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jaunjelgava 17. un 18. gadsimtā
Raksta mērķis ir atainot jaunjelgavas jeb – kā to sākotnēji sauca – jaunpilsētiņas (Neues Städtlein) 
dibināšanu ap 1590. gadu un atjaunošanu 1646./47. gadā ar nosaukumu Frīdrihštate (Friedrichstadt), 
balstoties uz latvijas nacionālā arhīva latvijas valsts vēstures arhīva dokumentiem, kā arī 
analizēt Frīdrihštatei 1647. gadā piešķirtās pilsētas tiesības un policijas jeb kārtības nolikumu. 
sniegts ieskats arī pilsētas pārvaldes un sociālās sfēras attīstībā 17. gad-simta 2. pusē un 18. 
gadsimtā, kā arī tuvāk aplūkoti 1762. gada pilsētas kārtības noteikumi. atsevišķās nodaļās runāts 
par 17. gadsimta pilsētas plāniem, baznīcas un skolas vēsturi, kā arī dots iedzīvotāju skaita un 
sastāva raksturojums. 
Atslēgvārdi: jaunjelgava, Kurzemes un Zemgales hercogiste, hercogs Frīdrihs, hercogiene 
elizabete magdalēna, pilsētu vēsture, vēsturiskie pilsētu plāni, pilsētu policiju jeb kārtības 
nolikumi.

jaunjelgavas pilsētas vēsture īsumā ieskicēta dažādos uzziņu literatūras 
izdevumos un pētījumos par latvijas pilsētām. 13. gadsimtā netālu no 
tagadējās jaunjelgavas atradusies sēļu pils, ko nopostījuši krustneši, bet  
15. gadsimta vidū, lai apietu daugavas krāces, te izveidojusies preču 
pārkraušanas vieta un muiža, kas nosaukta senā pilskalna vārdā par sēreni. 
Pēc vācu ordeņvalsts sabrukuma un Kurzemes un Zemgales hercogistes 
nodibināšanas 1561. gadā hercogs gothards Ketlers (1561–1587)1 šo vietu – upes 
ostu – 1567. gadā nosaucis par jaunpilsētu jeb neištati (Neustadt), bet viņa 
dēls hercogs Frīdrihs (1587–1642) miestam, kas bija izveidojies uz hercogam 
piederošās sērenes muižas zemes, 1590. gadā piešķīris “tirgus tiesības” 
(Marktrecht). vairākkārt literatūrā arī minēts, ka pilsētas tiesības jaunpilsētiņai 
piešķirtas 1630. gadā un tā pārsaukta par jauno mītavu (Neu-Mitau) jeb 
jaunjelgavu.2 taču arhīva dokumentos apstiprinājumu šim apgalvojumam 
līdz šim nav izdevies atrast. iespējams, hercogam Frīdriham tāda iecere bijusi, 
jo 1621. gadā viņš piešķīris pilsētas tiesības arī sēlpilij,3 taču poļu–zviedru kara 
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(1600–1635) dēļ pilsētu attīstība šajā reģionā nebija iespējama. Publikācijās, 
protams, minēts arī fakts par karā nopostītās jaunpilsētiņas atjaunošanu 
1646./47. gadā, taču tajās maz atspoguļota šā nozīmīgā pasākuma priekšvēsture 
un norise vairāku gadu garumā. lai tuvāk iepazītu un analizētu procesu, 
kura rezultātā radās un izauga pilsēta daugavas krastā, ko šodien saucam par 
jaunjelgavu, pievērsīsimies arhīva dokumentiem.

jaunpilsētiņas dibināšana un nopostīšana

Kādā ap 1646./47. gadu rakstītā piezīmē pie 1600. gada jaunpilsētiņas 
gruntsgabalu īpašnieku saraksta kopijas minēts, ka pilsētiņa dibināta “aptuveni 
pirms 60 gadiem”. lai gan vēsturnieks Konstantīns metigs (Mettig) raksta, ka 
dokumentos jaunpilsētiņa pirmo reizi minēta 1601. gadā “kāda poļu ceļotāja 
piezīmēs”,4 latvijas nacionālā arhīva latvijas valsts vēstures arhīvā (turpmāk – 
lvva) atrodami vairāki dokumenti, kas apliecina pilsētiņas pastāvēšanu jau 
16. gadsimta 90. gados. senākais šobrīd zināmais dokuments, kurā minēta  
“jaunpilsētiņa sērene” (jaunpilsētiņa sērene” (das Newe Städtlein Sehren), datēts ar 1593. gada 15. sep-
tembri.5 tas ir kādas mājas pirkšanas un pārdošanas līgums par 250 mārku 
lielu summu. līgums noslēgts sērenes muižā starp ratnieku johanesu Štrauhu 
(Strauch) un mihaelu melleru (Möller), bet par lieciniekiem pieaicināti muižas 
ierēdņi.6 atšķirībā no šā dokumenta māju pirkšanas un pārdošanas līgumi, 
kas sastādīti pēc 1593. gada, rāda, ka jaunpilsētiņā izveidota sava pašpārvalde 
– iecelts tiesas fogts un rātskungi. Šis fakts liecina, ka jaunpilsētiņai šajā laikā 
jau piešķirtas zināmas tiesības, tostarp zemākā tiesvedība. 1595. gada 10. 
jūlijā jaunpilsētiņā noslēgto līgumu stiklinieka vilhelma lēmana (Lehmann) 
un Bangelofa Reinikes (Reinicke) starpā sastādījušas hercoga ieceltas personas 
“tiesas spriešanai šajā hercoga jaunpilsētiņā pie daugavas” – �anss vehterstiesas spriešanai šajā hercoga jaunpilsētiņā pie daugavas” – �anss vehters 
(Wechter) un mihaels mellers (Möller).7 1596. gada 15. maijā sastādītajā mājas 
pirkšanas un pārdošanas līgumā kā hercoga ieceltas amatpersonas minēts 
tiesas fogts urbans andrea (Andreae), �anss vehters un �ermanis Fasbinders 
(Fassbinder). abas pēdējās minētās personas neapšaubāmi bija rātskungu statusā, 
jo Kurzemes un Zemgales pilsētās tiesu sprieda fogts kopā ar rātskungiem. 
trešais šajā dokumentā minētais “tiesas loceklis”, resp. rātskungs, bija mājas“tiesas loceklis”, resp. rātskungs, bija mājastiesas loceklis”, resp. rātskungs, bija mājas 
pircējs mihaels mellers.8 Cits, 1596. gada 26. maijā sastādīts līgums rāda, ka 
rātes sastāvs visumā nav mainījies, vienīgi �. Fasbindera vietā nācis johans 
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mezekovs (Mesekow).9 lvva saglabājušies vēl vairāki citi māju pirkšanas un 
pārdošanas līgumi par laiku līdz poļu–zviedru kara sākumam 1600. gadā. 
visus šos līgumus sastādījuši un apstiprinājuši jaunpilsētiņas tiesas fogts 
u. andrea un rātskungi �. vehters, m. mellers un j. mezekovs.10 arī 1596. 
gada sērenes baznīcas vizitācijas protokolā runāts par pilsoņiem jeb birģeriem, 
kuri no katra apbūvētā gruntsgabala maksā mācītāja un skolotāja uzturēšanai 
divas mārkas. turklāt baznīcas solu sarakstā minēts arī “rātes sols”.“rātes sols”.rātes sols”.11 

