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Saturs...

Livonijas iekšpolitika un ārpolitika

Landtāgs

Cīņa par Rīgas pilsētu

Vietējie iedzīvotāji

Livonija un Krievija

Livonija un Lietuva (Lielkunigaitija)

Krēvas ūnija

Lietuvas varas nostiprināšana
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Pirms Livonijas (12.gs. beigas)...
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Priekšvārds...
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Livonija aptvēra Latvijas un Igaunijas teritorijas un pastāvēja 

no 1228.g. līdz 1560.g. Saskaņā ar tā laika Eiropas feodālās 

sistēmas noteikumiem, Livonija skaitījās Vācijas vasaļvalsts 

un tā bija pakļauta arī Romas pāvestam.

Livonijas periodā 

starp priviliģēto vācu 

un pakļauto latviešu 

šķirām pastāvēja 

liela atšķirība.
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Situācija ...

Līdz 1255. gadam Livonija kļuva par piecu baznīcvalstu 

savienību – konfederāciju.

(Livonijas ordenis, Rīgas arhibīskapijas, kā arī Kurzemes, 

Tērbatas un Sāmsalas-Vīkas bīskapijas) 

Livonijā dzimtbūšana

kļuva par tās 

noteicošo 

ekonomisko pamatu
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Livonijas (Līvu zeme) vēsture un devums ir būtisks pirmsākums 

tagadējās Latvijas vēsturē.

13.gs. sākumā vācu ordenis par Livoniju sāka apzīmēt visu iekaroto 

teritoriju. Savukārt no 14.gs. vidus Livonijas teritorija visumā 

atbilst mūsdienu Latvijas un Igaunijas robežām.

Livonija...
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Viduslaiku Livonijai bija arī cits apzīmējums – Svētās Marijas zeme.

Viens no uzskatiem ir, ka līdz ar Livonijas izveidi aizsākās 700 

verdzības jeb jūga gadi latviešu un igauņu vēsturē.

Livoniju varētu raksturot kā tā laika (13.gs.) Ziemeļvācijas kultūras 

perifēriju un koloniālo kultūru. 

Livonijas izveidē piedalījās laicīgo un garīgo feodāļu kalpi jeb 

ministeriāļi, tirgotāji, amatnieki no Hamburgas, Brēmenes, 

Rostokas un visvairāk no Lībekas.

Livonijas periodā starp priviliģēto vācu un pakļauto latviešu šķirām 

pastāvēja liela atšķirība.

Livonija...
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Ciešās radnieciskās kultūras, tiesiskās un saimnieciskās saites, kas 

vienoja Livoniju ar Vācijas pilsētām, kalpoja par iemeslu Livonijas 

iekļaušanai Ziemeļvācijas pilsētu savienības Hanzas izveides 

procesā.

Livonija Hanzas savienībā...



Page  11

Livonija bija pakļauta pāvestam un pāvesta kūrijai. Paralēli 

valdīja domstarpības starp Livonijas ordeni un Rīgas 

arhibīskapu. 

Bīskapi valdīja Livonijā arī kā laicīgie valdnieki, esot Vācijas ķeizara 

vasaļi un baudot Vācijas firstu tiesības.

Savukārt Livonijas ordenis (to pamatā veidoja ap 400 ordeņbrāļu –

bruņinieku) bija pakļauts Vācu ordeņa vadībai: augstākajai 

amatpersonu sapulcei jeb ģenerālkapitulam un augstākajai 

amatpersonai – lielmestram.

Nesaskaņas Livonijā...
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Tomēr Livoniju nevar uzskatīt par vācu Sētās Romas impērijas 

sastāvdaļu – likumdošana nebija attiecināta, ordenis un vācieši 

kļuva pamazām neatkarīgi, mazinājās arī paša pāvesta ietekme.

Livonija bija liels konkurents Hanzas Savienībā, jo paturēja monopolu 

tirdzniecībā ar Krievzemi un Lietuvu.

Pāvesta loma bija manāmi kritusies Eiropā ap 14.gs., pieaugot 

ordeņa ietekmei.

