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Eiropa 14. – 15. gadsimtā
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Eiropa 14. – 15. gadsimtā
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14. – 15.gs., kas tiek traktēts Eiropā kā vēlie viduslaiki, ir raksturīgs 
ar mēri, badu un nebeidzamo cīņu par lielvaras statusu.

Bada problēma tiek sasaistīta ar lauksaimniecības izsīkumu –
neizmantojot jaunas metodes, bet gan strādājot ar vecajām, 

auglīga zeme vairs nespēja sniegt pietiekamas ražas.

Viduslaiku izskaņā mainījās arī klimats – kļuva vēsāks, mitrāks. 
1315.-1316.g. Eiropa piedzīvo postošu plūdus.

Ap 1300.g. iestājās, t.s., mazais leduslaikmets, kas ilga līdz pat 
1700.g., ziemas un vasaras kļuvušas krietni vēsākas.

Klimats
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14.gs. pirmā pusē (1347-1350) Eiropu piemeklēja buboņu un plaušu

mēra epidēmija – Lielais mēris jeb „melnā nāve”. Rezultātā

Eiropa zaudēja pusi iedzīvotāju (citos avotos – 2/3 iedz.). tikai

16.gs. atkal tika sasniegts tāds iedz. skaits kāds bija 14.gs.

Piemeklētās nelaimes tika saistītas ar Dieva sodu, ko cilvēki ir

pelnījuši un kā vaininieki tika atzīti ebreji – sākās ebreju

masveida iznīcināšana, kas neapšaubāmi bija masu psihozes

rezultātā.

Mēris
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Eiropā iezīmējās garīgais un emocionālais panīkums – baiļu un

nolemtības atmosfēra, nostiprinot ar nežēlīgu vardarbību.

Par ierastu situāciju Eiropā kļuva zemnieku sacelšanās pret saviem

kungiem, tomēr nekur zemniekiem neizdevās gūt uzvaru, jo visas

sacelšanās tikpat nežēlīgi tika apspiestas.

Mēris lielākoties iespaidoja minētos sociālos procesus.

Mēris
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14.-15.gs. katra Eiropas valsts arvien 
vairāk sāka specializēties konkrētā 

tautsaimniecības nozarē. 
Lauksaimniecībā par dominējošāku 
nozari kļuva lopkopība. Piemēram, 

Anglijā pārgāja uz aitkopību, tādējādi 
vairāki zemnieku ciemi vienkārši 

izzuda.

Eiropas reģionālā specializācija
sevišķi izdevīgi kļuva Ziemeļitālijas, 

Ziemeļjūras un Baltijas jūras vācu 
pilsētām. Tā Florencē nostiprinājās 

baņķieru Mediči dzimta.

Izmaiņas saimniecībā
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Sākās pakāpeniska un mērķtiecīga sociālā diferenciācija. Pieauga 
aristokrātisko kooperāciju (kārtu, kopienu) skaits, pieauga sociālā 

plaisa starp dažādām kārtām.

Faktiski trešā kārta (tirgotāji un amatnieki) sāka apdraudēt 
aristokrātiju. 

Viduslaiku izskaņā cilvēks arvien vairāk kļuva neatkarīgs, beidza 
pastāvēt „bruņinieka laikmets”, pakāpeniski mainījās cilvēku 

izpratne.

Cilvēki turpināja būt aizspriedumaini, īstenojot raganu medības. No 
14.-17.gs. apmēram 50 000 cilvēku sodīja ar nāvi.

Sabiedrība viduslaikos
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Viduslaiku dzīve – vecā vīra pamācība sievai
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Viduslaiku dzīve – vecā vīra pamācība sievai
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Viduslaiku dzīve – par tikumiem
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Raganu medības (14. – 17. gs.)
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Raganu spīdzināšana
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Raganu spīdzināšana
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Raganu spīdzināšana
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Raganu spīdzināšana
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Pierādījums raganu eksistencei (1645)
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Attiecībās ar zemniekiem muižnieki arvien biežāk ieviesa naudas 
renti, kas kalpoja par aizsākumu dzimtbūšanas atcelšanai.

Savukārt diametrāli pretējs attīstības scenārijs norisinājās 
Austrumeiropā (labības eksportētāja Rietumeiropā), kur 14.-

16.gs. dzimtbūšana pieņēmās spēkā.

