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LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVA IZSTĀDE “PILSĒTNIEKU 
SAIMNIECISKĀS, SOCIĀLĀS UN MORĀLĀS DZĪVES LIECĪBAS 
16.‒18. GADSIMTĀ”

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) 2021. gada 2. augustā 
tā telpās Rīgā, Slokas ielā 16, atklāja izstādi “Pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un 
morālās dzīves liecības 16.‒18. gadsimtā”, kas veidota saistībā ar žurnāla “Latvijas Arhīvi” 
sērijas “Vēstures avoti” 12. sējuma “Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas 
nolikumi 16.‒18. gadsimtā = Policeyordnungen der Städte im Herzogtum Kurland und 
Semigallen im 16.‒18. Jahrhundert” iznākšanu.

Izstādes centrālā avotu grupa ir Kuldīgas, Ventspils, Jelgavas, Liepājas, Bauskas, Jaun-
jelgavas un Jēkabpils pilsētu policijas nolikumi, to dažādu gadsimtu versijas un noraksti. 
Pilsētu policijas nolikumi ir nozīmīgs vēstures avots, kas dod iespēju gūt priekšstatu par 
sadzīves kultūras attīstību hercogistes pilsētās un atspoguļo tajās valdošos likumus un 
tradīcijas.

Ar terminu “policija” agrajos jaunajos laikos apzīmēja valsts pārvaldes kārtības no-
likumu kompleksu, kas attiecās uz saimnieciskās un sociālās dzīves jomām un aptvēra 
plašu tiesību jautājumu spektru. Pilsētu policijas nolikumi bija valdnieku izdoti likumi 
ar mērķi sakārtot dažādas sabiedrības dzīves jomas. Neraugoties uz to, ka liela daļa 
pantu bija adresēta visu kārtu un sociālo slāņu iedzīvotājiem, pilsētu policijas nolikumu 
galvenais mērķis ir sabiedrības iedalījums kārtās un slāņos un centieni saglabāt kārtu 
atšķirības.1

Līdzās pilsētu policijas nolikumiem izstādē ir apskatāmi zīmējumi un pilsētu plāni. 
Tāds, piemēram, ir Jelgavas pilsētas skats no ārsta Oto Hūna (Huhn) apkopotajiem 
materiāliem par Kurzemi 19. gs. 20. gados,2 kā arī Johana Georga Veiganda (Weigandt) 
18. gs. 30. gados zīmēta Kuldīgas pilsētas panorāma.3 Izstādē apskatāma Jaunpilsētiņas 
(tagad Jaunjelgava) karte, kas ir senākais zināmais Kurzemes hercogistes pilsētu plāns. To 
zīmējis hercoga galma mērnieks Tobiass Krauze 1644. gadā.4

Bez minētajiem dokumentiem vitrīnās ir apskatāmi arī cita rakstura vēstures avoti no 
attiecīgā laika perioda, kas saistīti ar dažādiem pilsētu tiesību aktiem. Minēsim vairākus 
piemērus, kas raksturo dokumentu veidus un saturu.
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1 Kvaskova, Valda (zin. red.) (2021). Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 
16.‒18. gadsimtā = Policeyordnungen der Städte im Herzogtum Kurland und Semgallen im 
16.‒18. Jahrhundert. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 9., 10. lpp.
2 LNA_LVVA, F6810_1_64, 9. lp.
3 Turpat, F7363_3_951, 233., 234. lpp.
4 Turpat, F183_93_425, 61. lp.
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Izstāde “Pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un morālās dzīves liecības  
16.‒18. gadsimtā” Latvijas Valsts vēstures arhīva telpās. 2021. gada 2. augusts. 
Anetes Mežmačas foto

