkot, kādas ēkas katrā zonā atļauts celt.10 sējumos glabājas 
arī daudzu privātpersonu ierosinājumi parku plānojuma uzlabošanai un 
parku celtņu labākai izmantošanai.

No komisijas izsūtīto rakstu kopiju grāmatām ir saglabājusies tikai 
viena – par laikposmu no 1813. līdz 1828. gadam. tā kā komisija darbojās 
civilgubernatora uzraudzībā, viņa akceptam nosūtīja gandrīz visus komisijas 
pieņemtos lēmumus: darba līgumus, nomas līgumus, cenrāžus, instrukcijas, 
izlīgumus, atļaujas u.c. svarīgāko jautājumu izlemšanai bija nepieciešama 
ģenerālgubernatora atļauja. aktīva sarakste notikusi arī ar rīgas policijas 
pārvaldi, kuras kompetencē ietilpa atļauju izsniegšana dažādiem izklaides 
pasākumiem, kārtības uzturēšana parkos u.c. Bez tam kopiju grāmatā lasāmi 
noraksti no publikācijām presē, uzsaukumiem ziedotājiem u.tml.11 dažāda 
satura dokumenti apkopoti lietā “Noteikumi komisijas darbībai, instrukcijas 
darbiniekiem. apstādījumu plāni, izdaiļošanas projekti, pārskati”.12 Šeit 
atrodams komisijas statūtu projekts, atskaites par izlietotajiem līdzekļiem 
u.tml. uzmanības vērta ir 1815. gadā mērnieka georga rinka zīmētā un 
ģenerālgubernatora marķīza pauluči 1815. gada 25. jūnijā apstiprinātā 
“priekšpilsētas apstādījumu komisijai piederošo un tās izmantoto 
gruntsgabalu karte”, kur atspoguļota pēterburgas priekšpilsētas situācija, kā 
arī plānoto ceļu un apstādījumu zonu izveides ieceres.13 

tiešais organizators un atbildīgais par parku un apstādījumu veidošanu, 
aleju ierīkošanu, parka celtņu būvi un uzturēšanu bija dārznieks, ar kuru 
priekšpilsētu apstādījumu komisija slēdza attiecīgu līgumu. dārznieka 
pienākumos ietilpa par veiktajiem darbiem katru ceturksni iesniegt 
komisijai rakstisku atskaiti. diemžēl lielākā daļa šo dokumentu gājuši bojā, 
saglabājušies ir ziņojumi par laikposmu no 1839. līdz 1846. gadam, no kuriem 
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var gūt informāciju par pasākumiem parku pilnveidošanā, jauninājumiem 
parku arhitektūrā un parka celtņu remontiem.14 

daudz pilnīgāk saglabājušies nomas līgumi, ko priekšpilsētu apstādījumu 
komisija slēdza ar parku bufešu, restorānu, paviljonu u.c. izmantotājiem. tie 
sakārtoti vienā lietā, kas aptver laikposmu no 1815. līdz 1875. gadam.15 

rīgas priekšpilsētu vēstures izpētei nozīmīgs avots ir sešas apjomīgas 
fonda lietas ar nosaukumu “Norēķinu dokumenti”. tās aptver laikposmu no 
1813. līdz 1865. gadam. dažādu meistaru un amatnieku izrakstītās kvītis un 
apliecinājumi par darba samaksas saņemšanu, apdrošināšanas polises, darba 
līgumu kopijas u.c. – rūpīga pētnieciskā darba vērts izziņas materiāls, kurā var 
iepazīt atsevišķas personālijas, gūt priekšstatu par stādījumos izmantotajiem 
augiem, iztēlē ieraudzīt parka celtņu krāšņās fasādes.16

dažādie grāmatvedības dokumenti, kas informē par komisijas darbības 
saimniecisko pusi, sakārtoti vairākās lietās. Lielākā atbilstošā temata grupa 
sastāv no četrdesmit lietām ar nosaukumu “uzsaukumi līdzekļu vākšanai, 
ziedojumu saraksti un apstādījumu ierīkošanas izdevumu pārskati”. tajos 
atrodami ikgadējie publicētie ziņojumi rīdziniekiem par iepriekšējā gada 
veikumu, ziedotāju saraksti un apstādījumu komisijai ziedotās summas.17 
saglabājušās arī komisijas kases grāmatas no 1830. līdz 1879. gadam,18 

ieņēmumu–izdevumu grāmatas no 1813. līdz 1863. gadam,19 “kapitāla 
grāmata, 1818–1824”,20 “reskonto grāmata, 1869–1879”.21

Vizuālo priekšstatu par priekšpilsētu apstādījumu plānojumu, parkos 
uzbūvētajām celtnēm, tiltiņiem un strūklakām sniedz vienā lietā sakārtotie 
parku plāni un celtņu projekti (kopskaitā ap 40).22 kaut arī tas ir neliels 
pārpalikums no savulaik izstrādātajiem projektiem, tomēr ļauj ieskatīties 
deviņpadsmitā gadsimta rīdzinieku skaistuma un modes izpratnē, 
mākslinieciskajās spējās un varēšanā.

priekšpilsētu apstādījumu komisijas aprūpē bija plaša teritorija. daugavas 
labajā krastā vajadzēja uzturēt jau iekopto Ķeizardārzu un iekārtot plašu 
apstādījumu joslu no jēkaba vārtiem līdz kārļa vārtiem, tajā ietilpa arī 
jaunveidojamais Vērmaņa parks, kas kļuva par vienu no iemīļotākajām 
rīdzinieku atpūtas vietām.
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Liecības par priekšpilsētu apstādījumu komisijas 
darbību Vērmaņa parka izveidē

ideja par angļu parku

Neilgi pēc darbības uzsākšanas apstādījumu komisija sāka apspriest 
ideju neapbūvējamās zonas23 – esplanādes – vienā daļā izveidot apstādījumu 
joslu, ko atšķirībā no līdzšinējiem, jau vecmodīgiem barokālajiem izpriecu 
dārziem vēlējās veidot kā brīvu ainavu parku jeb angļu parku. saglabājies 
maksas aprēķins, ko 1814. gada 30. janvārī komisijas vārdā parakstījis 
j. V. Bulmerinks, vēsta, ka bijuši izstrādāti divi varianti: priekšlikums “a” 
paredzēja šeit ne tikai iekārtot alejas, zālājus, koku un krūmu stādījumus, bet 
arī uzcelt divas pārdotavas un restorānu – vieglas konstrukcijas koka celtnes 
bez mūra pamatiem un pagrabiem. sabiedrības izklaidei kalpotu karuselis 
un šūpoles. aprēķinātās projekta izmaksas sasniedza 41 150 rubļu bankas 
asignācijās. priekšlikums “B” bija lētāks – 33 207 rubļi bankas asignācijās, bet 
tas neparedzēja restorāna ēkas celtniecību.24 

kaut darbības sākumā komisijas rīcībā līdzekļu bija maz, angļu parka 
izveides ideja tika uzturēta kā iespējama perspektīva, to atbalstīja arī 
ģenerālgubernators marķīzs Filips pauluči. domājams, parka plāna 
izstrādi un realizēšanas virsvadību sākotnēji uzticēja dārzu arhitektam un 
dendrologam johanam Hermanim Cigram (Zigra, 1775–1857), jo 1815. gada 
10. aprīļa vēstulē rīgas birģermeistaram Bulmerinkam viņš raksta, ka būtu 
ļoti pagodināts parādīt birģermeistaram, pārējiem komisijas locekļiem un 
marķīzam pauluči kungam, kādu prieku viņam sagādātu apjomīgā angļu 
parka plāna realizācija, kam jau sagādāti 1000 rubļu sudrabā.25 

annas Ģertrūdes Vērmanes loma parka tapšanā

saglabājušies dokumenti ļauj pietiekami detalizēti izsekot rīgas tirgotāja 
kristiāna Heinriha Vērmaņa (Wöhrmann, 1737–1813)26 atraitnes annas 
Ģertrūdes Vērmanes (dzim. ebele, 1750–1827) līdzdalībai idejas īstenošanā. 
par procesa sākumu var uzskatīt 1816. gada 16. oktobra sēdi, kurā komisijas 
priekšsēdētājs birģermeistars Bulmerinks ziņoja, ka atraitne anna Ģertrūde 
Vērmane izteikusi vēlēšanos esplanādes teritorijā laukumā starp gājēju taku 
(Fuß-Promenaden), krievu dārziem (Russischen Gärten), starp Bornhaupta 
laukumu (Bornhauptschen Platz) un šoseju (Chausee) izveidot apstādījumus 
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viņas ģimenes piemiņai. gadījumā ja laukuma plānojumu un iekārtošanu 
veiktu komisija, viņa šim nolūkam gribētu piešķirt 2000 rubļu bankas 
asignācijās, kā arī nodrošināt līdzekļus ikgadējai dārza apkopšanai. 

