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VĒSTURE

Mārīte Jakovļeva

JŪRAS MUITAS JAUTĀJUMS KURZEMES 
HERCOGISTĒ, 1561.–1651. GADS 

Raksts veltīts līdz šim tikpat kā nepētītam jautājumam par jūras muitas darbību Kurzemes un 
Zemgales hercogistē no tās izveidošanās līdz 17. gs. vidum, lielāku uzmanību pievēršot 17. gs. 
20.–40.  gadiem, kad pretenzijas uz Kurzemes ostām izvirzīja Zviedrija un Polija–Lietuva. 
Piecpadsmit gados (1630.–1645.  g.) svešu varu ieviestie muitas tarifi galvenajās Kurzemes 
ostās – Liepājā un Ventspilī – svārstījās no 3,5 līdz 5,5 %, bet realitātē bija vēl lielāki. Pilnīgas 
kontroles atgūšana pār savām ostām bija viens no Kurzemes hercogu diplomātijas galvenajiem 
uzdevumiem apskatāmajā laika posmā, tādējādi jūras muitas darbības sakārtošana bija svarīgs 
solis hercoga Jēkaba ekonomiskajā politikā. 
Atslēgvārdi: Kurzemes un Zemgales hercogiste, jūras muita, licente, karaļa muita, muitas 
nolikums, krasta fogts, Grobiņas pilsnovads, Ventspils osta, Liepājas osta.

Kurzemes un Zemgales hercogistes jeb saīsināti Kurzemes hercogistes 
saimnieciskā vēsture līdz šim pētīta salīdzinoši maz. Pie šādām problēmām ir 
pieskaitāma arī muitas vēsture. Atsevišķi fakti ir atrodami darbos, kas veltīti 
Kurzemes abām lielākajām ostām – Ventspilij1 un Liepājai,2 taču speciāli muitas 
vēsturei līdz šim pieskaras tikai vācu vēsturnieks Magnuss Lukss (Lux) rakstā 
“Liepājas muitas un tirdzniecības likumi hercogu Ketleru valdīšanas laikā”.3 
Tomēr M.  Luksa sniegtā informācija ne vienmēr sakrīt ar šā raksta autores 
iegūtajām atziņām. Jāatzīmē, ka tēmas izpēti apgrūtina avotu bāzes specifika, 
jo dokumentos atrodamie fakti sniedz fragmentāru un bieži vien nepilnīgu 
priekšstatu par apskatāmo jautājumu. Lielākā skaitā muitas reģistri Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā (turpmāk LVVA) saglabājušies 
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no 17. gs. beigām un 18. gs., bet par iepriekšējiem laika posmiem informācija 
jāmeklē pārsvarā starp dažādām citām avotu grupām, par atsevišķiem 
gadiem – arī Zviedrijas un Vācijas arhīvos. Tikmēr jūras muitas jautājumam 
veltītie diplomātiska rakstura dokumenti saglabājušies relatīvi labi. Raksta 
mērķis ir aplūkot Kurzemes hercogistes jūras muitu starptautiskā kontekstā 
un sniegt ieskatu tās darbībā laika posmā līdz 17. gs. 50. gadu sākumam.

Pēc Kurzemes un Zemgales hercogistes nodibināšanas 1561.–1562.  gadā 
hercogi pārņēma Vācu ordeņa Livonijas atzaram piederošās regālijas jeb 
monopoltiesības, to vidū arī tiesības ņemt muitu savā teritorijā. Hercogistes 
jūras robeža sniedzās no Sventājas dienvidos līdz pat Daugavas grīvai ziemeļos, 
un visā tās garumā bija vairākas vietas, kur tika iekrauti un izkrauti kuģi, tomēr 
sākotnēji hercogu rīcībā bija tikai viena oficiāla osta – Ventspils. Liepāja, kas 
kā tirdzniecības vieta straujāk sāka attīstīties 16. gs., tolaik līdz ar Grobiņas 
fogtiju jeb pilsnovadu atradās Prūsijas hercogistes (vēlāk Austrumprūsijas 
province) sastāvā.4 Tieši no Prūsijas perioda saglabājies senākais zināmais 
dokuments saistībā ar Kurzemes piekrasti, kas regulēja tirdzniecību un saturēja 
muitas tarifu, un tas ir Brandenburgas–Ansbahas markgrāfa Georga Frīdriha5 
1579. gada 26. maijā Kēnigsbergā parakstītais tirdzniecības edikts.6 Tajā tika 
noteikts, ka iknedēļas tirgi novadā jārīko trīs vietās, proti, Grobiņā un Sventājā 
tirgiem bija jānotiek pirmdienā, bet Liepājā – sestdienā. Taču iedzīvotājiem 
bija aizliegts tirgot svešiniekiem ozolkokus, pelnus, darvu, medu, vasku un 
kažokādas, jo uz šīm precēm valdniekam pienācās monopoltiesības un ar tām 
drīkstēja tirgoties tikai Prūsijas hercoga ieceltas amatpersonas  – Sventājas 
un Liepājas krasta fogti (Strandvogt), Grobiņas pils un muižu pārvaldnieki, 
kā arī privileģētā muižniecība, kam bija ļauts tirgoties ar savos mežos un 
muižās iegūto produkciju. Tāpat vietējie iedzīvotāji nedrīkstēja pārdot savus 
ražojumus, pirms nebija nomaksājuši hercogam pienākošās nodevas. Lai 
pēc iespējas izvairītos no nekontrolētas tirgošanās vairumā, Liepājā bija 
jāierīko īpašs placis koksnes uzglabāšanai (Holtzgarten) un jāuzbūvē vairākas 
noliktavas, aizliedzot lielu preču daudzuma koncentrāciju privātmājās. Edikts 
arī aizliedza preču svēršanai izmantot bezmēnu, bet Liepājā, Sventājā un 
Grobiņā bija jāierīko svērtuves. Pēc kuģa noenkurošanās piekrastē kapteinim 
vai tirgotājam vispirms bija jāpiesakās pie hercoga ierēdņiem, kam bija 
priekšroka nepieciešamo preču iepirkšanā, un šāda kārtība bija pastāvējusi arī 
ordeņa laikos. Muita jeb krasta nodeva (Strandgerechtigkeit) saskaņā ar ediktu 



59JŪRAS MUITAS JAUTĀJUMS KURZEMES HERCOGISTĒ, 1561.–1651. GADS

bija jāmaksā tikai no izvedamajām precēm. Piemēram, par medus vai sviesta 
mucas izvešanu bija jāmaksā 30 prūšu šiliņu, par lastu rudzu vai miežu  –  
1 mārku 30 šiliņu, par lastu darvas vai piķa – 20 šiliņu, par mucu miltu vai 
iesala – 3 šiliņus, tikpat daudz bija jāmaksā par mucu mencu vai vienu dzīvu 
aitu utt. Taču vietējie zvejnieki pēc nodevu nomaksas drīkstēja vest zivis uz 
Prūsiju bez muitas. Ievedamās preces tolaik ar muitu nebija apliktas. 

Neraugoties uz Prūsijas valdības mēģinājumiem ieviest lielāku kārtību 
tirdzniecības organizācijā, tas acīmredzot nedeva cerētos rezultātus, jo 16. gs. 
80. gados sūtītās pārbaudes komisijas arvien konstatēja lielas nekārtības šajā 
jomā. Vietējās amatpersonas nereti izmantoja savu stāvokli un patvarīgi 
paaugstināja muitu, ieņemtos līdzekļus paturot sev. Tāpat apgabalā joprojām 
plauka neatļauta tirdzniecība un kontrabanda.7 Taču tas arī piesaistīja 
iedzīvotāju pieplūdumu un veicināja Liepājas attīstību. Turpmākās ziņas 
attiecībā uz jūras muitu un citām ar kuģniecību saistītām nodevām Sventājas 
un Liepājas piekrastē par laiku pēc 1579. gada ir visai nepilnīgas. Piemēram, 
1602.  gada martā Liepājas iedzīvotāji lūdza samazināt paaugstināto muitas 
tarifu ozolkoka plankām, kas esot pieaudzis trīs reizes, un atgriezties pie 
1587.  gada mandāta, tomēr šis lūgums tika noraidīts. Arī uz atkārtotu 
lūgumu 1603.  gada maijā sekoja negatīva atbilde.8 Diemžēl pagaidām par 
sūdzībās minēto 1587. gada mandātu un tam sekojošu rīkojumu par muitas 
paaugstināšanu neko tuvāk nav izdevies uzzināt. 