Pēc nebeidzamiem strīdiem starp Vācu ordeni un Rīgas 

arhibīskapiju, pēc Rīgas aplenkuma (1330.g.), tika noslēgts miera 

līgums („Salaspils līgums”), kas paredzēja dalītu, t.i., dubultu 

arhibīskapa un ordeņa mestra virskundzību Rīgas pilsētā.

Livonija...
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Livonija (14.g.s beigas – 15.gs. sākums) ...
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Iekšējos nemierus mēģināja regulēt, piešķirot lielākas pārstāvniecības 

un lemšanas tiesības, izveidojot kārtu sapulci. 

Tādējādi Livonijas dzīvi (pārvaldi) noteica landtāgs.

Ap 1420. gadu tik sasaukts pirmais Livonijas landtāgs (Livonijas 

kārtu un valdnieku sapulci). 

Līdz šim valstiņām un kārtām bija savas atsevišķas sapulces: ordenim 

kapituls, pilsētām pilsētu sapulces, vasaļiem mantāgi.

Katra kūrija savu viedokli formulēja atsevišķi, bet gala lēmumu tika 

pieņemts kopīgā sapulcē, kas parasti ilga 2-3 dienas. Bija problēmas 

ar landtāgā pieņemto lēmumu reālo izpildi, jo nepastāvēja nekāda 

izpildinstitūcija.

Landtāgs...
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Landtāgs...

1. prelātu kūrija, kurā ietilpa 

Livonijas bīskapi un domkungi 

(parasti prāvesti un dekāni);

2. ordenis, ko pārstāvēja 

Livonijas mestrs un ordeņa 

augstākās amatpersonas;

3. Livonijas bruņniecība jeb 

vasaļi gan no bīskapijām, gan 

ordeņa zemēm;

4. Rīgas, Tērbatas un Tallinas 

pilsētnieku pārstāvji, kas 

reprezentēja visas Livonijas 

pilsētas.

Livonijas landtāgā bija četras kūrijas jeb frakcijas:
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Landtāgs...
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Tomēr landtāgs nespēja pilnībā izbeigt nesaskaņas starp ordeni un 

bīskapijas, jo interese par Rīgu bija ļoti liela. 

1481.g. sākās karš starp ordeni un Rīgas pilsētu, tikai 1491.g. 

rīdzinieki padodas un rada miera izlīgumu („Valmieras noruna”), 

atjaunojot Salaspils līgumu.

Interešu centrs – Rīga...



Page  18

Iedzīvotāji, galvenokārt balti un somugri, zaudēja savu brīvību, 

patstāvību un nonāca ordeņa un bīskapa atkarībā. Vietējo

iedzīvotāju īpatsvars nebija liels.

Etniskā piederība tika ignorēta – vietēji iedzīvotāji bija tikai 

zemnieki. Tomēr nevar apgalvot, ka vietējo dzīvesveids krasi 

mainītos, bija jāpilda visai samērīgas klaušas un jāmaksā nodokļus 

zemes kungam – ordenim un bīskapam.

Pārmaiņas lauksaimniecībā netika ieviestas, jo vācieši bija 

garīdznieki, tirgotāji un amatnieki. Netika izmainīta arī vietējo 

pagastu struktūra.

Vietējie iedzīvotāji...
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Ar laiku, nonākot parādu atkarībā no sava kunga, zemnieks bēga 

vai tika fiziski sodīts. 

Situācija kļuva kritiska, kad notika Ziemeļigaunijas zemnieku (10 000 

cilv.) sacelšanās 1343.g. 23.aprīlī – Jurģu nakts.

Ar ordeņa starpniecību (domājams, ka apzināti) divus gadus ilgā 

sacelšanās tika apspiesta.

Īpašu statusu baudīja vietējie aristokrāti, kas brīvprātīgi piekrita būt 

par jauno kungu vasaļiem. Tie bija Leimaņi jeb koniņi.

Leimaņi jeb koniņi pildīja karaklausību, veica tulku, kurjeru, 

starpnieku un, iespējams, robežsargu funkcijas.

Vietējie iedzīvotāji...



Page  20

Eiropa 15.gs. sākumā...
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Eiropa 15.gs. beigās...
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Vēl 13.g.s latgaļu, līvu un igauņu zemes bija senkrievu kņazu 

(bajāru) ietekmes sfērā. Līdztekus aktīvai tirdzniecībai bija arī 

militārās sadursmes.