Poļu–zviedru karā pilsētiņa stipri cietusi, ko apliecina vairāki šā laika māju 
pirkšanas un pārdošanas līgumi. Piemēram, 1618. gadā skroderis Kristofs 
Kursels (Kursel) pārdevis savu gruntsgabalu “ar ļoti sapostīto namiņu” tikai“ar ļoti sapostīto namiņu” tikaiar ļoti sapostīto namiņu” tikai 
par 45 mārkām.12 vēl lielākus zaudējumus pilsētiņa piedzīvojusi 1621. gadā, 
kad hercogistē ienāca zviedri, kā arī 1625. gadā, pēc tam kad Zviedrijas karalis 
gustavs ādolfs ar savu karaspēku 18./28. jūnijā bija ieņēmis sēlpils pili. netiešs 
apstiprinājums tam ir gruntsgabalu pirkšanas un pārdošanas līgumi, kas 
saglabājušies no 1626. līdz 1638. gadam. atšķirībā no pirmskara laika tie slēgti 
nevis jaunpilsētiņā, bet sērenes muižā. Šajā laikā, šķiet, sabrukusi arī pilsētiņas 
pārvaldes sistēma, jo līgumi vairs nav slēgti tiesas fogta un rātskungu vārdā, 
bet gan tieši – pircēja un pārdevēja starpā.13

Ceļā uz jaunpilsētiņas atjaunošanu

sākot ar 1638. gadu, gruntsgabalu pircēji un pārdevēji savas juridiskās 
saistības atkal sāka noformēt jaunpilsētiņā,14 un tas varētu liecināt par 
situācijas uzlabošanos. 17. gadsimta 40. gadu sākumā, kā varam spriest no 
nedaudzajiem dokumentiem, kas saglabājušies līdz mūsu dienām, vairākas 
personas apmetušās uz dzīvi jaunpilsētiņā vai arī vēlējušās to darīt un lūgušas 
hercoga Frīdriha sievu hercogieni elizabeti magdalēnu (1600–1649) piešķirt 
viņiem gruntsgabalus. iemesls tam bija hercogienes nodoms atjaunot karā 
nopostīto miestu un piešķirt tam pilsētas tiesības.

senākais zināmais dokuments, kas atklāj šos elizabetes magdalēnas 
plānus, iespējams, pēc pašu jaunpilsētiņas iedzīvotāju iniciatīvas, ir viņu vēstule 
hercogienei 1643. gada 3./13. aprīlī. lai arī agrākās tiesības un privilēģijas 
līdz ar pilsētiņas nopostīšanu bija zudušas, iedzīvotāji sevi joprojām dēvēja 
par “birģeriem”. viņi, kā rakstīts vēstulē, “atkārtoti” lūdza hercogieni turēt“birģeriem”. viņi, kā rakstīts vēstulē, “atkārtoti” lūdza hercogieni turētbirģeriem”. viņi, kā rakstīts vēstulē, “atkārtoti” lūdza hercogieni turēt“atkārtoti” lūdza hercogieni turētatkārtoti” lūdza hercogieni turēt 
savu solījumu un turpināt “dievam tīkamo darbu”, proti, atjaunot pilsētiņu,“dievam tīkamo darbu”, proti, atjaunot pilsētiņu,dievam tīkamo darbu”, proti, atjaunot pilsētiņu, 
bet visupirms iecelt no birģeru vidus “saprātīgus tiesnešus, lai novērstu visas“saprātīgus tiesnešus, lai novērstu visassaprātīgus tiesnešus, lai novērstu visas 
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nelaimes, pārgalvības un vardarbības”. �ercogienei arī izteikts lūgums atsūtīt 
komisiju, lai iedibinātu kārtību “tagadējo nedaudzo birģeru vidū” un katram“tagadējo nedaudzo birģeru vidū” un katramtagadējo nedaudzo birģeru vidū” un katram 
ierādītu gruntsgabalu, novēršot ķildas, kas itin bieži rodoties īpašumtiesību 
dēļ. Birģeri arī pauda pārliecību, ka pēc šo jautājumu atrisināšanas pilsētā uz 
dzīvi apmetīsies aizvien vairāk jaunu iemītnieku.15 �ercogiene pēc dažām 
dienām – 1643. gada 16./26. aprīlī – atbildēja, ka izveidos komisiju un vasarā 
to nosūtīs uz jaunpilsētiņu “kārtības iedibināšanai”.“kārtības iedibināšanai”.kārtības iedibināšanai”.16 

1643. gada 31. augustā/10. septembrī izsludināts elizabetes magdalēnas 
dekrēts par savu padomnieku nosūtīšanu uz sēreni 7./17. oktobrī, lai pilsētiņā 
atjaunotu likumību un kārtību. tādēļ visi jaunpilsētiņas iedzīvotāji, kā arī tie, 
kuriem būtu tiesības atgūt īpašumus, bija aicināti ierasties pilsētiņā personīgi 
vai atsūtīt savus pilnvarotos un iesniegt hercogienes komisijai īpašumtiesības 
apstiprinošus dokumentus. Bija paredzēts arī pārspriest policijas noteikumus17 
jeb pilsētas tiesības, ko hercogiene bija solījusi piešķirt jaunpilsētiņai.18 
Komisija uzsāka darbu 19. oktobrī, izvērtējot birģeru iesniegtos pirkšanas un 
pārdošanas, dāvinājumu un mantojumu dokumentus. Īpašumtiesības atjaunot 
lūdza 38 personas, turklāt jāatzīmē, ka vienai personai dažkārt piederēja divi 
vai pat vairāki gruntsgabali, piemēram, georgam lefholdam (Lefhold) četri, 
bet georgam melleram pat 10 gruntsgabali.19

uzzinājuši par hercogienes nodomu atjaunot jaunpilsētiņu un piešķirt tai 
pilsētas tiesības, tās iedzīvotāji vairākkārt sūtīja elizabetei magdalēnai savus 
lūgumus un priekšlikumus. saglabājušies divi nedatēti ziņojumi hercogienei, 
domājams, rakstīti 17. gadsimta 40. gadu pirmajā pusē. vienā no tiem, kas 
sastāv no septiņiem punktiem, jaunpilsētiņas topošie birģeri galvenokārt lūdza 
novērst nekārtības, kas saistījās ar muižniekiem piederošajiem krogiem un 
latviešu zemnieku saimniecisko darbību pilsētā. viņi pieprasīja, lai zemniekiem 
ar likumu aizliegtu nodarboties ar tirdzniecību un alus brūvēšanu, kā arī 
izmantot pilsētnieku zemes un pļavas. Birģeri pat pieprasīja padzīt zemniekus 
no pilsētas, lai viņu vietā varētu apmesties “kārtīgi vācu tautības cilvēki”.“kārtīgi vācu tautības cilvēki”.kārtīgi vācu tautības cilvēki”. 
Pilsētnieki sūdzējās, ka Rīgas un lietuviešu uzpircēji “nekaunīgi darbojas“nekaunīgi darbojasnekaunīgi darbojas 
zemnieku vidū” un produkti tādējādi nenonāk pilsētā, un lūdza šādu praksi 
aizliegt ar landtāga lēmumu. noslēgumā jaunpilsētiņas iedzīvotāji izteica 
prasību, lai visi alus brūvētāji un tirgotāji lietotu vienādu tilpuma mēru – Rīgas 
stopu.20 

otrs jaunpilsētiņas birģeru lūgumraksts sastāvēja no 18 paragrāfiem, 
un viņi lūdza tos respektēt, izstrādājot jaunos pilsētas kārtības noteikumus. 
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dažas no prasībām neatšķīrās no iepriekš formulētajām, proti, par muižnieku 
krogiem, alus brūvēšanu un pārdošanu, kā arī par uzpircēju pārkāpumiem, 
ar piebildi, ka “tādi līdz šim bijuši gan no vācu, gan nevācu, gan rīdzinieku“tādi līdz šim bijuši gan no vācu, gan nevācu, gan rīdziniekutādi līdz šim bijuši gan no vācu, gan nevācu, gan rīdzinieku 
puses”. 

