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Dzīvojamā rija Ār-Luikas apskatāma Brīvdabas 

muzejā kopš 1959. gada.



Te bildi ar Ar_Luiku_BDM





Ār-Luiku sēta 1935. g. kartē.



Ār-Luikas 1957. gada rudens.



Ār_Luiku sēta 1988. gada maijā.



Ār-Lukās 1988. g. maijā.





Zemnieku māja Limbažu apkārtnē. 1797. J. K. 

Broce.

a.priekšnams, b. dzīvoklis, c. rija-piedarbs, 

d.stallis. e.klēts.



Dr. Brēma ieteiktā māla 

kleķa dzīvojamā māja +rija 

un piedarbs Vidzemes 

zemniekam. Aijažu muiža.

Dažas uzceltas ap 1830. 

gadiem.



Arī Turaidas zemniekiem dzīvojamā rija 

tradicionāls mājoklis.

Senkas 1894. gads.



Senku dzīvojamās rijas plānojums.



Turaidas pagasta SENKAS

1894. g. J. Krēsliņa zīmējums.





Valmieras apr. Salacas pagasta Mežmenniki. Ap 

1930. g.



Jaunpiebalga.

Lejas-Ķūģi.

Ap 1930.g.



Dzīvojamā rija Ternejas pagasta Endziņos. 1943. 

gada foto.



Dzīvojamā rija Ķoņu Lucās. Rūvenieša Arveda 

Straujas gleznojums 1937. g.



Limbažu apkārtnē. Ap 1930. g.





Sētas kartoshēma un zemes izmantošana.

LVVA 218. f., 2. apr., 7809. lieta.



Vidzemes arklu revīzijas 1680. – 1750. gadi





Fragments no Vidzemes muižu inventarizācijas grāmatas. 

Kokmuiža. 1688. gads.

LVVA 7348. f., 1. apr. 10. lieta.



Limbažu apkārtnes Ārciema muižas un zemnieku 

zemes. 1683. g. LVVA 7404. f., 1. apr. 323. lieta. 



Fragments no Ārciema kartes.







Aizkraukles un Rīmaņa muižas zemnieku Tiesa dota no Kārļa 

Spriddika Schoulz tūkstoš septiņi simti sešdesmit ceturtā gadā 

pēc Kristus dzimšanas.

1764.

No tā zemnieka tiesas savas zemes dēļ.

1.

Visas zemnieku zemes paliek kā no pirmā laika tāpat ir uz priekšu tam 
dzimts kungam piederīgas. Tomēr būs ikkatram zemniekam to 
zemes gabalu, kas tam vienreiz ierādīts un no viņa iekopts ir, kad 
viņš parenti klausa un savu tiesu nodod, priekš sev un saviem 
bērniem mūžu dienu valkāt un paturēt.

2.

Bet ja zemnieks neiespēj klausīt un savas tiesas nodot, tad paliek 
dzimtkunga zināšanā un apdomāšanā vai viņš vēl uz kādu laiku ar 
tādu zemnieku grib ciesties… Ikviens dzimtkungs savu paša labumu 
vislabāk sapratīs un bez īstas vajadzības sava zemnieka sētas 
turēšanu neizjauks…

7.

Tam zemniekam paliek vēlēts pēc savas sētas vajadzības būvējamus 
kokus un dedzināmu malku no muižas meža ņemt.



Fragments no pirmās dvēseļu revīzijas 1782. g. 

Oleru muiža un zemnieki.LVVA 199.f., 1. apr., 317. lieta.



Dvēseļu revīzijas

Vidzemē

nodokļu maksātāju uzskaite

1. 1782. gads

2. 1795. gads

3. 1811. gads

4. 1816. gads

5. 1826. gads

6. 1834. gads

7. 1850. gads

8. 1858. gads

1897. gads – vispārējā tautas skaitīšana.



Endzeles muiža Rūjenes draudzē 1800. gadā.

J. K. Broces zīmējums.



Turaidas pilsmuižas vaku grāmatas vāks. 1816. gads.



Ieraksti vaku grāmatā par zemnieku klaušām un 

nodevām.



Vidēji lielas sētas  - 21 dālderis 41 graši - klaušu dienas 

pēc vaku grāmatas.

Igauņu [Iggauns Indrik] sētas ikgadējās klaušu dienas

Pēc vaku 

grāmatas
Arkli

1 vīrs 

ar 

zirgu 

augu 

gadu

1 vīrs kājām (otrnieks)
Palīgdarbi

Šķūtis ziemā 

un vasarā

līdz 112 

verstīm

No Jurģiem 

līdz Miķeļiem

No 

Miķeļiem 

līdz Jurģiem
No Jurģiem līdz 

Miķeļiem

No Miķeļiem līdz 

Jurģiem

Ar zirgu Kājām Ar zirgu Kājām

1816.

¼ arkls
21dald

49graši
156 69 - 21 102 11 38 21

Kopā klaušu dienas gadā – 328



Un nodevas.

Igauņu [Iggauns Indrik] sētas ikgadējās nodevas
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Vagars. Jēkabpils apkārtne. 1822. gads



Zemnieks un viņa darbarīki. Stalbe. 1794. J. K. Broces 

zīmējums.



Siena pļavā. Ap 1800. gadu. J. K. Broce.



Siena laikā. Ap 1800. gadu. J. K. Broce.



Rudzu pļauja.1792. J. K. Broces zīmējums.





Traktieris Pernigele 2012. gadā



Fragments no 1826. gada revīzijas ar 

apstiprinātiem zemnieku uzvārdiem.

LVVA 199. f., 1. apr., 317. lieta.



Turaidas zemnieku uzvārdi – pirmo reizi uzrakstīti.1826. 

gada 30. jūlijā.



Umurgas pagasta tiesneši



Mārcienas pagasta tiesneši 



Pagasta tiesneša zīme Tiesas spogulis



Impērijas ērglis kā valsts un cara varas simbols vainagoja tiesas spoguli



Vidzemes pagasta tiesu protokolu grāmatas Latvijas Valsts vēstures arhīvā



Alūksnes pilsmuižas pagasta tiesas protokolu grāmata

1849. – 1854. gads.



Protokols par

ūtrupi.



Ģimenē strīds.



Par apmācīšanu

amatā – kalēja.



Kalpa sūdzība

- nesaņem līgto

loni.



Saimnieks zadzis muižas mežu.



Saimnieki līgst kalpus. 





Grašu muižas Kaļķenieku zemes plāns. 1868.gads



Zemes 

izmantojums.

15a – dārzi

15b – aramzeme

15c – meža zeme

15d – pļavas

15e - zemumi



Ar šo izpirkto mājvietu –Rūjienas Lielās muižas 

Pompīši - 1852. g. – sākās vidzemnieku 

gruntniecība. Māja jau cita 1990. g.



Drustu pagasta zemnieku magazīna. 2015. g.



Vijciema pagastskola. Ap 1912. g.



Jaunpiebalgas draudzes skola. Ap 1930. g.



Jaunsaimnieku laiki. Latvijas Agrārā reforma. 

1920. gadi.
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