Drīz vien Brandenburgas kūrfirsts Joahims Frīdrihs nolēma nodot 
Grobiņas novadu pārvaldīšanā Prūsijas hercogistes kancleram Kurzemes 
izcelsmes muižniekam Kristofam Rapem (Rappe), kuram piederēja vairāki 
īpašumi gan pierobežā, gan Grobiņas novada teritorijā, to vidū Tāši (Telsen) 
un Rolava (Roloff). Saskaņā ar 1605. gada 29. oktobrī Kēnigsbergā parakstīto 
līgumu K. Rape saņēma Grobiņas pilsnovadu ar Grobiņas, Rucavas un Nīcas 
muižu nomā uz septiņiem gadiem. Sakarā ar slikto saimniecisko stāvokli 
pirmos divus gadus nomas maksa bija paredzēta 1000 poļu florīnu, bet, sākot 
ar trešo – 2000 florīnu. K. Rapem piešķīra pilskungam atbilstošas jurisdikcijas 
tiesības un virsuzraudzību pār citām amatpersonām. Meža lietošanas tiesības 
palika kūrfirstam, taču K.  Rapem bija uzticētas inspektora funkcijas šajā 
jomā.9 Tā kā jūras muita vai jebkādas piekrastes nodevas dokumentā nebija 
minētas, jāpieņem, ka tās palika Prūsijas kases jeb rentejas (Rentkammer) 
rīcībā. Grobiņā K. Rape saimniekoja vien trīs gadus, jo 1609. gada janvārī viss 
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Grobiņas pilsnovads atgriezās Kurzemes hercogistes sastāvā, taču hercogs 
Vilhelms (1574–1640) piešķīra K.  Rapem un viņa mantiniekiem privilēģiju 
tirgoties Liepājā bez muitas nodevu maksāšanas.10 Jāatzīmē, ka Kurzemes 
hercogs Vilhelms, pretēji vēstures literatūrā valdošajam viedoklim, Grobiņas 
novadu nesaņēma kā sievas Prūsijas princeses Sofijas (1582–1610) pūra tiesu, 
bet gan to izpirka, samaksājot skaidrā naudā ķīlas pamatsummu  – 50  000 
guldeņu jeb florīnu. Sakarā ar laulībām viņam gan atlaida sakrājušos procentus, 
kas tobrīd jau sasniedza nepilnus 54 tūkstošus florīnu. Taču Prūsija paturēja 
sev 1609. gada naudas ienākumus, ieskaitot muitas ieņēmumus, bet K. Rapem 
togad tika atstāta gan ziemāju, gan vasarāju labības raža.11 

Jautājums par to, vai hercoga Vilhelma vadīšanas laikā Liepājā palika 
spēkā Prūsijas ieviestā muitas sistēma un tarifi, pašlaik ir atklāts. Pagaidām 
vienīgā liecība, kur tiek minēta jūras muita, ir hercoga Vilhelma patents, kas 
izdots 1614.  gada pavasarī un vērsts pret tiem, kas izmantoja Liepājas ap- 
kaimē esošās sīkostas, nemaksājot “mūsu senseno piekrastes nodevu” (zu 
Abbruch .. unser habenden uralten Strand Gerechtigkeit, verbothene Hafungen 
zu suchen ..). Patentā hercogs arī pavēlēja, ka visiem laiviniekiem, kas ved 
preces no vai uz kuģiem, jāpiesakās pie Liepājas krasta fogta un jāuzrāda preču 
daudzums un piederība, līdz ar to var pieņemt, ka muitu tolaik jau maksāja 
gan par importētajām, gan par eksportētajām precēm.12

Apskatāmajā laikā Kurzemē valdošajam Vilhelmam un Zemgales daļas 
valdniekam Frīdriham (1569–1642) nācās risināt sarežģītas sarunas ar tiešā 
Polijas–Lietuvas pārvaldē esošo Rīgu, kura jau vairākus gadu desmitus 
tiecās iegūt ostas monopoltiesības visā piekrastē no Mēmeles līdz Pērnavai. 
Arī minētais Vilhelma patents acīmredzot bija tapis Rīgas ietekmē, jo tajā 
bija uzsvērts sīkostu nodarītais kaitējums ne vien hercoga muitai, bet arī 
karaliskajam portorijam (Portorium) jeb ostas nodevai, kuru Rīgā bija ieviesis 
Polijas karalis Stefans Batorijs un kuru savā starpā dalīja kronis un pilsēta. 
Turklāt Rīgas tirgotāji uzskatīja, ka caur Ventspili un Liepāju tiekot izvests 
pārāk daudz labības un citu preču, tāpēc vēlējās, lai arī šīs ostas pieskaitītu 
pie “aizliegtajām”. Zināms kompromiss tika panākts 1615.  gada 21. oktobrī, 
kad Rīgas pilsēta un Kurzemes hercogi Frīdrihs un Vilhelms noslēdza īpašu 
līgumu.13 Hercogiem izdevās saglabāt Ventspils un Liepājas ostu likumību, 
taču ar noteikumu, ka caur tām turpmāk vairs nedrīkstēs izvest vasaras 
labību (Sommerkorn) un pārtikas produktus (Victualien). Rīdzinieki atļāva 
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hercogiem bez muitas gadā caur Rīgu iztirgot 200 lastu rudzu un 200 lastu 
meža preču, kā arī brīvi iepirkt un izvest galma apgādei nepieciešamās lietas. 
Saprotams, ka līguma noteikumi pilnā mērā nekad netika ievēroti, turklāt 
no abām pusēm, un caur Liepāju un Ventspili turpināja izvest dažādus 
produktus. Arī Kurzemes muižniecība protestēja pret līgumu un uzskatīja, ka 
ir privileģēta izmantot jebkuru vietu piekrastē kuģu lādēšanai.14 Jāpiezīmē, ka 
pret privātajām sīkostām neveiksmīgi cīnījās visi Kurzemes hercogi, kaut gan 
paši nereti izmantoja Engures un Kauguru ostu. 

17. gs. sākumā šķēršļi sekmīgai Kurzemes hercogistes tirdzniecībai radās ne 
tikai Rīgas, bet arī Zviedrijas un Polijas–Lietuvas politisko ambīciju dēļ. Abu 
lielvalstu tieksme pēc dominances Baltijas jūras reģionā noveda pie militāras 
darbības (1600.–1621. g.). Kara pirmajos gados zviedri ne reizi vien tiešā veidā 
apdraudēja Kurzemes piekrasti. Piemēram, 1601.  gada 23. jūnijā hercogs 
Vilhelms rakstīja brālim Frīdriham, ka divi labi bruņoti zviedru kuģi bloķējot 
Ventspili un šodien ieņēmuši Lībekas kuģi, konfiscējot uz tā esošās preces, kas 
piederēja vairākiem Kurzemes un Rīgas tirgotājiem, kā arī hercogam adresētās 
vēstules. Hercogs arī bažījās, ka zviedri varētu aizturēt viņa paša kuģi, kam bija 
jāierodas ar precēm no Amsterdamas, un otru kuģi no Lībekas, kas piekrauts 
ar galmam nepieciešamām lietām. Tāpat zviedri izpostījuši Engures piekrasti 
līdz ar Ķesterciemu un Plieņciemu.15 1603. gada 2.–3.  jūlijā zviedri izlaupīja 
Ventspils pili un pilsētu. Arī Liepāja cieta no zviedriem, kaut gan tolaik 
Grobiņas novads vēl atradās Brandenburgas–Ansbahas markgrāfa pārvaldē, 
piemēram, saskaņā ar liepājnieku sūdzību zviedri 1603.  gada 23.  maijā bija 
nolaupījuši divus kuģus, kas piekrauti ar liepājnieku precēm, tādējādi nodarot 
tirgotājiem milzīgus zaudējumus.16 

Nākamajos gadu desmitos dzīvi Kurzemes hercogistē sarežģīja ne vien kara 
postījumi un tā pavadoņi – bads un slimības, bet arī iekšpolitiskie notikumi. 
Hercoga Vilhelma konflikts ar lielu daļu vietējās muižniecības noveda pie 
tā, ka Vilhelms troni zaudēja, bet Frīdrihs varēja saglabāt valdnieka statusu, 
tikai piekāpjoties muižnieku prasībām un akceptējot hercogistes satversmi jeb 
“Valdības formulu” (Formula Regiminis).17 Līdz ar to hercoga Frīdriha pārvaldē 
nonāca arī abas Kurzemes ostas Ventspilī un Liepājā. Muitas ņemšanas 
ziņā tas, šķiet, neienesa būtiskas pārmaiņas. Lielākās nesaskaņas hercoga 
varai joprojām bija ar muižniekiem, kuri tirgojās ne vien ar savu, bet arī ar 
uzpirktu labību un citām precēm, uzskatot, ka viņiem muita nav jāmaksā.18 
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Kad 1625. gadā hercogs Frīdrihs piešķīra Liepājai pilsētas tiesības, dokumentā 
īpaši bija atzīmēts, ka muita no visām precēm pienākas hercogam un krasta 
fogtijas teritorija paliek ārpus pilsētas jurisdikcijas.19 Jūras muita bija un palika 
hercoga regālija, lai gan tolaik ienesa pavisam niecīgas summas, piemēram, 
1624. gada pirmajā pusgadā hercoga kasē no Ventspils bija ienācis tikai 500 
guldeņu jeb florīnu muitas naudas.20 

Tomēr poļu-zviedru karš ieviesa lielas izmaiņas jūras muitas ņemšanā visā 
Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs jūras muitu uzskatīja 
par vienu no būtiskākajiem savu militāro plānu finansēšanas avotiem. Jau 
1627.  gadā zviedri okupētajā Pillavā (Pillau, tagad Baltijska)21 ieviesa jaunu 
jūras muitu jeb licenti (Licent, Lizent),22 ko maksāja no visām ievedamajām 
un izvedamajām precēm. 1628. gadā licenti sāka ņemt Rēvelē (tagad Tallina), 
bet 1629. gadā ieviesa arī Rīgā,23 Pērnavā un Narvā. 1629. gada rudenī zviedri 
noslēdza līgumu ar Brandenburgas kūrfirstu Georgu Vilhelmu par licentes 
ņemšanu Mēmelē (tagad Klaipēda), kas tolaik atradās zviedru rokās.24 Arī 
Dancigā (tagad Gdaņska) zviedri ieviesa licenti 5,5 % apmērā, taču saskaņā ar 
1630. gada februārī noslēgto līgumu 2 % no tās palika pilsētas kasē.25 Licenti 
ieviesa arī zviedru ieņemtajās Priekšpomerānijas ostās. Līdz ar to lielākā 
daļa Baltijas jūras piekrastes bija nonākusi zviedru rokās un nesa Zviedrijai 
finansiālu labumu. Tāpat zviedri centās iegūt kontroli pār Kurzemes ostām 
vai vismaz paralizēt to darbību, piemēram, 1628.  gada aprīlī zviedru virs-
pavēlnieks Jakobs Delagardī (De la Gardie) rakstīja hercogam Frīdriham, ka 
karalis esot neapmierināts ar to, ka Dancigas, Lībekas un citi kuģi dodas uz 
Liepāju un Ventspili, jo tādējādi tiekot apgādāts viņa ienaidnieks, t. i., Polija–
Lietuva, un pārkāpta neitralitāte.26 Šādam apgalvojumam gan nebija nekāda 
pamata, tomēr 1628.  gada jūlijā Zviedrijas karalis izdeva aizliegumu kuģo-
šanai uz Kurzemi, par ko vēl 1694.  gadā sarunu laikā atgādināja hercoga 
sūtņi.27 Nav zināms, cik liela ietekme šim aizliegumam bija realitātē, taču 
zviedru tieksme tā vai citādi ietekmēt Kurzemes ostu darbību nemazinājās, un 
Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs drīz vien atrada veidu, kā ietekmēt hercogu. 

