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Rīga 13. – 15. gadsimtā

          

1.  Rīgas pilsēta un tās pārvalde

Samērā īsā laikā kopš pirmo nocietinājumu celtniecības Rīga kļuva par ne tikai

par galveno vācu militārās ekspansijas un kristietības izplatīšanas centru, bet arī

par  nozīmīgāko  starptautiskās  tirdzniecības  mezglu  Baltijas  jūras

austrumpiekrastē. Jau pilsētas veidošanās sākuma gados tās iedzīvotāju skaits

sasniedzis ap 1000 cilvēku, 13. gadsimta 30. gados tas dubultojies un, pastāvīgi

turpinot pieaugt, 16. gadsimta vidū sasniedzis jau 12 – 16 tūkstošus, tādejādi

Rīgai ierindojoties starp lielākajām Baltijas jūras piekrastes pilsētām1. Līdz ar

iedzīvotāju  skaita  pieaugumu,  paplašinājās  arī  pilsētas  platība.  Sākotnējā

nocietinājumiem  apjoztā  5,5  hektārus  lielā  teritorija  jau  ap  1220.  gadu

izrādījusies  par  mazu  un  sākta  celtniecība  ārpus  mūriem,  pilsētas  apbūvē

pakāpeniski iekļaujot senos līvu ciemus, tādēļ radās nepieciešamība pēc jaunām

aizsargbūvēm,  kas paplašināja pilsētas  teritoriju līdz 16,5 hektāriem, bet  13.

gadsimta  beigās  mūriem   apjoztā  platība  (tagadējā  Vecrīga)  sasniedza  28

hektārus2.  Ar  to  arī  Rīgas  pilsētas  teritoriālā  paplašināšanās  uz  vairākiem

gadsimtiem izbeidzās, bet turpinājās aizsardzības sistēmas pilnveidošana. 14.

gadsimta  sākumā  nocietinājumu  mūra  kopgarums  sasniedzis  apmēram  2,2

kilometrus, un tā augstums, kas sākotnēji bijis tikai ap 3,5 metri,  paaugstināts

vidēji līdz 13 metriem. Mūrī, noteiktā attālumā cits no cita, izbūvēti dažādas

konfigurācijas  aizsardzības  torņi,  kuru  skaitu  lēš  ap  25  –  30.  Nozīmīgākās

aizsargmūra  un  torņu  pārbūves  notikušas  13.  –  14.  gadsimta  mijā  un  15.

gadsimta beigās, kad norisēja  Rīgas pilsētas un Ordeņa savstarpējās cīņas, kā

arī sakarā ar uguns šaujamieroču – lielgabalu ieviešanos karaspēka bruņojumā.

16.  gadsimtā  pilsētas  aizsardzības  būves  papildinājās  ar  uzbērtiem,  11  -  12

1  Enciklopēdija “Rīga”.  – R., 1988.  32. lpp.

2  Holcmanis A. Vecrīga – pilsētbūvniecisks ansamblis. – R., 1992.   19. lpp.
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metru augstiem zemes vaļņiem un raktu aizsarggrāvi - kanālu. Tādejādi Rīgas

pilsētas  aizsargsistēma bija izveidojusies par  vienu no spēcīgākajām Baltijas

jūras piekrastes reģionos3. Ārpus pilsētas mūriem atradās rīdzinieku sakņu dārzi

un ganības jo daudzi pilsētnieki turēja mājlopus. Bez tam no 1226.gada pilsētai

piederēja  samērā  plaši  īpašumi,  tā  sauktais  Rīgas  lauku  novads  jeb

patrimoniālais apgabals (no  latīņu  valodas  patrimonialis  –  mantots),  kurā

iekļāvās  ap  750  kvadrātkilometru  plaša  teritorija  abās  Daugavas  pusēs  no

Juglas ezera un Ķīšezera austrumos līdz Misas upei un Lielupei rietumos, un no

Doles  salas  dienvidos  līdz  Buļļupei  un  Mīlgrāvim ziemeļos4.  Patrimoniālajā

apgabalā izveidojās vairākas pilsētas, bagātāko namnieku, kā arī baznīcas un

klosteru lauku saimniecības -  muižas,  bet  lielāko   teritorijas daļu aizņēma

vietējo zemnieku sētas. Visi ienākumi no jebkura veida saimnieciskās darbības

lauku  novadā,  ko  pārraudzīja  īpaši  ierēdņi  no  Rīgas  pašpārvaldes,  nomas

maksas, nodokļu un nodevu veidā papildināja pilsētas kasi.

Pirmajos Rīgas pastāvēšanas gados tās vienīgais valdītājs bija bīskaps Alberts,

kuram, kā pilsētas dibinātājam, bija senjora tiesības, un pilsētu pārraudzīja viņa

iecelts ierēdnis – soģis jeb fogts, bet jau ar 1221. gadu, kad rīdzinieki, kā jau

zināms, padzina Dānijas karaļa pārstāvi Gotšalku, kurš, sakarā ar Alberta un

Dānijas vienošanos, bija ieradies Livonijā, lai pārņemtu pilsētas pārvaldīšanu,

kā  arī  mēģināja  organizēt  bruņotu  sacelšanos  pret  bīskapu  un  Zobenbrāļu

ordeni, Alberts bija spiests atzīt rīdzinieku tiesības pašiem ievēlēt soģi un citas

pilsētas  pārvaldes  amatpersonas.  1225.  gadā  pāvesta  legāts  Vilhelms  no

Modenas  piešķīra  Rīgai  pilsētas  statusu  ar  Gotlandes  (Visbijas)

tirdzniecības tiesībām un brīvībām.  Ar 1226. gadu tā laika dokumentos jau

minēts pilntiesīgs pilsētas pārvaldes orgāns – rāte (no vācu valodas der Rat –

padome, dome). Sākotnēji  rāti vēlēja visi pilntiesīgie Rīgas iedzīvotāji, un tās

3  Caune A. Rīga zem Rīgas. – R., 1985.  84. lpp.

4  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997. 312. lpp.
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sastāvā  bija  12  tā  sauktie  “rātskungi”,  no  kuriem  vienu  izraudzījās  par

birģermeistaru.  Laika gaitā rātskungu skaits  pieauga līdz 20 cilvēkiem, un,

līdz ar to, palielinājās arī birģermeistaru skaits – vispirms līdz diviem, bet ar 14.

gadsimtu līdz četriem, no kuriem viens bija virsbirģermeistars. No rātskungu

vidus izraudzījās arī divus pilsētas  kasierus, kuru pārziņā atradās visi pilsētas

finansiālie darījumi. Nozīmīga amatpersona pilsētā bija tiesnesis (soģis, fogts),

kuru, kā jau minēts, sākotnēji iecēla bīskaps, vēlāk to ievēlēja paši rīdzinieki,

bet ar 14. gadsimtu tiesnesi  iecēla amatā ar rātes lēmumu. Tiesneša pārziņā bija

visas  kriminālās  un  civilās  tieslietas  Rīgas  pilsētā.  Liela  ietekme  pilsētas

pārvaldē bija arī rātes sekretāram jeb sindikam (no grieķu valodas syndikos –

aizstāvis;  viduslaikos  -  kādas  iestādes  lietvedis).  Bez  šīm,  augstākajām

amatpersonām,  rātes  dienestā kalpoja vēl  vairāki augstāka vai zemāka ranga

ierēdņi  –  tirgus  pārziņi,  akcīzes  nodokļu  iekasētāji,  soda  naudu  piedzinēji,

kārtības uzturētāji un tamlīdzīgi. Kā jau minēts, 13. gadsimta pirmajā pusē rāti

ievēlēja  visi  Rīgas  pilsoņi,  līdz  ar  to  par  rātskungiem  varēja  kļūt  jebkuru

pilntiesīgu  rīdzinieku  kārtu  pārstāvji,  un  tās  pilnvaru  laiks  bija  viens  gads,

tomēr  pakāpeniski  rātē  sāka  ievēlēt  galvenokārt  tikai  tirgotājus,  jo  tiem,

atšķirībā no amatniekiem, bijusi lielāka pieredze lietišķo darījumu kārtošanā,

sarunu vešanā, finansiālo līdzekļu pārvaldīšanā, kā arī vispārējā saskarsmē ar

visdažādāko tautu, kārtu un sociālo slāņu cilvēkiem. Laika gaitā Rīgas pārvaldē

izvirzījās  bagātākās,  ietekmīgākās  tirgotāju  dzimtas,  kas  veidoja  pilsētas

patriciātu (no latīņu valodas patricii – tādi, kam ir tēvi; viduslaiku pilsētās -

vadošās  tirgotāju dzimtas,  kas jau vairākās paaudzēs izcēlās ar  prasmi  veikt

tirdznieciskos  darījumus  un  pārvaldīt  savus  īpašumus).  Jāatzīmē,  ka  Rīgas

patricieši  bija  ne tikai  vācu tirgotāji,  bet   arī  ietekmīgākie  iezemieši,  uz ko

norāda  pilsētas  rātskungu  saraksti,  kuros,  jau  ar  13.  gadsimtu  un  turpmāk,

sastopami tādi uzvārdi, kā Prāvgalis (Prawegale), Letespape (Letteschepape),

Babis (Bobbe),  Lasis (Las),  Plakgals (Plaggal),  Kūts (Kuthus),  Strīķis

(Stryck),  Dīriķis (Diriks)  Kūja (Koye) un citi, pie tam jāņem vērā, ka daudzi
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vārdi un uzvārdi tā laika dokumentos rakstīti tik sakropļotā veidā, ka to cilme

nav nosakāma. Daudzas iezemiešu cilmes patriciešu dzimtas laika gaitā varēja

arī pārņemt tīri vāciskus uzvārdus, vai arī tos vāciskot, kā, piemēram, vēlākos

gadsimtos  ietekmīgās  patriciešu  dzimtas  Vellingus (Welling  –  Velliņš  vai

Velēniņš),  Dreilingus (Dreiling  –  Drēliņš)  un  citas,  bet  šajos  gadījumos

uzvārdu cilme tomēr ir hipotētiska5 (jāpiezīmē, ka doma par šo uzvārdu vietējo

cilmi pamatojas uz vācu valodas ortogrāfiskajām īpatnībām: atveidojot latviešu

vārdus ar izskaņu –iņš, vācu tekstos pat vēl 19. gadsimtā rakstīja –ing). 

Jau 14. gadsimtā patriciāts bija pilnīgi pārņēmis pilsētas pārvaldi savās rokās:

rātes  locekļus vairs neievēlēja  un,  līdz ar  to,  rātskunga atrašanās  amatā  bija

kļuvusi par mūža amatu. Kādam no rātskungiem nomirstot vai kādu personisku

iemeslu  dēļ  atstājot  savu posteni,  rāte pati  pieaicināja no patriciešiem jaunu

locekli. Tādejādi vara Rīgas pilsētā nonāca salīdzinoši neliela, priviliģēta slāņa

jeb  oligarhijas (no  grieķu  valodas  oligarches  –  nedaudzu  vara,  mazākuma

kundzība)  rokās,  visas  pārējās  iedzīvotāju  kārtas  atstumjot  no  līdzdalības

pilsētas  pārvaldē.  Tas  gan  deva  iespēju  atsevišķos  gadījumos  rātskungiem

rīkoties  savtīgās  interesēs,  bet  tajā   pašā  laikā  nodrošināja  pilsētai  spējīgus,

enerģiskus  administratorus,  kas  vadīšanas  prasmes  un  iemaņas  bija

pārmantojuši no paaudzes paaudzē, tādejādi veicinot Rīgas bagātības, spēka un

politiskās ietekmes strauju izaugsmi. Jāpiebilst, ka pilsētu pārvaldes nonākšana

bagātāko pilsoņu -  oligarhu rokās šajā vēstures posmā bija raksturīga visām

Rietumeiropas pilsētām, pie tam Rīgā šī oligarhu vara neizpaudās tik izteikti, kā

citviet  –  rāte  bieži  konsultējās  dažādos  jautājumos  ar  ietekmīgākajiem

tirgotājiem, zemes īpašniekiem, namsaimniekiem un amatu pārstāvjiem, kuri

neietilpa  patriciātā,  bet  būtiski  svarīgos  jautājumos  vērsās  arī  pie  pilsoņu

kopuma6 .

5  Juškevičs J. Vecā Rīga.  – R,.1994.   84. lpp.

6  Straubergs J. Rīgas vēsture.  – Ņujorka, Grāmatu Draugs, 1954 (- R.,1936. faksimilizdevums).  170. lpp.
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Rātes  pienākumos,  bez  vispārējo  administratīvo,  politisko,  saimniecisko  un

finansiālo jautājumu kārtošanas, ietilpa arī pilsētas likumu – tā saukto “Rīgas

tiesību” izstrādāšana un pārstrādāšana atbilstoši konkrētajām saimnieciskajām

un politiskajām situācijām, kas  reglamentēja kā rātes un tās amatpersonu, tā

arī pārējo pilsoņu un citu Rīgas iedzīvotāju tiesības un pienākumus, tiesvedību,

atbildību par likumpārkāpumiem, ģimenes un mantojuma tiesības, nekustamo

īpašumu iegūšanas kārtību, pilsētas būvniecību un tamlīdzīgi. Papildus “Rīgas

tiesībām”, rāte izstrādāja pilsētas kārtības noteikumus,  kurs tika iekļautas arī

normas  par  tirgošanos,  amatiem,  pilsētnieku  dzīves  veidu,  sanitārajām

prasībām,  ugunsdrošību  un  vēl  daudzi  citi  pilsētas  dzīvi  reglamentējoši  un

regulējoši nosacījumi. Šos noteikumus  nolasīja no rātsnama balkona, parasti

Svētā  Miķeļa  dienā  (29.  septembrī)  pilsoņu  zināšanai,  tādēļ  tos  dēvē  par

“namnieku runām” (senvācu valodā bursprake).

Jau 14. – 15. gadsimtā Rīgas pilsēta bija kļuvusi tik spēcīga, ka guvusi gandrīz

vai  valstisku  statusu,  jo  tai  bija  tiesības  pašai  veidot  kā  iekšpolitiku,  tā  arī

ārpolitiku,  tas  ir  –  slēgt  līgumus  ar  ārvalstīm,  iesaistīties  starpvalstiskās

apvienībās, pārstāvēt pilsētu Livonijas zemes kungu sanāksmēs, kā arī veidot

un uzturēt savu karaspēku un  veikt militāras darbības pat pret citiem Livonijas

zemes kungiem, tādēļ Rīgu faktiski varēja uzskatīt par ceturto  zemes kungu

tagadējās Latvijas teritorijā7, ar kuru nopietni vajadzēja rēķināties kā bīskapiem,

tā  Ordenim,  īpaši  tādēļ,  ka  tās  militārais  spēks   ieņēma otro  vietu  tūlīt  aiz

Livonijas ordeņa. 

2. Iedzīvotāji

7  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   153. lpp.