Dzimtbūšanas fenomens Austrumeiropā skaidrojams ar 
lauksaimniecības lielo ietekmi uz ekonomiku. Zemnieks –

muižnieka privātais pavalstnieks, kuram nebija nedz brīvības, nedz 
tiesības.

Vēlo viduslaiku pilsētās vēl arvien bija salīdzinoši daudz nabadzīgo 
personu – 40-80% no kopējā pilsētnieku skaita. 

Sabiedrība viduslaikos
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Līdz pat vēlajiem viduslaikiem Eiropā faktiski nepastāvēja valsts

pārvaldes aparāts – noteicošākā loma bija feodālisma

principiem.

Ar laiku cilvēkiem attīstījās izpratne, ka viņi ir daļas no valsts, karu

un nelaimju laikā cilvēku grupas solidarizējās. Vienotas valsts

izveidi veicināja arī monarhu centieni ieviest centralizāciju savās

zemēs.

Beidzoties bruņinieku laikmetam (15.-16.gs.), sāka veidoties

pirmās regulārās valstu armijas, kurās komplektēja no

algotņiem – musketieriem.

No feodālisma uz modernismu
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Līdztekus, nodrošinot nodokļu politiku, veidojās valsts kase.

Pieauga trešās kārtas vara valstu iekšpolitikā. Pilsētnieki

nodrošināja karaļa varas stabilitāti, pretī saņemot dažādas

privilēģijas.

Viduslaiku izskaņā nostiprinājās nacionālās valstis, tomēr

pilsoniskuma apziņa vēl nebija attīstīta.

Saucamā modernisma pazīme bija tirgus ekonomika – Eiropa

viduslaiku izskaņā vērojams straujš tirdzniecības uzplaukums.

Parādījās arī jaunās iezīmes ražošanā.

No feodālisma uz modernismu
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Politiskās pārmaiņas, kuras neapšaubāmi notika tikai un vienīgi

militārās darbības dēļ, ietekmēja tālāko Eiropas reģionālo

attīstību.

Paradoksālo situāciju vēlajos viduslaikos radīja arī katoļu baznīca,

kad pēc Aviņonas gūsta bija ievēlēti divi pāvesti.

Aviņonas gūsts – laika periods (1285-1377), kad pāvesta

rezidence bija Dienvidfrancijas pilsētā Aviņonā un tas faktiski bija

pakļauts Francijas karalim.

Politiskās pārmaiņas Eiropā (14.-15.gs.) 
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1377.g. pāvests Gregors XI, 

izmantojot Francijas vājumu 

(Simtgadu kara laikā) un 

Sv.Romas impērijas ķeizara 

Kārļa IV atbalstu, savu 

rezidenci pārcēla atpakaļ uz 

Romu.

Tikai pēc Konstanca koncila

(1414-1418) izdevās saglabāt 

baznīcas autoritāti un izbeigt 

iekšējos konfliktus, pārtraucot 

divu pāvestu (Romas un 

Aviņonas) darbību.

Politiskās pārmaiņas Eiropā (14.-15.gs.) 
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Līdztekus Eiropā norisinājās 

Simtgadu karš starp 

Franciju un Angliju (1337-

1453), kas bija vairāku 

karu virkne starp divām 

dinastijām.

Simtgadu karš
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Faktiski viens no kara iemesliem 

bija viena no attīstītākajām 

pilsētām – Flandrija, kas 

atrodoties Francijas 

vasaļatkarībā, lūdza Anglijas 

atbalstu cīņā ar Franciju.

Sākotnēji angļi guva pārliecinošu 

uzvaru, bet pēc Orleānas 

kaujas franči atbrīvoja savas 

zemes no angļiem. Rezultātā 

Francija kļuva par stipru 

centralizētu monarhiju un 

stiprāko valsti Eiropā.

Politiskās pārmaiņas Eiropā (14.-15.gs.) 
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Žanna d’Arka
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Angliju vēlāk plosīja iekšējie konflikti, divu dinastiju cīņa par varu 

(Jorki & Lenkasteri) – Sarkanās un Baltās rozes karš (1455-

1485). Konfliktus pārtrauca karalis Henrijs VII no Tjūdoru 

dinastijas.