sēdes lēmumā lasāms, ka platību apstādījumu ierīkošanai atvēlētu, ja 
Vērmanes kundze piekristu tos veidot pēc komisijas izstrādāta plāna un 
laukumam apkārt uzceltu priekšzīmīgu sētu. rūpes par teritorijas uzturēšanu 
vajadzētu uzņemties pašai Vērmanes kundzei vai viņas pēcnācējiem, 
apstādījumu laukumam jābūt atvērtam sabiedrības vajadzībām. Vērmanes 
kundze pati un arī viņas mantinieki varēs iegūt šīs platības lietošanas 
tiesības, un, gadījumā ja viņas mantinieki vairs negribēs pildīt šos brīvprātīgi 
uzņemtos uzturēšanas pienākumus, komisijai būs ļauts šo laukumu saņemt 
atpakaļ.27

pēc divām nedēļām – 30. oktobrī – Vērmanes kundzes priekšlikumu 
apsprieda atkārtoti. savu viedokli viņa bija precizējusi 25. oktobrī rakstītajā 
vēstulē: 

“Lielās ģildes vecākā Vērmaņa atraitnes, dzim. Ebelas ziņojums Rīgas priekšpilsētu 
jauno apstādījumu izveides komisijai.

Pirms dažām dienām Cigras kungs man atsūtīja protokola norakstu no komisijas 
šā mēneša 16. datuma sēdes, kurā sniegta atbilde maniem nosacījumiem par 
apstādījumu ierīkošanu un izteikta līguma noslēgšanas iespēja.

Mans nolūks ir bijis, cik iespējams, atbalstīt pilsētas avīzē publicēto uzaicinājumu 
par privātajiem apstādījumiem un laukumā, kur paredzēts izveidot angļu parku, 
par maniem līdzekļiem izveidot stādījumus. Šim nolūkam paredzēju dot 1000 
rubļu bankas asignācijās vai arī vēl vairāk, kā arī nodrošināt līdzekļus šo stādījumu 
uzturēšanai, ņemot vērā konkrētos apstākļus. Taču es nevēlos, lai šajā līgumā man 
būtu uzliktas jebkādas citas saistības.

Tādēļ es: esmu nolēmusi kapitāla summu palielināt līdz 2000 rubļiem bankas 
asignācijās; es no šī pasākuma nekādu labumu iegūt negribu, bet es nevēlos, lai 
šajā sakarā tiktu uzliktas jebkādas saistības maniem pēcnācējiem: es pati šo daru 
brīvprātīgi un arī viņu rīcībā jāsaglabā brīvprātības princips; šis parks domāts 
vispārējam labumam un nekad neviens to nedrīkst iegūt savā privātīpašumā. Rīgā, 
1816. gada 25. oktobrī. A. G. Vērmane, dzim. Ebele.”28

pirmais komisijas darbības solis parka izveidē bija laukuma sētas un vārtu 
skiču un apstādījumu plāna izgatavošana, kā arī atbilstoša maksas aprēķina 
sastādīšana, ko uzdeva veikt dārzniekam (promenāžu intendantam) Šmeisera 
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annas Ģertrūdes Vērmanes, dzim ebeles, vēstule priekšpilsētu apstādījumu 
komisijai. 1816. gada 25. oktobris. LVVA, 2652. f., 1. apr., 7. l., 138. lp. 
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(Schmeisser) kungam. uzklausījuši dārznieka priekšlikumus, sēdes dalībnieki 
nolēma Vērmaņa atraitnei atvēlētā laukuma (Wöhrmanns Parthie) stādījumiem 
iegādāties divus ozolus, astoņus lielus un 32 mazus bērziņus, papeles un 
citus kokus, kā arī ziedus un krūmus. Šmeisera kungam uzdeva arī vadīt 
stādījumu ierīkošanas praktiskos darbus: laukuma planēšanu, minēto bērzu 
un papeļu stādīšanu u.c.

uz komisijas sēdi izsauca arī kaimiņu laukuma īpašnieku – karlu Frīdrihu 
Bornhauptu (Bornhaupt), kam uzdeva gar robežu uzcelt sētu. Šim nolūkam 
jāizmanto virsnieka fon reinekes (Reinecke) izgatavotie paraugzīmējumi, 
konkrēti – paraugs Nr. 2. sētu izgatavot apņēmās namdaris mundels (Mundel), 
cena – 1 rublis sudrabā par 2 asu (apm. 4,26 m) garu posmu.29

ziņa par parka izveides straujo virzību ātri sasniedza arī Baltijas ģenerāl-
gubernatoru marķīzu pauluči, kam pierādījums ir viņa 1816. gada 29. novem-
brī sanktpēterburgā rakstītā vēstule birģermeistaram Bulmerinkam: ziņa 
par Vērmanes kundzes ziedojumu viņu ļoti iepriecinājusi un komisijai, 
kurai izdevies iesaistīt tik plašu ziedotāju skaitu un panākt priekšpilsētas 
apstādījumu lietas strauju progresu, pienākas vislielākais paldies. Visus 
Vērmanes apstādījumiem iesniegtos plānus un ieceres marķīzs atbalsta bez 
kādiem iebildumiem.30 

saglabājušies dokumenti liek domāt, ka jau pirmajā mēnesī komisijas 
sadarbība ar Vērmanes kundzi bijusi veiksmīga – 10. novembra sēdē tiek 
apspriests jauns atraitnes priekšlikums: lai parks veidotos skaistāks un ērtāks, 
būtu vēlams teritoriju paplašināt. klātesošie nolēma šim nolūkam izmantot 
tās rīcībā esošos 250 rubļus sudrabā, kurus jau 1815. gadā, lai ierīkotu dārzu 
par godu viņa laimīgajai laulībai, komisijai bija novēlējis dānijas konsuls rīgā 
Nikolauss krīgsmans (Kriegsmann; 1760–1826). toreiz vēlēšanos nevarēja 
izpildīt, jo vēlamais laukums bija aizņemts. Nepieciešamo platību nolēma 
iegūt apmaiņas ceļā, vienojoties ar kaimiņu dārza nomnieku pēteri gerkenu 
(Gerken),31 un laukumu pievienot Vērmanes daļai. atraitne tam labprāt 
piekrita, bet krīgsmans apsolīja stādījumu kopšanai ik gadu ziedot vēl 100 
rubļus sudrabā.32 

kaut Vērmanes parka (dokumentos tas vēl tika saukts vienkārši par 
“Vērmanes daļu” (Woermansche Parthie)) veidošana bija tikko uzsākta, pilsētas 
vadība jau bija iecerējusi dāsnajai ziedotājai kā pateicību parkā uzstādīt 
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bronzas pieminekli.33 10. novembra sēdē birģermeistars ziņoja, ka pieminekļa 
skici ģenerālgubernators jau apstiprinājis. to rotās uzraksts: “Monument 
Rigas edlen Bürgern und dem Andenken von Aeltesten Heinr. Christn Woehrmann 
gewidmet.”34 klātesošie priekšlikumu atbalstīja un nolēma dāvinātājas 
piemiņai par pilsētas līdzekļiem parkā iestādīt arī 10 Lombardijas papeles, 
13 lapegles un 23 holandiešu liepas. padomnieks truharts uzņēmās rūpes 
par pieminekļa projekta izstrādi, vecākais grots – par koku stādu sagādi, bet 
vecākais Bulmerinks – par pieminekļa izgatavošanu.35 pieminekli pasūtīja 
sanktpēterburgā, tas izmaksāja 1200 rubļu sudrabā. darba izpildes 
termiņš – 1817. gada rudens.36

izvērtējot fonda lietās gūto informāciju, var secināt, ka aktīva darbība 
parka iekārtošanā sākusies 1817. gada agrā pavasarī. devītajā aprīlī komisijas 
sēdē izskatīja jautājumu par teritorijas sargu. pienākumu pildītājs turpmāk 
vairs nevēlējas strādāt par mēnešalgu 10 rubļu bankas asignācijās, tādēļ 
Vērmanes kundze piekrita apsardzei paredzētos līdzekļus papildināt, atvēlot 
gadā 100 rubļu bankas asignācijās.37   