6

Kā  zināms,  Rīga  kā  nocietināta  pilsēta  veidojās  blakus  seniem  iezemiešu

ciemiem,  kuru  iedzīvotāji  nodarbojās  pārsvarā  ar  zvejniecību,  kā  arī

amatniecību un tirdzniecību, kuras attīstību veicināja izdevīgais ģeogrāfiskais

stāvoklis, īpaši ērtā Rīgas osta, kurā ar 12. gadsimta beigām aizvien biežāk sāka

iebraukt gotlandiešu un vācu tirdzniecības kuģi, kā arī krievu tirgotāju preču

liellaivas, kas no Polockas brauca pa Daugavu. Savus ražojumus apmaiņai pret

svešzemju  precēm  veda  arī  iezemieši.  Rietumzemju  tirgotāji  parasti

tirdzniecības  vietā  pie  Rīgas  ostas  uzturējās  tikai  navigācijas  sezonā,  bet

vietējie,  kā  arī  Krievzemes  ražojumi  turpināja  pienākt  arī  ziemā  pa  zemes

ceļiem, tādēļ tirgotāji  ostas tuvumā izveidoja preču noliktavas -  faktorijas,

kuras  tirgotāju  prombūtnes  laikā  pārzināja  pilnvaroti  aģenti  jeb  liģeri (no

pārveidota vācu valodas vārda Lagerherr → Ligger – noliktavu kungs)8, kas,

domājams,  pārsvarā  bijuši  vietējie  iedzīvotāji –  līvi,  kā  arī  Rīgas  ciemos

dzīvojošie  latgaļi,  zemgaļi,  sēļi  un  kurši,  ar  zināšanām  un  iemaņām

tirdzniecībā.  Visu šo preču plūsmu vajadzēja apkalpot – pieņemt un uzskaitīt,

pārvietot,  šķirot,  saiņot,  izkraut  un  iekraut  kuģos,  un  arī  šos  darbus  veica

iezemieši9.  Nav  šaubu,  ka  visus  šos  darbus  organizējuši  un  pārraudzījuši

pieredzējušākie  cilvēki  –  darbu  vadītāji  jeb  vecākie,  bet  izpildījuši  mazāk

kvalificēti  palīgstrādnieki.  Svešzemju  tirgotāju  apkalpošanā  noteikti

piedalījušies arī vietējie  amatnieki,  jo gan kuģiem nereti vajadzēja remontu,

kurā bija nepieciešams kā namdara, tā kalēja darbs, gan jāuztur kārtībā ostas

krastu  nostiprinājumi  un  preču  pārkraušanas  laukums,  gan  faktorijas

vajadzībām jābūvē ēkas, jāizgatavo mucas beramajām precēm, piemēram sālim,

ko parasti kuģos veda sabērtu to tilpnēs, gan arī reizēm jālabo atbraucēju ieroči,

apģērbs  un  apavi.  13.  gadsimta  sākumā,  veidojoties  un  paplašinoties

nocietinātajai pilsētai, iezemiešu ciemi iekļāvās tās teritorijā un to iedzīvotāji

kļuva par vieniem no pirmajiem Rīgas pilsoņiem.

8 Straubrgs J. Rīgas vēsture. – Ņujorka, Grāmatu Draugs, 1954.   21. lpp.

9  Turpat,  70. lpp.
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Pašos pirmajos pilsētas pastāvēšanas gados vāci, kā pastāvīgi iedzīvotāji, bija

sastopami vēl tikai nelielā skaitā – tie bija atsevišķi amatnieki, kas ieradušies kā

krustnešu  karaspēka apkalpotāji  un nolēmuši  palikt  uz  pastāvīgu  dzīvi,  daži

sīktirgotāji, parasti arī līdzšinējie karaspēka pavadoņi, kā arī garīdznieki. Tomēr

jau pēc dažiem gadiem, pateicoties, vispirms, pāvesta Innocenta III 1201. gada

aizliegumam  vācu  tirgotājiem  apmeklēt  Zemgales  ostu,  līdz  ar  to  visu

Daugavas  tirdzniecības  ceļa  preču  plūsmu novirzot  uz  Rīgu,  kā  arī  bīskapa

Alberta  panākumiem,  pakļaujot  vācu  kontrolei  Daugavas  un  Gaujas

tirdzniecības ceļus, nemitīgi palielinājās preču apgrozījums Rīgas ostā, līdz ar

to   kolonistu  –  tirgotāju  un  amatnieku  skaits  pilsētā  strauji  pieauga.  Rīgas

iedzīvotāju  skaitu  papildināja  arī  ienācēji  no  citiem  Livonijas  novadiem.

Sākotnēji katrs, kas ieradās Rīgā uz patstāvīgu dzīvi, neskatoties uz nacionālo

piederību un sociālo stāvokli, bija tiesīgs iegādāties pilsētā nekustamo īpašumu

(namu vai zemes gabalu nama celšanai), līdz ar to kļūstot par pilntiesīgu pilsoni

(vācu  valodā  der  Bürger  –  no  senvācu  borgherr)  jeb,  kā  ieviesies  latviešu

vēstures  literatūrā,  namnieku.  Bez  tiesībām uz  nekustamo īpašumu,  vienīgi

namniekiem bija tiesības arī uz tā sauktos “namnieka pārtiku”, tas ir, iegūt

iztikas līdzekļus ar tirdzniecību vai amatniecību, bet tajā pašā laikā jāveic arī

zināmi pienākumi pret pilsētu: jāmaksā nodokļi, jāpiedalās kārtības uzturēšanā

un militārajās  darbībās –  galvenokārt  tieši  no viņiem komplektējās  pilsētas

karaspēks. Pie Rīgas pilsoņu kopuma piederēja arī tirgotāju un amatnieku palīgi

un mācekļi, mājkalpotāji, dažādu darbu palīgstrādnieki – tā sauktie algādži un

tamlīdzīgu kategoriju ļaudis, ja vien tie bija brīvi cilvēki. Par mājkalpotājiem

un palīgstrādniekiem varēja būt arī  nebrīvie – karagūstekņi,  parādu kalpi un

tamlīdzīgi, kas bija ieradušies pilsētā un nodzīvojuši tajā gadu un vienu dienu,

un šajā laikā to iepriekšējie kungi šos cilvēkus  nebija atraduši un pieprasījuši

viņu izdošanu, bet namnieku tiesības tiem netika piešķirtas. Apmēram ar 14.

gadsimtu  sāka  parādīties  nelieli  ierobežojumi  namnieku  tiesību  piešķiršanā:

cilvēkiem, kas vēlējās šis tiesības iegūt,  bija jāiemaksā pilsētas kasē zināma
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summa jeb “namnieka nauda” – tā laika naudas sistēmā 12 ēras. Jāatzīmē, ka

Rīgas naudas pamatvienība bija mārka, kas saturēja vidēji 206 gramus sudraba,

savukārt mārkā bija 8 ēras10, tātad “namnieka nauda” bija 1,5 mārkas jeb 306

grami  sudraba  (laika  gaitā  gan  Rīgas  naudas  sistēma  un  vērtība  vairākkārt

mainījās, mainījās arī namnieka tiesību iegūšanai nepieciešamā summa, līdz ar

to minētie skaitļi attiecināmi apmēram tikai uz 14. gadsimtu). 

Kā  jau  minēts,  sākotnēji  par  Rīgas  pilsoni  varēja  kļūt  jebkurš  cilvēks,

neraugoties uz viņa nacionālo piederību – visi, vai tie bija iezemieši, vai vāci,

baudīja vienādas tiesības,  bet ar 14. gadsimta beigām tā laika dokumentos jau

parādās  termins  “nevāci”  (senvācu  valodā  undutschen),  ar  to  apzīmējot

iezemiešus, kā arī ienācējus no citām zemēm – Igaunijas Krievijas, Lietuvas un

Polijas,  kuri apmetās Rīgā uz  patstāvīgu dzīvi,  bet nevarēja iegūt namnieka

tiesības,  līdz  ar  to  nevarēja  iegādāties  nekustamos  īpašumus  un   saņemt

“namnieka pārtiku” – tiesības nodarboties ar tirdzniecību un amatniecību, tas ir

– uz šiem cilvēkiem neattiecās vācu pilsētās pieņemtās pilsoņu privilēģijas, un

Rīga pēc savas būtības arī bija tipiska vācu pilsēta: tās dibinātājs un senjors bija

vācietis,  ietekmīgākie  pilsoņi  bija  vācu  tirgotāji,  Rīgas  likumi  bija  nedaudz

pārstrādāti vācu pilsētu likumi, oficiālā valoda pilsētā – vācu valoda, pie tam

apmēram 2/3 iedzīvotāju bija vāci (15. g.s.  vidū). Līdz ar to visus rīdziniekus,

kas  baudīja  šīs  “vācu  tiesības”,  neskatoties  uz  viņu  etnisko  cilmi,  varēja

uzskatīt  par  vāciem,  bet kam šādu tiesību nebija, tos pieskaitīja  nevāciem11.

Reizēm vēstures  literatūrā  sastopamas  norādes,  ka  par  nevāciem dēvēti  visi

Livonijas iezemieši, tomēr vairākos tā laika dokumentos sastopami ieraksti, kas

nošķir nevācus no zemniekiem ( senvācu valodā lantman), tātad šis jēdziens

attiecināms  tikai  uz  Rīgas  un  citu  Livonijas  pilsētu  pastāvīgajiem

iedzīvotājiem, kas, kā jau minēts, nebija namieki. Šeit jāpiezīmē, ka nereti arī

10  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   177. lpp.

11  Straubergs J. Rīgas vēsture.  – Ņujorka, Grāmatu Draugs, 1954.  108. lpp.
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daži vācu tautības rīdzinieki nevarēja iegūt namnieka statusu un strādāja par

kalpotājiem un palīgstrādniekiem, pie tam ne tikai pie vācu, bet arī iezemiešu

cilmes namniekiem, tādejādi arī uz viņiem bija attiecināmi ierobežojumi, kas

skāra nevācus. 

Ienākot Rīgā aizvien vairāk iezemiešiem, no kuriem liela daļa nāca no latgaļu

zemēm,  norisēja pakāpenisks asimilācijas process,  kura laikā izzuda jēdzieni

“līvs”,  “kursis”,  “zemgalis”  un  izveidojās  vienots  apzīmējums  “latvis”  vai

“latvietis” (latgaļus senās hronikas dēvē par “letiem” (vācu valodā die Lette)

un  latviešu  valoda,  kas  kļuva  par  nevācu  sarunvalodu,   kuras  pamatā  bija

latgaļu  un  zemgaļu  valodas.  Uz  to  norāda  kāds  15.  gadsimta  vidū  rakstīts

dokuments, kurā minēts, ka viena trešdaļa pilsētas iedzīvotāju esot  latvieši un

nevāci (senvācu  valodā  dat  dorde  part  yn  der  stadt  dat  sient  Letten  unde

Undutschen)12, ar “latviešiem” saprotot iezemiešu cilmes namniekus, kuri vēl

nebija pārvācojušies – šajā sakarībā jāatzīmē, ka daudzu iezemiešu,  pārsvarā

bagātākās, tirgotāju dzimtas laika gaitā pārvācojās tāpat, kā iezemiešu vasaļu

dzimtas. Pēc aptuveniem aprēķiniem 15. gadsimtā Rīgā pastāvīgi dzīvojuši ap

6000 līdz 8000 cilvēku, no tiem iezemiešu –“latviešu un nevācu” varētu būt

bijuši ap 2000 līdz 2500 cilvēku13,  bet jāņem vērā, ka daudzas ietekmīgākās

dzimtas, kā jau minēts, šajos dažos gadsimtos jau bija pārvācojušās.

Pie pastāvīgajiem Rīgas iedzīvotājiem jāpieskaita arī garīdznieki – domkungi,

baznīcu  priesteri,  vīriešu  un  sieviešu  klosteru  mūki  un  mūķenes.  Kaut  arī

garīdznieku kārta skaitījās viscienījamākā, godājamākā, tās pārstāvjiem tomēr

nebija namnieku tiesības un to dzīvi regulēja Baznīcas noteikumi. Tādejādi  jau

ar  14.  gadsimta  otro  pusi,  bet  īpaši  15.  gadsimtā,  visus  Rīgas  pastāvīgos

iedzīvotājus  pēc  to  sociālā stāvokļa varēja  iedalīt  četrās,  ar  tradīcijām  un

12  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   172. un 32o. lpp.

13  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   273. lpp.
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pilsētas likumiem stingri norobežotās kārtās: garīdznieki, tirgotāji, amatnieki

un kalpotāji – šāds iedalījums pastāvēja visās viduslaiku Eiropas pilsētās, un to

izteica ar formulu predicatores, merkatores, laboratores, servitores (dievlūdzēji,

tirgotāji,  strādnieki,  kalpi).  Jāpiebilst,  ka  pie  tirgotāju  kārtas  piederēja  arī

tirgotāju palīgi – komiji jeb zeļļi, kas savu saimnieku uzdevumā iepirka preces

no  ražotājiem,  kā  arī  nodarbojās  ar  mazumtirdzniecību,  bet  pie  amatnieku

kārtas - meistaru palīgi jeb  zeļļi un amatu mācekļi.

Bez pamatiedzīvotājiem lielāku vai mazāku laika posmu Rīgā uzturējās arī citu

zemju tirgotāji jeb viesi, kuru vajadzībām pilsētā atradās atsevišķi tirdzniecības

nami un kantori (viestirgotāju kantori reizēm bija iekārtoti arī dažu namnieku

privātmājās) , kuros tirgotāju prombūtnes laikā darbojās viņu pārstāvji, kā arī

pat plašāki apbūves gabali, piemēram “krievu sēta”, būtībā kolonija, kurā bija

gan tirgotāju sanāksmju telpas, dzīvojamās ēkas un preču noliktavas, gan arī

sava, pareizticīgo baznīca, slimnīca, nespējnieku patversme un kapsēta14. Līdz

14. gadsimta beigām ārvalstu tirgotājiem – viesiem bija visas Rīgas namnieku

tiesības, un sākotnēji viņiem, īpaši vācu tirgotājiem no Lībekas, kā arī, mazākā

mērā, citām lielākajām vācu tirdzniecības pilsētām, bija liela ietekme pilsētas

saimnieciskajā un politiskajā dzīvē, bet, pieaugot pilsētas bagātībai un spēkam,

viestirgotājus tiesiski sāka pielīdzināt nevāciem – tiem nebija brīv nodarboties

ar mazumtirdzniecību, tas ir – tika aizliegts pārdot savas preces tieši pircējiem

tirgotavās un tirgos, kā arī iepirkt vietējos ražojumus, nedrīkstēja veikt tiešus

savstarpējus tirdznieciskos darījumus, bet tikai ar Rīgas tirgotāju starpniecību,

tādēļ  visas ievestā preces Rīgā bija jāizkrauj,  jānosver,  jānovērtē,  jāsamaksā

zināmas  tirdzniecības  nodevas,  un  tikai  pēc  tam  tās  varēja  nodot  vietējam

pasūtītājam vai  transportēt  tālāk  uz  ārzemēm.  Rīdziniekiem bija  tiesības  arī

nopirkt  visas  ievestās  preces  un  pašiem  tās  pārdot  tālāk,  tādejādi  gūstot

ievērojamu peļņu.   Šie noteikumi gan bieži tika pārkāpti un, piemēram, vēl 16.

14  Enciklopēdija “Rīga”.  – R., 1988.   377. – 378. lpp.
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gadsimtā  sastopamas  Rīgas  tirgotāju  sūdzības,  ka  krievu  tirgotāji  mēdzot

pārkraut preces no savām strūgām (upju liellaivām) tieši ārzemnieku kuģos, kā

arī tirgojoties Rīgas ielās, tādejādi atņemot rīdziniekiem viņu pārtiku; līdzīgas

sūdzības bijušas arī par holandiešiem15.                 