Politiskās pārmaiņas Eiropā (14.-15.gs.) 
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Apvienojoties Kastīlijas un Aragonas valdniekiem (1469.g. Izabellas un 

Ferdinanda laulības), tika likti pamati Spānijai (Pireneju pss)

1492.g. Spānija anektēja Granadu, un ar šo notikumu rekonkista ir 

beigusies, paverot ceļu nežēlīgajai inkvizīcijai. 

Izabella un Ferdinands veica valsts centralizāciju un paplašināja tās 

robežas un pretenzijas un kundzību Eiropas dienvidos.

Spānija



Page  29

Valstu centralizācija bija vērojama arī Skandināvijā. Pēc ilgstošiem

savstarpējiem kariem un iekšējiem nemieriem pēc tam, kad par

Zviedrijas karalieni kļuva Dānijas – Norvēģijas valdniece

Margrēte I, 1397.g. tika izveidota trīs valstu savienība –

Kalmāras ūnija.

Bija paredzēts saglabāt dalītu katras valsts iekšējo pārvaldi, bet

realizēt vienotu ārpolitiku un atzīt vienu valdnieku.

Dānijas un Norvēģijas savienība pastāvēja līdz pat 19.gs,

neskatoties uz Zviedrijas centieniem nodibināt savu neatkarīgu

valsti, kas arī izdodas 16.gs. sākumā.

Kalmāras ūnija



Page  30

Diametrāli pretēja situācija norisinājās 

Sv.Romas impērijā (Vācija un 

Ziemeļitālija), kas turpināja 

sadrumstaloties.

Sv.Romas impērija bija pārāk liela, 

bez vienota tirgus, ar raibu 

etnisko sastāvu, bez

ideoloģiskām saitēm, kas arī 

kalpoja par decentralizācijas

iemesliem.

Vēl jāmin, ka valdošus karaļus, kas 

skaitījās vienlaikus impērijas ķeizari 

jeb imperatori, ievēlēja vācu 

kūrfirsti (varenāko vācu valstiņu 

valdnieki).

Svētās Romas impērija
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Lai novērstu firstu nemitīgās ķildas un 

nesaskaņas, ķeizars Kārlis IV (1355-1378), 

izdeva dokumentu 1356.g , kas precizēja 

vēlēšanas kārtību un leģitimitāti – Zelta bulla.

Svētās Romas impērija
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Ar laiku Vācijas rietumi bija sadrumstalotāki nekā austrumu zemes,

kur veidojās spēcīgās valstis (Austrija, Brandenburga, Saksija,

vēlāk arī Čehija)

Ziemeļitālija bija sadalīta pilsētvalstu starpā – Venēcija, Dženova,

Milāna un Florence. Arī ķeizara vara jau 15.gs. tur bija visai

nomināla. Jāatzīmē, ka katras valsts pārvaldes formas bija

dažādas, kur gala vārds piederēja varenajām dzimtām.

Vēlajos viduslaikos Vācijas iedzīvotājiem sāka veidoties nacionālā

pašapziņa un vienota apziņa, kas atspoguļojas arī oficiālajā

impērijas nosaukumā – Vācu nācijas Svētā Romas impērija

(saīsināti: Vācu Romas impērija).

Svētās Romas impērija
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Svētās Romas impērija
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Svētās Romas impērija
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Balkānu pss. 13.-14.gs. nostiprinājās jauna tjurku cilts, kas kļuva

pazīstami kā osmaņi (Osmana dēli) – pēc tās valdnieka Osmana

(1258-1326).

Saskaņā ar hroniku osmaņi bēga no mongoļiem. Ar laiku, osmaņiem

nostiprinoties pie Bizantijas impērijas robežām, sākās

pakāpeniska tjurku un Bizantijā dzīvojošo grieķu asimilācija

(sociālā un reliģiskā).

Jāatzīmē, ka nepārtrauktajās cīņās starp osmaņiem un Bizantiju,

vietējie iedzīvotāji par labu nostājās osmaņu pusē, jo bija

noguruši no Bizantijas valdnieku visatļautības.