Šajā laikā parka teritorijā, kam vēl nav patstāvīga nosaukuma un tā vēl 
arvien dokumentos dēvēta – “apstādījumi pa labi no Smilšu vārtiem”, par 
Vērmanes kundzes līdzekļiem sāka būvēt arī pirmās vieglas koka konstrukcijas 
ēkas: paviljonu un izpriecu namiņu. pēdējais bija iecerēts galvenokārt 
ģimenes lietošanai. 14. aprīlī komisija nosūtīja vēstuli akmeņkalim Hākam 
(Haack) un lūdza nākamajā nedēļā no pilsētas arhitekta grēna (Groen) saņemt 
un apstrādāt akmeņus, uz kuriem paredzēts balstīt jaunceļamā paviljona un 
mazā izpriecu namiņa apakšējā vainaga sijas.38  

paviljonu komisija bija iecerējusi izmantot kā bufeti. 19. aprīlī rīgas 
sabiedrība varēja lasīt sludinājumu ar aicinājumu līdz 28. maijam pieteikties 
kandidātiem, kas, ņemot vērā komisijas izstrādātos noteikumus, vēlētos 
atvērt un uzturēt šādu uzņēmumu. prasības bija stingras. kandidēt varēja 
tikai labi situēti (par ko jāuzrāda apliecība) vietējie birģeri vai viņu atraitnes. 
ja pretendents pats nevēlējās bufetē tirgot, viņam jāalgo uzticams un kārtīgs 
darbinieks, par kura uzvedību viņš ir pilnā mērā atbildīgs. Bufetei jābūt 
atvērtai katru dienu no 6.00 rītā līdz 9.00 vakarā. atslēgu nomnieks katru rītu 
saņem no sarga un katru vakaru tā sargam jāatdod. ja kāda pamatota iemesla 
dēļ bufetnieks ilgāku laiku nav uz vietas, arī tad atslēga jānodod sargam. 
pārdošanā drīkst būt tikai atspirdzinoši un īpašā sarakstā noteikti stiprie 



123Vērmaņa parka izVeides atspoguļojums

dzērieni. stipros dzērienus vienam pircējam nedrīkst pārdot vairāk par vienu 
glāzi. dzērienu cena nedrīkst pārsniegt komisijas noteikto. tabaku smēķēt 
paviljonā aizliegts. ja bufetes nomnieks rīkosies pretēji noteikumiem, viņam 
apstādījumu komisijai būs jāmaksā soda nauda pieci rubļi bankas asignācijās; 
atkārtota pārkāpuma gadījumā līgums ar viņu tiek lauzts.39 

pievienotajā sarakstā uzskaitīti pārdošanai atļautie dzērieni un cenas:

paviljona ārpusē

tabaku paviljonā smēķēt aizliegts, sods par pārkāpumu – pieci rubļi 
bankas asignācijās.40 Nedaudz apsteidzot notikumu secību, jāteic, ka par 
paviljona pirmo nomnieku un bufetes turētāju 1717. gadā kļuva konditors 
trilličs (Trillitsch).

minētās ēkas uzcēla ātri, par būvniecības gaitu ziņas ir fragmentāras: par 
atraitnes līdzekļiem akmeņkalis Hāks iegādājies 460 flīzes, katra maksājusi 
30 kapeikas sudrabā, kopā šim nolūkam iztērēti 138 rubļi sudrabā. 6. maijā 
jau varēja uzsākt ēku fasāžu krāsošanu, ko uzticēja krāsotājmeistaram 
g. Šteferam (Steffer).41 Viņš abu celtņu ārsienām, kā arī astoņiem parka soliem 
izvēlējās zaļo eļļas krāsu.42 

priekšpilsētu apstādījumu komisija ļoti centās, lai rīdzinieki jauno 
apstādījumu skaistumu varētu baudīt jau 1817. gada vasarā. pūles attaisnojās, 
maija beigās kā labiekārtošana, tā arī būvdarbi tuvojās noslēgumam un jauno 
parku varēja atvērt sabiedrībai. 30. maijā komisija izsūtīja sludinājumus 

Viena tase kafijas   20 kapeikas sudrabā
Viena tase šokolādes   30 kapeikas sudrabā
Viena glāze limonādes ar vīnu 60 kapeikas sudrabā
Viena mazā glāze limonādes ar vīnu 30 kapeikas sudrabā
Viena lielā glāze limonādes bez vīna 40 kapeikas sudrabā
Viena mazā glāze limonādes bez vīna 20 kapeikas sudrabā
Viena glāze punša vai groka  100 kapeikas sudrabā
Viena mazā glāze punša vai groka 50 kapeikas sudrabā
glāze madeiras   60 kapeikas sudrabā
glāze degvīna   30 kapeikas sudrabā
glāze „kymmel” liķiera  18 kapeikas sudrabā
glāze alus    20 kapeikas sudrabā

Viena kafijas porcija   90 kapeikas sudrabā
Viena porcija tējas   50 kapeikas sudrabā
Viena māla pīpe   12 kapeikas sudrabā
Viena māla pīpe ar tabaku  18 kapeikas sudrabā
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vietējai presei, kuros ziņoja par paveikto un gaidāmajiem svētkiem: “Šajā 
nedēļā cienījamās vietējās publikas rīcībā tiks nodoti jaunie apstādījumi, kas atrodas 
Smilšu vārtu labajā pusē. Tie vispirms paredzēti personām, kuri savas veselības, darba 
vai citu iemeslu dēļ nevar doties uz kādu attālāku vietu, lai baudītu svaigu gaisu un 
zaļumus.” apmeklētāji tiek lūgti saudzēt stādījumus un aizrādīt postītājiem. 
No lietus viņus paglābs paviljons, kur atspirdzinājumam varēs baudīt glāzi 
tējas, kafijas vai glāzi kāda dzēriena. tekstā atgādināts arī dāsnās ziedotājas 
annas Vērmanes devums: apstādījumu izveides līdzekļu devējas vēlme ir 
bijusi radīt prieku un apmierinātību vietējai sabiedrībai un atgādināt par sevi 
vēl nākamajām paaudzēm.43

parka atklāšana notika 1817. gada 8. jūnijā plkst. 6.00 vakarā. tajā piedalīties 
ielūdza daudzas prominentas personas, arī Vidzemes gubernatoru jozefu de 
Hamelu (du Hamel) un Baltijas ģenerālgubernatoru marķīzu Filipu pauluči.44 
pēdējais, jādomā, rīgā neieradās, jo pāris nedēļu vēlāk apstādījumu komisija 
viņam nosūtījusi vēstuli, kurā bija ziņots par annas Vērmanes kārtējo 
ziedojumu: lai arī turpmāk nodrošinātu par ieguldītajiem līdzekļiem (viņa 
devusi arī 5000 rubļu bankas asignācijās parka paviljona un izpriecu namiņa 
būvei) veidoto apstādījumu uzturēšanu, viņa, vienojoties ar abiem dēliem, 
nodevusi komisijas rīcībā divas Vidzemes kredītbiedrības ķīlu zīmes par 
kopējo vērtību 2000 rubļu sudrabā, no tām saņemtos procentus komisija 
varēja izmantot parka vajadzībām.45 

rīgas dārznieki – parka tiešie veidotāji

parka vietu, lielumu un raksturu noteica pilsētas kopējais plānojums, 
bet parka tiešajā izveidē liela nozīme bija dārzniekiem. Viņi izstrādāja 
apstādījumu plānu, izvēlējās ne tikai stādāmo materiālu, bet arī piemērotākās 
vietas parka ēkām, uzraudzīja celiņu izveidi, koku, košumkrūmu un puķu 
stādīšanu un kopšanu. par šo veikumu priekšpilsētu apstādījumu komisijas 
fonda dokumenti sniedz samērā pilnīgu priekšstatu. 