vairāki lūgumraksta punkti attiecās uz pilsētas un gruntsgabalu robežu 
pārmērīšanu, birģeri arī lūdza izgatavot pilsētas robežu plānu. attiecībā uz 
gruntsgabalu, māju un zemju pārdošanu viņi prasīja noteikt tādu pašu kārtību, 
kādu paredz jelgavas kārtības noteikumi. Birģeri arī sūdzējās, ka gruntsgabali, 
kas izdalīti agrākos laikos, esot ļoti mazi, tā ka tur nepietiekot vietas mājai, 
krogam, pirtij, stallim utt. viņi jau agrākos laikos esot lūguši hercogu viņu 
īpašumus paplašināt, piešķirot katram birģerim vairākus gruntsgabalus, un 
tas arī apsolīts, taču vēlāk nolemts trīs gruntsgabalu vietā katram piešķirt 
tikai divus. 

jaunpilsētiņas iedzīvotāji arī prasīja izstrādāt amatniecības nolikumu un 
izcenojumus, tāpat noteikumus par ielu, ceļu un laipu uzturēšanu kārtībā. 
Īpaša vērība, pēc birģeru domām, būtu jāpievērš ugunsdrošībai pilsētā. 
jaunpilsētiņas iedzīvotāju interese par visas hercogistes likteņiem izpaudās 
prasībā atļaut algot “juridiski zinošus, mācītus vīrus”, kas pārstāvētu pilsētas“juridiski zinošus, mācītus vīrus”, kas pārstāvētu pilsētasjuridiski zinošus, mācītus vīrus”, kas pārstāvētu pilsētas 
intereses, ja tiktu turpinātas sarunas par Kurzemes statūtu jeb likumu 
revidēšanu, jo viņi paši esot “vienkārši un vientiesīgi ļaudis”.“vienkārši un vientiesīgi ļaudis”.vienkārši un vientiesīgi ļaudis”.21

1644. gada 1./11. jūnijā hercogiene elizabete magdalēna paziņoja, 
ka atkārtoti nolēmusi sūtīt uz sēreni komisiju pilsētiņas dibināšanas un 
gruntsgabalu piešķiršanas lietā.22 sērenes muižā komisija ieradās 1644. gada 
16./26. jūlijā. tās sastāvā bija vilhelms Rummels (Rummel) – hercogienes 
padomnieks un Kandavas pilskungs, johans vildemanis (Wildemann) – padom-
nieks un kancelejas direktors, joahims getekens (Götecken) – rentmeistars jeb 
hercogienes kases pārzinis un johaness andrea (Andreae) – hercogienes sekretārs 
un notārs. nākamajā dienā sapulcinātajiem jaunpilsētiņas iedzīvotājiem viņi 
paziņoja, ka hercogiene nolēmusi “dievam par godu un vispārībai par labu”“dievam par godu un vispārībai par labu”dievam par godu un vispārībai par labu” 
atjaunot šo pilsētiņu. diemžēl nebija ieradies mērnieks, tāpēc gruntsgabalu 
un lauksaimniecības zemju iemērīšana un izdalīšana nevarēja notikt. Birģeri 
tomēr aicināja komisiju vēl palikt sērenē un turpināt darbu, cerībā, ka mērnieks 
vēl atbrauks. viņi arī lūdza hercogienes komisiju nekavējoties iecelt tiesas 
fogtu un viņa palīgus, lai birģeri paši varētu spriest tiesu civillietās un tas 
nebūtu jādara sērenes muižā, kā tas bijis līdz šim. tomēr komisija nolēma, 
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ka ar tiesas fogta iecelšanu vēl jānogaida, līdz būs izstrādāti pilsētas kārtības 
noteikumi, kas cita starpā noteiks arī fogta kompetences, bet pagaidām tiesa 
pilsētnieku lietās tāpat kā agrāk jāspriež sērenes muižas pārvaldniekam. taču 
no birģeru vidus atļāva ievēlēt trīs viņa palīgus. Šis nosacījums bija pirmais 
solis pilsētas pašpārvaldes sistēmas atjaunošanā. tiesneša palīgu funkcijas bija 
konkrēti raksturotas, proti, ja pilsētā izceltos nemieri vai sāktos vardarbība, 
viņiem jāliek zvanīt zvanu, sapulcinot birģerus. noziedznieks tad kopīgiem 
spēkiem jāsaņem ciet un jāved uz sērenes muižu. Komisija arī noteica, ka 
birģeri nedrīkst izvairīties no šā pienākuma, pretējā gadījumā viņi saņems 
sodu. Par tiesneša palīgiem ievēlēja Ruprehtu Štarheru (Starrcher), �ansu gīzi 
(Gieße, Giese), georgu melleru un dītrihu Flotu (Floth). 

Birģeri kārtējo reizi sūdzējās komisijai, ka “nevāci”, kas dzīvo muižnieku“nevāci”, kas dzīvo muižniekunevāci”, kas dzīvo muižnieku 
krogos, brūvē un pārdod alu, atņemot viņiem peļņas iespējas.23 tāpat arī 
atkārtoti izteikts lūgums piešķirt birģeriem lielākus gruntsgabalus, lai viņi pie 
savām mājām varētu ierīkot sakņu dārzus. Komisija atbildēja, ka gruntsgabalu 
palielināšana nevar notikt, jo hercogiene jau tā pilsētai atvēlējusi lielas platības, 
par ko birģeri vēl neko nav maksājuši un tuvākajos gados arī neko nemaksās. 
noslēgumā birģeri tomēr izteica šaubas, vai hercogienes apsolītā pilsētas 
dibināšana vispār kādreiz notiks.24

1644. gada 24. jūlijā/3. augustā hercogienes atsūtītā komisija darbu bija 
beigusi un paziņoja savus lēmumus. tā kā komisija konstatēja, ka lielākā 
daļa gruntsgabalu apsēti ar labību, tad tika nolemts, ka pēc ražas novākšanas 
mērnieks katram pretendentam, gan muižnieku, gan birģeru izcelsmes, 
iemērīs gruntsgabalu – vienu Rīgas pūrvietu25 lielu, kā arī 10 pūrvietu 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes katrā no trim pilsētai piešķirtajiem 
laukiem. Šie gruntsgabali un zemes birģeriem būs jālozē, un mērnieks pēc tam 
pilsētiņā “proporcionāli iemērīs galvenās ielas un šķērsielas un ierādīs katram 
birģerim viņa izlozēto īpašumu”. Komisija arī atzina, ka jāizstrādā pilsētas 
policijas noteikumi.26 gruntsgabalu ierādīšanā pēc hercogienes rīkojuma bija 
jāiesaistās arī sērenes muižas pārvaldniekam gerhardam Koham (Koch).27 