Vēl 1625.  gadā zviedri bija ieņēmuši Daugavgrīvu, Doles salu un dažas 
citas Kurzemes hercogistei piederošas teritorijas, ieskaitot hercogistes 
galvaspilsētu Jelgavu ar apkaimi, un paturēja šīs teritorijas līdz pat sešgadu 
pamiera noslēgšanai Altmarkā (poļu val. Stary Targ) 1629.  gada septembrī. 
Saskaņā ar šo līgumu zviedri uz pamiera laiku paturēja ieņemtos Kurzemes 
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hercogistes apvidus, kurus, starp citu, Kurzeme pēc tam tā arī vairs neatguva. 
Altmarkas līgums arī noteica, ka Jelgavas pils ir jāatdod atpakaļ Frīdriham, 
taču Gustavs Ādolfs pavēlēja neatbrīvot pili tik ilgi, kamēr hercogs neapsolīs 
uz pamiera laiku slēgt Kurzemes ostas, pret ko asi protestēja hercogs Frīdrihs. 
Sarunās hercoga puse panāca, ka zviedri atsauca prasību par ostu slēgšanu, 
taču pieprasīja, lai tiem piešķir tiesības ņemt licenti Kurzemē. Saprotams, 
ka hercogam nebija reālu spēku, lai pretotos zviedru spiedienam, tomēr 
Frīdrihs cerēja, ka sarunu gaitā zviedrus izdosies atrunāt no šīs idejas. Lai 
risinātu minēto jautājumu, 1630.  gada martā uz Elbingu (tagad Elblonga, 
poļu val. Elbląg) pie Zviedrijas kanclera Aksela Uksenšērnas (Oxenstierna) 
devās Durbes pilskungs Hermanis Dēnhofs (Dönhof). Instrukcijā, ko viņam 
izsniedza hercogs Frīdrihs, bija pavēlēts uzstāt uz Altmarkas līguma noteikumu 
izpildi, kas paredzēja, ka Jelgavas pils jāatdod hercogam bez kādiem papildu 
nosacījumiem. Ja tas neizdotos, H.  Dēnhofam bija jāmēģina pārliecināt 
zviedrus, ka licentes ieviešana Kurzemē zviedriem nenesīs nekādu peļņu, jo 
lielākā daļa iedzīvotāju vedot savas preces (pārsvarā graudus) pārdošanai uz 
Rīgu. Ja arī tas nelīdzētu, sūtnim bija ļauts akceptēt licenti, taču jāpanāk, ka tās 
lielums nepārsniegtu pusi no tā, ko zviedri ņem Pillavā un Dancigā, kā arī lai 
muitu iekasētu hercoga, nevis zviedru ierēdņi.28

Tomēr neko no minētā H.  Dēnhofam sasniegt neizdevās. 1630.  gada  
29. martā (v. st.) Elbingā parakstītais līgums ļāva zviedriem iekasēt Liepājā un 
Ventspilī licenti 5,5 % apmērā,29 t. i., no katriem 100 guldeņiem preču vērtības 
zviedriem pienācās 5,5 guldeņi jeb florīni.30 Preču vērtības noteikšanai bija 
jāvadās no tiem pašiem tarifiem, kādi bija Pillavā un Dancigā. Licentes 
ņēmējiem, kas bija zviedru ierēdņi, Ventspilī un Liepājā bija jāpiešķir brīvs 
dzīvoklis. No savas puses zviedri atļāva hercogam izvest bez licentes nomaksas 
zināmu daudzumu hercoga muižās saražotās labības un ievest vīnu galma 
vajadzībām. Šo līgumu Gustavs Ādolfs ratificēja Stokholmā 1630.  gada  
12. maijā (v. st.).31

Jau 1630.  gada 25. aprīlī Liepājā no Elbingas ieradās zviedru licentes 
rakstveži jeb sekretāri (Licentschreiber), kam bija jāorganizē licentes iekasēšana 
uz vietām. Liepājā palika Hanss Heise (Heise, Heysse), bet Hanss Veiss (Weiss) 
devās tālāk uz Ventspili, galā nonākot 29. aprīlī. Abiem gada alga tika noteikta 
450 florīnu apmērā.32 Pienākumu izpildē viņiem palīdzēja kuģu inspicētāji jeb 
revidenti (Schiffsbesucher, Besucher) ar 150 florīnu algu, turklāt Liepājā kuģu 
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Zviedru licentes kases grāmata. 1632. gads. Riksarkivet, 
Preussiska räkenskaper nr. 16

revidents pildīja arī tā sauktā piekrastes jātnieka (Strandreuter, Strand Bereuter) 
jeb faktiski robežsarga pienākumus, saņemot par to vēl 90 florīnu piemaksu. 
Licentes ņemšana tika uzsākta jau rakstvežu ierašanās dienā.33 Kopējā licentes 
muitas iekasēšanas virsvadība tolaik atradās zviedru dienestā esošo holandiešu 
izcelsmes brāļu Spīringu (Spiering, Spierinck, Spiring) rokās. Viņu tēvs Fransuā 
Spīrings bija slavens tapešu audējs Delftas pilsētā. Vecākais brālis Aerts (arī 
Ārents, Arnolds) Spīrings organizēja licentes ņemšanu Vidzemē un Igaunijā, 
Rīgas licentes kantorī darbojās ceturtais brālis Dirks jeb Dīrihs (arī Dīdrihs), 
bet otrais un trešais brālis – attiecīgi Pēteris un Īzaks – pārzināja Prūsijas un 
Kurzemes licenti. Vēlāk viņiem pievienojās arī jaunākais brālis Abrahams. No 
1632. gada Spīringu klana pārziņā tika nodotas muitas arī zviedru kontrolētajā 
Pomerānijas un Mēklenburgas ostā. Pētera un Īzaka Spīringu galvenā mītne 
atradās Elbingā, uz turieni sūtīja arī Kurzemē savākto naudu, ko uzskaitīja 
karaliskajā Prūsijas Licentes kantorī (kgl. Licent-Cammer Contor). 
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Kopumā sešos gados – no 1630. gada aprīļa beigām līdz 1635. gada decembra 
beigām – tīrā peļņa, ko zviedri ieguva no licentes ieņēmumiem Ventspilī, bija 
34 460 dālderu, Liepājā – 47 042 dālderi, kas kopā veidoja 81 502 dālderus jeb 
244 506 guldeņus jeb florīnus (sk. tabulu).

Tabula
Zviedru peļņa no Kurzemes licentes, dālderos*

  

* Avots: SRA, Preussiska räkenskaper 1626–1636. Specialräkningar

Protams, salīdzinājumā ar Pillavu vai Dancigu šī summa bija niecīga, taču 
priekš Kurzemes ostām tā bija pietiekami ievērojama. Diemžēl nav ziņu par 
ienākušo kuģu skaitu Ventspilī un Liepājā šajā periodā, taču ir liecības par 
licentes muitas iekasētāju darba metodēm. Tā 1633.  gada janvārī Kurzemes 
muižniecība sūdzējās hercogam, ka, kamēr Rīgā ņemot 3,5  %, Ventspilī un 
Liepājā tirgotāji licentē spiesti dot 7 %, kas sadārdzina ievedamo preču cenu 
un pazemina peļņu, tās izvedot. Uz to hercogs Frīdrihs atbildēja, ka vairākkārt 
vērsies šajā sakarā pie Zviedrijas karaļa un kanclera A. Uksenšērnas, bet līdz 
šim neko nav spējis panākt, taču savus pūliņus turpināšot.34 Pēc hercoga 
iniciatīvas un Kurzemes pilsētu iedzīvotāju lūguma 1633.  gada 20.  aprīlī ir 
tapusi Durbes pilskunga Hermaņa Dēnhofa vēstule licentes pārvaldniekam 
Spīringam, kurā bija norādīts, ka muitnieki bieži rīkojoties patvaļīgi un pretēji 
noslēgtajam līgumam pieprasot nevis piecarpus, bet 30, 40 un pat 50 guldeņus 
no 100. Līdz ar to vietējai tirdzniecībai tiek nodarīts milzīgs kaitējums, jo 
tik lielas muitas likmes liekot ārzemju tirgotājiem, sevišķi holandiešiem, 
izvairīties no Kurzemes ostu apmeklējuma.35 Spīrings sūdzību pāradresēja 
Zviedrijas valsts kancleram A. Uksenšērnam, pie kura jūnijā devās Kuldīgas, 

 Gads, mēneši   Ventspils   Liepāja
 1630, IV–XII     4672      8348
 1631, IV–XII     4459      9829
 1632, IV–XII     2299      5031
 1633, III–XII     5689      4919
 1634, II–1635, I    9722    13 059
 1635, IV–XII     7619      5862
 Kopā   34 460    47 042
 Vidēji gadā ap     5743      7840
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Liepājas un Ventspils pilsētu pārstāvis Fabiāns Vulpiuss (Vulpius).36 Tas, vai 
šiem iesniegumiem bija kādas sekas, nav zināms, taču līdzīgas sūdzības par 
Spīringu piekopto patvarīgo muitas paaugstināšanu izskanēja gan no Prūsijas 
ostām, gan arī no Rīgas.37

