
Par dokumentālo filmu ar darba nosaukumu  „Šteinhauers-latvietis!” 

Daudzu gadsimtu garumā pasaules kuģotājiem Rīgas mastu priede bija izturības, drošības un 
kvalitātes mērs. Zviedrijas, Krievijas, Anglijas, Holandes, Francijas flotes saviem kuģiem mastus 
darināja no Rīgas lietaskokiem.  Jau 17.gadsimta vidū mastu šķirotāju amats bija kļuvis par 
prestižu un pārticību nesošu nodarbi.  Nepieciešamās  prasmes un amata  tradīcijas Baltijas 
austrumu piekrastes pilsētās ieviesa holandieši un zviedri.   Mastu šķirotājam bija ne tikai jāmāk 
atlasīt un pareizi nokraut pa Daugavu ar plostiem atpludinātos kokmateriālus, bet ziemās, kad 
upe aizsala, arī sameklēt noderīgos kokmateriālus to izcelsmes vietās un bieži arī pašiem vadīt  
to izstrādi. Koki tika gādāti ne tikai no Baltkrievijas un Lietuvas, kas līdzās no Latvijas vestajiem, 
bija tradicionālie izcelsmes rajoni, bet arī no Galīcijas, Volīnijas un Podolijas mežiem Ukrainā līdz 
pat Kijevai un Brjanskas mežiem Krievijas rietumos.  

 

 

Lai kā zviedru, holandiešu, poļu amata meistari centās saglabāt savas privilēģijas mastu koku 
šķirošanā, pieaugošā darba apjoma dēļ, nācās piesaistīt arvien vairāk vietējos iedzīvotājus. 
Sākotnēji mastu šķirotāji nebija Rīgas rātes zvērinātas amatpersonas, taču 1724. gadā cars 
Pēteris I izdeva  sāka izvērsties par rīkojumu, ar kuru mastu koku šķirošanai Rīgas rāte drīkstēja 
nozīmēt tikai zvērinātus amata meistarus. Lietaskoki bija vajadzīgi ne tikai kuģu mastiem, bet 
tolaik arī ātros tempos topošajai  jaunai impērijas galvaspilsētai un tā Ņevas krastos nokļuva 
latviešu mastu šķirotājs Matīss Šteinhauers. No Pēterburgas Matīss atgriezās jau kā valsts 
amatpersona. Par labu darbu viņam bija piešķirts kroņa mastu šķirotāja tituls, kas viņam deva 
zināmu neatkarību no Rīgas rātes.  Kā neatkarīgs valsts ierēdnis viņš bija augstākā amatā un 
priviliģētāks nekā citi amata brāļi un ļāva būt par strīdu izšķīrēju mastu šķirotāju, kā arī tirgotāju 
un šķirotāju starpā.  Ejot tēva pādās, arī Matīsa Šteinhauera dēli kļuva par mastu šķirotāju 
meistariem.  Jānis Šteinhauers par meistaru kļuva 1729.gadā, savukārt jaunākais brālis Daniels 
nodeva mastu šķirotāju zvērestu 1742.gadā. Vēlāk amatā stājās arī abu brālēns Jēkabs 
Šteinhauers.  