3. Tirdzniecība  un tirgotāji.

Atrazdamās  vietā,  kur  saplūda  nozīmīgi  starptautiskie  tirdzniecības  ceļi  no

Krievzemes,  Lietuvas  un  Viduseiropas  zemēm,  Rīga  bija  kļuvusi  par

ietekmīgāko tranzīta  tirdzniecības centru Baltijas jūras austrumpiekrastē,  kas

saistīja Eiropas Austrumu un Rietumu tirgus. Laika gaitā līdz 14. gadsimtam

Rīgas  lieltirgotāji  bija  ieguvuši  tā  sauktās “noliktavu tiesības” – caur Rīgu

ejošo  preču pārkraušanas  un uzglabāšanas  tiesības,  kas  praksē  nozīmēja,  ka

rīdzinieki lielāko daļu tranzīta preču, sevišķi no Krievzemes nākošo, nopirka un

paši pārdeva tālāk, tādejādi gūstot ievērojamu peļņu. Galvenās preces, kas tika

eksportētas uz Rietumiem, bija vasks, kažokādas, lini un kaņepāji, pelni (tos

izmantoja kālija karbonāta jeb potaša iegūšanai, ko, savukārt, plaši izmantoja

ādu  apstrādē,  stikla  kausēšanā  un  ziepju  ražošanā),  mājlopu  ādas  un  tauki,

kokmateriāli,  darva  un  labība.  No  Rietumiem  eksportam  uz  Krievzemi  un

Lietuvu,  kā  arī  iekšzemes  tirgus  vajadzībām,  ieveda  sāli,  siļķes,  apiņus

(piedevai  alus  darīšanas  procesā),  vadmalu,  metālizstrādājumus;  mazākā

apjomā,  turīgāko slāņu vajadzībām, ieveda smalkus vilnas un linu audeklus,

samata, zīda un brokāta audumus, greznumlietas,  dažādas garšvielas un vīnus.

Tirdzniecības apjomi bija tik plaši,  ka senā osta Rīdzenes upē vairs nespēja

apkalpot visu preču plūsmu, pie tam laika gaitā tā aizvien vairāk aizsērēja, ko

galvenokārt veicināja pilsētas atkritumu un būvgružu izmešana Rīdzenē, tādēļ,

ap 14. gadsimta vidu, Rīgas ostu ierīkoja tieši Daugavas krastā. Jāpiebilst, ka

Rīgas  pilsētai  tirdzniecības  kuģi  pašai  nepiederēja  un preču transportam pār

15  Straubergs J. Rīgas vēsture. - Ņujorka, Grāmatu Draugs 1954.   105. lpp.
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jūru  tos  vajadzēja  fraktēt  (nomāt)  no  kādas  ārvalsts,  parasti  Holandes,

kuģniecības sabiedrībām. Sava kuģu būvētava Rīgai gan bija, bet tajā būvēja

tikai liellaivas un nelielus buru kuģīšus, kurus izmantoja kuģošanai pa Daugavu

un preču pārvadāšanai no jūras kuģiem uz krastmalu un otrādi.    

Sākotnēji,  līdz  14.  gadsimta  sākumam,  ar  tirdzniecību  varēja  nodarboties

jebkurš Rīgas namnieks, tādēļ tā laika dokumentos kā tirgotāji sastopami gan

vācu, gan līvu, latgaļu, kuršu un zemgaļu vārdi, gan arī krievi, lietuvji un poļi –

to var secināt no tirgotāju vārdiem pievienotā tautības apzīmējuma: Konrāds

Zemgalis  no  Turaidas  (Conradus  de  Thoreydia  Semigallus),  Bertolds  Līvs

(Bertholdus  Livo),  Dimitrijs  Krievs  (Demiter  Ruthenus),  Pēteris  Lietuvis

(Petrus Letowinus) un tamlīdzīgi16. Šajā laikā tirgotāji kā iedzīvotāju kārta vēl

nebija  pilnīgi  nošķīrusies  no pārējiem rīdziniekiem,  tādēļ  tirgotāju sarakstos

sastopami arī citu profesiju pārstāvji – maiznieki, audēji, dzirnavnieki, kalēji,

ādmiņi, miesnieki, pat mūki.

Lai sekmīgāk un racionālāk varētu veikt tirdznieciskos darījumus, nereti divi

vai  vairāki  tirgotāji  apvienojās  kopējai  darbībai,  ieguldot  līdzekļus  preču

iepirkšanai  un  kuģu  nofraktēšanai  (nomāšanai),  un  sadalot  peļņu  atbilstoši

ieguldītajai  summai.  Šādas apvienības,  kuras parasti  tika veidotas tikai  kāda

viena  tirdznieciskā  darījuma  veikšanai,  dēvēja  par  “koproku”  un  tās  var

uzskatīt  par  vēlāko  tirdzniecības  savienību  jeb  kompāniju  aizsākumu.  Šajā

laikā,  tas  ir  –  13.  gadsimtā,  Eiropas  valstīs  bija  sākusies  ne  tikai  atsevišķu

tirgotāju, bet jau lielāko tirdzniecības pilsētu apvienošanās, lai sekmīgāk varētu

aizstāvēt  savas  kopējās  intereses.  Baltijas  jūras  reģionā  1230.  gadā  šādu

apvienību pirmās veica spēcīgās vācu pilsētas  Lībeka un  Hamburga,  vēlāk

tām  pievienojās  Brēmene,  Rostoka,  Vismāra, Štrālzunde  un  citas. Šī

savienība, kas pazīstama ar nosaukumu “Hanza” (no senvācu valodas Hanse –

16  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   208. lpp.
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pulks, kara draudze → tirgotāju apsardze17), kļuva par ietekmīgu spēku, kas 14.

– 15. gadsimtā apvienoja ap 200 tirdzniecības pilsētu Ziemeļjūras un Baltijas

jūras  piekrastes  reģionos,  no  kurām  ap  70  skaitījās  aktīvas,  bet  pārējās  –

nepilntiesīgas  (bez  balss  tiesībām)  savienības  locekles.  Hanzas  centrs,  kurā

norisēja savienības pilsētu pārstāvju apspriedes, bija  Lībeka, bet nozīmīgākie

tirdzniecības  kantori  ārpus  savienības  pilsētām,  kas  īstenoja  tirdzniecību  ar

ārzemēm, atradās gan Beļģijā (Brigē), Francijā (Bajē), Anglijā (Londonā) un

Norvēģijā (Bergenā), gan Krievzemē (Novgorodā un Pleskavā). Ar 1286. gadu

Hanzas savienībai pievienojās arī Rīga un vairākas citas Livonijas pilsētas –

Rēvele (Tallina),  Tērbata,  Cēsis,  Koknese,  Kuldīga,  Limbaži,  Pērnava,

Straupe,  Valmiera,  Ventspils un  Vīlande,  veidojot  tā  saukto  “Livonijas

ceturtdaļu”18 –  reģionu,  kam  bija  liela  nozīme  kopējā  Hanzas  savienības

tirdznieciskajā politikā. Līdz ar to Rīga kļuva par ietekmīgāko pilsētu Baltijas

jūras  austrumu  piekrastē  un  Hanzas  sanāksmēs  pārstāvēja  visas  Livonijas

pilsētas  (vēlāk  gan  pārstāvniecības  tiesības  ieguva  arī  Rēvele  un  Tērbata,

iespējams, ka arī Pērnava, tomēr Rīga palika kā vadošā pilsēta).

14. gadsimta pirmajā pusē Rīgas vācu tirgotāji pakāpeniski sāka nošķirties no

pārējiem  namniekiem,  sadarbojoties  vairs  tikai  savstarpēji,  atbīdot  no

tirdzniecības  darījumiem  citus  iedzīvotāju  slāņus.  Iemesls  šādam  procesam

varētu būt meklējams apstāklī,  ka vairums Rīgas tirgotāju bija ieradušies no

lielākajām  vācu  tirdzniecības  pilsētām,  pārsvarā  no  Lībekas,  bet,  kaut  arī

kļuvuši  par  rīdziniekiem,  nezaudēja  saiknes  ar  savu  dzimto  pilsētu  un

radiniekiem. Tādēļ arī lielākajai daļai Rīgas lieltirgotāju galvenie tirdzniecības

partneri, ar kuriem tika veidotas koprokas savienības, darbojās viņu dzimtajās

pilsētās, nereti bija pat vienas  dzimtas locekļi, vai arī savstarpēji saradojušies.

Paplašinoties  Rīgas pilsētas  tirdzniecības  apjomiem,  palielinājās  arī  tirgotāju

17 Latviešu Koversācijas Vārdnīca., 6.sēj.  – R., 2000.   1149. sleja, 

18  Enciklopēdija “Rīga”  - R., 1988.   310. lpp.
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savstarpējā  konkurence,  kurā  spēcīgākie  izrādījās  tie,  kuriem  bija  ciešāki

sakari  ar  lielajiem vācu tirdzniecības  centriem,  līdz ar  to tieši  vācu tautības

tirgotāji Rīgā guva aizvien lielāku ietekmi, īpaši pēc tam, kad viņi guva vadošo

lomu  pilsētas  pārvaldē.  Ar  rātes  lēmumiem  vispirms  sāka  ierobežot  visu

nevācu,  bet  vēlāk  arī   namnieku –  amatnieku,  kā  iezemiešu,  tā  vācu,

līdzšinējās  tiesības  nodarboties  ar  vairumtirdzniecību,  atstājot  šīs  ļaužu

kategorijas  ziņā   tikai  sīktirdzniecību.  Tas  nozīmēja,  ka  nevienam,  izņemot

tirgotāju pilnvarotas personas, nebija brīv iepirkt preces ne no piegādātājiem,

ne  ražotājiem  pat  sava  amata  vajadzībām,  nerunājot  nemaz  par  koproču

savienību  veidošanu  un  preču  tālākpārdošanu.  Amatniekiem  visas  darbam

nepieciešamie  materiāli  un  izejvielas  bija  jāpērk  vienīgi  no  tirgotājiem,  bet

savus  ražojumus  viņi  drīkstēja  pārdot  tikai  tiešajiem  pasūtītājiem,  kā  arī

vietējiem pircējiem šim nolūkam ierīkotās tirgotavās, kas parasti atradās paša

amatnieka  namā.  Arī  ārzemju  viestirgotājiem,  lai  neradītu  zaudējumus

vietējiem  preču  ražotājiem,  bija  aizliegts  nodarboties  ar  sīktirdzniecību  –

jebkuru Rīgā ievesto preci drīkstēja pārdot vienīgi lieltirgotājiem.  Tādejādi ap

14. gadsimta vidu Rīgā izveidojās atsevišķa, no citām norobežota namnieku

kārtu  –  tirgotāji,  visbagātākā  un,  kā  jau  minēts,  ietekmīgākā  iedzīvotāju

grupa19, kas komplektējās no senām vācu tirgotāju dzimtām, bet, iespējams, tajā

iekļāvās  arī  dažas,  uz  šo  laiku  jau  pārvācojušās  iezemiešu  –  Rīgas  latviešu

dzimtas.      

4. Amati un amatnieki.

Jēdziens  “amats”  nozīmē  jebkuru  nodarbošanos,  profesiju,  kas  prasa  īpašas

zināšanas un pieredzi, bet “amatniecība” - ražošanas veids, ko veic amatnieki,

cilvēki,  kas specializējušies kādu noteiktu izstrādājumu izgatavošanā,  ir  tikai

viena no daudzveidīgajām amatu nozarēm, tādēļ, runājot par Rīgas amatiem,

19  Šterns I. Viduslaiku Rīgas lieltirgotāji. // Latvijas Vēsture. – R.,  1998 / 1 (29).   42. lpp.
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jāsaprot,  ka ar  to tiek domāts  ikviens sabiedriski  nepieciešams saimnieciskā

darba veids. Viduslaiku Rīgā bijuši ap 100 visdažādāko amatu, kuros sākotnēji

darbojušies  visu tautību rīdzinieki,  tomēr  laika gaitā,  pieaugot  vācu tautības

iedzīvotāju skaitam,  sāka izdalīties  atsevišķi  vācu un latviešu amati,  lai  gan

daudzos gadījumos robeža starp tiem bija tikai nosacīta.

Ņemot  vērā,  ka  Rīga  bija  tipiska  tirdzniecības  pilsēta,  kurā  amatnieciskā

ražošana pārsvarā kalpoja tikai vietējām vajadzībām, svarīgākie amati saistījās

ar  tirdzniecību.  Kā  jau  iepriekš   minēts,  visa  Rīgā  ienākošo  preču  plūsmu

vajadzēja pieņemt, svērt, uzglabāt, šķirot, saiņot, pārvietot, iekraut kuģos, un

šos  darbus  jau  no  senlaikiem veica  iezemieši.  Laika  gaitā  šie  tirdzniecības

palīgdarbi  sadalījās  vairākos  specializētos  amatos:  liģeri pārzināja  preču

noliktavas,  svēra,  šķiroja,  apstrādāja un saiņoja  atsevišķas preču kategorijas;

alusnesēji pieņēma  un  nosūtīja  ievestās  un  izvedamās  alus  un  vīna  mucas,

pārbaudīja šo dzērienu kvalitāti, pārlēja no lielajām transporta mucām mazākās

muciņās vietējās tirdzniecības vajadzībām un otrādi – ar piegādātāju pievesto

alu  pildīja transportmucas eksportam; sāls nesēji apstrādāja importēto sāli, to

šķirojot  atkarībā  no iegūšanas  vietas  un veida (bija  jāatšķir  “jūras  sāls”,  ko

ieguva  iztvaicējot  jūras  ūdeni  un  “zemes  sāls”  no raktuvēm – pēdējais  bija

kvalitatīvāks;  tāpat  arī  no  iegūšanas  vietas  bija  atkarīga  sāls  kvalitāte),

pārsverot  un  saiņojot  to  dažāda  lieluma  mucās;  nesējiem  jeb  krāvējiem

vajadzēja  rūpēties  par  preču  pareizu  iekraušanu  kuģos  vai  novietošanu

noliktavās. Šiem trim pēdējiem amatiem bija jānodrošina arī preču transports.

Laika gaitā šie galvenie tirdzniecības palīgamati, īpaši liģeru amats, sadalījās

vairākās sīkākās specializētās nozarēs. Pārņemot no paaudzes paaudzē šo amatu

prasmi,  Rīgas  latvieši  minētajās  nozarēs  bija  uzkrājuši  tādas   zināšanas  un

pieredzi, ka  vienīgi  viņiem tika uzticēti šie atbildīgie pienākumi. Ar to radās

iespēja izvest no Rīgas garantēti kvalitatīvas preces, kas ievērojami veicināja

Rīgas  tirgotāju  starptautisko  prestīžu.  Rīgas  rāte,  nododot  visu  svarīgāko
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eksportpreču  plūsmu  latviešu  amatiem  un  izslēdzot  no  šīm  darbībām  vācu

tirgotājus, tādejādi novēršot nelikumīgus savstarpējos darījumus, guva iespēju

pilnībā  kontrolēt  tirdzniecības  apjomus,  gūt  pārskatu  par  ievesto  un  izvesto

preču  daudzumu,  uzkrājumiem  pilsētas  tirgotāju  noliktavās,  līdz  ar  to

nodrošinot  atbilstošo  nodokļu  iekasēšanu20.  Jāpiebilst,  ka  Latvijas  vēstures

literatūrā  bieži  sastopami  viedokļi,  ka  Rīgas  latviešu  nodarbošanās  ar

tirdzniecības  palīgdarbiem  esot  uzskatāma  par  vienu  no  pierādījumiem  par

iezemiešu zemāko sociālo stāvokli attiecībā pret vācu ieceļotājiem, tomēr, kā

redzams,  tas  nebūt  tā  nebija,  pie  tam pilnīgi  nepareizi  ir  uzskatīt  šo  amatu

locekļus  par  vienkāršiem  transportstrādniekiem  –  tie  bija  pilntiesīgi  Rīgas

namnieki,  profesionāli  speciālisti,  kas  savu  amata  pienākumu  veikšanai

organizēja lielākus vai  mazākus  arteļus (vienas profesijas  cilvēku apvienība

kopējam  darbam),  piesaistot  smago  darbu  veikšanai  nekvalificētus  dienas

strādniekus jeb  algādžus (strādnieki,  kuri strādā par noteiktu dienas maksu),

kas  varēja  būt  ne  tikai   nevāci,  bet  arī  vācu  tautības  cilvēki.  Protams,  šo

nekvalificēto  strādnieku  vairums  bija  iezemieši,  kas  aizvien  lielākā  skaitā

ieplūda Rīgā un dažādu apstākļu dēļ nevarēja iegūt namnieku tiesības un kam

nebija arī nekādas profesionālās zināšanas kādā no amatu nozarēm, bet tādēļ

vien  nevar  uzskatīt,  ka  būtu  pastāvējusi  tieša  iezemiešu  diskriminācija,  jo

nevienlīdzībai starp dažādiem Rīgas iedzīvotāju slāņiem 13. – 15. gadsimtā vēl

nebija izteikti nacionāls, bet tikai sociāls raksturs.