Izstādes “Pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un morālās dzīves liecības  
16.‒18. gadsimtā” vitrīna. Anetes Mežmačas foto
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Nozīmīga vēsturiska liecība ir hercogienes Elizabetes Magdalēnas paziņojums  
1646. gadā par nodomu atjaunot kara laikā nopostīto Jaunpilsētiņu (Neues Städt- 
lein) – “aiz pateicības pret mirušo hercogu, bet galvenokārt Dievam par godu un 
vispārībai par labu” – un nosaukt to par Frīdrihštati.5 Vitrīnās ir eksponēti rīkojumi, kas 
attiecas uz jaunu policijas nolikumu sastādīšanu un apstiprināšanu. Piemēram, sakarā 
ar kārtējām nesaskaņām rātskungu, kā arī rātes un birģeru starpā bija uzdots izstrādāt 
jaunu kārtības nolikumu, lai “reizi par visām reizēm iedibinātu Ventspilī labu kārtību un 
tikumīgu uzvedību”.6 Apskatāma arī sūdzības vēstule no kāda Liepājas pilsētas eltermaņa, 
kas adresēta hercogam Ernstam Johanam 1740. gada 11. janvārī. Tajā lasāms, ka Liepājā 
tirgotāji esot iedomīgi un ka tas kaitējot pilsētas labklājībai.7 Nozīmīgs dokuments ir kāds 
izraksts no 1783. gada 4. aprīļa Ventspils pilsētas tiesas protokola, kurā birģeri sūdzas 
rātei par nevācu kalpu pārmērībām sadzīvē un krāšņajiem apģērbiem, jo neesot vairs 
gandrīz nekādu atšķirību starp kalponēm un birģeru sievām.8

Lai gan visi eksponētie dokumenti ir vācu valodā un 16.–18. gs. rokraksti ir sapro-
tami tikai šīs nozares speciālistiem, tomēr izstādē var iepazīties arī ar dokumentu sa-
turu. Vitrīnās ir ievietoti citāti no visu pilsētu policijas nolikumiem, tādējādi izstādes 
veidotāji ir parūpējušies par to, lai daļa dokumentu satura būtu pieejama ikvienam 
apmeklētājam, rosinot pastiprinātu interesi par minēto dokumentu uzbūvi un vērtību. 
Pārējiem dokumentiem pieejamas paplašinātas anotācijas, kurās skaidrots dokumentos 
rakstītais. 

Izstādes “Pilsētnieku saimnieciskās, 
sociālās un morālās dzīves liecības 
16.‒18. gadsimtā” plakāts

5 Turpat, F554_1_1761, 27. lp
6 Turpat, F554_3_476, 99. lp.
7 Turpat, F5635_1_8, 17. lp.
8 Turpat, F646_2_44, 120. lp.
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Diemžēl epidemioloģisko apsvērumu dēļ izstādes atklāšanas ceremonija nevarēja 
notikt kā ierasts. Tomēr jāuzsver, ka izstāde interesentiem bija pieejama un sniedza 
unikālu iespēju apskatīt tik daudzveidīgos 16.‒18. gs. Kurzemes un Zemgales hercogistes 
dokumentu oriģinālus vienkopus.

Anete Mežmača

LATVIJAS PĀRSTĀVJU VIZĪTE UKRAINAS ARHĪVOS

2021. gadā no 25. līdz 27. augustam Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 
parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra  
Sprūdža, direktores vietniece Ingūna Slaidiņa un Dokumentu publikāciju un 
popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks Gints Zelmenis bija vizītē Kijivā Ukrainā. Vizītes 
programmā bija ieplānoti vairāki pasākumi, kas ietvēra sadarbības līguma noslēgšanu, 
apaļā galda diskusiju par PSRS laika represīvo iestāžu dokumentu saglabāšanu, 
digitalizāciju un pētniecību, iepazīšanos ar vairākiem Ukrainas arhīviem, kā arī apspriedi 
par Latvijas un Ukrainas arhīvu sadarbības iespējām nākotnē.

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža un Ukrainas Nacionālās atmiņas 
institūta nozaru valsts arhīva direktors Igors Kuļiks paraksta sadarbības līgumu. Kijiva 
2021. gada 26. augusts. Ginta Zelmeņa foto