tomēr jaunpilsētiņas atjaunošanas darbi kavējās. 1645. gada 17./27. sep-
tembrī hercogiene elizabete magdalēna rakstīja, ka diemžēl “pagājušajā“pagājušajāpagājušajā 
vasarā un turpmākajos mēnešos dažādu apstākļu dēļ nav izdevies paveikt visu 
nepieciešamo pilsētiņas atjaunošanai”, bet apliecināja, ka nav atteikusies no sava 
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nodoma, un lūdza jaunpilsētiņas iedzīvotājus “paciesties līdz pavasarim”.“paciesties līdz pavasarim”.paciesties līdz pavasarim”.28 
atbildot uz šo ziņojumu, viņi 1645. gada 25. novembrī rakstīja hercogienei 
un pateicās par pirmajiem soļiem pilsētiņas atjaunošanas virzienā, taču reizē 
arī pārmeta hercogienei, ka iesāktais darbs divu gadu laikā nav novests līdz 
galam. Pilsētas iedzīvotāji tādēļ nonākuši vēl lielākā nabadzībā nekā agrāk, jo 
bijis aizliegts gruntsgabalos audzēt labību. līdz ar to trūcis barības lopiem un 
nācies tos pārdot. �aosa dēļ, kas valdot pilsētā, daudzi iedzīvotāji to atstājuši, 
bet vēl citi grasoties to darīt. Pārmetumi tika izteikti arī galma mērniekam 
tobiasam Krauzem (Krause), kurš esot piesavinājies 20 pūrvietu pilsētas 
zemes. Pilsētiņā esot tik slikta dzīve, ka sliktāk vairs nevarot būt, un trūkstot 
vārdu, lai to visu aprakstītu. Birģeri lūdza, lai hercogiene viņiem palīdz 
atjaunot sabrukušo baznīcu, piešķir pilsētai policijas noteikumus, liek iemērīt 
gruntsgabalus, dārzus un zemi un piešķir tos izlozes kārtībā, tomēr saglabājot 
mantotos vai nopirktos īpašumus to agrākajiem īpašniekiem. viņi arī prasīja 
likvidēt visus “muižniekiem un vidzemniekiem” piederošos krogus un rast“muižniekiem un vidzemniekiem” piederošos krogus un rastmuižniekiem un vidzemniekiem” piederošos krogus un rast 
risinājumus visām problēmām, kas rakstveidā izklāstītas hercogienei.29

1646. gada 19./29. augustā hercogiene paziņoja par komisijas izveidošanu 
un nosūtīšanu uz jaunpilsētiņu 10./20. septembrī, lai “iedibinātu labu kārtību“iedibinātu labu kārtībuiedibinātu labu kārtību 
visos jautājumos”. tomēr arī šī komisija savus galvenos uzdevumus nevarēja 
izpildīt, jo atkal nebija ieradies mērnieks.30 Kā rāda mērnieka t. Krauzes 
vēstule no sesiles muižas 1646. gada 10./20. septembrī, viņš šajā laikā 
neskaidru iemeslu dēļ bija atstādināts no hercoga galma mērnieka amata. 
t. Krauze lūdza hercogieni sagādāt viņam labākus dzīves apstākļus, tad arī 
viņš palīdzēšot jaunpilsētiņas zemju iemērīšanas lietā.31 Šeit gan jāpiebilst, 
ka jaunpilsētiņas uzmērīšanu t. Krauze bija veicis jau agrāk, viņa zīmētais 
pilsētas plāns, ko analizēsim nodaļā par pilsētas plāniem, datēts ar 1644. gada 
26. jūniju32, tā ka mērnieka uzdevums droši vien bija šā plāna pārstrādāšana, 
kā arī gruntsgabalu un zemju ierādīšana jaunajiem īpašniekiem.

1646. gada 5./15. septembrī hercogiene elizabete magdalēna nosūtīja uz 
jaunpilsētiņu īpašu paziņojumu. tā kā hercogs Frīdrihs viņai novēlējis 
bagātīgu atraitnes tiesu un vairākas muižas, hercogiene nolēmusi “aiz“aizaiz 
pateicības pret mirušo hercogu, bet galvenokārt dievam par godu un vispārības 
labā pēc brīvas gribas no jauna dibināt izpostīto un pavisam panīkušo 
pilsētiņu, lai pasargātu to no pilnīgas bojā ejas, kā arī piešķirt tai labus policijas 
noteikumus”. tālāk hercogiene pievērsās problēmai, kas bija raksturīga 
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visām hercogistes pilsētām, t. i., konfliktiem muižnieku un birģeru starpā, 
kas pastāvēja neviennozīmīgās likumdošanas dēļ. muižnieki, atsaucoties uz 
savām privilēģijām, parasti atteicās pakļauties pilsētu jurisdikcijai un policijas 
noteikumiem. tādēļ hercogiene pieprasīja, lai muižnieki, kuri dzīvo vai 
turpmāk dzīvos Frīdrihštatē, ar savu parakstu apliecinātu, ka viņi apņemas 
pakļauties pilsētas jurisdikcijai un kārtības noteikumam. tas pats attiecās uz 
muižniekiem piederošo māju iedzīvotājiem.33 

iepriekš minētās nesaskaņas ar mērnieku t. Krauzi, kā rāda hercogienes 
vēstule viņas padomniekam j. vildemanim 1646. gada 11./21. septembrī, tomēr 
atrisinājās. �ercogiene rakstīja, ka t. Krauze ieradies pie viņas dobelē, bet, tā 
kā viņam neesot bijuši līdzi instrumenti, kas nepieciešami darbam sērenē jeb 
jaunpilsētiņā, nolemts, ka viņš kopā ar hercogienes ieceltu komisiju dosies turp 
3./13. oktobrī. j. vildemanim bija uzdots ar hercogienes lēmumu iepazīstināt 
visus jaunpilsētiņas iedzīvotājus.34 

Frīdrihštates dibināšana

noteiktajā dienā hercogienes izveidotā komisija – tādā pašā sastāvā kā 
komisija, kas uz sēreni bija nosūtīta 1644. gada 16./26. jūlijā, 35 tikai pieaicinot 
vēl notāru un jelgavas 1. instances tiesas sekretāru gotfrīdu Fabriciusu, 
ieradās sērenē un laikā līdz 9. oktobrim veica visu nepieciešamo jaunpilsē-
tiņas atjaunošanai, respektīvi, Frīdrihštates dibināšanai. Par savu darbu 
komisija sastādījusi plašu pārskatu, dokumentējot veiktos pasākumus dienu 
pa dienai. Pirmā kopīgā komisijas un jaunpilsētiņas iedzīvotāju sanāksme 
notika 5./15. oktobrī. visupirms komisija nolasīja hercogienes paziņojumu 
par savu nodomu atjaunot pilsētiņu, kā arī elizabetes magdalēnas pilnvaru, 
datētu ar 1646. gada 1./11. oktobri, “lai komisijas darbam piešķirtu lielāku“lai komisijas darbam piešķirtu lielākulai komisijas darbam piešķirtu lielāku 
svaru un nozīmi”. �ercogienes vārdā komisijai bija uzdots no jauna dibināt 
pilsētu, piešķirt gruntsgabalus un izlozes kārtībā zemes gabalus, izveidot 
labu “jurisdikciju un pārvaldes kārtību”, kā arī pārrunāt un izšķirt strīdīgus“jurisdikciju un pārvaldes kārtību”, kā arī pārrunāt un izšķirt strīdīgusjurisdikciju un pārvaldes kārtību”, kā arī pārrunāt un izšķirt strīdīgus 
jautājumus un pieņemt lēmumus. lai izvairītos no nepatikšanām nākotnē, 
komisijai bija uzdots raudzīties, lai izlozē nepiedalītos cilvēki, vienalga, vai 
muižniecības, vai birģeru kārtas, kas ar savu parakstu neapliecinātu gatavību 
bez ierunām pakļauties pilsētiņas jurisdikcijai un kārtības jeb policijas 
noteikumiem. �ercogiene bija aicinājusi komisiju darīt visu, kas nākotnē 
varētu kalpot pilsētiņas uzplaukumam.36 
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1. att. �ercogienes elizabetes magdalēnas paziņojums par jaunpilsētiņas 
(jaunjelgavas) atjaunošanas plānu. dobelē, 1646. g. 5./15. septembrī. 