Tieši par abiem brāļiem Jāni un Danielu Šteinhaueriem ir šis stāsts. Jānis kļuva par sekmīgāko 
no dzimtas biznesa veidotājiem un sava laika bagātāko Rīgas latvieti. Pirmā lielā veiksme, kas 
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palīdzēja uzplaukt  J.Šteinhauera uzņēmībai, bija dalība divos lielākajos tā laika būvniecības 
projektos Latvijā – Rundāles un Jelgavas pilī. Abos objektos kokmateriālu piegādātājs bija Jānis 
Šteinhauers, kurš izkonkurēja Rīgas koktirgotājus, piedāvājot Bīronam izdevīgākas kokmateriālu 
cenas. Latviešu mastu šķirotāja spēja konkurējot apiet Rīgas vācu tirgotājus, tā ņemot nost viņu 
„ iztiku” , pēdējos radīja neapmierinātību un bailes, kas radās, sajūtot apdraudējumu savām tā 
laika privilēģijām. Rīgas rātes reakciju uz latviešu uzņēmēja veiksmīgajām aktivitātēm nebija ilgi 
jāgaida, un 1747.gadā viņš tika sodīts par nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību.  Pamatojums -  
ar to drīkst nodarboties tikai namnieki – pilntiesīgi Rīgas pilsoņi. Taču Jānis nepadevās un uzsāka 
aktīvu nekustamā īpašuma uzpirkšanu. Vēl sava tēva pēdējos dzīves gados Jānis Šteinhauers 
sāka ieguldīt Pārdaugavas nekustamajos īpašumos.  Uzņēmējs iegādājās Hermeliņa mužu, kurā 
iekārtoja tiem laikiem modernu kokzāģētavu, kurā nopelnītos līdzekļus ieguldīja citu īpašumu 
iegādē. Nopirka Zasu (Zasulauka) muižu, Ruperta mužu un kopā ar brāli Danielu arī Voleru mužu. 
Zasu muižā Jānis Šteinhauers vēlāk iekārtoja Rīgā pirmo papīra manufaktūru kurā ražoja  
augstas kvalitātes papīru uz kura jau 1765.gadā tika iespiesti Rīgas ģenerālgubernatora 
parakstītie dokumenti. 

Laiks, kad Šteinhaueri izvērsa savu īpašumu iegādi, bija šādām latviešu tautības rīdzinieku 
aktivitātēm īpaši nelabvēlīgs.  Tikai trīs gadus iepriekš Rīgas rāte bija izdevusi rīkojumu par 
latviešu nekustamo īpašumu atsavināšanu, ar kuru Rīgas latviešiem bija likts gada un vienas 
dienas laikā izpārdot visus savus īpašumus Rīgā un pilsētas lauku teritorijā. Nopietnu pretestību 
Rīgas rātei organizēja Rīgas transportstrādnieku, zvejnieku, pārcēlāju un mastu šķirotāju 
profesionālās apvienības. Rātes lēmums tika atcelts un to veicināja arī Jānis Šteihhauers ar 
saviem domubiedriem. Daniels Šteinhauers  pie sasniegtā neapstājās un 1747.gada nogalē 
ieradās Rīgas rātes sēdē un prasija, lai to uzņem pilntiesīgu pilsētas iedzīvotāju – namnieku – 
kārtā. Rātes kungi lūgumu asiem vārdiem noraidījuši un lūdzēju izdzinuši. Tūdaļ pēc 
apkaunojošās padzīšanas no Rīgas rātes sēdes sekoja Daniela Šteinhauera prasība 
justīckolēķijā. Tajā viņš sevi pozicionēja kā brīvu latvieti, kura lūgums dibināts uz taisnību un 
tiesībām. Nokaitinātie Rīgas rātskungi norādīja uz prasītāja „ motīvu niecību” , kā arī viņam un 
„pārējiem nevāciem piemītošo nekaunību un lielību, kad bez mazākā pamata, tikai no 
pārgalvības, stūrgalvības un pārmērīgas peļņas kāres grib iegūt namnieku tiesības un 
priekšrocības”.  Tā aizsākās  ilgus gadus ilgusī brāļu Šteinhaueru un Rīgas rātes tiesāšanās, 
kuras vienā pusē bija vēlme kļūt par pilntiesīgiem Rīgas iedzīvotājiem  ar tiesībām piedalīties tās 
saimnieciskajā dzīvē, bet no otras puses bija Rīgas rātes juridiskā pārstāvja Esena rakstītais: „ 
Kas tad notiks, ja ikvienam latvietim, kam ir nauda, būs tiesības pirkt mužu? Rīga ies bojā un 
mazās muižas uzplauks. Latvieši pirks mazās muižiņas un salas un līdz ar to sagrābs visu 
namnieku pārtiku un vāciešus padzīs...” 



