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Livonija – Igaunijas un Latvijas teritorijas, 

ko krusta karu laikā pakļāva vācieši. 

 Livonijas valstiņas:

1. Livonijas ordeņvalsts

2. Rīgas arhibīskapija

3. Kurzemes bīskapija

4. Tērbatas bīskapija

5. Sāmsalas bīskapija
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 Livonijas valstiņas kļuva par Vācijas ķeizarvalsts novadu

 Visa Livonija bija pakļauta Romas pāvestam

 Livonijas pārvalde: 

Livonijas ordeņvalsts                                     Katoļu baznīcas zemes(4)

Mestrs – ordeņvalsts priekšnieks                                    Rīgas arhibīskaps

Landmaršals – mestra vietnieks                                      Bīskapi (3)

Komturi – pilsnovadu pārvaldnieki

Fogti jeb soģi – tiesneši 

Kapituli – ordeņu brāļu sapulces                                  Domkapituls – augstāko 
garīdznieku  

sapulce

Landtāgs – ordeņa pārstāvju un katoļu baznīcu zemju pārstāvju 

kopīga sapulce         
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Livonijas pilsētas

 Rīga – Livonijas visietekmīgākā pilsēta (1201.)

1) 13.gs.rīdzinieki izveido pašpārvaldi – rāti.

2) Rīgas neatkarības simboli: ģērbonis, zīmogs, karogs un Rolanda statuja.

3) 13.gs.b. Rīgu iekļauj Hanzas savienībā ( Vācu pilsētu tirgotāju savienība) 

šajā savienībā iekļāvās Ventspils, Kuldīga, Koknese, Limbaži, Straupe, 

Valmiera, Cēsis

4) Rīgā darbojas Lielā ģilde – tirgotāju apvienība

Mazā ģilde – amatnieku apvienība

Melngalvju brālība  - neprecēto ārzemju tirgotāju apvienība

5) Amatnieki veido cunftes jeb viena amata amatnieku apvienību.
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Saimnieciskā dzīve Livonijā

 Sākotnēji Livonijas vietējie iedzīvotāji bija personīgi brīvi

 Neliela daļa iedzīvotāji , kuri palika kungu kārtā  - pārvācojās.

 Pārējie kļuva par zemniekiem.

 Ar 13.gs. Livonijas bīskapi un ordenis savas zemes izdeva kā lēņus vasaļiem, 

kuriem par to bija jāpilda dienests.

 Vasaļi pārsvarā nāca no Vācijas. Tie izveidoja bruņinieku kārtu Livonijā. 

 Vasaļu pienākums – karadienests.

 Lēnis (zeme)  nodrošināja vasali ar visu nepieciešamos.

 15.gs.mazinās bruņinieku nozīme, bet vasaļi bija paspējuši nostiprināt savas 

tiesības uz lēni. 

 16.gs. lēnis kļūst par dzimtas īpašumu. Bruņinieki kļust pat muižniekiem.
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Zemnieki 

 Jāpilda klaušas (darbi kunga tīrumā, un citi darbi)

 Jāmaksā 4 tiesa

 Zemnieki ir galvenie ražotāji, tāpēc ierobežoja viņu mobilitāti.

 Liela daļa zemnieku zaudē pārvietošanās brīvību un kļust par mužnieka 

dzimtai piederošu darbaspēku – dzimtzemnieki.

 Leimaņi – vietējo vasaļu grupa. Vēlāk leimaņu tiesības sašaurinājās, 
galvenais pienākums tiem bija karaklausība.

 Zemi mērīja arklos. Izveido arklu grāmatas (zemes grāmatas)

 Latvijā ilgi saglabājās līdumu zemkopība.
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Sociālā dzīve Livonijā

 Livonijas laikā sāka veidoties vienota latviešu tauta, saplūstot Latvijas 

teritorijā dzīvojošam baltu tautām un līviem.

 Vietējie iedzīvotāji pārsvarā bija zemnieki

 Slaitliski vilielākā tautība bija latgaļi, ko arī sāka attiecināt uz visiem Latvijas 

teritorijas iedzīvotājiem Tā radās apzīmējums – latvieši. 

 Livonijā pastāvēja divas nošķirtas sabiedrības:

1) Pilsētu kultūra – vāciska

2) Laukos – latviska kultūrvide, kas mantoja baltu tautu kultūras tradīcijas.

 Kristīgā ticība nekļuva par vietējo tautu pārliecību. Kristīgos rituālus pildīja 

formāli. 
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