1635.  gada septembrī Štumsdorfā (poļu val. Sztumska Wieś) Polijas–
Lietuvas un Zviedrijas pamiers tika pagarināts vēl uz 26 gadiem. Sarunu gaitā 
zviedri centās panākt savu licentes tiesību pagarināšanu Prūsijas un Polijas–
Lietuvas, to vidū arī Kurzemes, ostās, tomēr šoreiz zviedriem nācās piekāpties. 
Zviedru licentes iekasētāji beidza savu darbību Kurzemē 1635.  gada beigās 
līdz ar navigācijas slēgšanu.38 Taču tagad vēlmi ņemt jūras muitu Kurzemē 
un Prūsijā izteica Polijas karalis Vladislavs IV, kurš plānoja padarīt Poliju–
Lietuvu par jūras lielvalsti un ar muitas palīdzību cerēja iegūt līdzekļus kara 
flotes būvei. Karaļa pretenzijas uz licentes iekasēšanu 3,5  % apmērā divu 
gadu garumā aprobēja arī uz pamiera sarunām ieradušies sūtņi. Sekojot tam, 
1636. gada maijā Vladislava uzdevumā Kurzemē ieradās jau minētā Durbes 
pilskunga brālis karaļa sekretārs Heinrihs Dēnhofs ar paziņojumu, ka karalis 
vēlas ņemt hercogistes ostās karaļa muitu divus gadus. Hercogs Frīdrihs, 
tāpat kā Brandenburgas kūrfirsts un Dancigas pilsēta, nebūt nebija sajūsmā 
par šādiem Vladislava plāniem, taču nekādu reālu iespēju pretoties hercogam 
nebija. Vienīgais hercoga ierocis bija diplomātiskās sarunas, kas risinājās Viļņā 
1636. gada pavasarī un vasarā. Pēc karaļa sekretāra padoma hercogs Frīdrihs 
uzdeva saviem pārstāvjiem Kristoferam Deršavam (Derschau) un Johanam 
Villmanam (Willmann, arī Wildemann) atrunāt karali no saviem nodomiem, 
bet, ja tas neizdotos, tad piedāvāt atpirkt licenti par zināmu naudas summu. 
Saskaņā ar karaļa pieprasījumu sūtņi iesniedza rakstiskus argumentus par li-
centes kaitīgumu hercogistes tirdzniecībai, uzsverot, ka tā spiež kuģus doties 
uz Rīgu, apejot Liepāju un Ventspili, kas nodara zaudējumus ne tikai Kurzemei, 
bet arī Žemaitijai. Uz to karalis lika atbildēt, ka visumā izklāstītajam piekrītot, 
taču viņam esot būtiski apsvērumi šādas muitas nodevas ieviešanai. Drīz vien 
Viļņā pienāca ziņas, ka maskavieši vāc lielu armiju, lai uzbruktu zviedriem, 
tomēr galmā uztraucās, ka tie varētu vērsties pret Poliju. Tāpēc par galveno 
sarunu tematu kļuva naudas summa, par kādu karalis bija ar mieru atkāpties 
no jūras muitas iekasēšanas Kurzemē, un sākotnēji pieprasīja vismaz 44 000 
florīnu.39 Turklāt jau 15. jūlijā Vladislavs parakstīja “Noteikumus muitas 
ņemšanai Kurzemes ostās”, kas saturēja norādes iespējamajiem karaļa muitas 
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iekasētājiem jeb licentes pārvaldniekiem un sastāvēja no 12 punktiem,40 taču 
to stāšanās spēkā tika atlikta, līdz būs notikusi galīgā vienošanās. Rudenī 
pie hercoga vēlreiz ieradās Heinrihs Dēnhofs, bet uz Varšavu pie karaļa tika 
nosūtīts hercoga padomnieks K. Deršavs. Karalis samazināja pieprasīto nau-
das summu līdz 20 000 florīniem, tomēr beigās hercogam izdevās vienoties 
par 15 000. Daļu no minētās summas – 7000 florīnu – K. Dēnhofs saņēma 
uz vietas Kurzemē, bet atlikušo naudu karalim veda hercoga sūtņi, kas devās 
uz seimu Varšavā 1637. gada janvārī. Cita starpā sūtņiem bija jāsaņem kvīts 
par nomaksātajiem 8000 florīniem un jāiegūst karaļa mandāts par aizliegu-
mu tirgoties privātajās piekrastēs bez muitas.41 Minēto mandātu Vladislavs 
parakstīja 13. martā, vienlaikus pasludinot, ka Kurzemes hercogam uz diviem 
gadiem tiek nodotas tiesības ņemt licenti 3,5 % apmērā.42 

Tuvojoties 1637.  gada navigācijas sākumam, hercogs Frīdrihs 6. aprīlī 
iecēla Durbes pilskungu Hermani Dēnhofu par licentes kontrolieri, uzdodot 
pārraudzīt licentes rakstvežu un kuģu revidentu darbību uz vietām Liepājā un 
Ventspilī.43 Kā atalgojumu par šo papildu pienākumu H. Dēnhofam piešķīra 
50 florīnus no katriem ieņemtajiem 1000 florīniem, ko pilskungam bija 
jāsaņem no hercoga kases pēc tam, kad licentes nauda būs tajā nogādāta. Pēc 
sešām dienām H.  Dēnhofs publiski pasludināja hercoga licentes iekasēšanu 
uz diviem gadiem no visām pa jūru ievedamajām un izvedamajām precēm, 
kuras lielums, kā jau minēts, bija trīsarpus florīnu jeb guldeņu no katriem 
100 florīniem preču vērtības jeb 3,5  procenti. Vienlaikus hercogs izdeva 
noteikumus licentes rakstvežiem, kas visumā atkārtoja 1636.  gadā Polijas 
karaļa parakstīto dekrētu.44 Taču Liepājas rāte, baidoties, ka sakarā ar licentes 
iekasēšanu varētu izcelties līdzīgas nekārtības kā zviedru laikos, vērsās pie 
Frīdriha ar lūgumu atstāt licentes ņemšanu pilsētas ziņā. Ar hercoga Jēkaba 
(1610–1681) starpniecību liepājniekiem izdevās panākt Frīdriha akceptu ar 
noteikumu, ka licentes likme paliks 3,5 %, bet pilsēta iemaksās hercoga kasē 
13 000 florīnu. Tam rāte piekrita un solījās samaksāt 7000 florīnu 1637. gada 
Jāņos, bet atlikušo summu  – nākamā gada Jāņos, iesniedzot hercogam arī 
grāmatvedības rēķinus par muitu, bet naudas samaksu rātskungi garantēja ar 
personīgo mantību.45 Ventspilī licentes iekasēšana palika hercoga pārziņā. 

Neraugoties uz iekšēju opozīciju, Vladislavs 1637.  gada vasarā beidzot 
bija panācis seima piekrišanu jūras muitas paaugstināšanai jeb pielikumam 
(Seezulage)46 Polijas–Lietuvas ostās, ko karalis pasludināja ar 10. septembrī 
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parakstītu universālu.47 Taču ar tā ieviešanu dzīvē karalim neveicās pārāk labi. 
Vladislava spiedienam pagaidām bija pakļāvies tikai Kurzemes hercogs, kurš 
gan bija atpircies ar samērā nelielu naudas summu. Tajā pašā laikā ne vien 
privileģētā Danciga, bet arī Brandenburgas kūrfirsts Georgs Vilhelms, kurš 
attiecībā uz Prūsijas hercogisti bija tāds pat Polijas karaļa vasalis kā Kurzemes 
hercogs, pretojās karaļa nodomiem. Hercoga aģents karaļa galmā Johans 
Villmans regulāri sūtīja Frīdriham ziņojumus, kuros cita starpā stāstīja par 
karaļa neveiksmīgiem pūliņiem ieviest licenti Dancigā un Brandenburgas 
kūrfirstam pakļautajā Pillavas un Mēmeles ostā. Lai gan Vladislavs formāli 
iecēla savus muitas iekasētājus  – Dancigā Īzaku Spīringu, bet Pillavā Aertu 
Spīringu,48 viņu darbībai tika likti visi iespējamie šķēršļi. Panākt savu Poli-
jas karalis centās, nosūtot dažus kara kuģus bloķēt pieejas Dancigai un Pil-
lavai, bet tad iesaistījās Dānijas kara flote, kas sagūstīja vairākus poļu kuģus, 
pasludinot, ka tie esot pirāti, kas traucējot mierīgai tirdzniecībai.49 Tomēr 
Vladislavs turpināja mēģinājumus vienoties ar Dancigu un Brandenbur-
gas kūrfirstu par muitu iekasēšanu. Ar Dānijas atbalstu Danciga visas karaļa 
pretenzijas noraidīja, bet ar kūrfirstu Georgu Vilhelmu turpinājās sarunas, 
kas vainagojās ar 1638.  gada jūnijā parakstītu līgumu. Līgums paredzēja 
ieviest uz diviem gadiem 4  % lielu muitu Mēmelē un Pillavā, ienākumi no 
kuras kūrfirstam un karalim bija jādala uz pusēm. Georgs Vilhelms arī 
piekrita, ka muitas virsuzraudzība tiktu nodota kādam no Spīringiem, kuram 
gan bija jāzvēr uzticība arī kūrfirstam. Tomēr līgumam bija jāstājas spēkā 
tikai tad, kad analoģiska muita tiktu ieviesta Dancigā un Kurzemes ostās.50 
Politisku apsvērumu dēļ 1639. gada sākumā kūrfirsts atteicās no prasības par 
muitas ieviešanu Dancigā, atļaujot paaugstināt muitu Pillavā un Mēmelē jau 
1639. gada pavasarī. Polijas karalis izmantoja līguma noteikumus, lai izdarītu 
spiedienu uz Kurzemes hercogisti.  