Bet Pārdaugava, kur savas saknes dziļi laidusi Šteinhaueru dzimta, strauji attīstījās. Te bija darbs 
gan koku šķirošanā un pārstrādē, papīra manufaktūrā, zemnieku saimniecībās. Arvien vairāk 
latviešu ar visām ģimenēm meklēja pārticību tuvāk Rīgai. Tā bija pateicīga vide jaunām idejām 
un kustībām. Apveltīti ar plašu skatu un sakariem citu tautu vidū, Šteinhaueri kā vieni no 
pirmajiem Rīgas latviešu sabiedrībā pievērsās henhūtismam – tolaik modernam ticības 
strāvojumam. Uzsvars brāļu draudžu vidū tika likts nevis uz tradicionālo baznīcas hierarhiju, bet 
gan uz saitēm starp ticības brāļiem. Brāļu draudzes bija jaunā modernā kapitālisma laikmeta ideju 
sludinātājas.Jānis Šteinhauers iesastījās dažādos, arī starptautiskos Brāļu draudzes projektos, 
kā jauno koloniju izveidē Ziemeļamerikā. 1754.gadā viņš iepirka vairākus tūkstošus akrus lielus 
zemes gabalus Ziemeļkarolīnā, kur Eiropas henhūtieši veidoja jaunu koloniju. Šteinhaueri, aktīvi 
iesaistoties brāļu draudzē, tomēr nekļuva par savas tautas no pagāniskās kultūras nākušo 
tradīciju noliedzējiem. 18.gadsimtā atdzimšanu piedzīvoja latviešu Jāņu svinēšana, kas bija ne 
tikai vienojošs faktors Rīgas latviešu sabiedrībai, bet arī izraisīja interesi Rīgas vāciešos un citās 
tautībās.Tādejādi Rīgas latvieši atgādināja, ka viņi ir senas, savdabīgas kultīras un tradīciju 
nesēji. Svinību tradīcijas atjaunotnes sākumā par Jāņu svinēšanas centru Pārdaugavā kļuva 
Jāņa Šteinhauera Zasu muiža. 

Kuplās dzimtas pēcteči gadsimtu gaitā ir izklīduši pasaulē, bet Šteinhaueru ieguldījums latviešu 
atmodas kustībā ir ievērojams. Jūtot pārmaiņu vējus Eiropā un Krievijas valsts centralizācijas 
vēlmes, tā laika Rīgas politiskā un ekonomiskā elite saasināti reaģēja uz jebkuru mēģinājumu 
jaukt ierasto kārtību.  Izaicinājums tika uztverts jo sāpīgāk tādēļ, ka tas nāca no Rīgas 
priekšpilsētu latviešiem, ar kuriem kā ar konkurentiem ekonomikā Rīgas patricieši rēķināties 
nekādā gadījumā negribēja. Rīgas rātes mākslīgi nospraustās robežas uzņēmējdarbībā sekmēja 
to, ka Jānis Šteinhauers pretēji vairumam Rīgas uzņēmēju, kas nāca no vietējo patriciešu vides 
un biznesa iespējas redzēja tikai tirdzniecībā, sāka nodarboties ar manufaktūru ražošanu. 
Šteinhaueri rādīja ceļu, kā izvērst uzņēmējdarbību arī citiem Rīgas latviešiem. 

Nav saglabājies daudz no Šteinhaueru laika liecībām. Tiesu prasības un spriedumi, lūgumi un to 
noraidījumi, pirkuma līgumi un vizuāli vērtīgākais – Broces zīmējumi. Arhitekts Pēteris Blūms ir 
savācis plašu materiālu par tā laika Pārdaugavas īpašumiem, to atrašanās vietām, robežām, 
ēkām, to plāniem, materiāliem. Ar šodien pieejamām tehnoloģijām varētu mēģināt  uzburt daļu 
no tā laika Pārdaugavas, ieraugot to negaidītā salīdzinājumā. Varētu apsvērt arī pilsētas vides 
un  rīdzinieku vizuālā tēla rekonstrukciju grafikas un zīmējumu tehnikā. Pēc iespējas mēģināsim 
uzklausīt arī kāda Latvijas vēstures zinātāja stāstu par Šteinhaueriem, kā tautas apziņas 
modinātājiem un, iespējams, arī kā pirmajiem latviešu izcelsmes politiķiem. 

 

 



 

 

 