LVVA, 554. f., 1. apr., 1761. l. 
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turpmākajā pārrunu gaitā komisija uzsvēra, ka svarīgākais uzdevums, lai 
saglabātu kādu pilsētu un pat visu valsti, ir jaunu baznīcu un skolu dibināšana, 
kā arī sagruvušo atjaunošana. vienlaikus viņa kritizēja jaunpilsētiņas 
iedzīvotājus par kūtrumu baznīcas un skolas lietās. 

otrais jautājums, kam pievērsās komisija, bija pilsētas pārvaldes sistēmas 
izveide. lai risinātu nesaskaņas pašu birģeru, kā arī birģeru un svešinieku starpā, 
tika nolemts no birģeru vidus iecelt vairākus tiesas kungus, kā arī apstiprināt 
policijas noteikumus, “lai katrs, kurš meklē taisnību un taisnīgumu, to varētu“lai katrs, kurš meklē taisnību un taisnīgumu, to varētulai katrs, kurš meklē taisnību un taisnīgumu, to varētu 
arī atrast”. Birģeri lūdza iecelt vienu fogtu, trīs rātskungus, vienu pilsētas 
rakstvedi un vienu eltermani37, kā arī piešķirt jaunpilsētiņai privilēģijas, kas 
būtu identiskas ar Bauskas policijas noteikumiem. viņi bija arī gatavi vēlāk 
paši iecelt vienu vācu un vienu “nevācu” tautības pilsētas kalpotāju un“nevācu” tautības pilsētas kalpotāju unnevācu” tautības pilsētas kalpotāju un 
gādāt par viņu atalgošanu. Pilsētas pārvaldes amatiem birģeri izvirzīja šādas 
kandidatūras: Robertu veieru (Weyer) par tiesas fogtu, �ansu gīzi, georgu 
melleru un dītrihu Flotu par tiesas asesoriem un rātskungiem, bet gerhardu 
Fosu jeb Fuksu (Foß, Fuchs) par pilsētas rakstvedi, resp. sekretāru. Birģeri 
arī prasīja ieviest normu par tiesas fogta pilnvaru termiņu, ierosinot iecelt 
jaunu fogtu no rātskungu vidus ik gadus vai reizi divos gados. eltermani 
birģeri apņēmās ievēlēt paši no sava vidus. Komisija apstiprināja ieteiktos 
pilsētas pārvaldes amatu kandidātus un noteica, ka viņiem, stājoties pie savu 
pienākumu pildīšanas, jānodod attiecīgs zvērests. Komisija arī nolēma, ka 
jaunu tiesas fogtu rāte no sava vidus ieceļ reizi divos gados, bet amatā viņu 
apstiprina hercogs. tiesas fogta un rātskungu uzdevums bija nodrošināt 
objektīvu tiesu un taisnīgumu ikvienam, – “lai nevienam nebūtu iemesla“lai nevienam nebūtu iemeslalai nevienam nebūtu iemesla 
sūdzēties”. Birģeru uzdevums savukārt bija “respektēt, mīlēt un cienīt”“respektēt, mīlēt un cienīt”respektēt, mīlēt un cienīt” 
savu maģistrātu jeb rāti. Komisija nolēma, ka jauno amatpersonu zvēresta 
nodošana notiks nākamajā dienā un aicināja birģerus vēl pirms tam iesniegt 
savas sūdzības un lūgumus.38

Birģeru iesniegums sastāvēja no 26 punktiem, astoņi no tiem attiecās 
uz baznīcas un skolas lietām. visupirms viņi lūdza hercogieni elizabeti 
magdalēnu “piešķirt jaundibinātajai pilsētiņai privilēģiju no šī brīža līdz pat“piešķirt jaundibinātajai pilsētiņai privilēģiju no šī brīža līdz patpiešķirt jaundibinātajai pilsētiņai privilēģiju no šī brīža līdz pat 
Pastarajai tiesai turēties pie patiesās ticības un dievkalpojuma kārtības saskaņā 
ar augsburgas konfesiju, tā, lai neviena valdība, pat ja tā piederētu pie svešas 
ticības, pilsētai neuzspiestu kādu jaunu konfesiju”. iemesls šādam lūgumam 
pēc birģeru izteikuma bija “nepateicība dievam un viņa vārdam”, kas no“nepateicība dievam un viņa vārdam”, kas nonepateicība dievam un viņa vārdam”, kas no 
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dienas dienā pieaugot, un “svešu ticību” ienākšana, kas radot bažas, “ka pār“svešu ticību” ienākšana, kas radot bažas, “ka pārsvešu ticību” ienākšana, kas radot bažas, “ka pār“ka pārka pār 
šo zemi var nākt reformācija”.39 draudze arī lūdza, lai tai “tagad un vienmēr”“tagad un vienmēr”tagad un vienmēr” 
būtu tiesības pašai izvēlēties “labu vācu mācītāju”, ko attiecīgā augstākā“labu vācu mācītāju”, ko attiecīgā augstākālabu vācu mācītāju”, ko attiecīgā augstākā 
instance tad apstiprinātu amatā, lai mācītājam algu arī turpmāk maksātu no 
sērenes muižas ienākumiem – “tāpat kā tas ir tagad pēc hercogienes elizabetes“tāpat kā tas ir tagad pēc hercogienes elizabetestāpat kā tas ir tagad pēc hercogienes elizabetes 
magdalēnas rīkojuma”, lai draudzei saglabātu patronāta tiesības uz skolu 
un tā vienmēr pati varētu iecelt “labu skolotāju, kurš pieder pie augsburgas“labu skolotāju, kurš pieder pie augsburgaslabu skolotāju, kurš pieder pie augsburgas 
konfesijas”. taču, tā kā skolotāja atalgojums ir niecīgs, hercogiene tika lūgta 
sniegt viņam atbalstu no sērenes muižas līdzekļiem. Birģeri prasīja, lai 
“ķecerīgiem ļaudīm” nebūtu atļauts apmesties uz dzīvi viņu pilsētiņā, proti,ķecerīgiem ļaudīm” nebūtu atļauts apmesties uz dzīvi viņu pilsētiņā, proti, 
lai “Kristus aitu kūtī nebūtu vietas sliktām avīm”. viņi arī vēlējās, lai “nedēļas“Kristus aitu kūtī nebūtu vietas sliktām avīm”. viņi arī vēlējās, lai “nedēļasKristus aitu kūtī nebūtu vietas sliktām avīm”. viņi arī vēlējās, lai “nedēļas“nedēļasnedēļas 
sprediķi” mācītājs noturētu “kā agrāk, t. i., ceturtdienās”, bet zemniekiem būtu“kā agrāk, t. i., ceturtdienās”, bet zemniekiem būtukā agrāk, t. i., ceturtdienās”, bet zemniekiem būtu 
uzlikts par pienākumu ik gadus dot zināmu daudzumu labības mācītājam par 
to, ka viņš notur dievkalpojumus latviešu valodā. Birģeri lūdza noteikt, lai 
daugavas otrā krasta ļaudis svētdienās, kad viņi dodas uz dievkalpojumu, 
pāri daugavai celtu bez maksas.