Bez  minētajiem  tirdzniecības  palīgamatiem  Rīgā  pastāvēja  vēl  vesela  rinda

amatu,  kas  nebija  saistīti  ar  kādas  produkcijas  ražošanu,  bet  pieskaitāmi

apkalpošanas  sfērai.  Šai  kategorijai  var  pieskaitīt  bārdziņus,  kas  vienlaicīgi

nodarbojās ar dažādu ievainojumu un citu traumu ārstēšanu, pirtniekus (arī to

pienākumos ietilpa ievainojumu ārstēšana),  laiviniekus jeb  pārcēlājus,  kuru

uzdevums  bija  pārvadāt  cilvēkus  un  preces  pār  Daugavu,  kā  arī  pilsētas

20  Straubergs J. Rīgas vēsture.  – Ņujorka, “Grāmatu Draugs”, 1954.  203. lpp.
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ierēdņus un  kalpotājus,  kas  no  rātes  saņēma  algu,  dzīvokli  un  apģērbu.

Ierēdņu un kalpotāju kategorijai pieskaitāmi arī ārsti, aptiekari, vecmātes, kas

palīdzēja  dzemdētājām,  skolotāji un  citu  profesiju  pārstāvji.  Apkalpošanas

sfērai pieskaitāms arī ”prieka meitu” (prostitūtu) amats – tā vajadzībām rāte

pat uzturēja īpašus namus21.

Ļoti nozīmīgs bija zvejnieku amats, ko arī jau no senlaikiem  veica iezemieši -

Rīgas līvu ciemu iedzīvotāji un turpināja to pēcteči, Rīgas latvieši. Šis amats

apgādāja ar zivīm ne tikai Rīgas pamatiedzīvotājus, bet arī ordeņbrāļus un to

kalpotājus, klosteru iemītniekus – mūkus un mūķenes, “viesus”, kā arī, mazākā

mērā,  apstrādāja  tās  eksportam.  Šajā  sakarībā  jāpiezīmē,  ka  kristiešiem bija

noteiktas  īpašas  “gavēņa”  dienas,  kurās   tika  aizliegts  uzturā  lietot  jebkuru

dzīvnieku  valsts  izcelsmes  pārtiku,  izņemot  zivis,  tādēļ  pēc  šī  produkta

pastāvīgi bija liels pieprasījums.

Amatniecība Rīgas teritorijā bija augsti attīstīta ilgi pirms pilsētas izveidošanās

– seno līvu ciemu vietās konstatētas kalēju, rotkaļu, podnieku un ādas apstrādes

darbnīcu un kuģu būvētavas pastāvēšana jau 11. – 12. gadsimtā22, un iezemieši

turpināja savu darbību arī Rīgas pilsētā visdažādākajās amatniecības nozarēs.

Pirmie  vācu tautības  amatnieki  Rīgā  sāka  ierasties  kā  krustneši  -  karaspēka

apkalpotāji, un vairums no viņiem nodarbojās ar savu amatu tikai līdz laikam,

kad krusta karotāji atgriezās dzimtenē, un tikai  daļa no viņiem palika pilsētā uz

patstāvīgu  dzīvi.  Tādejādi  vācu  amatnieku  skaits  Rīgā  pastāvīgi  mainījās,

reizēm kādas  profesijas  meistaru  bija  par  daudz  un  visiem darba  nepietika,

reizēm atkal  kāda amata pratēju trūka,  bez tam tika apgrūtināta  arī  nodokļu

aprēķināšana  un iekasēšana.  Lai  to  novērstu,  rāte  jau  ap  1300.  gadu izdeva

noteikumus, ka krusta karotāji, kas apmetušies Rīgā, tikai vienu gadu var baudīt

21  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   279. lpp.

22  Enciklopēdija “Rīga”.    – R., 1988.   134. lpp.
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tādas pašas privilēģijas, kā pilsoņi, bet ja kādi no viņiem nolēmuši palikt uz

patstāvīgu dzīvi un nodarboties ar amatniecību vai tirdzniecību, tiem jāiegūst

namnieka  tiesības  pēc  vispārējiem  noteikumiem23.  Laika  gaitā  Rīgā  sāka

ierasties  vācu  amatnieki,  kuriem  savās  dzimtajās  pilsētās  savstarpējās

konkurences dēļ bija grūtāk nodrošināt  eksistenci un tādēļ tie cerēja pietiekami

ienesīgu darbu atrast svešumā. 

Sākotnēji  vācu  amatnieki  no  iezemiešiem  nenorobežojās,  tomēr  tiem  bija

atšķirīgs apkalpojamo personu loks: vācu meistari savus izstrādājumus darināja

vācu  sabiedrības  vajadzībām,   iezemieši  –  vietējiem  iedzīvotājiem.  Šādam

dalījumam  nebija  politiska  iemesla  –  Rīgas  latviešu  nostādīšana  zemākā

pakāpē, bet tas notika vienkārši tādēļ, ka pastāvēja tradicionālas atšķirības starp

vāciem  un  iezemiešiem  gan  ģērbšanās  stilā,  gan  rotaslietu  un  sadzīves

priekšmetu veidos un formās, gan dzīvojamo māju un citu būvju arhitektonikā

(celtnes māksliniecisko un konstruktīvo elementu vienībā). Tajā pašā laikā nav

pamata uzskatīt, ka, piemēram, vācu drēbnieka, kurpnieka, rotkaļa vai kādu citu

amatu nebūtu drīkstējuši apgūt arī latvieši. Kaut arī dažos 14. – 15. gadsimta

vācu amatu noteikumos bija iekļauts aizliegums pieņemt mācībā “nevācus”, lai,

kļūstot par meistariem, tie neradītu konkurenci vācu amatniekiem, praksē tas ne

vienmēr bija iespējams, jo nereti vienkārši trūka tādu vācu tautības cilvēku, kas

vēlētos  apgūt  kādu  konkrētu  amatniecības  nozari,  tādēļ  meistariem,  lai  viņi

savu darbu varētu veikt, gribot negribot bija jāpieņem savā amatā latvieši. Pie

tam šie un citi aizliegumi un ierobežojumi nevāciem, kā jau iepriekš minēts,

faktiski  attiecās  tikai  uz  tiem  Rīgas  iedzīvotājiem,  kas  nebija  namnieki,

savukārt par namnieku, vismaz līdz 16. gadsimtam, praktiski varēja kļūt jebkurš

cilvēks,  vai  tas  būtu  pastāvīgais  pilsētas  iedzīvotājs,  vai  ienācējs,  kas  spēja

izpildīt Rīgas rātes izstrādātos nosacījumus, kuros, starp citiem, bija iekļauta

23  Straubergs J. Rīgas vēsture. – Ņujorka, “Grāmatu Draugs”, 1954.    186. lpp.



19

prasība, ka katram namniekam jāuzrāda rātei  kaujas bruņojums – ieroči un

aizsargbruņas.

Jebkuras profesijas Rīgas amatnieki, tāpat kā visās citās Eiropas pilsētās, dalījās

trijās  kategorijās  (kvalifikācijas  pakāpēs):  meistaros,  zeļļos un  mācekļos.

Meistari bija augsti kvalificēti sava amata pratēji ar lielu pieredzi, un vienīgi

viņiem bija tiesības atvērt darbnīcas, nolīgt zeļļus un mācekļus un pārdot savus

izstrādājumus.  Ražošanas  procesā  meistaram  pašam  vajadzēja  veikt

sarežģītākos  un  atbildīgākos  darbus.  Zeļļu  (no  vācu  valodas  der  Geselle  –

puisis,  amatnieka  palīgs)  kategorijā  iekļāvās  cilvēki,  kas  bija  apguvuši

profesiju  un  strādāja  meistaru  darbnīcās  par  noteiktu  atalgojumu.  Zeļļiem

nebija  tiesību  strādāt  patstāvīgi,  pieņemt  pasūtījumus  un  nodarboties  ar

tirdzniecību,  izņemot  gadījumus,  kad  tas  tika  veikts  meistara  uzdevumā.

Neprecētajiem zeļļiem bija jādzīvo meistara namā, jāievēro dažādi noteikumi,

piemēram,  pavadīt  nakti  ārpus  mājas  bez  meistara  atļaujas.  Dažu  amatu

noteikumi  reglamentēja  pat  zeļļu  ģimenes  dzīvi:  piemēram,  15.  gadsimta

sākumā kurpnieku amata zeļļi drīkstēja precēties tikai ar tādām sievietēm, kuru

ģimenes bija piederīgas kurpnieka vai ādmiņa amatam24. Lai zellis varētu kļūt

par  meistaru,  viņam bija  noteikts  laiks – no viena līdz vairākiem gadiem –

jānostrādā vienā darbnīcā un jāizgatavo kāds sarežģīts izstrādājums, tā sauktais

meistarstiķis (no vācu valodas der Meisterstück – meistardarbs) jeb šedevrs,

ko novērtēja īpaša amata meistaru komisija. Vairāku amatu noteikumi prasīja,

lai zellis noteikti būtu pilnveidojis savas prasmes pie citu zemju meistariem,

tādēļ  tam uz  kādu noteiktu  laiku  bija  jādodas  ārzemju  ceļojumā,  parasti  uz

Vāciju, jāiestājas darbā un jāsaņem dokumentāls apstiprinājums par to, ka viņš

tiešām ir strādājis, kā arī atsauksme par prasmi, uzcītību un uzvedību. Šādus

ceļojošus amatniekus dēvēja par  vanderzeļļiem (no vācu valodas wandern –

ceļot, klejot). Bez tam zellim, kurš vēlējās kļūt par meistaru, vajadzēja uzrādīt

24  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   261. lpp.
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arī  savu  finansiālo  stāvokli:  vai  viņam  ir  pietiekami  līdzekļi,  lai  iegādātos

namīpašumu (kuram tāds vēl nebija), darba rīkus un nepieciešamās izejvielas.

Pēc uzņemšanas meistara kārtā vajadzēja rīkot bagātīgas dzīres visiem vecajiem

meistariem.  Šo  iemeslu  dēļ  daudzi  amatnieki,  kas  nebija  spējuši  iekrāt

nepieciešamās naudas summas, bija spiesti visu mūžu pavadīt zeļļu kārtā. Laika

gaitā,  pieaugot  amatnieku  skaitam,  radās  nepieciešamība  ierobežot  atsevišķu

amatu tālāku paplašināšanos,  lai nerastos ražojumu pārprodukcija, tādēļ sāka

parādīties  noteikumi,  kas  regulēja  atsevišķu  nozaru  darbnīcu,  kā  arī  tajās

strādājošo zeļļu un mācekļu skaitu. Šie noteikumi vēl vairāk samazināja zeļļu

iespējas  kļūt  par  meistariem un darbnīcu īpašniekiem – tas  kļuva iespējams

tikai  gadījumos,  kad  meistars  savu  darbnīcu  pārdeva,  nespēdams  vai

nevēlēdamies to turpmāk vadīt, vai arī nomira, neatstādams kādu mantinieku –

amata  turpinātāju.  Šādos  gadījumos  brīvo  vietu  parasti  spēja  iegūt  tikai

vislabākie,  prasmīgākie  zeļļi,  tādejādi  tika  nodrošināta  augstvērtīga  jaunā

meistara izstrādājumu kvalitāte (protams, ka reizēm “konkursā” tomēr uzvarēja

nevis prasmīgākais,  bet “naudīgākais” zellis). Vieglāks ceļš bija zeļļiem, kas

apprecēja  savu  meistaru  atraitnes  –  tiem  vismaz  vairs  nebija  jārūpējas  par

darbnīcas un darbarīku iegūšanu. Trešo,  mācekļu kategoriju, veidoja jaunieši,

kas  vai  nu  paši  vēlējās  apgūt  kādu profesiju,  vai  arī  to  darīja,  pakļaujoties

dzimtas  tradīcijām,  tādejādi  nodrošinot  amata  pārmantošanu,  kas,  savukārt,

garantēja  darba  kvalitāti,  stiprināja  konkrētas  amatnieku  dzimtas  reputāciju,

īpaši  tādēļ,  ka  katram  meistaram  bija  kādi  īpaši  amata  noslēpumi,  darba

paņēmieni,  kas viņa izstrādājumus atšķīra no citu meistaru darinājumiem, un

šos  noslēpumus  parasti  atklāja  tikai  saviem  dēliem  –  amata  mantiniekiem.

Mācekļa laiks bija samērā nenoteikts – no gada līdz trim, četriem gadiem un

nereti  pat  ilgāks,  atkarībā no amata  sarežģītības.  Apmācības  laikā māceklim

bija jādzīvo meistara ģimenē, jābūt viņa apgādībā un jāpilda visas prasības un

uzdevumi,  ieskaitot  mājsaimniecības  darbus,  kas  faktiski  nozīmēja  pilnīgu

pakļautību  un  beztiesību.  Par  jaunekļa  apmācību  viņa  vecāki  maksāja
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meistaram vai nu zināmu naudas summu, vai norēķinājās naturālijās. Pēc amata

apgūšanas  mācekļa  darba  prasmi,  tāpat  kā  zeļļiem,  pārbaudīja  meistaru

komisija un izsniedza zeļļa apliecību.

5. Sabiedriskās organizācijas.

Pirmās sabiedriskās organizācijas, kas radās viduslaiku Eiropas pilsētās, bija

dažādas garīga rakstura apvienības – brālības jeb ģildes, kuru uzdevums bija

sniegt  saviem locekļiem materiālu  un  morālu  atbalstu  un  palīdzību,  sekmēt

reliģisko, ētisko un tiesisko normu ievērošanu, kā arī rūpēties par sadzīves un

kultūras jautājumiem, veicināt kopības apziņu. Laika gaitā šis garīgas brālības

sāka  veidoties  par  ekonomiskām organizācijām,  kas  aptvēra  tikai  kādas

noteiktas profesijas pārstāvjus: tirgotāju ģildes sāka norobežoties no amatnieku

ģildēm,  savukārt  atsevišķu  amatu  pārstāvji  veidoja  sīkākas  organizācijas  –

cunftes. Šīs organizācijas, pamatos paturot senāko garīgo brālību uzdevumus,

lielu  vērību  pievērsa  savu  amatu  tiesību  aizsardzībai,  cīņai  pret  negodīgu

konkurenci,  preču  kvalitātes  paaugstināšanai  un  tamlīdzīgiem  ekonomiskas

dabas jautājumiem. Katras brālības iekšējās kārtības, sadzīves,  saimnieciskās

un  sabiedriskās  darbības  noteikumus  regulēja  īpaši  noteikumi  –  statūti  jeb

šrāgas, ko apstiprināja pilsētas rāte, un to izpilde bija obligāta visiem brālības

locekļiem.