Pēc krustnešu ienākšanas Krievzemes kņazistes (Novgoroda –

Pleskava un Polocka) vairs nevarēja vākt meslus Baltijā.

Krustnešu militārās sadursmes ar Krievzemi bija epizodiskas, jo gala 

mērķis bija Lietuvas kristianizācija.

Pēc neveiksmīgā Livonijas ordeņa iebrukuma Pleskavas –

Novgorodas kņazistē (Ledus kauja „Ледовое побоище” 1242.g. 

marts – aprīlis uz Peipusa ezera ledus), kas beidzās ar ordeņa 

sakāvi, tika noslēgts līgums par Livonijas austrumu robežu.

Livonija un Krievzeme...
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Ledus kauja „Ледовое побоище” (1242.g.) ...
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Austrumu robežas lielā mērā saglabājās arī mūsdienās un paralēli 

tiek uzskatītas par katoliskās un ortodoksālās baznīcas 

robežlīniju.

Zināma kultūrvēsturiskā apmaiņa un sasvstarpējā ietekme starp 

Livonijas iedzīvotājiem un Krievzemi saglabājās, pateicoties aktīvai 

tirdzniecībai.

Jāatzīmē, ka ne vienmēr abpusēja tirdzniecība noritēja veiksmīgi, ik 

pa laikam puses organizēja tirdzniecības blokādes. 1392.g. tika 

noslēgts „Nīburas līgums” par „mūžīgo mieru” starp Hanzas 

savienību un Novgorodu.

Livonija un Krievzeme...
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Krievzeme...
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Valdošās Ģediminu dinastijas valdnieki lielkunigaiši Ģedimins 

(1316-1341) un Alģirds (1345-1377) realizēja ļoti aktīvu politiku. 

Austrumbaltija un Krievzemes rietumu apgabali izjuta arvien 

pieaugušu lietuviešu militāro ekspansiju.

Līdztekus Lietuva bija saglabājies pagānisms, taču ar laiku 

pagāniskās tradīcija kļuva par kavēkli valsts tālākā attīstībā. 

Tāpēc kristietības ieviešana nozīmētu ne tikai reliģiskās 

orientācijas maiņu, bet arī sekmīgu Lietuvas politisko nākotni.

Kristietības uzspiešana ar varu (ordeņa militārie uzbrukumi 14.gs.) 

bija nesekmīgi. 

Livonija un Lietuva (Lielkunigaitija)...
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Izmantojot Polijas starpniecību tika noslēgta vienošanās – Krēvas

ūnija (1385.g.).

Krēvas ūnija paredzēja, ka Lietuva kļūs katoļticīga un Jagaiļis

(Lietuvas valdnieks, lielkunigaiša Aļģirda dēls) kļūs par Polijas

karali. Tā Jagaiļis kļuva par Vladislavu II, un par Lietuvas lielkunigaiti

kļuva Jagaiļa brālēns Vitauts.

Jāatzīmē, ka Krēvas ūnija veicināja lietuviešu aristokrātu

pakāpenisko pārpoļošanu jeb polonizāciju.

Tāpat notika iekšējie konflikti starp lietuviešu pareizticīgajiem un

jaunajiem katoļiem. Lietuvā, līdzīgi kā citur nostiprinājās

dzimtbūšana.

Krēvas ūnija...
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Lietuva 13.-15.gs....
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Lietuva 13.-15.gs....
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1410.g. Polijas un Lietuvas valsts pilnīgi sakāva Vācu ordeni

Grunvaldes (Žalgiras) kaujā, nostiprinot savas pozīcijas kā 

lielvalsts.

Tādējādi Vācu ordenim, saskaņā ar 1466.g. Tornā noslēgto 

kapitulācijas līgumu, vajadzēja atzīt vasaļatkarību no Polijas –

Lietuvas un atteikties no Rietumprūsijas un Vislas lejasteces zemēm.

Polija ieguva pieeju Baltijas jūrai un vēlāk uzsāka cīņu par 

kundzību Baltijā.

Lietuvas varas nostiprināšana...
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Eiropa 15.gs. beigās...
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Veiksmi 

ieskaites darbā!