Tūlīt pēc līguma parakstīšanas ar kūrfirstu Polijas karalis uzaicināja 
Kurzemes hercogu atsūtīt kādu pārstāvi uz sarunām Varšavā, un hercogs 
pilnvaroja tam savu aģentu Johanu Villmanu. 1638. gada 20. jūlija instrukcijā 
hercogs Frīdrihs uzdeva J. Villmanam vispirms ievākt informāciju par situāciju 
un konsultēties ar kūrfirsta aģentu Johanu fon Hoferbeku (von Hoverbeck). 
Sarunās ar karali J. Villmanam bija jāuzstāj uz 1636./1637. gada vienošanās 
izpildi, kam bija jābeidzas 1639.  gada pavasarī, uzsverot, ka muita Liepājā 
un Ventspilī ienes pavisam maz, jo šajās vietās nav ērtu ostu, bet kuģi tiek 
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krauti reidā, līdz ar to muitas paaugstināšana vēl vairāk atbaidīs tirgotājus, 
kas dosies labāk uz zviedru pārvaldīto Rīgu. Tādējādi cietīšot ne tikai 
Kurzemes, bet arī Lietuvas tirgotāji. Ja tomēr karalis uzstāšot uz muitas likmes 
pieaugumu, aģentam bija jācenšas panākt, lai hercogam, tāpat kā kūrfirstam, 
pienāktos daļa ieņēmumu.51 J. Villmanam nācās pielikt diezgan lielas pūles, 
lai rīkotos pietiekami uzmanīgi, jo līguma saturs tika turēts slepenībā un 
arī J.  fon Hoferbeks detaļas kurzemniekam neatklāja.52 Galvenajos vilcienos 
līguma nosacījumus J.  Villmanam izdevās uzzināt no kūrfirsta padomnieka 
Kristiāna Vintera (Winter) un Polijas galmā klīstošajām runām. Varšavā gan 
Kurzemes sakarā tolaik acīmredzami nekas konkrēts netika nolemts, jo pēc 
atgriešanās Kurzemē J. Villmans ieteica hercogam risināt atsevišķas sarunas un 
ar karali noslēgt atsevišķu līgumu.53 Taču 1639. gada jūnija sākumā Kurzemē 
ieradās Polijas karaļa pārstāvis Johans fon Holce (von Holtze) ar prasību ierādīt 
karaļa ļaudīm vietu Liepājā un Ventspilī, lai varētu sākt ņemt karaļa muitas 
nodevu 4 % apmērā, bet hercogam piedāvāja ¼ daļu no ieņēmumiem. Hercogs 
Frīdrihs sākotnēji deva negatīvu atbildi, uzsverot, ka ostas pieder pie hercoga 
regālijām un viņš nevarot pieļaut, ka pret hercogu izturas mazāk cienīgi nekā 
pret kūrfirstu, turklāt sūtnim neesot pietiekamu pilnvaru līguma noslēgšanai.54 
Taču bija labi saprotams, ka karalis neatkāpsies no savām prasībām, it sevišķi 
tāpēc, ka Mēmelē un Pillavā jau tika ņemta paaugstinātā muita. Turklāt Polijā–
Lietuvā dažās aprindās joprojām valdīja neapmierinātība ar to, ka 1639. gada 
februārī Vladislavs bija piešķīris lēņa diplomu hercogam Jēkabam, kas jūtami 
samazināja izredzes perspektīvā pievienot Kurzemes hercogisti Lietuvai, līdz 
ar to Frīdrihs un Jēkabs jutās karalim pateicību parādā un karaļa atbalsts 
neapšaubāmi bija nepieciešams arī turpmāk. Tomēr 6. jūnijā hercogs Frīdrihs 
atkal norīkoja pie Vladislava aģentu Johanu Villmanu ar uzdevumu panākt, 
lai karalis uz vienu gadu atstāj licentes iekasēšanu hercoga ziņā, tādējādi 
karalis redzēšot, cik nelieli patiesībā esot muitas ieņēmumi, bet, ja karalis tam 
nepiekritīs, tad J.  Villmanam bija jācīnās, lai hercogam tiktu piešķirta tāda 
pati ieņēmumu daļa kā kūrfirstam. Karaļa muitu būtu jāņem ne ilgāk kā divus 
gadus, bet iekasētājiem jāzvēr uzticība arī hercogam.55 

Visdrīzāk Frīdrihs neloloja lielas cerības uz Johana Villmana misijas 
panākumiem, jo jau 8.  jūnijā parakstīja vēstules Ventspils pilskungam 
Vilhelmam Moricam fon Rolshauzenam (von Rolshausen), Ventspils un 
Liepājas rātēm, kā arī Grobiņas muižas pārvaldniekam, kurā ziņoja, ka 
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ir akceptējis karaļa lūgumu par jūras muitas pielikumu (licenti), un tādēļ 
pavēlēja nepretoties karaļa muitas iekasētājam, kā arī maksāt muitu saskaņā ar  
publicēto muitas nolikumu.56 Tajā pašā dienā tapa Liepājas krasta fogtam 
Pēterim Nikelam (Nickel) adresēta Frīdriha vēstule, kurā hercogs ziņoja par 
karaļa muitas publicēšanu. Šajā sakarā viņš pavēlēja P. Nikelam uzraudzīt muitu 
un kārtīgi iekasēt hercogam piešķirto kvotu jeb 1 % no visu ienākošo un izejošo 
preču vērtības, to aprēķinot pēc takses, kas drīzumā viņam tiks piesūtīta.57 
Juridiski galīgā vienošanās noformēšana sekoja 1639.  gada 28. jūnijā Viļņā. 
Šajā dienā karaļa parakstītais dokuments apstiprināja, ka turpmākajos divos 
gados Liepājā un Ventspilī muita tiks iekasēta 4 % apmērā pēc tāda paša tarifa 
kā Pillavā un ka hercogam pienākas 1 % no ieņēmumiem. Arī tiem kuģiem, 
kas tiek lādēti Sakai, Ārvalei, Irbei, Ģipkai un Dundagai piederošās piekrastēs, 
obligāti jāmaksā muita. Taču paša hercoga preces muitošanai nebija pakļautas. 
Bez tam karalis solīja tuvākajā seimā rakstiski izsniegt garantijas tam, ka 
hercoga regālijas un muitas tiesības nekādā veidā netiks pārkāptas.58 

Par to, kad un kādā veidā Kurzemē tika organizēta karaļa muitas 
iekasēšana, ziņu diemžēl nav. Taču skaidrs, ka karaļa muitniekiem vairs nebija 
tik lielas vaļas, kāda tā bija zviedru licentes laikos. To netieši apliecina Spīringa 
sūdzība karalim 1639. gada novembra beigās, par kuru J. Villmanu Varšavā 
informēja kanclers Georgs Osolinskis (Ossolinski). Spīrings apgalvoja, ka 
līdz minētajam laikam, t. i., piecos mēnešos, no Kurzemes esot ienācis tikai 
3900 florīnu un ka muitu zemā ienesīguma iemesls slēpjoties hercoga daļas 
ņemšanā.59 Saprotams, ka tam par cēloni bija ne jau muitas ienākumu sadale 
karaļa un hercoga starpā, bet gan augstā muita, ērtu ostu trūkums, kā arī 
mūžam neizzūdošā kontrabanda, jo izsekot tirdzniecības aktivitātēm gar visu 
Kurzemes piekrasti tolaik vienkārši nebija iespējams. Taču tas netraucēja karaļa 
muitas pārziņiem “atriebties”, rīkojoties pretēji karaļa solījumam un neizlaižot 
hercogam piederošās preces bez muitošanas. Tāpēc Frīdriham joprojām 
nācās risināt muitu jautājumu Polijas galmā. Rezultātā karalis 1639.  gada  
s23. decembrī parakstīja Spīringiem adresētu īpašu publisku mandātu par 
to, ka hercoga preces nav jāmuito,60 un, spriežot pēc turpmākām Spīringu 
sūdzībām, šo punktu viņiem tomēr nācās ievērot. 

Tuvojoties 1639.  gada līguma termiņa beigām, hercogs Frīdrihs cerēja, 
ka varēs atgūt pilnīgu kontroli pār savām ostām, kā karalis to bija solījis. 
Iedvesmojies no 1641. gada maijā saņemtās ziņas, ka Pillavā esot atcelta karaļa 
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Polijas karaļa Vladislava IV parakstītā vienošanās par Kurzemes hercogistes jūras 
muitas iekasēšanu. Viļņa 1639. gada 28. jūnijs. LVVA, 554. f., 1. apr., 