kā pirmais tūlīt pēc izveidošanas 1813. gadā komisijas darbībā iesaistījās 
johans Hermanis Cigra. Vairākās vēstulēs, kas atrodamas iesūtīto rakstu 
sējumā, lasāmi viņa priekšlikumi angļu parka izveidei un pasākumam 
nepieciešamo izmaksu aprēķini.46 Netiešas avotu norādes liek domāt, ka viņa 
iniciatīva rosināja parka izveides procesā iesaistīties arī Vērmanes kundzi. 
tomēr praktiskai uzdevuma izpildei apstādījumu komisija jau darbības 
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sākumposmā – 1813. gada 27. martā – noslēdza darba līgumu ar dārznieku 
johanu Ludvigu Šmeiseru (Schmeisser, ?–1842). Līgumam bija pievienota 
arī amata instrukcija, kurā lasāms, ka dārznieka pienākums ir precīzi pēc 
komisijas norādījumiem izveidot alejas un promenādes noteiktajos virzienos, 
vēl 1813. gada pavasarī, cik ilgi atļaus laika apstākļi, stādīt kokus un vasarā 
jaunos stādījumus pienācīgi aprūpēt. Vasarā dārzniekam jāseko jauno ceļu 
un aleju nospraušanai un nivelēšanai un jāveic sagatavošanas darbi, lai 
rudenī varētu stādīt kokus; šajos mēnešos jānosprauž dabā un jāsagatavo 
vietas bosketiem, kuros jāizveido rožu stādāmie laukumi. par darbam 
nepieciešamajiem instrumentiem, stādiem un strādniekiem rūpēsies komisija, 
johanam Ludvigam Šmeiseram jānodrošina darbu precīza un savlaicīga 
izpilde. par darbu viņam komisija apņēmās maksāt gada algu 1000 rubļu 
bankas asignācijās.47

kā jau minēts, 1816. gadā Šmeiseram uzdeva izstrādāt Vērmanes 
apstādījumu pirmo plānu. apzīmējums “promenāžu intendants” vēsta par viņa 
karjeras augšupeju.48 parku un aleju uzrauga amatu dārznieks pildīja līdz 
savai nāvei 1838. gadā. Viņa atraitne, palikusi bez regulāriem ienākumiem, 
vērsās pie apstādījumu komisijas ar lūgumu, ņemot vērā vīra 25 gadus ilgo 
dienestu un nozīmīgo veikumu, piešķirt pensiju. Līdzekļu taupīšanas nolūkā 
iesniegumu noraidīja un kundzei izmaksāja tikai vienreizēju pabalstu – 
25 rubļus sudrabā.49 

priekšpilsētas apstādījumu teritorija arvien palielinājās, un 20. gadu 
beigās to apkopšanai un uzturēšanai kārtībā komisija nolēma bez galvenā 
dārznieka, kurš galvenokārt pildīja pārrauga funkcijas, tiešo darbu izpildei 
algot vēl vienu amata zinātāju. 1830. gada 29. marta komisijas sēdē izskatīja 
jautājumu par iepriekšējā dārznieka g. ulmaņa aizstāšanu ar jaunu 
kandidatūru – dārznieku Fēri (Fehre). Līgumu noslēdza uz trim gadiem: par 
2500 rubļi sudrabā lielu gada algu viņam jārūpējas par ceļu un gājēju taku 
stāvokli ne tikai Vērmaņa parkā, bet arī teritorijā pie ravelīniem. Vērmaņa 
parka jauno stādījumu daļā, kur pagājušajā vasarā daudzi koki nokaltuši 
un izrakti, to vietā jāiestāda apmēram 100 dažādu košumkrūmu, jāapgriež 
gar alejām, ap parādes laukumu un citur priekšpilsētas zonā augošās vecās 
papeles, gar ietvi no Vērmaņa parka līdz tirgus laukumam jāiestāda desmit 
koki.50 acīmredzot līgums tika vēlreiz pagarināts, jo Fēre amata pienākumus 
pildīja vēl 1835. gadā: 4. oktobra sēdē izskatīts jautājums par apstādījumu 
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laukuma ierīkošanu Vērmaņa parkā pie jaunuzceltās minerālūdens iestādes 
ēkas. Šim nolūkam vajadzēja izveidot pietiekami platu cieta seguma ceļu 
no elizabetes ielas līdz celtnes kolonādei un mājas priekšā iekopt plašu 
laukumu ar zālāju, puķēm un košumkrūmiem. Vēl tā paša gada rudenī 
viņam uzdeva veikt nepieciešamos laukuma planēšanas un nivelēšanas 
darbus, lai nākamgad agrā pavasarī varētu ķerties pie augu stādīšanas.51 
tomēr 1836. gada 11. aprīļa komisijas sēdes protokolā lasāms, ka uzdevums 
nav izpildīts: daļēji vainojamas iepriekšējā rudens agrais sals, daļēji paša 
Fēres neizdarība. tā kā šajā laikā beidzās arī iepriekš noslēgtā līguma 
termiņš, sēdes dalībnieki nolēma turpmāk to vairs nepagarināt un darbā 
pieņemt citu speciālistu. rīkot konkursu vairs nebija laika, jo pavasaris 
tuvojās ļoti strauji, tādēļ paļāvās uz ieteikumu un dārznieka amatam 
pieņēma kristiānu Vilhelmu Šohu (Schoch)52. komisijai izdevās pat neliela 
ekonomija – jaunajam dārzniekam varēja atļauties maksāt par 10 rubļiem 
sudrabā mazāk – gadā 2240 rubļi sudrabā.53 

dažus mēnešus pēc ilggadējā dārznieka un apstādījumu uzrauga johana 
Ludviga Šmeisera nāves komisija izsludināja konkursu uz viņa amatu. 
pieteicās sešas kandidatūras: daiļdārznieks Frīdrihs tīme (Thieme), dārznieks 
kristiāns Bergmans (Bergmann), dārznieks Frīdrihs Hēbelts (Hebelt), kristiāns 
ad. Šuberts (Schubert), a. zefeke (Sevecke) un dārznieks andreass Birks (Birck). 
pēc ilgākas apspriešanās komisijas locekļi izvēlējās tīmes kandidatūru. kā 
galvenais pozitīvais arguments tika minēta viņa izglītība un profesionalitāte: 
viņš varēja uzrādīt 1830. gada 6. augustā izdotu prāgas universitātes Filozofijas 
fakultātes atestātu, kā arī izziņu par vairākiem nokārtotiem eksāmeniem 
daiļdārznieka specialitātē: 1836. gada 10. augustā viņš beidzis pilnveidot 
savas zināšanas pie drēzdenes galma dārznieka zeidela (Seidel), 1832. gada 
26. martā – pie dārznieka georga Lībes (Liebe) prāgā un pie antonijas tīgelas 
fon Lindenkrones (Tiegel von Lindenkron) sagānā. pēc ierašanās rīgā tīme 
iestājās dārznieka Vāgnera dienestā, kur parādīja visādā ziņā labas zināšanas 
un prasmes. 

tīmes klātbūtni priekšpilsētu un Vērmaņa parka apstādījumu izveidē 
apliecina viņa laikposmā no 1839. gada februāra līdz 1846. gada oktobrim 
rakstītās un komisijai regulāri iesniegtās kvartāla atskaites. tajās detalizēti 
ziņots par apstādījumu uzturēšanu un jaunu teritoriju iekopšanu, parkos 
uzcelto ēku remontiem, jaunu celtņu projektu apspriešanu un realizēšanu.54
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pēc vairākiem gadiem noskaidrojās, ka vēlamā sadarbība ar daiļdārznieku 
Frīdrihu tīmi komisijai tomēr neveidojas. pirmās nopietnās domstarpības 
sēžu protokolos minētas jau 1844. gada 17. novembrī: apstādījumu pārraugs 
savus pienākumus veicot pavirši, viņam dotie uzdevumi vairākas reizes 
jāatkārto, dažbrīd lietas esot jāorganizē komisijas priekšsēdētājam pašam 
u.c. jau izskan priekšlikumi par atlaišanu, tomēr vairākums vienojas par 
aizrādījumiem un nopietnām pārrunām.55 1847. gada 16. decembrī Frīdrihu 
tīmi no apstādījumu uzrauga amata tomēr atbrīvoja. kā pamatojumu minēja 
līdzekļu taupīšanu: komisijai pietiekot ar vienu čaklu, izdarīgu dārznieku 
(šo amatu vēl arvien pildīja kristiāns Vilhelms Šohs) un bez dārgā uzrauga 
amata varot iztikt.56 

par Vērmaņa parku, kā arī citiem priekšpilsētu apstādījumiem turpināja 
rūpēties kristiāns Vilhelms Šohs. 1849. gadā viņš izstrādāja Vērmaņa parka 
apjomīgas rekonstrukcijas un labiekārtošanas plānu, ko turpmākajos gados 
arī realizēja. 1851. gada vasarā Šohs darbu priekšpilsētas apstādījumu 
komisijā pārtrauca. Lai sezonas darbi neapstātos, iesāktā turpināšanai viņš 
ieteica savu znotu – dārznieku Bēru (Bähr).57 

tomēr nākamā gada pavasarī komisija izsludināja pieteikšanos jaunai 
dārznieka kandidatūrai, vienlaikus publicēja arī amata instrukciju. pieteicās 
piecas personas: dārznieks s. m. Višņakovs (Вишняков), kurš instrukcijā 
paredzētos pienākumus bija ar mieru veikt par gada algu 700 rubļu sudrabā, 
dārznieks jakobs e. Vils (Will), viņš prasīja tikpat lielu samaksu, dārznieks 
Frīdrihs mihaels Bernhards (Bernhard), kurš bija ar mieru strādāt par 900 
rubļiem sudrabā, vietējais daiļdārznieks H. gēgingers (Goegginger) – par 800 
rubļiem sudrabā. kā piektā kandidatūra par 850 rubļu sudrabā lielu gada 
algu bija pieteicies kādreizējais apstādījumu pārraugs – dārznieks Frīdrihs 
Vilhelms tīme. jādomā, pēc darba uzteikuma komisijā viņš rīgu nebija 
pametis, jo protokolā lietots apzīmējums “vietējais dārznieks”. 