attiecībā uz tirgiem bija izteiktas trīs prasības: lai iknedēļas tirgus diena 
būtu sestdiena, lai gadatirgus rīkotu sveču dienā (2. februāris), sv. jura 
dienā, sv. jēkaba dienā, sv. lorenca dienā, marijas dzimšanas dienā, miķeļos, 
sīmaņos un sv. nikolaja dienā, lai mācītājs gadatirgus laiku izziņotu trīs 
nedēļas iepriekš no kanceles un to sākumā noturētu dievkalpojumu.

vairāki birģeru prasību punkti bija vērsti uz muižnieku un hercoga ierēdņu 
saimnieciskās darbības ierobežošanu. Birģeri prasīja, lai hercoga ierēdņiem 
aizliegtu nodarboties ar tirdzniecību, kā arī uzpirkt preces un labību, jo tas 
atņem iztikas avotu birģeriem un “pazudina pilsētu”, lai preču uzpirkšana“pazudina pilsētu”, lai preču uzpirkšanapazudina pilsētu”, lai preču uzpirkšana 
būtu aizliegtu ar landtāga lēmumu, lai muižniekiem un citiem, kuriem pieder 
dzimtmuižas vai nomāti īpašumi, būtu aizliegts savās pilsētas mājās brūvēt 
alu no iesala, kas saņemts no muižām, un tirgoties ar alu, lai muižnieki 
savās mājās neiemitinātu zemniekus vai “nevācus”, bet ļautu tur dzīvot tikai“nevācus”, bet ļautu tur dzīvot tikainevācus”, bet ļautu tur dzīvot tikai 
“kārtīgiem vācu ļaudīm”, kuri pakļauti šīs pilsētiņas jurisdikcijai.kārtīgiem vācu ļaudīm”, kuri pakļauti šīs pilsētiņas jurisdikcijai.

Birģeri arī vēlējās, lai viņiem piešķirtu pļavas iecavas upes krastos un 
pilsētā uzceltu dzirnavas. lai veicinātu pilsētiņas saimniecisko attīstību, 
viņi lūdza atļauju – “pēc senas paražas” – ar savām precēm vai amatnieku“pēc senas paražas” – ar savām precēm vai amatniekupēc senas paražas” – ar savām precēm vai amatnieku 
izstrādājumiem bez muitas maksas celties pāri daugavai, atbrīvot pilsētiņu 
no nodevām uz dažiem gadiem, līdz birģeri būs nostiprinājuši savu stāvokli, 
kā arī – “tāpat kā agrāk” – brīvi zvejot daugavā.“tāpat kā agrāk” – brīvi zvejot daugavā.tāpat kā agrāk” – brīvi zvejot daugavā.
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Birģeri vēlējās saņemt arī vairākas īpašas privilēģijas, proti, tā kā pilsētiņa 
atrodoties vietā, kas kara gadījumā ciešot vissmagāk, viņi lūdza hercogieni 
padomāt, kā iedzīvotājiem palīdzēt. viņi arī lūdza atļaut jaunpienākušajiem 
birģeriem bez maksas cirst kokus savu mājokļu būvei hercogienei piederošajā 
mežā un sniegt atbalstu baznīcas celtniecībā, jo pašu spēkiem vien tas viņiem 
neesot iespējams.

Birģeru iesniegumā atkārtoti prasīts iecelt amatos pilsētas pārvaldes 
amatpersonas (kaut gan faktiski tas bija jau noticis), kā arī tiesas rakstvedi 
un pilsētas kalpotāju un noteikt, ka iekasētās soda naudas paliek rātes rīcībā 
minēto amatpersonu atalgošanai. viņi arī izteica cerību, ka hercogiene šim 
nolūkam piešķirs zināmas summas no saviem līdzekļiem. 

Kopumā izteikts lūgums piešķirt jaunpilsētiņai tādus pašus policijas 
jeb kārtības noteikumus, kādi ir spēkā Bauskā – ar visiem tur noteiktajiem 
pienākumiem un tiesībām, svariem, mēriem un citām privilēģijām, respektīvi, 
pilsētas tiesības, ar piebildi, “lai šajos kārtības noteikumos tiktu iekļautas arī 
citas lietas, kas kalpotu pilsētiņas izaugsmei”.40

Komisija turpināja darbu 6./16. oktobrī un uzaicināja šajā dienā pie sevis 
jauniecelto tiesas fogtu, rātskungus un pilsētas rakstvedi, lai viņi nodotu 
attiecīgos amata zvērestus. Zvērestu jaunās amatpersonas nodevušas, “stāvot“stāvotstāvot 
kājās, atsegtām galvām, paceltām rokām un izstieptiem pirkstiem”. Komisija 
nolēma, ka birģeri savu zvērestu nodos nākamajā dienā, un uzdeva tiesas 
rakstvedim sastādīt pilsētiņā dzīvojošo personu sarakstu. 41 

7./17. oktobrī pilsētiņas iedzīvotāji ieradās pie komisijas, lai nodotu birģera 
zvērestu, un sekretārs viņiem nolasīja zvēresta tekstu. taču izrādījās, ka daļa 
iedzīvotāju ir aizbraukuši. Komisija tādēļ uzdeva rātei rūpīgi sekot, lai visas 
personas, kas turpmāk vēlēsies apmesties uz dzīvi pilsētā, nodotu birģera 
zvērestu. Birģeri tāpat kā pilsētas augstākās amatpersonas zvērēja “atsegtām 
galvām, stāvot kājās” utt. Zvērestu šajā dienā nodeva 17 personas, t. i., puse no 
birģeru sarakstā minētajiem cilvēkiem.42 tajā pašā dienā hercogienes komisija 
izskatīja birģeru iesniegtās prasības un paziņoja lēmumus šajos jautājumos. 
Komisija apsolīja, ka galvenās prasības tiks apmierinātas un noformulētas 
pilsētas kārtības noteikumos.43

nākamajā dienā bija paredzēta gruntsgabalu, dārzu, riju vietu un 
lauksaimniecības zemju iedalīšana. iedzīvotāji, kas gruntsgabalus un mājas 
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bija iegādājušies jau agrāk vai mantojuši, iesniedza komisijai dokumentus, kas 
apliecināja viņu īpašumtiesības. Komisija konstatēja, ka atsevišķiem birģeriem 
pieder trīs, četri vai pat vairāk gruntsgabalu, neraugoties uz to, ka hercogiene 
bija izdevusi rīkojumu, kas aizliedza turēt savā īpašumā vairāk nekā divus 
gruntsgabalus. Komisija tādēļ paziņoja, ka nav pieļaujams, ka vienam cilvēkam 
– vienalga, kādas kārtas – pieder vairāki gruntsgabali, kurus viņš nevis 
apbūvējis, bet apsējis ar labību, tādējādi gūstot personisku labumu, bet kaitējot 
pilsētas attīstībai. vienai personai saskaņā ar komisijas lēmumu drīkstēja 
piederēt ne vairāk kā divas mājas vai divi neapbūvēti gruntsgabali,  turklāt tie 
noteiktā termiņā jāapbūvē, pretējā gadījumā tos konfiscēs. Birģeriem, kuriem 
bija vairāk nekā divas mājas, tās jāpārdod jaunatnācējiem vai citiem birģeriem 
par cenu, kādu viņš pats par tām maksājis vai par kādu tās tiks novērtētas. 
neapbūvētie – “liekie” – gruntsgabali par noteiktu nomas maksu jānodod“liekie” – gruntsgabali par noteiktu nomas maksu jānododliekie” – gruntsgabali par noteiktu nomas maksu jānodod 
hercoga valdības rīcībā. Par šo lēmumu birģeri bija ārkārtīgi sašutuši, tādēļ 
komisija to atcēla, atstājot spēkā vien nosacījumu par māju vai gruntsgabalu 
pārdošanu pēc iespējas īsākā laikā, papildus nosakot, ka aizliegts neapbūvētos 
gruntsgabalus līdz pārdošanas brīdim apsēt ar labību. lēmuma pārkāpšanas 
gadījumā draudēts ar gruntsgabalu konfiskāciju.44 