Osmaņu Turcija
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Osmaņu valdnieki jeb sultāni īpaši piekopa labvēlīgu iekšpolitiku,

piemēram, pārejot islāmā, tika piešķirtas plašas privilēģijas.

Saplūstot vietējiem Mazāzijas grieķiem un tjurkiem, ar laiku

izveidojās spēcīga un jauna tauta – turki. Pēc ārējā skata līdzīgi

eiropiešiem, valoda piederēja tjurku valodu saimei, savukārt pēc

reliģijas – musulmaņi.

14.gs. Bizantijas valdnieki izmantoja turku palīdzību, kas vēlāk

pārauga turku ekspansijā Eiropā.

Turku ekspansiju (grieķu, albāņu, dienvidslāvu un serbu zemes

nonāca turku ietekmē) 1402.g. apturēja mongoļu valdnieks

Timurs (Tamerlans) Ankaru kaujā.

Osmaņu Turcija
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Turku teritoriālās pretenzijas uz 

Konstantinopoli nebeidzās, 

un 1453.g. 29.maijā krita 

Austrumromas impērija. 

Muhameds II Iekarotājs 

pieveica imperatoru 

Konstantīnu XI. Turki 

pārsauca Konstantinopoli 

par Istambulu jeb Stambulu.

150 000 (citur minēts 200 000) 

turku aplencējiem pretī 

stājās 10 000 pilsētas 

aizstāvju.

Konstantinopoles gals
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Konstantinopoles ieņemšanas plāns
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Rezultātā par Āzijas un Eiropas krustpunktu kļuva daudznacionālā 

impērija – Osmaņu Turcija. Savu varenību sasniedza, iekarojot 

Vidusjūras reģionu, sultāna Suleimana I Lieliskā 16.gs. pirmajā 

pusē.

Turki pilnībā kontrolēja Melno jūru un tās piekrasti, bet Krimas 

tatāru hani sevi atzina par turku sultānu vasaļiem.

Osmaņu Turcija
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Osmaņu impērija
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Krievijas pirmsākumi ir meklējami Senās Krievzemes izveides 

posmā, jāmin, ka Krievzeme tika sadalīta vairākās kņazistēs. 

13.gs. tiek piedzīvoti postoši mongoļu sirojumi (mongoļu –

tatāru jūgs).

Zelta Orda, pārvaldot Krievzemi, iecēla formālu jeb nominālu 

valdnieku Vladimiras lielkņazu. Vladimiras saņēma Zelta Ordas 

hana jarliku (privilēģiju grāmata).

Ar laiku (14.gs.) par vienu no attīstītākajām kņazistēm kļuva 

Maskavas kņaziste Ivana Kaļitas valdīšanas laikā (1325-1340).

Apvienojoties Maskavas un Vladimiras kņazistēm, izveidojās varenā 

Maskavas lielkņaziste, kas ar laiku, iekarojot vairākas 

kaimiņzemes, kļuva par Maskavas lielvalsti.

Krievijas lielvalsts izveide
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Maskavas izaugsme
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Valdnieka Ivana III laikā (1462-1505) 

Maskavas lielkņazisti sāka saukt 

par Krieviju, noformējot arī valsts 

ideoloģiskus pamatprincipus.

Ivans III uzskatīja sevi arī par 

Bizantijas imperatoru un pārņēma 

Cēzara jeb cara titulu – „Maskava –

trešā Roma, ceturtās nekad 

nebūs”.

Krievijas lielvalsts izveide
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Ivans III nostiprināja centralizāciju

Krievijā, bet viņa mazdēla Ivans IV 

Bargais valdīšanas laikā (1533-

1584)  tika uzsākt vērienīgie 

karagājieni uz Austrumiem.

Ivana IV militāro formējumu veidoja 

kazaki (slāvu zemnieki – karavīri).  

Rezultātā Krievija kļuva par lielāko 

valsti pasaulē, kurā veidojās 

krievu tauta.

Krievijas lielvalsts izveide
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15.-16.gs. arvien vairāk nostabilizējās Livonijas un Lietuvas 

attiecības, ekonomikā par dominējošo kļuva tirgus saimniecība, 

pieauga naudas vērtībā, paplašinājās tās funkcija.