pēc iepazīšanās ar kandidatūrām komisija nolēma izvēlēties 
H. gēgingeru.58 1852. gada 21. aprīlī abu pušu parakstītajā līgumā lasāms, ka 
dārznieks apņemas apkopt visus kokus Vērmaņa parkā, tam pretim esošajā 
mazajā dārzā, kā arī apstādījumos ganību dambī un visās priekšpilsētas 
alejās, savlaicīgi apgriezt kokus un appļaut zālājus, sagrābt vecās lapas, 
izravēt zālājus un aprūpēt puķudobes. dārznieka pienākums ir atjaunot 
grants segumu un uzturēt tīras gājēju takas visā priekšpilsētu teritorijā: no 
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Ķeizardārza, katrīndambja, Vērmaņa parkā līdz kārļa vārtiem un maskavas 
priekšpilsētai, kā arī alejas gar elizabetes ielu, pēterburgas priekšpilsētā un 
pils laukumā pie galvenās sardzes u.c. tāpat jārūpējas, lai nokaltušo vai 
slimo košumkrūmu un koku vietā savlaicīgi tiktu iestādīti jauni. stādāmo 
materiālu parka vajadzībām nodrošina koku un krūmu stādu audzētava, 
dārznieks ir atbildīgs par tās uzturēšanu kārtībā un savlaicīgu apkopšanu. 
par darbu dārznieks no priekšpilsētu apstādījumu komisijas saņem gada 
algu 800 rubļus sudrabā.59

amata pienākumus H. gēgingers pildīja tikai gadu. Līguma termiņam 
beidzoties, jaunas saistības uzņemties viņš vairs nevēlējās, 1853. gada 11. 
aprīļa sēdē komisija viņu no amata atbrīvoja. Šajā pat sēdē birģermeistars 
eduards Vilhelms grimms (Grimm, 1794–1874) ziņoja, ka pie viņa ar lūgumu 
pieņemt darbā vērsies vietējais dārznieks Ferdinands reims, kuru nolēma 
pieņemt amatā uz vienu gadu ilgu izmēģinājuma laiku.60 sadarbība bija 
veiksmīga un 1854. gada maijā noslēdza nākamo darba līgumu, kam sekoja 
vēl citi – Ferdinands reims amatu pildīja līdz pat komisijas likvidācijai 
1879. gadā. 

parka teritorijas paplašināšanās

kopš izveides pirmsākumiem Vērmaņa parka teritorija palielinājusies 
gandrīz astoņas reizes, apskatāmais avotu materiāls ļauj pietiekami precīzi 
izsekot šim izaugsmes procesam.

komisijas 1817. gada darba atskaitē lasāms, ka iepriekšējā gadā publikas 
vispārējam labumam pirmajā nocietinājumu distancē, pa labi no smilšu 
vārtiem par annas Vērmanes dāvinātajiem līdzekļiem izveidotā izpriecu dārza 
platība bija 595 kvadrātrūtis (apm. 8330 m2),61 bet tajā pašā gadā pēc gerkena 
grunts pievienošanas, ko iegādājās par konsula krīgsmana ziedoto naudu, 
apstādījumu teritorija pieauga līdz 680 kvadrātrūtīm (apm. 9520 m2).62  

divdesmito gadu otrajā pusē anna Vērmane vēlējās apstādījumu platību 
vēlreiz palielināt, taču šo nodomu pārtrauca viņas nāve. Vēlmi realizēja 
dēls – prūsijas ģenerālkonsuls krievijā johans kristofs Vērmanis (1784–1843). 
1828. gada 9. jūnija priekšpilsētu apstādījumu komisijas sēdē viņš lūdza rast 
iespēju pievienot parkam jaunu gruntsgabalu un paplašināt stādījumus. kā 
vēsta protokols, klātesošie nolēma par šo jautājumu vienoties ar kaimiņos 
esošā gruntsgabala īpašnieku tirgotāju Bornhauptu (Bornhaupt).63
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Nākamais teritorijas paplašināšanās process bija saistīts ar iecerēto 
minerālūdens iestādes ēkas celtniecību parkā. Lai varētu ērti novietot pašu 
celtni un apkārt tai izveidot skaistus apstādījumus, esošā teritorija bija par 
mazu. par iecerēm un vēlmju īstenošanos vēsta sēžu protokoli. 1835. gada 
10. augusta sēdē konstatēts, ka notikusi veiksmīga vienošanās ar tirgotāju 
ivanu petroviču dvoiņišņikovu (Двойнишников): viņš no sava zemes 
gabala par cenu 375 rubļi sudrabā bija ar mieru pārdot 70 1/3 kvadrātrūtis 
(apm. 985 m2), bez tam arī deva piekrišanu līdz rudenim atbrīvot 176 ½ 
kvadrātrūšu (apm. 4344 m2) lielo grunti, ko tirgotājs nomāja no komisijas.64 
pēc dvoiņišņikova nāves viņa atraitne 1850. gadā par 425 rubļiem sudrabā 
pārdeva komisijai atlikušo gruntsgabala daļu. dārzniekam Šoham uzdeva 
izgatavot skici un maksas aprēķinu šī gruntsgabala pievienošanai Vērmanes 
parkam, turklāt jāpanāk, lai tur esošā koku stādu audzētava un melnzemes 
krātuve nebojātu pārējo parka izskatu.65

Bagāta informācija fondā atrodama par parka 1859.–1861. gada 
paplašināšanu, kam iemesls bija jaunas minerālūdens iestādes ēkas 
celtniecība, kādēļ parkam pievienoja jaunu teritoriju no agrāko nocietinājumu 
zonas. Būvuzņēmēju izraudzījās ar konkursa palīdzību, sludinājumiem 
pievienojot sīki izstrādātu programmu, maksas aprēķinu un paredzamās 
celtnes novietnes skici, kurā attēlota jaunā teritorija un plānotā ēka.66 sēžu 
protokoli apliecina, ka sarunas starp minerālūdens iestādes īpašniekiem un 
priekšpilsētu apstādījumu komisiju par jaunās ēkas celtniecību, gruntsgabala 
lietošanas noteikumiem, ēkas izmantošanu u.c. ilga divus gadus, līdz 1861. 
gada 23. decembrī noslēdza divpusēju līgumu. Noteikumi paredzēja, ka 
akciju sabiedrība “rīgas minerālūdens iestāde” par 600 kvadrātasu (2700 m2) 
lielo gruntsgabalu apsolīja apstādījumu komisijai gadā maksāt 25 kapeikas 
sudrabā par kvadrātasi (4,5 m2), bez tam komisija paturēja tiesības nākotnē 
cenu mainīt. uz gruntsgabala celtās ēkas pārdošanas gadījumā komisijai 
piederēja pirmpirkuma tiesības. par parka izmantošanu un stādījumu 
uzturēšanu akciju sabiedrība piekrita gada maksai 100 rubļu sudrabā.67  

komisijas darbības laikā pēdējā parka paplašināšana notika 1874.–1875. 
gadā. tad parkam pievienoja starp aleksandra (tagad Brīvības), kaļķu (tagad 
tērbatas) un elizabetes ielu novietoto gruntsgabalu, apstādījumi ieguva 
nosaukumu “mazais Vērmaņa parks”.68
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 priekšpilsētu apstādījumu komisijai 1. priekšpilsētas daļā 2. kvartālā piederošie 
gruntsgabali. 1862. gads. LVVA,2652. f., 1. apr., 15. l., 7. lp. 