Dokumentu trūkuma dēļ nav droši nosakāms, kad pirmās garīgas brālības sāka

dibināties  Livonijā,  zināms  tikai,  ka  bīskaps  Alberts  1211.  gadā  aizliedza

dibināt  Rīgā  ģildes  bez  viņa  piekrišanas,  kas  varētu  norādīt  uz to,  ka tādas

veidojušās jau ar pirmajiem pilsētas pastāvēšanas gadiem. Nepilnīgas ziņas ir

par it kā 1235. gadā dibināto maiznieku un melderu (dzirnavnieku) zeļļu ģildi25,

bet vai tā bijusi patstāvīga organizācija, vai iekļāvusies kādā plašākā apvienībā,

25  Straubergs J.  Rīgas vēsture.  – Ņujorka, “Grāmatu Draugs”. 1954.   192. lpp.
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nav zināms.  1252.  gadā Rīgā dibinās “Svētā krusta  un svētas trīsvienības

ģilde”,  pazīstama  arī  kā  “Svēta  Gara  ģilde”,  kas  aptvēra  visus  pilsētas

namniekus  un  “viesus”,  neraugoties  uz  viņu  nodarbošanos.  Šīs  ģildes  šrāga

minētajā gadā pārtulkota vācu valodā no kāda latīņu valodā rakstīta teksta, un

tas norāda, ka minētas brālības pamatlicēji varētu būt bijuši ieceļotāji, kas savā

dzimtenē sastāvējuši   līdzīgā organizācijā.  Svētā Gara ģilde samērā īsā laikā

kļuva  par  rīdzinieku  sadzīves  centru  un  tās  ēkā  parasti  norisēja  namnieku

sapulces,  kurās  vadošo  ietekmi  aizvien  vairāk  guva  Rīgas  patricieši,  kas

pārsvarā vairāk nodarbojās ar tirdznieciskiem jautājumiem, atbīdot amatnieku

intereses otrajā plānā, tādēļ 14. gadsimta sākumā amatnieki, sākotnēji gan vēl

palikdami  Svētā  Gara  ģildē,  savas  sapulces  sāka  noturēt  atsevišķi  no

tirgotājiem.  Tādejādi  izveidojās  divas  sabiedriskās  grupas:  lieltirgotāju

sanāksmju vajadzībām ap 1330. gadu kādā namā izbūvēja īpašu sapulču telpu,

ko dēvēja par “Minsteres istabu”, savukārt amatnieki un sīktirgotāji pulcējās

citā ēkā, tā sauktajā “Zostes istabā”. 14. gadsimta vidū tirgotāji atdalījās no

Svētā Gara ģildes un nodibināja savu apvienību – “tirgotāju kompānijas sētu”,

nododot to Svētas Marijas aizgādībā, tādēļ šo apvienību nosauca par “Svētas

Marijas ģildi”, bet parasti to dēvēja par  Lielo ģildi (“Minsteres istaba” bijusi

lielāka  par  “Zostes  istabu”),  ar  šādu  nosaukumu  tā  minēta  arī  tā  laika

dokumentos. Lielās ģildes šrāgu apstiprināja 1354. gadā un pamatā tā balstījās

uz nedaudz pārveidotiem senākās Svētā Gara ģildes statūtiem, papildinātiem ar

specifiskiem, tikai tirdzniecībai raksturīgiem nosacījumiem. Saskaņā ar šrāgu,

Lielajā  ģildē  nedrīkstēja  uzņemt  amatniekus,  priesterus  un  nevācus,  kā  arī

personas,  kas  bija  precējušās  ar  “zemākas  kārtas”  sievietēm,  tomēr  bija  arī

izņēmumi,  piemēram bagātākās  amatniecības  nozares  –  zeltkaļu  pārstāvjiem

bija atļauts piedalīties Lielās ģildes rīkotajās dzīrēs26.  Ņemot vērā, ka Lielās

ģildes  locekļi  bija  lieltirgotāji,  kuru  vairums,  kā  zināms,  veidoja  Rīgas

patriciātu,  tad,  protams,  pilsētas  rātskungi un birģermeistari  arī  iekļāvās šajā

26  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   260. lpp.
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organizācijā,  līdz  ar  to  Lielā  ģilde  kļuva  par  galveno  saimnieciskās  un

politiskās dzīves noteicēju pilsētā. 

Īpašu vietu Rīgas vēsturē ieņēma tā dēvētā “Melngalvju brālība”. To veidoja

pārsvarā neprecētie viestirgotāji un to zeļļi, kuģinieki, kā arī Rīgas tirgotāju un

zeltkaļu  amata  zeļļi.  Par  savu  aizgādni  jeb  patronu  melngalvji  bija

izraudzījušies Svēto Juri – bruņinieku patronu, bet ar 14. gadsimtu Jura vietu

ieņēma Svētais Maurīcijs jeb Morics, kas tika uzskatītas par tirgotāju aizgādni.

Pēc Baznīcas leģendām Svētais Maurīcijs bijis āfrikānis, tādēļ tā laika mākslas

darbos viņu attēloja ar tumšu seju, no kā arī radās apzīmējums “melngalvji”.

Melngalvji aktīvi piedalījās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, kā arī veidoja spēcīgu,

labi bruņotu jātnieku karaspēka vienību, kas aktīvi piedalījās visās militārajās

operācijās  jau  sākot  ar  13.  gadsimtu.  Sākotnēji  melngalvji  pulcējās  Lielās

Ģildes  telpās,  bet  ar  laiku  ieguva  savā  īpašumā  atsevišķu  ēku,  kas  guva

nosaukumu “Melngalvju nams”, kas pastāv vēl mūsdienās, tiesa gan – ne vairs

oriģinālā būve, bet tās kopija. 

Rīgas  amatnieki  un  sīktirgotāji,  izraugoties  par  patronu  (aizstāvi)  Jāni

Kristītāju, apvienojās “Svētā Jāņa ģildē”, kas parasti pazīstama ar nosaukumu

“Mazā  ģilde”,  un  tās  šrāga,  kas  arī  balstījusies  uz  Svēta  gara  ģildes

pamatnoteikumiem,  tikusi  apstiprināta,  iespējams,  1352.  gadā  (Mazās  ģildes

statūti  nav  saglabājušies,  izņemot  dažus  īsus  fragmentus).  Jāpiebilst,  ka

Minsteres un Zostes istabas jeb Lielās un Mazās ģildes nami, kaut arī vairākkārt

pārbūvēti,  saglabājušies līdz mūsdienām un atrodas Vecrīgā, Amatu ielā,  arī

abas ģildes savu darbību, protams, atbilstoši laikmeta nosacījumiem, veica līdz

pat 1940. gadam, kad tās likvidēja padomju okupācijas vara.

14.  gadsimta  otrajā  pusē,  pēc  vācu  pilsētu  parauga,  Rīgā  sāka  veidoties

atsevišķu amatu apvienības jeb cunftes, kas apvienoja kādas  vienas, noteiktas
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amatniecības nozares pārstāvjus (tās varētu uzskatīt par mūsdienu arodbiedrību

priekštecēm),  tajā  pašā  laikā  saglabājot  Mazo  ģildi  kā  vienojošu

virsorganizāciju. Paturot ģildes vispārējos reliģiskos, savstarpējās palīdzības un

saviesīgās  dzīves  pamatprincipus,  cunftes  savās  šrāgās  iekļāva  vairāk

profesionālas dabas reglamentējošus noteikumus, kas aizsargāja attiecīgā amata

ekonomiskās  un politiskās  intereses.  Līdz  15.  gadsimta  beigām cunftēs  bija

apvienojušies  tikai  kādi  11  amati  –  zeltkaļi,  drēbnieki,  kurpnieki,  kalēji,

mucinieki, mūrnieki, maiznieki, kažocnieki (kažokādu apstrādātāji), bārddziņi

un pilsētas kalpotāji. Tie visi bija tā sauktie “vācu amati”, kas apkalpoja tikai

vācu publiku, tomēr šajās profesijās, vismaz dažās, strādāja arī Rīgas latvieši,

kas pārsvarā gan bijuši jau lielākā vai mazākā mērā pārvācojušies. Liela daļa

amatnieku, pie tam ne tikai Rīgas latvieši – namnieki un “nevāci”, bet arī vācu

tautības  pārstāvji,  strādāja  ārpus  cunftēm,  reizēm  radīdami  atsevišķās

amatniecības  nozarēs  “cunftīgajiem”  meistariem  jūtamu  konkurenci,  tādēļ

cunftes,  un  to  ietekmē  rāte,  pastāvīgi  centās  šo  neorganizēto  amatnieku,  tā

dēvēto “bītnieku” darbību visādi ierobežot, tomēr bez jūtamiem rezultātiem.

Savas apvienības, kas neiekļāvās vāciskajās ģildēs un cunftēs, bija zvejniekiem,

kā arī tirdzniecības palīgamatiem, kas, kā zināms, pilnībā atradās Rīgas latviešu

pārziņā.  Būtībā  arī  tās  bija  ģildes  (vācu valodā  die  Gilde  –  apvienība),  bet

parasti  tiek  dēvētas par  brālībām (vācu valodā die  Bruderschaft  – brālība,

brālīga  savienība)  un,  tāpat  kā  vāciskās  ģildes,  tās  bija  izveidojušās  no

sākotnējās  kopējās  Svētā  Gara  brālības.  Ņemot  vērā  šo  amatu  nozīmi

tirdzniecībā, latviešu brālībās  kā goda biedri nereti iestājās arī vācu lieltirgotāji

un  rātskungi,  bez  tam  latviešu  amatu  brālībām,  izņemot  zvejniekus  un

alusnesējus, bija tiesības savas sanāksmes un dzīres noturēt Lielās ģildes telpās

un pat piedalīties kopējos mielastos ar tirgotājiem27 (zvejnieku un alusnesēju

brālības bija saistītas ar Mazo ģildi). Rīgas latviešu amatu brālībām bija jāveic

27  Straubergs J. Rīgas vēsture. – Ņujorka, “Grāmatu Draugs”, 1954.   183. lpp.
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pilsētā ugunsdzēsības un glābšanas (Daugavas plūdu gadījumos) darbi, kā arī

dažādi  policejiska rakstura  pienākumi  –  jānovērš  plašāka  apmēra  nemieri,

jāpavada notiesātie noziedznieki uz soda izpildes vietu (1466. gadā  rāte tās

atbrīvoja no šī “apkaunojošā un netīrā amata”28). 

Visas  minētās  namnieku  organizācijas  vadīja  ievēlētas  amatpersonas  –

oldermaņi, arī eltermaņi (vecākie), kuru pilnvaru laiks parasti bija viens vai

divi  gadi,  bet  nereti  tos  ievēlēja  atkārtoti  vairākkārt.  Bez  oldermaņa  vadībā

darbojās arī  viens vai divi tā palīgi,  kā arī  sekretārs (rakstvedis),  kas veica

visus  ierakstus  amatu  grāmatā –  dokumentā,  kurā  bija  minēti  visi

organizācijas  locekļi,  kas  tajā  iestājās,  atzīmēti  mirušie,  ierakstīti  vadības

vēlēšanu  rezultāti,  sapulču  lēmumi,  sniegtas  ziņas  par  pieņemtajiem  un

atlaistajiem zeļļiem un mācekļiem,  minēti  brāļu pārkāpumi  un uzliktie  sodi,

uzskaitītas biedru naudas iemaksas un ziedojumi, kā arī dažādas citas ziņas. Kā

ģildēs,  tā cunftēs un brālībās uzņēma tirgotājus un amatniekus kopā ar viņu

ģimenes locekļiem, mācekļiem un zeļļiem.    

6. Sociālā palīdzība

Kā jau iepriekš minēts,  galvenais ģilžu un brālību uzdevums bija savstarpēja

palīdzība trūkuma, vecuma un slimību gadījumos, mirušo apbedīšanā, atbalsts

atraitnēm un bāriņiem. Katram apvienības loceklim bija pienākums piedalīties

mirušā bērēs un piemiņas dievkalpojumos, kā arī citās reliģiskajās ceremonijās.

Šim  nolūkam  bagātākie  amati  uzturēja  baznīcās  savus  altārus (īpašus

simbolisku ziedojumu galdus, pie kuriem garīdznieks veic reliģiskos rituālus;

bez galvenā altāra viduslaiku baznīcās varēja būt arī viens vai vairāki mazāki

altāri, veltīti kādam svētajam) jeb vikārijus un algoja garīdzniekus – vikārus,

kas pie šiem altāriem noturēja mirušo piemiņas aizlūgumus, kā arī veica citus

28  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   277. lpp.
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reliģiskos rituālus saistībā ar konkrētā amata locekļu garīgo aprūpi. Jāatzīmē,

ka  rīdzinieki,  kas  bija  saistīti  ar  Lielo  ģildi,  apmeklēja  Pētera baznīcu,

savukārt  Mazās  ģildes  un  dažu  jau  minēto  latviešu  amatu  brālību  locekļi

pulcējās  Jēkaba baznīcā. Vikāriju uzturēšanai bija nepieciešami samērā lieli

līdzekļi, ko deva gan brīvprātīgi doti, gan arī gandrīz vai piespiedu kārtā savākti

ziedojumi – to varētu attiecināt galvenokārt uz Rīgas latviešu amatiem, kuru

locekļi nereti arī citādāk neizcēlās ar īpašu dievbijību29 (to pašu gan varētu teikt

arī par daudziem vācu tautības cilvēkiem). Pilsētas trūkumcietējiem palīdzību

sniedza arī 1425. gadā Lielās ģildes nodibinātā “Galda ģilde”, kas kalpoja kā

palīdzības kase, par kuras locekļiem varēja kļūt tikai Lielās ģildes locekļi, bet

tās  sēdēs,  kurās  apsprieda  jautājumus  par   palīdzības  sniegšanu  konkrētām

ģimenēm vai  atsevišķām personām,  piedalījās  arī  Mazās  ģildes,  kā arī  rātes

pārstāvji,  jo   Lielās  ģildes  locekļiem  materiālā  palīdzība,  protams,  nebija

vajadzīga,  to  prasīja  tikai  Mazās  ģildes  amatnieki  (šīs  kases  palīdzība  bija

domāta  tikai  vācu,  tas  ir  –  namnieku  trūkumcietējiem,  bet  neattiecās  uz

zemākajiem, “nevācu” slāņiem).

Runājot  par  palīdzības  sniegšanu  trūkumcietējiem,  slimniekiem,  vientuļiem

veciem cilvēkiem un citiem nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem, jāatzīmē, ka ar to

nodarbojās ne tikai sabiedriskās organizācijas – ģildes un amatu brālības, bet

arī Baznīca, Ordenis un pilsētas pārvalde. Jau 1220. gadā ar bīskapa Alberta

rīkojumu Rīgā nodibināja pirmo slimnīcu jeb hospitāli, bet 1225.gadā bijušas

jau  divas  –  Svētā  Gara un  Svētā  Lācara slimnīcas  (pēdējā  pastāvējusi

apmēram līdz 1452. gadam). 1307. gadā minēta arī  Svētā Jura slimnīca, kas

sākotnēji,  iespējams,  apkalpojusi  Ordeni,  bet  vēlāk  tikusi  pakļauta  rātei  un

dokumentos dēvēta par “Rīgas pilsētas hospitāli”. Ir zināms, ka 1495. gadā

Rīgas birģermeistars Pēteris Hinriks ar savu testamentu nodibinājis  slimnīcu

trūcīgām sievietēm, nododams tās vajadzībām paša celtu namu. Pastāvējusi arī

29  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   282. lpp.
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Svētā Jāņa slimnīca, bet tuvākas ziņas par to nav saglabājušās. Bez minētajām

slimnīcām Rīgā  bijušas  arī  četras  nespējnieku  patversmes  –  Svētā  Pētera

sieviešu  patversme,  krievu  pareizticīgo  klostera patversme,  Svētā  Jāņa

patversme un Ellerbrokas (Alkšņu purvs – aptuveni tagadējā Alberta laukuma

teritorijā)  patversme.  Līdzekļus  slimnīcu  un  patversmju  uzturēšanai  deva

bagātāko rīdzinieku un Ordeņa un bīskapa vasaļu ziedojumi, bez tam arī peļņa

no saimnieciskās darbības, piemēram – Svētā Gara un Svētā Jura slimnīcām

piederēja  samērā  lieli  zemes  īpašumi  Rīgas  lauku  novadā,  kā  arī  nami  un

tirgotavas pašā pilsētā. 