Bruņinieki ar laiku kļuva par muižniekiem, tāpat muižnieku lēnis 

tika nodots mantojumā (sākotnēji Jungingena un vēlāk 

Silvestra žēlastība, kas paredzēja iespēju atstāt mantojumā 

zemi arī meitām un līdz pat piektās pakāpes radiniekiem), kas 

vairoja dzimtas bagātības un varas ietekmi.

Veiksmīgās politiskās un saimnieciskās darbības rezultātā izvirzījās 

varenās Livonijas muižnieku dzimtas – Tīzenhauzeni, Rozeni, 

Patkuli, Ungerni u.c., kurām bija savas pilis (muižas), heraldika, 

tituli, nami, noliktavas Rīgā un privilēģijas.

Baltija viduslaiku beigās
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15.gs. parādījās lieli muižu kompleksi, lauku baznīcas un viensētas.

Sākas pāreja uz klaušu muižām jeb folverkiem. Tās

galvenokārt nodarbojās ar labības audzēšanu, kuru vēlāk

eksportēja uz Rietumeiropas zemēm. Muižas paplašinājās un

iekopa arvien jaunas zemes.

Muižu attīstība veicināja agrāro kolonizāciju (mežu izciršana un

jaunu tīrumu iekopšana. Jāatzīmē, ka zemnieki klaušas

neuztvēra kā smagu slogu, bet kā pienākumu pret zemes kungu.

Zemnieka vērtību noteica viņa darbaspēks.

15.gs. muižnieki sāka uztver zemniekus kā privātus pavalstniekus,

kuri bija piesaistīti zemei.

Baltija viduslaiku beigās
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Muižniecība saimnieciski un politiski veidojās par vērā ņemamu 

spēku, ar kuru jārēķinās gan Livonijā, gan Lietuvā.

Livonijas un Lietuvas attiecības tika nostiprinātās, konsolidējot 

savus spēkus pret Maskavas lielkņazisti. Jāpiezīmē, ka iepriekš 

attiecības bija ļoti sarežģītas un mainīgas.

Ivans III mēģināja iekarot Livoniju un Lietuvu, tomēr, pateicoties 

Livonijas mestram Volteram Pletenbergam (1494-1535), 

izšķirošā kaujā pie Smoļinas ezera (1501/1502) krievu spēks 

tika sakauts.
,

Vēlāk (1502) abu valstu starpā tika noslēgts miera līgums uz 6 

gadiem, kas ar laiku tika pagarināts, nodrošinot ilgstošu miera 

periodu (apmēram 50 gadi) un abpusēji izdevīgus tirdzniecības 

sakarus.

Baltija viduslaiku beigās
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Eiropa 15.gs. beigās



Page  49

Valoda un tauta

Latviešu 

valodas 

dialekti 

mūsdienās
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Attīstītajos viduslaikos notika sīva cīņa pret krustnešiem, kuršiem un 

īpaši zemgaļiem. Vēlāk, attīstoties dzimtbūšanai, notika 

masveida zemgaļu izceļošana galvenokārt uz Lietuvu (1289-

1290).

Latviešu tautību saplūšanu veicināja arī agrārā kolonizācija

(viensētu izveide, jaunu zemju apstrāde), kas noveda pie robežu 

mazināšanos starp ciltīm.

Tas savukārt veicināja pārnovada laulību skaita pieaugumu un 

ciešākiem sociāliem un ekonomiskiem sakariem.

Kā veidojas latviešu tauta?
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Livonijas laikmetā aizsākās līvu asimilācija, pārsvaru sāka gūt 

latgaļi jeb latvieši.

Līdztekus latviešu valodas aizmetņiem, līdz pat 17.gs sākumam 

tiek minēta arī kuršu valoda.

Izturēšanās pret latviešu aizsācējiem no vāciešu puses bija kā 

vienotās zemnieku kārtas atzīšana un nekas vairāk.

Līdzīgi norisinājās arī Livonijas daļā – Igaunijā, kur pamazām sāka 

veidoties igauņu tauta, tautību konsolidācija notika arī Lietuvā.

Tomēr pasaules vēstures kontekstā īsti nevar būt runa par 

vienotas tautības izveidi.

Kā veidojas latviešu tauta?
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Veiksmi ieskaites darbā!