249. l., pirmā un pēdējā lp.
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jūras muita, hercogs izdeva paziņojumu par karaļa licentes pārtraukšanu 
Liepājā un Ventspilī, sākot ar 28. jūniju, kad beidzās līgumā paredzētie divi 
gadi.61 Taču jau pēc diviem mēnešiem pēc Vladislava prasības Frīdrihs lika 
atjaunot karaļa muitu abās ostās līdz turpmākajam rīkojumam.62 Hercogam 
nācās šādi rīkoties, jo, no vienas puses, Polijas karalis bija piedraudējis, ka 
nākotnē hercogam Jēkabam varētu rasties problēmas ar lēņa apstiprināšanu, 
bet, no otras – sarunas ar Vladislavu par muitu risināja arī nesen Brandenburgā 
varas grožus pārņēmušais jaunais kūrfirsts Frīdrihs Vilhelms, kam tāpat bija 
aktuāls jautājums par lēņa saņemšanu Prūsijā. Līdz ar to Frīdrihs vēlējās 
nogaidīt šo sarunu iznākumu un, nosūtot Johanu Villmanu uz kārtējo 
seimu, pavēlēja izteikt lūgumu par muitas likvidāciju, bet nenorunāt neko 
konkrētu šajā jautājumā. Varšavā J.  Villmans pārrunāja muitu problēmu ar 
kancleru G. Osolinski, kurš apgalvoja, ka karalis esot labvēlīgi uzņēmis muitas 
atjaunošanu, bet viņam un visai Polijai–Lietuvai esot svarīgi iemesli, kādēļ 
muitu pagaidām nevarot atcelt, un aicināja pilnvarot kādu pārstāvi sarunām 
nākamā seima laikā.63 Tikmēr arī Kurzemē radās konflikts muitas sakarā, 
jo licentes rakstveži Liepājā un Ventspilī neizmaksāja hercogam pienākošos 
naudas summu pat pēc pieprasījuma, par ko liecina hercoga kameras 
rakstveža Fīlipa Jakoba Šneidera (Schneider) iesniegums pirmās instances 
tiesā Kuldīgā 1641.  gada 3.  decembrī.64 Interesanti, ka tobrīd karaļa muitas 
nodevas ievācēji jeb licentes rakstveži bija dzimuši kurzemnieki un radinieki. 
Ventspilī šo amatu pildīja ilggadējā birģermeistara Jakoba Jaspersa (Jaspers) 
dēls Tillmans Jasperss, kurš vēlāk pats kļuva par Ventspils birģermeistaru, 
bet Jakoba Jaspersa svainis Ārents Neištats (Newstatt, Neustadt) sākotnēji bija 
krodzinieks un pilsētas rakstvedis Ventspilī, bet ap 1638.  gadu pārcēlās uz 
Liepāju, kur kļuva par tirgotāju un licentes pārzini. Iespējams, tieši apstāklis, 
ka abi licentes rakstveži vienlaikus bija arī hercoga pavalstnieki, lika risināt 
finanšu lietas vispirms vietējā tiesā.

Pēc Prūsijas lēņa saņemšanas Varšavā 1641. gada oktobrī Brandenburgas 
kūrfirsts Frīdrihs Vilhelms drīz vien akceptēja jauna muitas līguma noslēgšanu 
ar Polijas karali. Vienošanās tika parakstīta 1641. gada 5. decembrī. Saskaņā 
ar šo līgumu kūrfirsts piekrita karaļa muitai jeb paaugstinātai nodevai saskaņā 
ar līdzšinējo preču vērtības taksi Prūsijas ostās vēl uz trim gadiem, taču 
tās ieņemšana pilnībā pārgāja kūrfirsta rokās. Par to Frīdrihs Vilhelms bija 
gatavs maksāt Polijai ik gadu 75 000 florīnu.65 Hercogs Frīdrihs, 1641. gada 
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beigās kārtējo reizi nosūtot uz Poliju Johanu Villmanu, pavēlēja vēlreiz 
atgādināt par Viļņas līguma notikumiem un pārrunāt ar kancleru Georgu 
Osolinski ostu nodošanu atpakaļ hercogam, uzsverot to niecīgo ienesīgumu 
un lielo ļaunumu, ko licente nodara vietējiem iedzīvotājiem.66 Par atbildi 
1642. gada februārī uz Kurzemi tika nosūtīts karaļa Vladislava aicinājums vēl 
līdz navigācijas sākumam norīkot kādu pārstāvi sarunām, lai varētu noslēgt 
jaunu līgumu, kā tas izdarīts ar kūrfirstu. Pretējā gadījumā muitas iekasēšana 
notikšot tāpat kā iepriekš.67 Taču karaļa vēstule pārāk ilgi bija nogulējusi pie 
kanclera un Kurzemē saņemta tikai marta vidū. Tādēļ hercogs izvēlējās nesūtīt 
kādu citu personu, bet atkal pilnvaroja sarunām J. Villmanu, kurš joprojām 
atradās Varšavā. Arī Kurzemē jautājuma apspriešana bija prasījusi zināmu 
laiku, un jaunu instrukciju Frīdrihs G.  Villmanam parakstīja tikai 7. aprīlī. 
Tajā hercogs lika vēlreiz mēģināt atrunāt karali no muitas nodevas, izmantojot 
seno argumentāciju par zemo ienesību un ērtu ostu trūkumu, kā arī atsaukties 
uz kūrfirsta līgumu, kurš formāli bija atguvis savas ostas. Sliktākajā gadījumā 
aģentam bija jāpiedāvā karalim atpirkt licentes ņemšanu, kas varētu turpināties 
vēl trīs gadus, par vienreizēju samaksu 10 000 līdz 15 000 florīnu apmērā.68 
Sarunas Polijā noritēja visai sarežģīti, jo Spīringi centās ietekmēt karali atstāt 
Kurzemes ostas viņu pārvaldībā, apgalvojot, ka hercoga piedāvātā summa 
esot pārāk zema un ka muita varot ienest vismaz 12 000 florīnu gadā, ja vien 
tirgotāji nekrāptos, deklarējot savas preces kā hercogam piederošas un tātad 
nemuitojamas.69 Beidzot 1642. gada 1. jūlijā tika parakstīta jauna vienošanās, 
kurā Vladislavs deklarēja, ka nodod hercogam Frīdriham licentes iekasēšanu 
uz trim gadiem līdz 1645. gada Jāņiem pēc Pillavā un Mēmelē esošiem tarifiem 
un lieluma, t. i., joprojām 4 %, bet hercogs no savas puses apņēmās izmaksāt 
karalim ik gadu 2000 dālderu jeb 6000 florīnu, kas kopsummā veidoja 18 000 
florīnu. Muitas iekasēšana bija atbrīvota no Spīringu uzraudzības, un pēc 
termiņa beigām Kurzemes jūras muitai bija jākļūst tādai, kāda tā bija pirms 
zviedru ienākšanas, ja vien nebūs pieņemti kādi jauni lēmumi šajā sakarā.70 

Lai gan informācija par panākto vienošanos Kurzemes hercogistē bija 
zināma jau drīz pēc tās noslēgšanas, publisks paziņojums sekoja tikai augusta 
otrajā pusē, kad Jelgavā bija atgriezies J.  Villmans, līdzi atvedot karaļa 
deklarācijas oriģinālu. Tikai nedēļu iepriekš hercogs Frīdrihs bija šķīries no 
šīs pasaules, tādēļ 1642. gada 23. augustā izmaiņas muitas ņemšanas kārtībā 
izsludināja jau hercogs Jēkabs. Tad arī hercogs Jēkabs darīja zināmu Grobiņas 
pilskungam Albrehtam Koškulam (Koschkull, arī Kosskul) un Ventspils 
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pilskungam M. fon Rolshauzenam, ka uz turpmākajiem trim gadiem pārņem 
licentes ieņemšanu, bet atstāj amatos līdzšinējos rakstvežus. Abiem licentes 
rakstvežiem hercogs deva pavēli turpināt darbību, bet tagad to veikt hercoga, 
nevis karaļa vārdā.71 Līdzās rakstvežiem muitas ņemšanu Liepājā joprojām 
uzraudzīja krasta fogts, kamēr Ventspilī tolaik šādas amatpersonas nebija, bet 
piekrasti kopīgi kontrolēja Ventspils pilskungs un Sarkanmuižas pārvaldnieks. 
Bez tam licentes iekasēšanā piedalījās arī Sarkanmuižas rakstvedis, nereti 
aizstājot Tillmanu Jaspersu, sevišķi pēc 1643. gada, kad T. Jasperss tika ievēlēts 
pilsētas rātē. 

Kaut arī no apskatāmā laika nav saglabājies daudz materiālu, atsevišķi 
dokumenti ļauj ieskatīties muitas darbības ikdienā. Piemēram, 1644.  gada 
1. augustā Sarkanmuižas rakstvedis Vilhelms Grolls (Groll) iesniedza protestu 
Ventspils pilsētas tiesā sakarā ar to, ka tirgotāja Johana von Hīzerna (von 
Hüsern, arī Johannis van Huysseren) kuģinieks Hermans Jakobsens (Jacobssen) 
30. jūlija rītā bija ieradies Ventspils reidā un pieteicis licentes kamerā jeb 
kantorī (Licent-Cammer), ka vedot tikai balastu, bet vēlu vakarā devies prom 
bez kuģa vizitēšanas jeb revidēšanas. Kā paskaidroja V.  Grolls, tad tāda 
rīcība esot pretrunā ar karaļa un hercoga aprobēto licentes kārtību, un tādēļ 
vainīgajiem jānogādā kuģis atpakaļ uz Ventspili vai arī jāmaksā sods par labu 
hercoga kasei vismaz 10  000 florīnu apmērā. Paklausot aicinājumam, pēc 
piecām dienām tiesā ieradās J.  fon Hīzerns un H.  Jakobsens, lai apliecinātu 
savu nevainīgumu. Kapteinis liecināja, ka pēc ierašanās reidā esot pieteicies 
kantorī pie revidenta un aicinājis to ierasties kuģī, bet tas, ne vārda nebilstot, 
izgājis ārā un aizgājis prom. Tādēļ H. Jakobsens esot nodomājis, ka revidents 
devies uz viņa kuģi. Kapteinis pavadījis visu dienu pilsētā, bet vakarā īsi pirms 
pusnakts atgriezies uz kuģa nedaudz jautrā prātā, secinājis, ka revīzija jau ir 
notikusi, un aizzēģelējis prom. Tiesas priekšā H. Jakobsens apzvērēja, ka kopš 
izbraukšanas caur Zundu uz kuģa neesot bijis nekas cits kā tikai balasts.72 