minerālūdens iestādes jaunās ēkas pamatplāns. 1861. gads. 
LVVA, 2652. f., 1. apr., 8. l., 70. lp.
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minerālūdens iestādes jaunās ēkas pamatplāns. 1859. gads. 
LVVA, 2652. f., 1. apr., 15. l., 4. lp.
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parka ēkas un skulpturālie veidojumi 

iepazīstot fondā saglabātos rakstītos dokumentus (sēžu protokolus, 
līgumus, atskaites, lūgumrakstus, saraksti ar gubernatoru u.c.), kā arī 
vizuālos materiālus (kartes, situāciju plānus, skices un projektus), var gūt 
daudzveidīgu un plašu informāciju par Vērmaņa parkā kādreiz celtajām 
ēkām, parka skulpturālajiem veidojumiem un pieminekļiem, to īstenotājiem 
un funkcijām.  

jau sacīts, ka annas Vērmanes dzīves laikā par viņas līdzekļiem parkā 
uzcēla nelielu koka paviljonu un izpriecu namiņu. 1827. gada 16. decembrī 
namdara mundela sastādītajā un komisijai iesniegtajā paveikto darbu 
maksas aprēķinā minēta jaunuzcelta akas māja ar sūkni (divi namdari 
strādājuši 11½ dienas) un trīs koka lapenes (divi namdari trīs dienas veikuši 
labošanas darbus).69 Vieglās konstrukcijas koka būvēm nebija ilgs mūžs. tā, 
piemēram, izpriecu namiņš ļaudis priecēja tikai 20 gadu, 1838. gada pavasarī 
to nojauca.70 

komisijas 1831. gada 21. janvāra sēdes protokolā lasāms par ģenerālkonsula 
johana kristofa Vērmaņa ierosinājumu – rīgas publikas ērtībām celt parkā 
jaunu lielāku vasaras zāli, lai publikai būtu pulcēšanās iespējas arī sliktos 
laika apstākļos. Celtne bija iecerēta vieglas konstrukcijas bez mūra pamatiem. 
klātesošie priekšlikumu atbalstīja un apsolīja no komisijas līdzekļiem 
šim nolūkam piešķirt 400 rubļus sudrabā.71 idejas realizēšanai vajadzēja 
ģenerālgubernatora barona karla magnusa fon der pālena (Pahlen, 1779–1863) 
piekrišanu, ko saņēma 27. februārī. Cerot uz atsaucību, komisija 14. martā pub-
licēja rīdziniekiem aicinājumu ziedot līdzekļus zāles celtniecībai.72 Notikumu 
turpmākā gaita risinājās labvēlīgi, un 25. aprīļa sēdē nolēma par darbiem 
vienoties ar namdaru meistaru johanu kristofu ostu (Ost)73, viņš par 3900 
rubļiem sudrabā apņēmās uzcelt iecerēto ēku.74 

pēc dažiem gadiem kā blakus korpusu jau funkcionējošajai zālei uzcēla 
Vērmaņa parka sabiedriski nozīmīgāko celtni – minerālūdens iestādi ar 
restorānu. komisijas sēžu protokoli liecina, ka iecere par iestādes izveidi radās 
19. gs. 30. gados: 1833. gada 1. aprīlī priekšpilsētu apstādījumu komisija saņēma 
Vidzemes medicīnas pārvaldes ieteikumu jau šajā vasarā iekārtot minerālūdens 
iestādei nepieciešamās telpas – laboratoriju u.c., lai sabiedrībai radītu maksimālas 
ērtības. komisijai iebildumu nebija, tomēr galīgo atbildi tā vēlējās dot pēc maksas 
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Vērmaņa parka plāns. daļa pie minerālūdens iestādes ēkas un jaunās mūzikas 
halles. zīmējis F. reims. 1877. gads. LVVA, 2652. f., 1. apr., 15. l., 10. lp.

aprēķina sastādīšanas. 1834. gada 16. jūnijā Vidzemes civilgubernators barons 
georgs Frīdrihs Felkerzāms (Foelkersahm, 1766–1848) nodeva komisijai arhitekta 
jūliusa Ādolfa Špacīra (Spazier, ap 1790–pēc 1870) sagatavotu ēkas projekta skici 
un maksas aprēķinu par 6182 rubļiem 34 kapeikām sudrabā.75

6. augustā rīgas birģermeisters karls kristofs meincens (Meintzen, 
1769–1847) ziņoja komisijai, ka Viņa ekselence Ģenerālgubernators barons 
karls magnuss fon der pālens devis mutisku piekrišanu minerālūdens ēkas 
celšanai. izsludinātajā konkursā par celtniecību ar 6500 rubļu sudrabā lielu 
summu uzvarēja aleksandrs ļeontjevs (Леонтьев).76 1834. gada 6. oktobra 
sēdes protokolā lasāms, ka būvprojekta īstenošanai tika pieaicināts arī 
inženieris virsnieks johans de Vite (de Witte, 1790–1854).77 materiālā ziņā būvi 
iespējamu padarīja Viņa Ķeizariskās majestātes ikgadējais dāvinājums – 4000 
rubļu sudrabā. sākotnēji (1816. gadā) tas bija paredzēts uz pieciem gadiem, 
vēlāk termiņu pagarināja.78 Būvdarbi 1835. gada 3. jūnijā bija pabeigti, pēc 
pieņemšanas komisijas labvēlīga slēdziena celtni nodeva lietošanai akciju 
sabiedrībai “rīgas minerālūdens iestāde”.79 
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Būvdarbi, jādomā, tika veikti pavirši, jo pēc neilga laika – 1842. gada 
19. oktobra sēdē klātesošie secināja, ka lielākā daļa minerālūdens iestādes 
ēkas pamatu, kas veidoti no koka pāļiem, sapuvuši un daļēji no mājas svara 
deformējušies, kā rezultātā būve draud sagāzties. pārbaudījis stāvokli uz 
vietas, pilsētas būvmeistars paskaidroja, ka jebkādi to labošanas darbi būtu 
bezmērķīgi, lietderīgāk būtu visai celtnei, ieskaitot kolonādi, izveidot mūra 
pamatus.80 tomēr līdzekļu trūkuma dēļ problēmas risināšanu uz laiku atlika, 
līdz 1844. gada 17. novembra sēdē nolēma uzaicināt labus speciālistus, lai 
vēlreiz pārbaudītu ēkas stāvokli.81 gandrīz gadu turpinājās pārrunas un 
nepieciešamo darba izmaksu aprēķinu sastādīšana. tikai 1845. gada 7. au-
gusta sēdē komisijas loceklis joahims Bose (Bosse) iesniedza komisijai divus 
būvdarbu tāmes variantus, no kuriem pirmais, namdara aleksandra gotšalka 
keherta (Köchert, ?–1846)82 sastādītais, paredzēja 2600 rubļu sudrabā, bet 
otrais, kura autors bija namdaris johans kristofs gross (Gross),83 – 3100 rubļu 
sudrabā.84 

remonti, tai skaitā arī koka pamatu aizstāšana ar mūra, sākās 1845. gada 
10. septembrī un novembra pirmajās dienās jau galvenie darbi – 72 asu gari 
mūra pamati kolonādei, kā arī 59 asu garš laukakmeņu mūra pamūrējums 
celtnes ārsienām – bija pabeigti.85 taču cerētā atvieglojuma un labi padarīta 
darba sajūtas vietā komisijas vadībai un locekļiem sākas lieli uztraukumi 
un nepatikšanas. Vai nu tīši vai neapzināti, komisija darbus uzsāka bez 
ģenerālgubernatora atļaujas: pie viņa ar lūgumu apstiprināt būvdarbus 
vērsās tikai pēc to pabeigšanas – 1845. gada 10. decembrī. tā kā drošības 
apsvērumu dēļ būvnoteikumi šajā pilsētas teritorijā aizliedza celt mājas ar 
mūra pamatiem, komisijas vadība izteica gatavību militāras nepieciešamības 
gadījumā būvi nekavējoties nojaukt.86  

tomēr apsolījums nelīdzēja: 1846. gada 22. aprīļa komisijas sēdē 
civilgubernators fon Felkerzāms ziņoja, ka ģenerālgubernators jevgēņijs 
golovins (Головин, 1782–1858) pirms oficiālā raksta atsūtīšanas viņu 
jau mutiski informējis par rīgas kara inženieru komandas sūdzību – 
minerālūdens iestādes ēkas pamati uzmūrēti bez nepieciešamās atļaujas un 
tādēļ nepieciešams tos nekavējoties nojaukt.87