7.  Izglītība

Jau  ar  pirmajiem  vācu  ekspansijas  un  kristīgās  ticības  ieviešanas  gadiem

tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā radās aizvien lielāks pieprasījums pēc

garīdzniekiem,  kas  varētu  veikt  jaunkristīto,  kuru  skaits  nemitīgi  pieauga,

garīgo  aprūpi,  kā  arī  apkalpot  ieceļotājus  –  bruņiniekus,  tirgotājus  un

amatniekus.  Tāpat  arī  bija  nepieciešami  izglītoti  cilvēki  –  lasīt,  rakstīt  un

rēķināt pratēji – visdažādākajās saimnieciskajās un administratīvajās jomās, jo,

kā jau zināms, tajā laikmetā pat lielākā daļa bruņinieku un citu dižciltīgo bija

analfabēti  un  gandrīz  vai  vienīgie  vairāk  vai  mazāk  izglītotie  cilvēki  bija

priesteri un mūki. Sākotnēji tie ieradās no vācu zemēm kopā ar krustnešiem, kā

arī citiem ieceļotājiem, tomēr to skaits ar laiku kļuva nepietiekams, bez tam

ienācēji nepārzināja vietējos apstākļus, neprata iezemiešu valodas un vajadzēja

paiet ilgākam laikam, kamēr viņi spēja veikt savus pienākumus. Tādēļ arī radās

nepieciešamība sagatavot vajadzīgos darbiniekus uz vietas. 

1211. gadā Rīgā sāka darboties pirmā mācību iestāde, tā dēvētā  domskola, kas

atradās  bīskapa  katedrāles  -  Doma  baznīcas  pārraudzībā,   un  tajā  uzņēma

vasaļu,  kā  arī,  iespējams,  Rīgas  namnieku  bērnus.  Domskolā  sagatavoja
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pārsvarā  nākamos  garīdzniekus,  bet  varēja  mācīties  arī  jaunieši,  kas  vēlējas

apgūt tikai vispārējo izglītību. 1226. gadā mācību darbu uzsāka arī otra – Jura

baznīcas  skola.  Ņemot  vērā,  ka  Svētā  Jura  baznīca  atradās  Ordeņa

pārvaldījumā, tad jādomā, ka šīs skolas audzēkņi tika sagatavoti tieši Ordeņa

vajadzībām, tomēr tuvākas ziņas par šo mācību iestādi nav, tāpat nav zināms,

cik  ilgi  tā  pastāvējusi  (1297.  gadā  šī  baznīca  nopostīta,  1304.  gadā  gan

atjaunota,  bet  nedaudz  vēlāk  pārveidota  par  Ordeņa  slimnīcu  –  Svētā  Jura

hospitāli30).  Rīgas  pilsētai  paplašinoties  un  pieaugot  tirdzniecības  un

amatniecības  apjomiem,  pieauga  arī  vajadzība  pēc  administratīvajiem

darbiniekiem – dažādu nozaru ierēdņiem, kā arī  tirdzniecību un amatniecību

apkalpojošiem rakstvežiem un rēķinvežiem, un Domskola viena vairs nespēja

šis vajadzības apmierināt.  Tādēļ arī  1353. gadā pilsētas rāte nodibināja Rīgā

pirmo  laicīgo skolu,  kas  atradās  pie  Svētā  Pētera  baznīcas.  Pētera  baznīcas

skolu sākotnēji pārzināja domkapitula iecelts priesteris, tomēr rāte, uzskatot, ka

Baznīca pārāk iejaucas laicīgās skolas darbā, 1338. gadā pārņēma tās vadību

savā pārziņā, ieceļot par rektoru (no latīņu valodas rector – vadītājs) vienu no

rātskungiem.  Tajā  pašā  laikā  rāte  izdeva  rīkojumu,  kas  noteica,  ka  Rīgas

namnieku bērni drīkst mācīties tikai Pētera baznīcas skolā. Domkapituls tomēr

nevēlējas atteikties no tiesībām pārraudzīt visu izglītības sistēmu, tādēļ aicināja

palīgā pāvesta šķīrējtiesu. Šis strīds nebeidzās visus turpmākos gadus  14. un

15.  gadsimta  gaitā  un,  lai  arī  vairākkārtēji  Baznīcas  vadības  lēmumi  atzina

Domkapitula  tiesības,  rāte  tos  vienkārši  neņēma  vērā  un  turpināja  skolas

pārraudzīšanu un uzturēšanu. 

Nav tiešu ziņu par Rīgas skolu mācību programmām, bet var uzskatīt, ka tās

neatšķīrās no citu Eiropas zemju viduslaiku skolu programmām. Domskolā, kas

bija  pakļauta  tieši  Baznīcai,visas  mācības  norisēja  latīņu valodā,  tādēļ

skolēniem vispirms bija jāapgūst  tās alfabēts  un gramatikas likumi,  pēc tam

30  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 –1500.  – R., 1997.   290. lpp.
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jāiemācas latīniski runāt un lasīt,  par mācību līdzekļiem izmantojot  reliģiska

satura  rakstus.  Grāmatu  trūkuma  dēļ  apgūstamā  viela  parasti  bija  vienkārši

“jāiekaļ”: skolotājs lasīja priekšā un skolēniem vajadzēja tikmēr atkārtot, kamēr

uzdotos tekstus zināja no galvas. Ņemot vērā, ka garīdzniekiem vajadzēja būt

vispusīgi izglītotiem cilvēkiem, bez teoloģijas (reliģijas mācības) bija jāapgūst

arī  loģika jeb  dialektika skaidras  un  patstāvīgas  domāšanas  attīstīšanai,

retorika (runas  māksla),  aritmētika,  astronomijas un  mūzikas pamati,

pievēršoties arī baznīcas ceremoniālajai dziedāšanai – liturģijai, tādēļ mūzikas

kursā ievērojama nozīme bija  kordziedāšanai, un Domskolas audzēkņu koris

parasti piedalījās visos dievkalpojumos. Atšķirībā no garīgās skolas, laicīgajā

Pētera  baznīcas  skolā  mācības  notika  vācu  valodā,  pie  tam galveno  vērību

pievēršot  praktiskām zināšanām – ne  tikai  lasīt  un  rakstīt  prasmei,  bet  arī

matemātikai,  rēķinvedībai,  lietvedībai un  lietišķajai  sarakstei (protams,

jāmācās bija arī kristīgās ticības pamati). Rīgas skolas varēja apmeklēt vienīgi

zēni, meitenes varēja izglītoties sieviešu Svētās Marijas-Magdalēnas klosterī31,

apgūstot dievbijīgu, tikumīgu uzvedību un mājsaimniecības iemaņas, iespējams

-  arī lasītprasmi.

Neraugoties  uz  to,  ka  vēsturnieku  rīcībā  nav  ziņu  par  tā  laika  Rīgas  skolu

audzēkņu nacionālo sastāvu, nevar piekrist dažkārt izteiktajiem viedokļiem, ka

tās  varējuši  apmeklēt  tikai  vācu  tautības  jaunieši.  Jāievēro,  kā  jau  iepriekš

vairākkārt minēts,  ka ne tikai vāci, bet arī iezemieši šajā laikmetā kļuva par

vasaļiem, saņemot pilntiesīgus bruņinieku lēņus, tātad tika pielīdzināti vāciem,

un to pašu var teikt arī par Rīgas namniekiem, kuriem, kā zinams, arī bija vācu

tiesības.  Ņemot  vēl  vērā  to,  ka,  lai  varētu  veikt  savus  pienākumus,

garīdzniekiem  un  ierēdņiem,  kas  darbojās  tieši  iezemiešu  vidū,  bija  jāprot

vietējās valodas, tad ar lielu ticamību var uzskatīt, ka Rīgas skolās mācījušies

arī iezemieši. Tāpat nevar izslēgt iespējamību, ka vismaz daži, ja ne vairāki no

31  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   291. lpp.



30

šiem skolēniem, pēc mācībām Rīgā studējuši arī  Rietumeiropas universitātēs

kopā ar daudziem citiem Livonijas jauniešiem - vāciem.

8. Rīdzinieku sabiedriskā dzīve

Nozīmīga sabiedriskās dzīves sastāvdaļa kopības apziņas veidošanā bija amatu

dzīres jeb  mielasti, kas tika rīkoti vismaz trīs reizes gadā: pirms kristiešiem

obligātā lielā gavēņa, kas ilga no Vastlāvjiem (Meteņiem) līdz Lieldienām (šo

dienu  datumus  Baznīca  noteica  katram  gadam  atsevišķi,  vadoties  no

astronomiskiem  aprēķiniem),  Svētā  Mārtiņa  dienā,  kā  arī  konkrētā  amata

patrona  piemiņas  dienā.  Dažas  apvienības  šādas  dzīres,  saistītas  ar  kādiem

reliģiskajiem svētkiem, piemēram Vasarsvētkiem un Ziemassvētkiem,  rīkoja

arī biežāk. Šajos pasākumos obligāti bija jāpiedalās visiem amata locekļiem –

kā  sievām  un  bērniem,  tā  arī  zeļļiem  un  mācekļiem;  par  neierašanos  bez

attaisnojoša iemesla bija jāmaksā sods. Sodu vajadzēja maksāt arī par dažādiem

sabiedriskās  kārtības  pārkāpumiem  –  alus  izlaistīšanu,  trauku  saplēšanu,

kautiņiem un tamlīdzīgi. Dzīres parasti ilga vairākas dienas, un tajās patērēja

lielu  daudzumu  pārtikas,  īpaši  gaļas,  kā  arī  mucām  alus;  iegādātos,  bet

nepatērētos  produktus  izdalīja  trūkumcietējiem32.  Vastlāvjos  rāte  rīkoja  arī

visiem rīdziniekiem pieejamas izpriecas,  tā sauktās  mistērijas -  teatralizētus

uzvedumus,  saistītus  ar  kādām  Bībeles  tēmām  vai  slavenu,  leģendāru

bruņinieku  dzīvi  (pirmā  šāda  izrāde  Rīgā  notika  jau  1205.  -  1206.  gada

ziemā33).  Ar  14.  gadsimtu rīdzinieki  plaši  svinēja  tā  sauktos  “Maija grāfa”

svētkus, kuru tradīcijas bija pārņemtas no Viduseiropas, un tiem nebija nekāda

saistība  ar  kristīgo  ticību:  senatnē  būdami  “pagānisko”  ģermāņu   pavasara

svētki,  ko svinēja  naktī  uz 1.  maiju  (tā sauktā  Valpurģu nakts”),  viduslaiku

pilsētās  tie  bija  pārveidojušies  par  militāriem  svētkiem,  kuros  demonstrēja

32  Straubergs J. Rīgas vēsture.  – Ņujorka, “Grāmatu Draugs”, 1954.   176. lpp.

33  Indriķa hronika, IX; 14.  – R., 1993.   81. lpp.
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pilsoņu gatavību pilsētas aizstāvībai. Svētku ievadā ģilžu un brālību oldermaņi

vispirms veica savu organizāciju locekļu ieroču un bruņojuma pārbaudi (tiem

bija jābūt priekšzīmīgā kārtībā), pēc tam visi svētku dalībnieki svinīgā gājienā

devās  uz  laukumu  pie  Kubes  kalna  (tagadējās  Esplenādes),  kur  norisēja

militāras spēles un sacensības, pie tam Lielās ģildes locekļi un Melngalvji, kas

Rīgas  karaspēkā  veidoja  kavalērijas  vienības,  sacensībās  piedalījās  zirgos,

savukārt  Mazās  ģildes  un  amatu  brālību  pārstāvji  –  kājnieku  vienības  –

demonstrēja  savu  strēlnieku  prasmi.  Jātnieku  sacensību  uzvarētāju  svinīgi

“kronēja”  par  “Maija  grāfu”,  bet  veiklākais  šāvējs  saņēma  “Strēlnieku

karaļa” titulu. 15. gadsimtā militāro spēļu veidi sadalījās: jātnieku sacensības

turpinājās  kā  līdz  šim,  1.  maijā,  savukārt  strēlnieku  svētki  norisēja

Vasarsvētkos.  Laika  gaitā  šie  svētki   aizvien  vairāk  zaudēja  savu sākotnējo

nozīmi – ar militāra rakstura spēlēm demonstrēt gatavību pilsētas aizstāvībai,

un  kļuva  par  vispārējām  pavasara  izpriecām,  līdz  kamēr  17.  gadsimtā  to

svinēšana izbeidzās34.

9. Rīgas karaspēks

Jau no pirmajiem Rīgas pastāvēšanas gadiem rīdziniekiem vajadzēja kopā ar

krustnešiem un Ordeni ne vien aizstāvēt savu pilsētu, bet arī piedalīties visās

militārās  operācijās,  ko  veica  bīskapa  karaspēks.  13.  gadsimta  sākumā,  kad

Zobenbrāļu ordeņa spēki vēl bija samērā nelieli, rīdzinieku bruņotās vienības

bija ievērojams militārais spēks, ar kuru vajadzēja rēķināties gan bīskapam, gan

Ordenim, tādēļ 1231. gadā  Rīgas bīskaps pasludināja, ka pēc Sāmsalas, Krusas

un  Zemgales  pakļaušanas  pilsētas  valdījumā  jānodod  trešā  daļa  iekaroto

teritoriju,  tomēr  pēc  Zobenbrāļu  ordeņa  sagrāves  tā  mantinieks  –  Livonijas

ordenis,  būdams  pietiekami  spēcīgs  lai  iztiktu  bez  rīdzinieku  karaspēka

34  Enciklopēdija “Rīga”.  – R., 1988.   437. lpp.
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palīdzības,  ar  šīm  Rīgai  piešķirtajām  tiesībām  vairs  nerēķinājās  un  tās

teritorijas, kuras pilsēta jau bija saņēmusi, pievienoja  saviem valdījumiem35.

Rīgas karaspēks komplektējās ne tikai no pilsētas pastāvīgajiem iedzīvotājiem –

vāciem un iezemiešiem, bet tajā  brīvprātīgi iekļāvās arī vācu un citu tautību

tirgotāji un to kalpotāji, kas pilsētā bija ieradušies tikai uz laiku (par citzemju

tirgotāju  iesaistīšanos  Rīgas  karaspēkā  liecina  Rīgas  un  Gotlandes  tirgotāju

1229. gadā noslēgtais tirdzniecības līgums ar Krievzemes Smoļenskas kņazu;

līguma 22. punktā noteikts, ka “[..] krievam nav jāiet kopā ar latīņiem36 karā ne

Rīgā,  ne Gotu krastā;  ja viņš pats grib, tad var iet”37 – tas norāda,  ka starp

citzemju tirgotājiem šādi brīvprātīgi “karotgribētāji” nebija retums). Jāpiezīmē,

ka sākotnēji Rīgas karaspēka pamatsastāvu veidoja iezemieši – Rīgas līvi, kas,

aizstāvot  pilsētu,  pirmie  stājās  pretī  gan kuršiem 1210.  gadā,  gan Sāmsalas

igauņiem 1215. gadā. 