apbūvei iemērītie gruntsgabali bija 25 asis45 gari un tikpat plati. Katram 
gruntsgabala īpašniekam pienācās zemesgabals dārzam un rijai – 120 asu 
garš un 15 asu plats. visu lauksaimniecības zemi mērnieks bija sadalījis trīs 
laukos, lai nebūtu tā, ka viens saņem tikai labas kvalitātes zemi, bet cits sliktas. 
ikvienam birģerim pienācās 10 pūrvietu zemes katrā no šiem laukiem, kopā 
tātad 30 pūrvietu. tālāk sekoja birģeriem piešķirto lauksaimniecības zemju 
lozēšana, turklāt priekšroka bija birģeriem, nevis muižniekiem, kuri dzīvoja 
savās muižās, bet bija iegādājušies gruntsgabalus pilsētā. lauksaimniecības 
zemju izlozē piedalījās 25 personas no agrāko birģeru vidus. tikai septiņiem 
no viņiem piederēja viens gruntsgabals, pārējiem – divi.46 tā kā gruntsgabalus 
pilsētā bija iegādājušās arī 25 citas dažādu kārtu un sociālo slāņu personas – 
muižnieki, mācītāji, hercoga ierēdņi, muižu pārvaldnieki u. c., lauksaimniecības 
zemes lozēja arī viņi. no šīs personu grupas tikai divi bija divu gruntsgabalu 
īpašnieki – pārējiem piederēja tikai viens gruntsgabals. 

tādējādi pāri bija palikuši vēl 69 brīvi gruntsgabali, ko lozēt birģeriem, 
kas pirmajā izlozes reizē nebija pilsētā, kā arī jaunatnācējiem. �ercogienes 
komisija arī noteica, ka īpašniekiem, kas grib pārdot savu māju, gruntsgabalu, 



102 valda KvasKova

riju vai dārzu, iepriekš – tāpat kā tas ir citās pilsētās – jāsaņem rakstiska 
hercoga valdības atļauja. �ercogienes elizabetes magdalēnas izveidotā 
Frīdrihštates dibināšanas komisija darbu beidza 1646. gada 9./19. oktobri, 
apstiprinot sastādīto protokolu ar saviem parakstiem.47 tomēr jāatzīmē, ka 
vārds “Frīdrihštate” šajā protokolā vēl neparādās. Pirmo reizi tas minēts“Frīdrihštate” šajā protokolā vēl neparādās. Pirmo reizi tas minētsFrīdrihštate” šajā protokolā vēl neparādās. Pirmo reizi tas minēts 
tikai sakarā ar pilsētas tiesību un policijas jeb kārtības noteikumu piešķiršanu 
jaunpilsētiņai 1647. gada 15. janvārī hercogienes elizabetes magdalēnas 
vārdā.48 

Frīdrihštates privilēģija un policijas nolikums49

Pilsētas privilēģijas un policijas nolikuma ievaddaļā hercogiene 
elizabete magdalēna paziņoja par savu nodomu godināt mirušā hercoga 
Frīdriha piemiņu, sekojot atziņai, ka “labas kārtības un cilvēku sabiedrības“labas kārtības un cilvēku sabiedrībaslabas kārtības un cilvēku sabiedrības 
saglabāšanas nolūkā ir ne vien derīgi, bet pat nepieciešami un svētīgi dibināt 
valstis, pilsētas un kopienas, balstoties uz senām ieražām, lai cilvēki dzīvotu 
saskaņā ar noteiktu reliģiju un dievkalpojumu kārtību, lai pārvalde balstītos 
uz pieņemtajiem likumiem, lai bērnus audzinātu patiesības garā, dievbijībā 
un mīlestībā pret dievu, lai tirdzniecība noritētu godīgi, veicinot uzplaukumu 
un pārticību.” tādēļ viņa, atbildot uz jaunpilsētiņas birģeru un iedzīvotāju 
lūgumu, nolēmusi karā nopostīto pilsētiņu “lielajam dievam par godu,“lielajam dievam par godu,lielajam dievam par godu, 
vispārējās labklājības veicināšanai un mūžīgai hercoga Frīdriha piemiņai” 
pārdēvēt par Frīdrihštati, piešķirt tai “pilsētas tiesības, kā arī citas privilēģijas“pilsētas tiesības, kā arī citas privilēģijaspilsētas tiesības, kā arī citas privilēģijas 
un brīvības”.50 Šo privilēģiju pamatā, tāpat kā citās hercogistes pilsētās, bija 
Rīgas tiesības, bet, izstrādājot policijas noteikumus, bija ievērotas 1617. gadā 
pieņemto Kurzemes statūtu jeb likumu normas, hercogistes landtāgu recesi, 
kā arī citu pilsētu rātes likumi (Burspraken) un policijas nolikumi. mērķis, 
ko hercogistes valdība vēlējās sasniegt, izstrādājot, apstiprinot un piešķirot 
pilsētām policiju nolikumus, raksturoti jau 1567. gada Kurzemes hercogistes 
landtāga recesā, proti, “kristīgas policijas �t. i., valsts likumu�� un labas kārtības“kristīgas policijas �t. i., valsts likumu�� un labas kārtībaskristīgas policijas �t. i., valsts likumu�� un labas kārtības 
iedibināšana”.51 �ercogs, t. i., valsts, līdz ar to pretendēja uz visaptverošu 
hercogistes pavalstnieku saimnieciskās darbības, sadzīves un morāles normu 
reglamentēšanu un pakļaušanu vienotai discilīnai visas sabiedrības interesēs, 
vai, lietojot vēsturnieka gerharda estreiha (Oestreich) radīto terminu “sociālai“sociālaisociālai 
disciplinēšanai”. Šo procesu g. estreihs saistīja ar valstiskuma nostiprināšanu 
un racionālisma idejām un secināja, ka pārmaiņas politiski administratīvajā 
sistēmā iespaidoja arī garīgi morālo sfēru.52
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visdetalizētāk no visu Kurzemes hercogistes pilsētu policiju nolikumiem 
bija izstrādāts jelgavas 1606. gada nolikums, un citu pilsētu kārtības 
noteikumos atrodama norāde nepieciešamības gadījumā izmantot jelgavas 
nolikumu, piemēram, arī Frīdrihštates policijas nolikumā – jautājumā par 
algādžu, mājkalpotāju, kalpoņu utt. tiesībām un atalgojumu.53 

Frīdrihštates privilēģijas un policijas nolikuma autors, domājams, bija 
hercogienes kancelejas sekretārs gotfrīds Fabriciuss, kurš bija piedalījies arī 
hercogienes izveidotās komisijas darbā 1646. gada oktobrī ar mērķi atjaunot 
jaunpilsētiņu.54 salīdzinot birģeru izvirzītās prasības ar apstiprināto policijas 
nolikumu, redzam, ka lielākā daļa pilsētnieku lūgumu uzklausīti, tā ka varam 
runāt pat par zināmām demokrātijas izpausmēm.