komisija nosūtīja ģenerālgubernatoram paskaidrojumu ar lūgumu atlikt 
mūra pamatu nojaukšanu līdz sezonas beigām. jūlija sākumā kļuva skaidra 
ģenerālgubernatora nostāja: viņš nevarot apstrīdēt pavēli par mūra pamatu 
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nojaukšanu, bet esot iesniedzis lūgumu kara ministram atlikt galvenos darbus 
līdz rudenim. tomēr tās mūra pamatu daļas, kuras var izņemt, neapdraudot 
ēkas drošību, ģenerālgubernators lika aizstāt ar koka pamatiem nekavējoties, 
procesu uzraudzīt uzdeva rīgas kara inženieru komandas komandierim.88 

rudens sākumā, kad minerālūdens iestādes apmeklējumu skaits saruka, daļa 
valdības prasību izpildīja – likvidēja 1845. gadā izveidotos mūra pamatus 
galerijai.89 

strīdīgās puses risinājuma meklējumam satikās 1846. gada 18. oktobra 
komisijas sēdē. komisijas intereses pārstāvēja akciju sabiedrība “rīgas 
minerālūdens iestāde” un Vidzemes vicegubernators barons georgs Frīdrihs 
Felkerzāms. Viņu viedoklim pretējo pauda vietējās kara inženieru komandas 
komandieris semjonovs (Семенов). Celtnes lietotāji uzsvēra, ka saglabātie 
sienu mūra pamati zem laboratorijas, kuri vienlaicīgi veido arī pagrabu, ir 
absolūti nepieciešami uzņēmuma darbībai, bez tam to likvidēšana varētu 
izsaukt ēkas sašķiebšanos, jo šajā daļā uz grīdas novietotas smagas mašīnas, 
ūdens caurules un citi smagumi. minerālūdens gatavošanas laikā te vērojamas 
arī vibrācijas. izveidojot koka pamatus, ēkā nepārtraukti vajadzētu veikt 
dažādus labošanas darbus, to izmaksas būtu pārāk lielas un uzņēmuma 
saimnieciskā darbība šos līdzekļus nekompensētu. ja pamatu saglabāšanu 
nekādā veidā neizdodas panākt, tad akciju sabiedrībai nekas cits neatliek, kā 
darbību pārtraukt un šeit ieguldīto kapitālu zaudēt.90

krievijas varas iestāžu oficiālā attieksme nemainījās, tomēr tiešas rep-
resijas nesekoja. kad 1848. gadā Baltijas ģenerālgubernatora amatā stājās 
grāfs aleksandrs suvorovs rimņikskis (Suworow Rimnikski, 1804–1882), cerot 
uz izpratni un palīdzību, komisija vērsās pie viņa un lūdza rast risinājumu 
sasāpējušajai problēmai.91 konkrēti rīkojumi nesekoja, ēka turpināja pildīt 
savas funkcijas un jautājums par mūra pamatiem lēnām zaudēja aktualitāti. 

Fondā saglabātie dokumenti ļauj izsekot arī minerālūdens iestādes 
jaunās ēkas tapšanas gaitai, kam sākums bija 1859. gada 22. maija akcionāru 
ģenerālsapulces lēmums.92 izmantojot situāciju, ka pēdējo desmit gadu 
laikā pilsētas būvnoteikumi bija būtiski mainījušies, tagad arī priekšpilsētās 
drīkstēja celt mūra ēkas, akcionāru sabiedrība izšķīrās par mūra celtni. pēc 
neilga laika tika izstrādāta arī būvdarbu programma, kas noteica, ka būvdarbi 
nedrīkst izmaksāt dārgāk par 32 000 rubļu sudrabā93, un veikti detalizēti dar-
bu maksas aprēķini.94 pilsētas mērnieka F. Vīkmaņa (Wieckmann) izgatavotajā 
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gruntsgabala situācijas plānā redzams, ka celtne sastāvējusi no trim savstarpēji 
bloķētiem korpusiem, kas no trim pusēm apņēma taisnstūrveida pagalmu. 
Ceturtais korpuss novietots pagalma centrā, atrauti no pārējām ēkas daļām.95 
kompleksa būves projekta autors bija arhitekts Ludvigs Bonštets (Bohnstedt, 
1822–1885), celtnes pirmo kārtu pabeidza 1863. gada rudenī.96 

pēc minerālūdens iestādes pārcelšanās uz jauno mūra ēku priekšpilsētu 
apstādījumu komisija nolēma veco koka namu pārbūvēt restorāna un 
koncertzāles vajadzībām. sēžu protokoli, kā arī saglabājušies maksas aprēķini 
vēsta, ka 1864. gadā paaugstināja sienas, mainīja jumta krēslu un segumu, 
izkrāsotas iekštelpas.97 priekšstatu par būves apjomu, bijušās un jaunās 
celtnes arhitektonisko veidojumu būtiski papildina arhitekta H. geigen-
millera 1863.–1864. gadā izstrādātā ēkas pārbūves projekta skices.98

publikas izklaidei parkā kalpoja mūzikas estrādes, pastāvēšanas laikā 
tās vairākkārt nomainījušas cita citu. ieraksts 1838. gada 19. marta komisijas 
sēdes protokolā vēsta, ka pavasarī nepieciešams uzcelt jaunu estrādi (vietu 
orķestrim) un būtu vēlams to veidot dažas pēdas augstāku un dažas pēdas 
plašāku par iepriekšējo.99 ziņas par nākamo būvi attiecināmas uz 1847. 
gadu, kad apstādījumu uzraugs Frīdrihs tīme komisijai iesniegtajā ziņojumā 
ierosinājis leduspagrabu, kas atrodas parka centrā, nākamajā sezonā pārcelt 
tuvāk restorāna ēkai un pagraba vietā uzcelt estrādi. apkārt tai jāveido 
piemēroti apstādījumi un jaunas alejas.100 konkrētu lēmumu pieņēma 1848. 
gada 4. marta sēdē, kad novērtēja arī pilsētas būvmeistara johana daniela 
Felsko (Felsko, 1813–1902) izgatavoto skici un maksas aprēķinu. pasākuma 
realizēšanai bija nepieciešami 470 rubļi 15 kapeikas sudrabā.101 pēc mēneša 
atļauju bija devis Baltijas ģenerālgubernators grāfs aleksandrs suvorovs-
rimņikskis, vēl bija nepieciešams tādu saņemt arī no kara ministrijas 
inženieru departamenta, kam 14. aprīlī nosūtīja attiecīgu lūgumrakstu: 
atļaut Vērmaņa parkā, kas izveidots rīgas cietokšņa esplanādes līnijā, 
uzcelt atsevišķu estrādi muzikantu novietošanai, jo parku un minerālūdens 
iestādi apmeklē ievērojams ļaužu skaits. jauno koka celtni iecerēts novietot 
iepretim minerālūdens iestādes ēkai, 100 asu (213 m) attālumā.102 Vaļējās, uz 
pāļiem balstītās celtnes būvdarbi noritēja strauji, maija sākumā tika veikti 
jau krāsošanas darbi. plāna pilnīgai izpildei vēl vajadzēja sakopt apkārtējo 
teritoriju.103 
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protokoli stāsta, ka savas darbības pēdējā, 1878. gadā priekšpilsētu 
apstādījumu komisija organizēja vēl vienas estrādes (mūzikas paviljona) 
celtniecību. to novietoja netālu no annas Vērmanes pieminekļa agrākās 
Vērmaņa lapenes vietā. arī šai celtnei projektu gatavoja arhitekts johans 
daniels Felsko, sākotnējais maksas aprēķins sasniedza 11 200 rubļu sudrabā, 
vēlāk taupības nolūkā to samazināja līdz 6975 rubļiem sudrabā.104