Pilsētai vēršoties plašumā un palielinoties iedzīvotāju skaitam, pieauga arī tās

militārais spēks. Kā jau iepriekš minēts, katra Rīgas namnieka rīcībā, neatkarīgi

no  viņa  etniskās  piederības,  bija  jābūt  pilnam  karavīra  apbruņojumam.

Tirgotāji, to skaitā Melngalvji, kā bagātākais rīdzinieku slānis, uzturēja arī kara

zirgus un kara laikā veidoja kavalērijas vienības, pārējie namieki, savu amatu

vecāko vadībā, cīnījās kājniekos. Pēc dažām ziņām 14. gadsimta beigās – 15.

gadsimtā rīdzinieku bruņotajos spēkos bijuši ap 400 jātnieku un 2400 kājnieku,

kā arī vairākas Rīgas latviešu amatu vienības sardzes dienesta un citu speciālu

uzdevumu  veikšanai38.  Katrai   namnieku  apvienībai  bija  ierādīts  kāds

35 Straubergs J. Rīgas vēsture.  – Ņujorka, “Grāmatu Draugs” 1954.   61. – 62. lpp.

36  Par “latīņiem” Krievzemē dēvēja visus katoļticīgos, jo to reliģiskās ceremonijas notika latīņu valodā.

37  Pāvulāne V. Viduslaiku tirdzniecības principi pēc XII – XV gs. starptautiskajiem līgumiem. – R., 1978.  14.
lpp.

38   Juškevičs J. Vecā Rīga.  – R., 1994.   58. lpp.
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nocietinājumu  posms,  kur  trauksmes  gadījumā  visiem  tās  locekļiem  bija

jāierodas pilnā apbruņojumā, un par šī nosacījuma izpildi atbildēja attiecīgas

ģildes,  cunftes  vai  amata  oldermanis.  Nopietnāku draudu gadījumos pilsētas

aizstāvju rindas papildināja visi ieročus nest spējīgie iedzīvotāji, garīdzniekus

un  sievietes  ieskaitot.  Visu  Rīgas  militāro  spēku  darbību  sākotnēji  vadīja

bīskapa  ieceltais  pilsētas  soģis,  bet  izveidojoties  pašpārvaldei  –  rātes

amatpersonas.  Ar  15.  gadsimtu  Rīgas  aizsardzības  spējas  sāka  papildināt

dažāda tipa un lieluma  ugunsšaujamie ieroči – stacionārie un pārvietojamie

lielgabali, kā arī neliela izmēra uguns ieroči, kurus varēja izmantot individuāli

karavīri   kājnieku  karaspēka  vienībās;  pirmās  ziņas  par  lielgabaliem  Rīgas

aizsardzības  sistēmā  ir  no  1410.  gada,  tomēr,  vismaz  līdz  16.  gadsimtam,

saglabājās arī senās akmens metamās ierīces un arbaleti, kā arī bruņu tērpi, kaut

arī tie vairs nespēja pasargāt no uguns ieroču lodēm. 

15.  gadsimtā  Vācijā,  vēlāk  arī  citās  Eiropas  zemēs,  vasaļu  un  pilsoņu

(namnieku)  bruņotos spēkus  sāka  nomainīt  kara algādži jeb  landsknehti –

visdažādāko  tautību  un  sociālo  slāņu  pārstāvji,  profesionāli  karavīri,  kas

kalpoja par algu tam, kas vairāk maksāja (latviešu vēstures literatūrā tos dēvē

arī  par  karakalpiem).  Šādas  izmaiņas  militārajās  struktūrās  noteica

ekonomiskie  faktori:  vasaļi  –  bruņinieki  aizvien  vairāk  sāka  pievērsties

saimnieciskajai darbībai, īpaši lauksaimniecībai, gūstot ievērojamus ienākumus,

no kuriem daļu varēja izmantot, lai viņu senjors varētu sūtīt kara gaitās viņu

vietā algotos karavīrus. Arī namnieki, pateicoties amatniecības un tirdzniecības

uzplaukumam,  bija  sasnieguši  tādu  turības  līmeni,  ka  varēja  no  militārā

dienesta  atpirkties,  maksājot  rātei  īpašu  nodokli,  tādejādi  pilsētas  ieguva

līdzekļus karavīru algošanai. Varētu vēl piebilst, ka, saistībā ar katoļu Baznīcas

autoritātes mazināšanos Renesanses ideju ietekmē, sākās arī bruņinieku ordeņu

brāļu skaita samazināšanās, līdz ar to – ordeņu militārā spēka vājināšanās. 
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Pirmās ziņas par kara algādžiem Livonijā satopamas kādā 1411. gada Livonijas

ordeņa  mestra  ziņojumā  virsmestram39,  kurā  minēts,  ka  Ordeņa  pavēlnieki,

baidoties no lietuvju iebrukuma (1410.gadā, tā dēvētajā Grunvaldes (Žalgiras) –

Tannenbergas kaujā, apvienotais poļu – lietuvju karaspēks smagi sakāva Vācu

ordeni, līdz ar to vājinājās arī Livonijas ordeņa spēki), uzturējuši lielu skaitu

algotņu.  15.  gadsimta  beigās,  Livonijas  ordenim  gatavojoties  karam  ar

Krievzemi,  algotņu  vervēšana  Ordeņa  spēku  papildināšanai  vēl  vairāk

paplašinājās.

Par kara algādžiem Rīgā senākās ziņas ir no 1435. gada, bet 1482. gadā pilsētas

karaspēkā bijuši jau ap 1400 algotu jātnieku, kā arī ievērojams skaits algādžu –

kājnieku40.

10. Rīgas neatkarības kari

Kā jau zināms, Rīgas virskungs jeb senjors bija tās dibinātājs bīskaps Alberts

un tā turpmākie pēcteči (no 1255. gada – arhibīskapi), tomēr, pieaugot  pilsētas

ekonomiskajam spēkam, senjora virsvara aizvien mazinājās, savukārt pieauga

Rīgas centieni pēc  neatkarības, kas, kā zināms, lielā mērā arī tika panākta41, un

13. gadsimta otrajā pusē arhibīskapam pilsētā faktiski bija vairs tikai nomināla

(vārdiska,  nosacīta)  vara.  Tajā  pašā  laikā  aizvien  vairāk  pieauga  Livonijas

ordeņa tieksme pakļaut savai varai visu Livoniju, kas izvērsās asās militārās un

diplomātiskās cīņās starp bīskapiem un Ordeni42, un 13. gadsimta beigās par šīs

cīņas objektu kļuva arī Rīgas pilsēta, pār kuru Ordenis vēlējās gūt virskundzību

kā politisku, tā arī,  pie tam galvenokārt,   ekonomisku apsvērumu dēļ:  Rīgas

39  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   395. lpp.

40  Šterns I. Rīgas saimniecība viduslaikos. // Latvijas vēsture. 3 (14).  – R., 1994.   11. lpp.

41  Skat. 195. – 196. lpp.

42  Skat. 174. – 178. lpp.
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monopols (īpašās privilēģijas) starptautiskajā un iekšzemes tirdzniecībā jūtami

ietekmēja  Ordeņa  tirdznieciskās  aktivitātes,  līdz  ar  to  mazināja  iespējamos

ienākumus  (šeit  jāatceras,  ka  Vācu  ordenis  iekarotajās  prūšu  zemēs  bija

vienīgais suverēnais valdnieks, līdz ar to tas kontrolēja arī visu tirdzniecību).

Lai  tuvotos   savas  ieceres  –  Rīgas  patstāvības  likvidēšanas  īstenošanai,

Livonijas  ordeņa  vadība  1275.  gadā  vērsās  pie  vācu  ķeizara  Rūdolfa  I  un

saņēma no viņa privilēģijas rakstu (tā saukto Hābsburga privilēģiju), ar kuru

bija  noteikts,  ka  Rīgai  jāpakļaujas  Ordeņa  jurisdikcijai  (tiesas  varai)  un

jāpieņem mestra  iecelts soģis43,  savukārt  pilsētas  vadība šo rīkojumu pilnībā

ignorēja; kā zināms, jau 1221. gadā rīdzinieki padzina Dānijas karaļa iecelto

soģi  un drīz  pēc tam panāca,  ka arī  bīskaps  (vēlāk arhibīskaps)  bija spiests

atteikties no savām senjora tiesībām iecelt šo ietekmīgo amatpersonu – turpmāk

tā bija vienīgi rātes privilēģija, un no tā laika pilsēta bija kļuvusi vēl spēcīgāka,

tādēļ  arī  varēja atļauties šādas Ordeņa prasības nepildīt.  Turpmākajos  gados

attiecības starp Rīgu un Ordeni aizvien vairāk saasinājās,  un vajadzēja  tikai

kaut vai nelielu iemeslu, lai savstarpējie strīdi izvērstos militārā konfliktā. 

Šāds, šķietami tiešām sīks iemesls radās 1297. gada vasarā. Šajā laikā Rīgas

rāte uzsāka tirdzniecības ostas krasta nostiprināšanas darbus un, lai būtu ērtāk

pievest  nepieciešamos  būvmateriālus,  uzsāka  tilta  būvi  pār  Rīdzenes  upi.

Neraugoties uz to, ka tilts atradās pilsētas teritorijā, pie tam tā konstrukcija –

paceļama vidusdaļa - deva iespēju brīvai kuģu un citu peldošo transportlīdzekļu

kustībai,  Rīgas  ordeņa  pils  komturs  uzskatīja,  ka  tas  tomēr  traucē  kuģu

piekļūšanu pilij (tā atradās Rīdzenes upes krastā, tagadējā Konventa sētas vietā

Vecrīgā, starp Kalēju un Skārņu ielu) un pieprasīja tilta nojaukšanu, ko rāte,

protams  atteicās  darīt.  Atbildot  uz  rātes  nepaklausību,  ordeņbrāļi  uzsāka

atklātus bruņotus uzbrukumus rīdziniekiem, dažus cilvēkus pat nogalinot, postīt

un dedzināt   viņu ārpilsētas  īpašumus.  Arhibīskaps Johans III  gan mēģināja

43  Straubergs J. Rīgas vēsture.  – Ņujorka, “Grāmatu Draugs”, 1954.   123. lpp.
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strīdīgās puses samierināt, bet bez panākumiem (kā zināms, šajā laikā norisēja

arī Ordeņa cīņa ar Baznīcu par virskundzību visā Livonijā un līdz ar to pat

bīskapi  tika  pakļauti  tiešai  vardarbībai),  savukārt  ordeņbrāļi   bloķēja  visus

Rīgas  pievadceļus,  neļaujot  zemniekiem  piegādāt  pilsētai  pārtiku,  kā  arī

pastiprināja  uzbrukumus,  apšaudot  namnieku  ēkas  ar  metamajām  ierīcēm.

Rīdzinieki  atbildēja ar pretuzbrukumu un ieņēma  Ordeņa pili,  nogalinot tās

komturu un ap 60 ordeņbrāļu. Lai mazinātu turpmākos tiešos  draudus pilsētai,

pils  tika  sagrauta  un  nopostīta  līdz  pamatiem.  Rīdzinieku  uzvara  tomēr

neatturēja Ordeni no tālākām vardarbībām gan pret Rīgu, gan arhibīskapu, kas,

pilnībā atbalstot Rīgu, bija noslēdzis militāru savienību pret Ordeni ar Tērbatas

un Sāmsalas – Lēnas bīskapiem. Tādejādi, tūlīt pēc pēdējo brīvo iezemiešu –

zemgaļu pakļaušanas, Livonijā sākās nežēlīgs karš starp pašiem iekarotājiem.

1298.  gada  sākumā,  negaidot  bīskapu  spēku  apvienošanos,  Ordenis  iebruka

Sāmsalas-Lēnas bīskapijā,  pēc tam sakāva arhibīskapa vasaļa  Rozena vadīto

karaspēku, kas devās palīgā rīdziniekiem, kā arī ieņēma arhibīskapa Kokneses

un Turaidas pilis, saņemot gūstā Johanu III. Līdz ar to bīskapu savienība bija

izjaukta, un Ordeņa varā nonāca visa Livonija, izņemot nepakļāvīgo Rīgu, kas

šajā laikā ar arhibīskapa kapitula piekrišanu bija noslēgusi militāru savienību ar

Lietuvas  valdnieku,  dižkunigaiti  Vīteni.  Lietuvji  iebruka  Ordeņa  Igaunijas

valdījumos  un nopostīja  Kārksi pili,  pēc tam,  kopā ar  rīdziniekiem,  sakāva

Ordeņa  karaspēku  pie  Bukultiem (šajā  kaujā  krita  mestrs  Bruno  un  ap  60

ordeņbrāļu),  kā  arī  ieņēma  un  nopostīja  tā  dēvētās   “Bertolda  dzirnavas”,

spēcīgu,  nocietinātu  Ordeņa  atbalstpunktu  Rīgas  pievārtē  (tagadējās  Rīgas

porcelāna rūpnīcas teritorijā).  Drīz pēc tam apvienotie rīdzinieku un lietuvju

spēki ar kuģiem devās uz  Ādažiem,  kur ordeņbrāļi  bija uzcēluši  nocietinātu

pili, kas kontrolēja satiksmes ceļu uz Rīgu, tomēr tieši šajā laikā Ordenim bija

ieradušies palīgspēki no Prūsijas, un rīdzinieki cieta smagu sakāvi – kaujā krita
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daudzi lietuvju karavīri un Rīgas namnieki, to skaitā pieci rātskungi, bez tam

rīdzinieki zaudēja savus kuģus,  aplenkuma ierīces un citu bruņojumu. 

Rīgas un Ordeņa konfliktā iesaistījās Hanzas savienība un 1299. gada sākumā

panāca, ka abas naidīgās puses noslēdza pamieru līdz gada beigām. Šajā pat

laikā  arī  pāvests Bonifācijs  VIII  pavēlēja  Ordenim  pārtraukt  uzbrukumus

Rīgai. Noslēgtais pamiers, vairākkārt pagarināts, turpinājās gandrīz 30 gadus,

lai gan atsevišķas bruņotas sadursmes, īpaši starp Ordeni un lietuvjiem, notika

pastāvīgi.  Šajā  laikā,  kā  zināms,  ar  mainīgām  sekmēm  norisēja  arī

diplomātiskās cīņas pāvesta galmā starp Ordeni un arhibīskapu. 

Rīdzinieku  stāvoklis  īpaši  pasliktinājās  pēc  tam,  kad  Ordenis  1305.  gadā

nopirka  no  garīgā  Cisterciešu  mūku  ordeņa  tam  piederošo  Daugavgrīvas

klosteri, ko pārveidoja par spēcīgu cietoksni, tādejādi, gūstot pilnīgu kontroli

pār ūdens ceļu no jūras uz Rīgu, ordeņbrāļi varēja traucēt vai pavisam noslēgt

pilsētas tirdzniecību un apgādi. 1316. gada pavasarī rīdzinieki mēģināja ieņemt

šo cietoksni, tomēr nesekmīgi – izdevās vienīgi nopostīt priekšpils apbūvi. Šajā

laikā Rīga atkal vērsās pie Lietuvas pēc palīdzības, un dižkunigaitis Ģedimins

1323. gadā panāca miera izlīgumu, ko apstiprināja arī pāvests Johans XXII, ko

Livonijas ordenis tomēr neievēroja, bloķēdams no Daugavgrīvas preču kustību

pa Daugavu, tādejādi sagādādams Rīgas tirdzniecībai ievērojamus zaudējumus.