Par licentes ienesīgumu varam spriest no rakstveža Ārenta Neišteta 
ziņojuma hercogam 1645.  gada decembrī, kurā viņš atzīmēja, ka šajā gadā 
Liepājā kopumā no licentes ieņēmumiem kasē bijuši 3668 1/3 dālderu jeb 11 005 
florīni, kas daļēji izmaksāti saskaņā ar hercoga rīkojumiem, bet 1100 dālderu 
nosūtīti uz Jelgavu.73 Diemžēl nav saprotams, vai tā bija visa licentes nauda vai 
arī runa bija tikai par hercogam pienācīgo 1 % licentes, kuru turpināja nodalīt 
arī pēc 1642. gada līguma stāšanās spēkā. 
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Ar paaugstināto muitas likmi hercogistes ostās bija neapmierināti gan 
tirgotāji, gan muižnieki. Jau 1645.  gada martā landtāgā deputāti pieprasīja, 
lai pēc Jāņiem, kad būs beidzies pēdējā līguma termiņš, licente tiktu atcelta 
pavisam, jo tās ņemšana esot pretrunā hercogistes pamatlikumiem. Arī her-
cogs Jēkabs interesējās pie Brandenburgas kūrfirsta, kāda ir situācija sarunās 
ar karali. Uz to Frīdrihs Vilhelms atbildēja, ka, iespējams, piekritīšot licentei 
savās ostās vēl uz trim gadiem, jo nauda nepieciešama cietokšņu un garni-
zonu uzturēšanai tajās, bet sarunas vēl notiekot.74 Jūlijā, kad hercogs Jēkabs 
ieradās Kēnigsbergā, lai noslēgtu laulības līgumu ar kūrfirsta māsu Luīzi 
Šarloti (1617–1676), viņš personīgi tikās ar kūrfirstu un cita starpā acīmredzot 
pārrunāja muitas jautājumu. Domājams, ka tagad attiecības starp Brandenbur-
gas kūrfirstu un Kurzemes hercogu kā nākamajiem radiniekiem bija kļuvušas 
tuvākas, nekā tās savulaik bija hercoga Frīdriha un kūrfirsta Georga Vilhelma 
starpā. Iespējams, ka kūrfirsta atbalsts veicināja to, ka 1645. gada 18. septembrī 
hercogs Jēkabs izdeva rīkojumu, ka jāpārtrauc karaļa licentes iekasēšana, palie-
kot pie “vecās parastās muitas” (alte gewöhnliche Zoll, arī uhralte geringe Zoll). 
Nav zināms, kādu termiņu Jēkabs bija noteicis rīkojuma stāšanai spēkā, bet, tā 
kā Liepājā rīkojums bija nonācis tikai 1646. gada 5. februārī,75 varam pieņemt, 
ka līdz 1645. gada beigām muita iekasēta pēc iepriekšējiem principiem. Taču 
1646. gada navigācija sākās ar lielām neskaidrībām muitas iekasēšanā, jo li-
centes rakstveži hercoga rīkojumu traktēja katrs citādi un katram bija savi 
jautājumi, cik un par ko tad īsti ņemt muitu. Tā Liepājas rakstvedis ziņoja, 
ka pārstājis iekasēt karaļa licenti un ņemot tikai “veco muitu”, taču nezi-
not, ko iesākt ar hercogam pienākošos licentes ceturtdaļu jeb 1 % nodevu.76  
Ventspils pilskungs Georgs Fišers (Vischer) ziņoja, ka rakstvedis pārtraucis 
iekasēt hercoga licentes daļu, taču ar veco hercoga muitu esot lielas 
neskaidrības, jo karaļa licentes laikos veco muitu iekasēja tikai no izejošajām 
precēm. Tādēļ G. Fišers jautāja, pēc kādiem principiem un takses ņemt node-
vu no ienākošām precēm.77 Minētie un daži citi dokumenti liecina, ka līdzās 
svešo varu ieviestajai muitai galvenajās Kurzemes ostās visu laiku pastāvēja 
arī iepriekšējā hercogu muitas nodeva, kuras lielums bija 1% no ievedamo 
un izvedamo preču vērtības. Tāpēc nav saprotams, kurā brīdī Ventspilī šo 
muitu attiecināja tikai uz izvedamajām precēm. Nav arī zināms, kādā veidā 
atrisināja šo problēmu, bet visdrīzāk Ventspilī muitu ieņēma pēc tiem pašiem 
tarifiem kā Liepājā. To apliecina arī, piemēram, Ventspils “Hercoga vecās  
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Ventspils muitas uzskaite par ienākušajiem kuģiem. 1649. gada aprīlis–maijs. 
Sākums. LVVA, 554. f., 1. apr., 2526.a l., 2. lp. 
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Ventspils jūras muitas ieņēmumi no ienākošajiem un izejošajiem kuģiem. 1649. gada 
aprīlis–maijs. LVVA, 554. f., 1. apr., 2526.a l., 6. lp.
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Hercoga Jēkaba izdotais jūras muitas nolikums Ventspilij. 1651. gads. Sākums. 
LVVA, 554. f., 1. apr., 266. l., 53. lp. 

muitas rēķins” par laiku no 1649. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam.78 Saskaņā ar 
to laikā no 18. līdz 25. aprīlim Ventspils ostu apmeklēja septiņi kuģi, no tiem 
četri bija no Amsterdamas, viens no Harlingenas un divi no Lībekas. No tiem 
trīs bija ieradušies tikai ar balastu un tiem muita nebija jāmaksā, pārējie bija 
atveduši preces vietējiem tirgotājiem. Divi no balasta kuģiem nemaksāja neko 
arī aizbraucot, jo plānoja uzņemt kravu Lielirbes piekrastē, no kurienes tiem 
būtu jāiegriežas Ventspilī vai Liepājā, lai tad samaksātu pienācīgo nodevu. 
Atlikušie tika iekrauti Ventspilī un devās prom laikā no 25. aprīļa līdz 15. mai-
jam. Kopumā minētie septiņi kuģi bija ienesuši muitā 920 florīnu 5,5 grašus, 
un nodeva tika maksāta arī no ievestajām precēm. Minēto summu rakstvedis 
nodeva krasta fogtam Martinam Pālam (Pahl), kurš ieradās 1649. gada jūnija 
sākumā un bija pirmais kopš 16. gs. beigām zināmais Ventspils krasta fogts. 

Līdz ar krasta fogta iecelšanu Ventspilī hercogs Jēkabs acīmredzot vēlējās 
pēc iespējas unificēt muitas iekasēšanas organizāciju, pielīdzinot Ventspili 
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Liepājai, kur krasta fogts izsenis aizsargāja hercoga intereses. 1649.  gada 
oktobrī Jēkabs izdeva atsevišķu rīkojumu Ventspils krasta fogtam, kurā bija 
norādīts, ka turpmāk muitošanas gaitā jebkuram kuģiniekam, kas ieradies 
Ventspilī, jāuzrāda krasta fogtam iepriekš Zundā vai citā vietā sastādīts oficiāls 
preču saraksts (Rolle) un kuģa pase, pēc tam krasta fogtam jāiekasē licente, 
t. i., muita. Tāpat krasta fogtam bija jāpārbauda ikviena laiva, kas devās ar 
precēm no ostas uz reidā stāvošu kuģi, bet, ja laiva aizbrauca bez atļaujas, tā 
bija jākonfiscē.79 Līdz ar to muitas priekšgalā kā Ventspilī, tā arī Liepājā atradās 
krasta fogts. Tomēr, lai ieviestu lielāku kārtību un standartizāciju, hercogs 
Jēkabs 1651. gadā izdeva jaunus muitas noteikumus. Līdz šim historiogrāfijā 
bija pazīstams vienīgi Liepājai izdotais nolikums.80 Taču raksta autorei izdevies 
noskaidrot, ka šādu nolikumu tad pat saņēma arī Ventspils. LVVA saglabājies 
Ventspils muitas nolikuma fragments bez beigām, kura sākums ir pilnīgi iden-
tisks Liepājas 1651. gada 8. maija nolikumam.81 Vienīgā atšķirība starp abiem 
ir teritorijas norāde, no kurienes kuģiem bija jāpiesakās Liepājas vai Vents-
pils krasta fogtijā. Pirmajā abu nolikumu punktā tika noteikts, ka jebkuram 
kuģiniekam vai tirgotājam, kas ierodas vai dodas prom pa jūru ar precēm vai 
tikai ar balastu, bija jāpiesakās attiecīgā krasta fogtijā 12 stundu laikā, pretējā 
gadījumā draudēja 20 dālderu liels sods. Preces bija jāmuito neatkarīgi no tā, 
vai tās vestas ar kuģi vai ar liellaivu. Ventspilī bija jāpiesakās tiem, kas izlādēja 
vai uzņēma kravas piekrastē starp Ventspili un Kolku un tālāk līča rajonā, bet 
Liepājā tiem, kas izmantoja hercogistei piederošo Baltijas jūras piekrasti līdz 
Ventspilij. Kopumā Liepājas nolikums saturēja 21 punktu, bet no Ventspils 
saglabājusies loksne ar 12 punktiem. Taču, kā jau minēts, atšķirību starp abiem 
nolikumiem tikpat kā nav. Līdz ar to var konstatēt, ka ar šo muitas nolikumu 
izdošanu hercogistē bija izveidota vienota jūras muitas iekasēšanas sistēma, kas 
galvenos vilcienos saglabājās arī turpmāk. Jāpiezīmē arī, ka šajā laikā no do-
kumentiem izzuda “vecās hercoga muitas” apzīmējums, aizstājot to vienkārši 
ar “muitu” (Zoll), bet nereti kā sinonīmu lietoja arī licentes nosaukumu. Tās 
lielums joprojām palika 1 % apmērā. 