Vērmaņa parku greznoja arī vairāki skulpturāli veidojumi. par vienu no 
tiem – 1864. gadā uzstādīto saules pulksteni – saglabājusies gan rakstveida 
informācija, gan arī skiču zīmējumi. ieceres iniciators bija vietējais tirgotājs 
georgs andreass klēbergs (Kleberg), kurš savā testamentā Vērmaņa parkam 
novēlēja 2000 rubļu sudrabā ar noteikumu, ka summa jāizlieto saules 
pulksteņa izgatavošanai un uzstādīšanai brīvajā vietā iepretim minerālūdens 
iestādei.105 tomēr līdz reālai darbu uzsākšanai pagāja gads un tikai 1865. 
gada 30. aprīļa komisijas protokolā lasāms, ka rūpes par saules pulksteņa 
uzstādīšanu uzņēmies vecākais džons Helmzings (Helmsing, 1806–1867). Viņš 
klātesošajiem ziņoja, ka cinka lējuma saules pulksteni apņēmusies izgatavot 
m. geisa (Geiss) lietuve Berlīnē, bez tam laukumā vēl uzstādīja arī koka statujas 
un trīs akmens vāzes.106 idejas piepildīšanos apstiprina rīgas muitnīcas 1865. 
gada 28. maija vēstule rīgas rātei: muita bez nodokļu maksājumiem atļāvusi 

skice saules 
pulksteņa 
pamatnei. 
LVVA, 2652. f., 
1. apr., 10. l., 
63. lp.
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Variantu skices 
saules pulksteņa 
pamatnei. 
LVVA, 2652. f., 
1. apr., 10. l., 62., 
66. lp.
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ievest cinka saules pulksteni, kā izgatavošanai līdzekļus devis nelaiķis 
tirgotājs georgs klēbergs. tas domāts Vērmaņa parka greznošanai.107

Fonda dokumentos atrodamas ziņas arī par skaistās strūklakas, kas veselu 
gadsimtu108 priecēja rīdziniekus, izveides ideju un izgatavošanas gaitu. 
Lēmumu apmierināt sabiedrības vēlmes un vienā no parka zālājiem uzstādīt 
strūklaku pieņēma 1868. gada 20. aprīļa sēdē, vēl pēc gada ideja skiču 
zīmējumu veidā ieguva konkrētu veidolu.109 kad bija saņemta Vidzemes 
gubernatora Fjodora fon Lizandera (Lysander, 1816–1893) piekrišana, 
strūklakas alegorisko figūru izgatavošanu nolēma uzticēt Berlīnes firmai 
“E. Buchhold & Hahn”, 1869. gada 13. februārī sastādītais darbu maksas 
aprēķins rāda, ka ieceres realizēšanai nepieciešami ap 3000 rubļu sudrabā. 
komisijas locekļi cerēja, ka tā paša gada maijā par jauno veidojumu jau varēs 
priecāties parka apmeklētāji.110 kaut mēnesi vēlāk nekā plānots, bet 1869. 
gada 4. jūnijā jauno strūklaku pieslēdza ūdensvadam un tā sāka darboties.111

projekta skice Vērmaņa parka strūklakai. 1868. gads. 
LVVA, 2652.f., 1.apr., 15. l., 33. lp.
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iepazīstot vienas iestādes saglabātos dokumentus, var izzināt rīgas 
pilsētas nozīmīgas teritorijas attīstības vēsturi un iepazīt cilvēkus, kas savu 
spēku, līdzekļus un enerģiju veltīja savas pilsētas skaistumam un izaugsmei. 
19. gadsimta beigās, pēc rātes un tai pakļauto iestāžu likvidēšanas, 
priekšpilsētu apstādījumu komisijas funkcijas pildīja rīgas dārzu pārvalde.112 

Šīs iestādes dokumenti vēsta par mūsu galvaspilsētas parku un apstādījumu 
likteņiem līdz pirmajam pasaules karam.

atsauces un piezīmes
1 1812. gada 19. jūlijā Napoleona armijas daļas bija sasniegušas iecavu, kas radīja lielu satraukumu 

rīgā. kopš 29. jūnijā pilsētā bija izsludināts kara stāvoklis, iecavas krišana situāciju būtiski 
pasliktināja. Lai apgrūtinātu ienaidnieka piekļūšanu pilsētai, krievu karaspēka pavēlnieks 
ģenerālis magnuss gustavs fon esens (Essen, 1758–1813) pavēlēja nodedzināt priekšpilsētas: 
tūlīt pēc iecavas krišanas lika nodedzināt jelgavas priekšpilsētu, 22. jūlijā viņš pavēlēja noplēst 
arī visas ēkas Āgenskalnā, naktī no 23. uz 24. jūliju radušās viltus trauksmes rezultātā – pēterbur-
gas un maskavas priekšpilsētu. Šajās dienās iznīcināja 782 celtnes, atstājot bez pajumtes un 

minerālūdens iestādes vecās ēkas pārbūves projekts. pārbūvētā ielas fasāde. 
arhitekts H. geigenmillers. 1862. gads. LVVA, 652. f., 1. apr., 15. l., 38. lp.

minerālūdens iestādes vecās ēkas pārbūves projekts. ielas fasāde pirms pārbūves. 
arhitekts H. geigenmillers. 1862. gads. LVVA, 652. f., 1. apr., 15. l., 9. lp.
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mantības 6882 rīdziniekus, mantiskie zaudējumi – 16 821 543 sudraba rubļi. ienaidnieks līdz 
rīgas vaļņiem nenonāca, un sabiedrību pārņēma atziņa par dedzināšanas nevajadzīgumu.
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Pārsla Pētersone

die gestaltung des wöhrmannschen 
parks nach unterlagen im bestand 

der „kommission der vorstadtanlagen“ 
1813–1879

im vorliegenden Beitrag sind die struktur und die wichtigsten dokumente 
des Bestandes „kommission der Vorstadtanlagen“ im Historischen 
staatsarchiv Lettlands beschrieben. diese kommission wurde 1813 gegründet 
und wirkte bis zum september 1879. sie hatte es sich zur aufgabe gemacht, 
für die gestaltung und pflege der gartenanlagen und parks in den rigaer 
Vorstädten zu sorgen.

Nach der auflösung dieser institution gelangten die während ihrer 
tätigkeit von mehr als 50 jahren angesammelten dokumente in das rigaer 
stadtarchiv und wurden in einen separaten Bestand eingeordnet. diese 
sammlung wird immer noch in dem gebäude des früheren stadtarchivs 
in der rigaer altstadt – palasta straße 2 – aufbewahrt, obwohl das rigaer 
stadtarchiv offiziell 1974 in das zentrale staatsarchiv der Lettischen ssr 
eingegliedert wurde. zu dieser zeit erhielt der Bestand der „kommission 
der Vorstadtanlagen“ die Nummer 2652, unter welcher er auch heute im 
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Historischen staatsarchiv Lettlands zu finden ist. in dem einzigen Findbuch 
dieses Bestandes sind 76 archivalieneinheiten verzeichnet.

in den dokumenten der „kommission der Vorstadtanlagen“ sind reiche 
und vielseitige informationen zu finden. als die wichtigsten Quellen gelten 
die fünf protokollbücher der kommission. zwei archivalieneinheiten 
umfassen die der kommission eingereichten schriften, in einer weiteren 
archivalieneinheit sind die abschriften der in der zeit von 1813 bis 1828 
ausgehenden post zu finden. 

in einige archivalieneinheiten sind verschiedene Buchhaltungsdoku-
mente eingeordnet, die über die wirtschaftliche seite der tätigkeit der 
kommission aufschluss geben. die größte thematische gruppe – 40 
archivalieneinheiten – bilden akten mit dem titel: „aufrufe zur sammlung 
von mitteln, stifterlisten und Übersichte über die ausgaben bei der anlage 
der gärten und parks“. in diesen finden sich die jährlichen Berichte an die 
rigenser über die geleisteten arbeiten, stifterlisten und Verzeichnisse der 
der kommission der Vorstadtanlagen gestifteten summen. Überliefert sind 
auch die kassabücher der kommission, Übersichten über die einnahmen 
und ausgaben, kapitalbücher für 1818–1824 etc.  mit der planung der 
vorstädtischen parkanlagen, mit den hier errichteten gebäuden, Brücken 
und springbrunnen machen die grundrisse der parks und gebäudeprojekte 
bekannt – etwa 40 an der zahl, die in eine gemeinsame archivalieneinheit 
eingeordnet sind.

die kommission der Vorstadtanlagen hatte ein weites gelände zu pflegen. 
auf dem rechten ufer der düna/daugava sollte sie den bereits früher 
angelegten kaisergarten hegen und eine breite gartenzone vom jakobstor bis 
zum karlstor anlegen. auf diesem gelände entstand auch der Wöhrmannsche 
park, der zu einem der beliebtesten erholungsorte der rigenser wurde.

die akten aus dem Bestand der „kommission der Vorstadtanlagen“ 
unterrichten über die entwicklungsgeschichte eines bedeutenden stadtteils 
von riga und führen uns menschen vor, die ihre kraft und energie der 
Verschönerung ihrer stadt gewidmet haben.

Schlüsselwörter: Historisches staatsarchiv Lettlands, Bestand „kommission 
der Vorstadtanlagen“, Vorstädte rigas, anna Wöhrmann, Wöhrmannscher 
park.
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