1328. gada vasarā rīdzinieki atkārtoti mēģināja ieņemt Daugavgrīvas cietoksni,

tomēr atkal neveiksmīgi, savukārt Ģedimina karaspēks izsiroja Ordeņa zemes

Kursā,  Vidzemē  un  Dienvidigaunijā.  Šajā  laikā  par  Ordeņa  mestru  kļuva

Eberhards no Monheimas, pazīstams kā stingrs un nežēlīgs pavēlnieks, kā arī

pārliecināts Rīgas ienaidnieks. 1329. gada oktobrī Ordeņa spēki aplenca pilsētu,

tomēr rīdzinieki izrādīja tik spēcīgu pretestību, ka tiešā uzbrukumā ordeņbrāļi

nespēja  gūt  uzvaru  (Rīgas  aizstāvēšanā  īpaši  izcēlušies  vietējie  zvejnieki44),

44  Enciklopēdija “Rīga”   - R., 1988.   582. lpp.
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tādēļ  mestrs  uzsāka  blokādi,  pilnībā noslēdzot  visus  pievadceļus,  pa kuriem

būtu  iespējama  Rīgas  apgāde.  Aplenkums  turpinājās  vairākus  mēnešus,  un

rīdzinieki aizvien vairāk sāka izjust pārtikas trūkumu. Šajā laikā rāte vairākkārt

vērsās ar lūgumu pēc palīdzības gan pie Hanzas savienības, gan citām Livonijas

pilsētām un bīskapiem, gan pie pāvesta, tomēr bez rezultātiem. Nepalīdzēja arī

lietuvju  iebrukumi  Livonijā  ar  nolūku piesaistīt  Ordeņa  spēkus,  lai  tādejādi

atslogotu Rīgas blokādi. 1330. gada martā pilsētā sākas  bads; rātes ierēdņiem

apsekojot namnieku mājas konstatēts,  ka gandrīz nevienā vairs nav atrodami

pārtikas produkti, bet pilsētas krājumos atlikušas vairs tikai kādas sešas tonnas

miltu45, ko vēl varētu izdalīt “vienkāršajai tautai”, tas ir nemantīgajiem slāņiem

– nevāciem.  Paredzot,  ka  šādos  apstākļos  nenovēršama  būs  daudzu  cilvēku

bojāeja bada nāvē un iespējami plaši iedzīvotāju nemieri, kas varētu novest pie

asiņainām  cīņām  pašu  rīdzinieku  starpā,  rāte  un   namnieki  kopējā  sapulcē

nolēma  padoties.  1330.gada  23.  martā  pilsētas  pārstāvji  Mīlgrāvī  tikās  ar

Ordeņa vadību un parakstīja bezierunu kapitulācijas (padošanā) aktu, ar kuru

nodeva “sevi  un mūsu pilsētu [  ..  ]  brāļu žēlastībai,  ar  visu savu mantu  un

brīvībām, paturot sev tikai mūsu miesas veselību”46. Nedēļu vēlāk, 30. martā

Rīgas  vadība  parakstīja  visus  Ordeņa  izvirzītos  noteikumus  un  prasības.

Saskaņā ar šo dokumentu, tā dēvēto “izlīguma grāmatu” (Sühnen Brief), Rīga

atdeva Ordenim vairākus savus ārpilsētas  īpašumus,  dažus namus pilsētā,  to

skaitā Zostes un Minseres ”istabas”, daļu no pilsētas nocietinājumiem (Smilšu

torni un Svētā Gara torni), kā arī ierādīja teritoriju, kur celt Ordenim jaunu pili

nopostītās vietā (šo, tā dēvēto “Monheima pili”, iekļaujot tās arhitektoniskajā

veidolā Svētā Gara torni, uzbūvēja vietā, kur atrodas tagadējā Rīgas pils). Rātei

un visiem namniekiem vajadzēja dot Ordenim kā pilsētas senjoram  uzticības

zvērestu, pilsētai  uzlika  par  pienākumu  maksāt  ikgadēju  kontribūciju

(karadarbības  rezultātā  radušos  zaudējumu  atlīdzību),  kā  arī  atbrīvot  no

45  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   373. lpp.

46  Straubergs J. Rīgas vēsture.  – Ņuorka, “Grāmatu Draugs”, 1954.   132. lpp.
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nodokļiem visus Ordeņa īpašumus Rīgā. Līdztekus pilsētas soģim, visās tiesas

prāvās bija jāpiedalās arī Ordeņa soģim, kas saņēma pusi no iekasētajām soda

naudām,  bez tam viņam bija  tiesības  piedalīties  rātes  sēdēs.  Bez tam Rīgas

karaspēka vienībām bija jāpiedalās Ordeņa karagājienos,  izņemot gadījumus,

kad tie tika vērsti pret arhibīskapu. Jāpiebilst, ka īpašu sodu par aktīvu cīņu pret

Ordeni   saņēma  Rīgas  zvejnieki:  turpmāk  viņiem  bija  jānodod  ordeņbrāļu

vajadzībām  desmitā  daļa  no  nozvejas.  Rīgas  padošanās  nosacījumus  1332.

gadā  apstiprināja  Vācu  impērijas  ķeizars  Ludvigs  IV,  līdz  ar  to  atzīdams

Livonijas  ordeņa  virskundzības  tiesības,  savukārt  pāvests,  kam,  kā  zināms,

piederēja augstākā virsvara pār Ordeni, šādu atzīšanu netika devis. Neskatoties

uz  to,  Livonijas  ordenis,  ignorēdams  gan  pāvesta  viedokli,  gan  Rīgas

arhibīskapa likumīgās tiesības, tomēr uzskatīja pilsētu par savu valdījumu.

Turpmākajos  gadu  desmitos  norisēja  nemitīga  diplomātiskā  cīņa  starp

arhibīskapu un Ordeni ķeizaru un pāvestu galmos par virskundzības tiesībām kā

pār Rīgu, tā visu Livoniju. Šī cīņa norisēja ar mainīgām sekmēm  - atkarībā no

konkrētā pāvesta ieinteresētības un naidīgo pušu piedāvātās naudas summas,

savukārt  Rīgas  pilsētas  pārvalde,  prasmīgi  izmantojot  jebkuru  situāciju  šajā

cīņā,  kas  novājināja  gan  vienu,  gan  otru  strīdīgo  pusi,  atbalstot  reizēm

arhibīskapu, reizēm Ordeni, laika gaitā gandrīz pilnībā  atguva patstāvību un

pati veidoja savu tiesisko un saimniecisko dzīvi.

Pēc Vācu ordeņa sakāves Žalgires-Tannenbergas kaujā (1410. gadā) vājinājās

arī Livonijas Ordeņa spēki, kas sevišķi smagu triecienu saņēma zaudētajā kaujā

pret lietuvjiem pie Sventājas 1435. gadā. Tādēļ, tajā pašā 1435. gadā, mestrs

Heinrihs no Bukenfordes un arhibīskaps Henings Šarfenbergs kopējā sanāksmē

Valkā vienojās pārtraukt savstarpējos strīdus par Rīgas pilsētu uz 12 gadiem (tā

dēvētā  “Valkas  vienošanās”).  1448.  gadā  par  arhibīskapu  kļuva  Ordeņa

amatpersona Silvestrs Sotdevešers, vispusīgi izglītots, bet godkārīgs un viltīgs
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cilvēks, kura mērķis bija valdīt Livonijā, ieskaitot Rīgas pilsētu, balstoties uz

Ordeņa  spēkiem,  tātad  būtībā  atgriežoties  pie  stāvokļa,  kāds  bija  bīskapa

Alberta  valdīšanas  laikā.  1452.  gadā  Rīgai  tika  izvirzīta  apsūdzība  par

dažādiem pārkāpumiem kā  pret  Ordeni,  tā  Baznīcu,  kas  pieļauti  jau  no 13.

gadsimta. 1452. gada rudenī arhibīskaps un mestrs uzaicināja Rīgas pārstāvjus

uz sarunām, kas notika Salaspilī. Pilsētas pārstāvjiem – sešiem rātskungiem un

sešiem  abu  ģilžu  locekļiem  –  bija  jādod  paskaidrojumi  par  apsūdzībā

uzrādītajiem privilēģiju  un līgumu pārkāpumiem,  un tajā  pašā  laikā  Ordeņa

karavīri sāka postīt pilsētas lauku novada zemnieku ciemus. Šādos apstākļos,

kad  pret  Rīgu  nostājās  abi  Livonijas  valdošie  spēki,  rīdzinieki  bija  spiesti

parakstīt jaunu, tā dēvēto Salaspils līgumu, kas paredzēja pilsētai divvaldību -

vienlīdzīgu arhibīskapa un mestra virskundzību, līdz ar to Rīgas soģim, rātei un

namniekiem bija jādod uzticības zvērests abiem kungiem kopā un vēl katram

atsevišķi47.  Salaspils līgumu apstiprināja pāvests  Nikolajs V, un juridiski  tas

bija  spēkā  līdz 1561.  gadam – Livonijas  konfederācijas  sabrukumam,  tomēr

rīdzinieku cīņas par  neatkarību ar  to nebeidzās,  tāpat  kā nebeidzās  strīdi  un

Ordeņa  vardarbība  pret  arhibīskapu  un  citiem  augstākajiem  Livonijas

garīdzniekiem,  kas  bija  uzdrošinājušies  stāties  pretī  Ordeņa  tieksmēm  pēc

virskundzības.

Rīgas bruņotās sadursmes ar Ordeni atsākās 1481.gadā. Arhibīskaps Silvestrs

Stodevešers,  kas šajā laikā bija sācis īstenot patstsāvīgu politiku, vērstu pret

Ordeņa  virskundzības  tieksmēm,  1479.  gadā  nomira,  atrazdamies  oreņbrāļu

gūstā, un pāvests, pretēji Ordeņa iecerēm izraudzīt sev uzticamu personu, par

jauno arhibīskapu iecēla Trojas (Itālijā,  Neapoles karalistē)  bīskapu  Stefanu

Grūbi.  Livonijas  ordeņa  mestrs,  lai  nepieļautu  jaunieceltā  arhibīskapa

ierašanos  Rīgā,  sakopoja  pret  pilsētu  karaspēku  un  uzstādīja  lielgabalus,

savukārt  arī  rīdzinieki  veica  atbilstošus  pretpasākumus.  Sākās  savstarpējas

47  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   377. lpp.  
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sadursmes,  ka  izvērsās  atklātā  karadarbībā.  1482.  gada  sākumā  Rīgas

Melngalvju  jātnieku  vienība  smagi  sakāva  Ordeņa  spēkus  pie  Ādažiem  un

mestrs ar Livonijas bīskapu un vasaļu starpniecību noslēdza uz diviem gadiem

pamieru, tomēr jau nākamajā gadā no jauna sāka apdraudēt Rīgu, uz ko pilsētas

karaspēks, kurā bija arī liels skaits algoto karakalpu, atbildēja ar uzbrukumu

Daugavgrīvas cietoksnim, to nopostot līdz pamatiem, kā arī izsiroja Ordeņa

zemes  un  nopostīja  vairākas  pilis,  vienīgi  Cēsis  tie  nespēja  ieņemt.  Ordeņa

vadība  piespieda  mestru  Bernhardu Borgu atkāpties  no amata  un viņa vietā

nāca  spējīgāks  politiķis  un administrators,  Johans Freitags no Loringhofas.

Tajā pat laikā nomira arhibīskaps Stefans Grūbe, un Ordenis panāca, ka pāvests

šajā amatā apstiprina tā izvirzīto kandidātu  Mihaelu Hildebrandu, kura pusē

nostājās  pārējie  Livonijas  bīskapi  un  vasaļi,  tādejādi  Rīga  bija  palikusi  bez

atbalstītājiem. Tas tomēr nekavēja rīdziniekus aplenkt Rīgas pili. 1484. gada

martā  Rīgas  karaspēks,  kurā  piedalījās  arī  Melngalvji,  vairāki  rātskungi  un

ģilžu vecākie, pie  Sarkandaugavas sagrāva Ordeņa spēkus, kas devās palīgā

pils  aizstāvjiem.  Šajā  kaujā  krita  vairāki  komturi,  to  skaitā  arī  Rīgas  pils

pavēlnieks,  trīs  citus  komturus  un  divdesmit  odeņbrāļus  rīdzinieki  saņēma

gūstā. Palicis bez palīgspēkiem un, galvenais, bez pārtikas, pils garnizons 18.

maijā  padevās,  savukārt  rīdzinieki,  sekojot  rātes  aicinājumam,  nojauca

Monheima pili līdz pēdējam ķieģelim (šos ķieģeļus trūcīgie pilsētas iedzīvotāji

esot  pārdevuši  celtniekiem48).  Atsākās  atkal  diplomātiskās  cīņas,  kurās

iesaistījās pat Zviedrija, piesolot Rīgai militāru atbalstu, tomēr Ordenim izdevās

ar  zviedriem noslēgt  mieru.  Turpinājās,  ar  mainīgām sekmēm,  arī  bruņotas

sadursmes  starp  rīdziniekiem  un  ordeņbrāļiem.  Ilgstošā  karadarbība  bija

iztukšojusi pilsētas kasi, un Rīgai sāka trūkt līdzekļu karakalpu algošanai, līdz

ar to tās bruņotie spēki kļuva vājāki. Livonijas Ordeņa pusē nostājās bīskapi un

to vasaļi, Rīgai karu pieteica arī Vācu Ordeņa virsmestrs, bloķējot rīdzinieku

tirdzniecību  ar  Vācijas  pilsētām.  Rīga  bija  palikusi  bez  sabiedrotajiem,

48  Juškēvičs J. Vecā Rīga.  – R., 1994.   65. lpp.
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sadumpojās arī  tās  karaspēka algādži,  kas nebija  saņēmuši  savu atalgojumu.

1491. gada marta sākumā pie Ādažiem norisēja rīdzinieku pēdējā kauja, kurā

uzvaru guva Ordeņa spēki. Tā paša gada 30. martā Valmierā tika noslēgts miera

līgums, kas faktiski atjaunoja 1452. gada Salaspils līgumā noteikto divvaldību.

Sagrautās Monheimas pils vietā uz tās pamatiem un tādā pašā arhitektoniskajā

veidolā rīdziniekiem atkal bija jāuzceļ jauna Ordeņa pils, kuras celtniecība tika

pabeigta  1515.  gadā,  un,  ar  nelielām vēlāko  laiku  pārbūvēm,  tā  pastāv  vēl

mūsdienās.

Ar Valmieras līgumu Livonijā iestājās ilgstošāks miera periods. Arhibīskaps un

pārējie bīskapiju valdītāji, nomināli paliekot savās zemēs kā suverēni valdnieki,

tomēr  politiskajos  jautājumos   pakļāvās  Ordenim,  tādejādi  mestrs  kļuva  par

vienīgo faktisko Livonijas valdnieku, savukārt Rīgas pakļautība abiem lielajiem

zemes kungiem bija tikai nomināla, īpaši tādēļ, ka 15. gadsimta beigās – 16.

gadsimta sākumā Livoniju aizvien vairāk sāka apdraudēt iebrukumu draudi no

Krievzemes,  kur  veidojās  un  pieņēmās  spēkā  jaunā  Maskavas  valsts,  tādēļ

Ordenim  bija  nepieciešams  uzturēt  ar  Rīgu  –  otru  lielāko  bruņoto  spēku

Livonijā  –  iespējami  labākas  attiecības.  Šī  iemesla  dēļ  tas  īpaši  nejaucās

pilsētas pārvaldes politiskajā un saimnieciskajā  darbā,  un tas, savukārt,  deva

pilsētai iespēju turpināt netraucētu attīstību un izaugsmi.
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