*

Jūras muita bija viena no Kurzemes hercogu regālijām, taču tās iekasēšanu 
atsevišķos periodos būtiski ietekmēja dažādi politiskie apstākļi. Grobiņas 
pilsnovada piederība Prūsijas hercogistei ilgus gadus liedza Kurzemes  
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ATSAUCES UN PIEZĪMES

1 Kā nozīmīgākos Ventspilij veltītos darbus jāmin: Siegler, K. Aufstieg und Niedergang des 
Handelsplatzes Windau im 17. Jahrhundert. In: Das Herzogtum Kurland, 1561–1795. 
Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. Bd. 2. Hrsg. von E. Oberländer. Lüneburg, 2001. S. 197–
238; Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18. gadsimta protokoli. Valdas Kvaskovas zinātniskajā 
redakcijā. Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2003; Štrumpfa, I. Ventspils grāmata. Vents-
pils, 2017. 

2 No jaunākajiem Liepājai veltītajiem darbiem var atzīmēt: Lux, M. Ein “kurländisches Ge-
nua”? Der Handelsplatz Libau unter den Kettler-Herzögen. In: Das Herzogtum Kurland, 
1561–1795, S. 147–196; Kriķis, J. Liepāja. Osta gadsimtu griežos. Rīga: Jumava, 2019. 

3 Lukss, M. Liepājas muitas un tirdzniecības likumi hercogu Ketleru valdīšanas laikā. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls. 1997. Nr. 3. 68.–86. lpp. 

4 Lai iegūtu līdzekļus cīņai pret maskaviešiem Livonijas karā (1558.–1582. g.), Livonijas or-
denis 1560. gadā Grobiņas pilsnovadu bija ieķīlājis Prūsijas hercogam par 50 000 guldeņu 
jeb florīnu. 

5 Prūsijas hercogisti 1525. gadā nodibināja Vācu ordeņa lielmestrs Albrehts fon Hoencollerns 
(Hohenzollern; 1490–1568), pārejot luterticībā un nododot Prūsiju Polijas–Lietuvas karalim 
lēnī. Viņa dēls Albrehts Frīdrihs (1553–1618) tika atzīts par garīgi slimu, tādēļ 1577. gadā 
Polijas karalis hercogistes pārvaldi nodeva hercoga tuvākajam radiniekam Brandenburgas–

hercogiem izmantot muitas ieņēmumus Liepājā. Situācija mainījās 1609. gadā, 
kad novads atgriezās Kurzemes hercogistes sastāvā. Vienlaikus Baltijas jūras 
tirdzniecībai traucēja poļu un zviedru cīņas par savu valdījumu paplašināšanu 
un kundzību Baltijas jūrā. Tā rezultātā 17. gs. otrajā trešdaļā Kurzemes her-
cogistes jūras muita kļuva arī par starptautiskās politikas jautājumu un her-
cogu diplomātisko centienu neatņemamu sastāvdaļu. Aplūkojot kopumā 
muitas politiku Kurzemes ostās 17. gs. otrajā trešdaļā, varam skaidri saskatīt 
atšķirīgu pieeju šim jautājumam no Kurzemes hercogu un kaimiņu lielvaru 
puses. Polija un Zviedrija jūras muitas uzlikšanā vispirmām kārtām saskatīja 
finansiālu līdzekli politisko ambīciju realizēšanai, nedomājot par ietekmi uz 
reģiona ekonomisko attīstību. Par to liecina biežās svārstības muitas darbības 
apstākļos, kad relatīvi īsā laika posmā no 1630. līdz 1646.  gadam licentes 
tarifi mainījās vairākas reizes, bet muitas nodevu iekasēšanā bija vērojamas 
neskaitāmas patvarības. Kurzemes hercogi uzskatīja, ka muitas pazemināšana 
varētu kļūt par stimulu Kurzemes tirdzniecības attīstībai, kas likumsakarīgi 
nestu arī lielākus ienākumus hercoga kasei. Tāpēc ir saprotama hercoga 
Jēkaba vēlme sakārtot un unificēt jūras muitas darbības organizāciju, ko viņš 
centās panākt ar 1651. gada maijā izdotajiem muitas nolikumiem Liepājai un 
Ventspilij. 
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pretrunās. 
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1100. f., 13. apr., 719. l., I sēj., 157. lp.

16 GStA, XX HA, HBA Abt. D, Kaste 700 c, b. p. 
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un Zemgales hercogiste. Latvija un latvieši. 2.  sēj. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 
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such einer Geschichte Danzigs. Bd. 2. Königsberg, 1790. S. 470–485.
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53 Brandenburgas kūrfirsta padomnieka K. Vintera vēstule J.  Villmanam. Kēnigsbergā 
1638.  gada 10. septembrī; J. Villmana vēstule hercogam Frīdriham. Zvārdē 1638.  gada  
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60 Karaļa Vladislava IV raksts Aertam un Dīriham Spīringiem. Varšavā 1639. gada 23. decembrī. 
LVVA, 554. f., 1. apr., 129. l., 21. lp. 
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Mārīte Jakovļeva

ZUR FRAGE DES SEEZOLLS IM HERZOGTUM 
KURLAND, 1561–1651

Das Recht, den Seezoll zu erheben, gehörte zu den Regalien oder 
Monopolrechten der Herzöge von Kurland. Nach der Begründung des 
Herzogtums Kurland 1561/1562 verfügte der Herzog von Kurland nur über 
einen offiziellen Hafen, und zwar Windau/ Ventspils. In der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts begann auch eine rege Entwicklung des Hafens zu Libau/ 
Liepāja, jedoch befand sich dieser kurlädische Hafen bis 1609 in den Händen 
der Herrscher von Preußen. Auf die preußische Regierungszeit ist auch die 
erste bisher bekannte Seezollordnung zurückzuführen, die am 26. Mai 1579 
von Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach erlassen wurde.

Nachdem das Herzogtum Kurland das Gebiet Grobin/ Grobiņa und somit 
auch Libau zurückgewonnen hatte, wurde vermutlich in den beiden wichtigs-
ten Häfen des Herzogtums auch der Seezoll erhoben. Obwohl keine genauen 
Daten über die Höhe dieses Zolls bekannt sind, ist zu vermuten, dass diese 
nicht mehr als 1–1,5 % vom Wert der Waaren ausmachte. Außerdem gab es an 
der kurländischen Küste etliche Orte, an denen Schiffe geladen wurden, – die 
sog. Kleinhäfen, deren Bestehen durch Riga aktiv bekämpft wurde. Laut des 
1615 geschlossenen Vertrags zwischen Riga und Kurland wurden die Häfen 
von Windau und Libau als die einzigen offiziellen Häfen des Herzogtums 
anerkannt; die übrigen galten als “verboten”.

Ein großer Schaden wurde dem kurländisch-herzoglichen Seehandel durch 
den polnisch-schwedischen Krieg (1600–1629) zugefügt. Während dieses 
Krieges wurden von der schwedischen Armee nicht nur direkte militärische 
Angriffe auf Kurland unternommen; Schweden versuchten auch, den Seever-
kehr des Herzogums Kurlan zu blokieren. Infole des Krieges geriet fast das 
ganze östliche Küstengebiet der Ostsee unter Kontrolle von Schweden. Auch 
sah sich das Herzogtum Kurland gezwungen, den Schweden die Erhebung 
von einem  zusätzlichen Seezoll (die Licent), dessen Höhe laut dem Vertrag 
von 1630 5,5 % war, in seinen Häfen zu genehmigen. In der Tat aber wurden 
die Tarife durch die schwedischen Zollbeamten wilkürlich erhöht. Insgesamt 
beliefen sich bis Ende 1635 die schwedischen Zolleinnahmen aus Libau und 
Windau auf auf eine Summe von 81, 5 Tausend Thaler.
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Nach Beendigung des Waffenstillstandes von Altmark, bemühte sich König 
Wladislw IV von Polen-Litauen um die Licenteinnahmen aus Kurland, da er 
Mittel für den geplanten Ausbau der polnischen Flotte brauchte.

Zunächst gelang es Herzog Friedrich, das Recht zur Erhebung der Li-
cent für zwei Jahre (1637–1639) abzukaufen und ihre Höhe auf 3,5 % 
zu reduzieren. In den folgenden Jahren aber versuchte der König, eine 
einheitliche Politik im Blick auf die Seezoll-Erhebung in beiden polnisch-
litauischen Lehnsherzogtümern – Preußen und Kurland – einzuführen. 
Der Herzog von Kurland sah sich genötigt, dieselben Bedingungen, die der 
Kurfürst von Brandenburg für Preußen festgelegt hatte, zu akzeptieren. Infoge 
dessen wurde die polnische Licent bis zu 4% gesteiget, jedoch kam 1% davon 
dem Herzog zu. Diese vom König von Polen festgelegte Licentordnung war im 
Herzogtum Kurland bis 1646 gültig. Gleichzeitig befassten sich in dieser Zeit 
die Diplomaten der betreffenden Staaten aktiv mit der Frage des Seezolls, die 
einen wichtigen Aspekt in der regionalen internationalen Politik stellte.

Im Unterschied zu Polen und Schweden, welche die Seezoll-Einnahmen 
vorwiegend als eine Quelle zur Finanzierung ihrer politischen Anmaßungen 
betrachteten, war Hezog Jakob bestrebt, durch seine Zollpolitik den Handel 
des Herzogtums zu fördern. Nachdem er die Seezoll-Erhebung völlig unter 
seine Kontrolle gebracht hatte, reduzierte er die Licent bis zu 1–1,5%; auch 
versuchte er, die Tätigkeit der beiden wichtigsten Häfen zu regeln. Zu diesem 
Zweck erließ er im Mai 1651 eine Zollordnung nicht nur für Libau, sondern 
auch für Windau. Bisher war die Windauer Zollordnung nicht bekannt. Die 
neusten Recherchen lassen erkennen, dass der Herzog um die Vereinheitli-
chung der Zollerhebungen in beiden Häfen bemüht war.

Schlüsselwörter: Herzogtum Kurland und Semgallen, Seezoll, Licent, 
Königszoll, Zollordnung, Strandvogt, Schlossgebiet Grobin, Hafen Windau, 
Hafen Libau.
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