Privilēģija un policijas nolikums sastāv no 33 nodaļām, kas savukārt 
sadalītas vairākos paragrāfos.55 Šie noteikumi aptvēra pilsētas pārvaldes, 
saimniecības, sociālās, kā arī cilvēku garīgās dzīves un morāles sfēras. tajos 
deklarēti pilsētas pašpārvaldes un tiesvedības pamatprincipi, svarīgākie 
tirdzniecības un amatniecības noteikumi, reglamentēta pilsētas komunālā 
saimniecība, noteikta sociālā kārtība un definētas morāles un ētikas normas. 

saskaņā ar Frīdrihštates privilēģiju pilsētas pārvaldi veidoja fogts, trīs 
rātsungi, pilsētas rakstvedis un eltermanis. atšķirībā no citām pilsētām šeit 
sākotnāji nebija izveidots birģermeistara amats, tomēr pieļauts, ka, pilsētai 
izaugot, varēs iecelt birģermeistaru un rātskungu skaitu palielināt. visas 
pilsētas amatpersonas bija jāapstiprina hercogam.56 

atsevišķa Frīdrihštates policijas nolikuma nodaļa, proti, “Par atšķirībām“Par atšķirībāmPar atšķirībām 
apģērbā, kāzu, kristību un bēru nolikums” reglamentēja pilsētas iedzīvotāju 
apģērbu un svinību norisi. Šīs specifiskās normas sauca par “greznības“greznībasgreznības 
noliegumiem”, un nereti tās bija publicētas atsevišķu dokumentu formā. 
atšķirībā no citu pilsētu kārtības noteikumiem, kur reglamentēti pat audumi, 
kādus drīkst lietot dažādu pilsētas sociālo slāņu piederīgie, un rotu skaits 
atšķirīgu kārtu sievietēm, Frīdrihštates nolikumā atrodams tikai vispārējs 
norādījums rātei raudzīties, lai ikviens tērptos atbilstoši savai kārtai un 
amatam un lai kāzās, kristībās un bērēs nebūtu nekādas pārmērības ēšanā un 
dzeršanā.57 Pilsētu policiju nolikumos vairākkārt atrodams “goda” jēdziens,“goda” jēdziens,goda” jēdziens, 
turklāt ne tikai kā ētikas, bet arī sociāla, t. i., ar konkrētas personas kārtu saistīta 
kategorija. līdzās apzīmējumam “godīgs cilvēks” policiju nolikumos atrodams“godīgs cilvēks” policiju nolikumos atrodamsgodīgs cilvēks” policiju nolikumos atrodams 
arī tā pretmets – “persona ar sliktu slavu”. skaidrojums šim jēdzienam dots“persona ar sliktu slavu”. skaidrojums šim jēdzienam dotspersona ar sliktu slavu”. skaidrojums šim jēdzienam dots 
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Frīdrihštates policijas nolikumā, proti, tas ir cilvēks, kurš nepatiesi zvērējis 
vai lauzis zvērestu, laupījis un zadzis, neraugoties uz to, ka viņš jau izcietis 
piespriesto sodu.58

lai gan hercogiene elizabete magdalēna bija pieprasījusi, lai ikviena 
persona – arī muižnieku kārtas, kas vēlas dzīvot Frīdrihštatē, ar savu parakstu 
apliecina gatavību pakļauties pilsētas jurisdikcijai,59 privilēģijā ir noteikums, 
ka muižnieki, kas dzīvo savās mājās pilsētā, nav pakļauti pilsētas jurisdikcijai. 
taču “nelaimes brīdī viņiem jāpiedalās pilsētas aizstāvēšanā kopā ar citiem“nelaimes brīdī viņiem jāpiedalās pilsētas aizstāvēšanā kopā ar citiemnelaimes brīdī viņiem jāpiedalās pilsētas aizstāvēšanā kopā ar citiem 
birģeriem”.60 Privilēģijas un policijas nolikuma noslēgumā uzsvērts, ka kara 
gadījumā Frīdrihštates iedzīvotājiem jābūt gataviem pakļauties hercoga 
pavēlēm. �ercogiene arī apsolījusi lūgt Polijas karali, Kurzemes un Zemgales 
hercogistes lēņa kungu, apstiprināt šo privilēģiju un policijas nolikumu”.61 

jau 1570. gada landtāgā, pievēršoties “labas disciplīnas nodrošināšanai”,“labas disciplīnas nodrošināšanai”,labas disciplīnas nodrošināšanai”, 
bija uzsvērts, ka gan baznīcas, gan laicīgās varas likumi un noteikumi nebūs 
nekā vērti, ja netiks nodrošināta to izpildes kontrole un noteikti nepieciešamie 
sodi.62 arī Frīdrihštates policijas nolikumā par katru pārkāpumu bija noteikts 
sods: naudas sods par labu pilsētai, cietums, miesas sods vai pat izraidīšana no 
pilsētas. neraugoties uz to, pilsētnieki kārtības noteikumus regulāri pārkāpa, 
tā ka reālā dzīve ievērojami atšķīrās no hercoga valdības un tai pakļautās 
pilsētas pārvaldes noteiktā modeļa. 

1647. gada 14. jūlijā Polijas karalis vladislavs iv apstiprināja Frīdrihštates 
privilēģiju un policijas nolikumu,63 un 1647. gada 6./16. augustā hercogiene 
elizabete magdalēna to paziņoja pilsētai. viņa arī rakstīja, ka lūgusi Polijas 
karali izdot vēl citu speciālu dokumentu, kas atkārtoti apliecinātu jaundibinātās 
pilsētiņas iedzīvotāju tiesības un tādējādi iedrošinātu aizvien vairāk svešinieku 
apmesties uz dzīvi Frīdrihštatē. lai visi ar šo karaļa paziņojumu varētu 
iepazīties, hercogiene to likusi no latīņu valodas pārtulkot vācu valodā.64 
Šajā dekrētā, kas izdots dienu pirms privilēģijas apstiprinājuma, proti, 1647. 
gada 13. jūlijā, Polijas karalis vladislavs iv svinīgi apsolījis, ka “visiem un“visiem unvisiem un 
ikvienam”, kas apmetīsies uz dzīvi jaundibinātajā pilsētiņā, būs tādas pašas 
tiesības kā citu Polijas, lietuvas un Kurzemes hercogistes pilsētu iedzīvotājiem 
un karalis aizsargās viņu tiesības un brīvības.65

1647. gada 2./12. augustā Frīdrihštatē bija ieradusies hercogienes iecelta 
komisija, kuras sastāvā bija iepriekšējo hercogienes izveidoto komisiju locekļi 
v. Rummels, j. vildemanis un j. getkens, lai atrisinātu nesaskaņas fogta, 
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rātes un birģeru starpā “vai nu mierīgā ceļā, vai juridiskiem līdzekļiem”. Kā“vai nu mierīgā ceļā, vai juridiskiem līdzekļiem”. Kāvai nu mierīgā ceļā, vai juridiskiem līdzekļiem”. Kā 
minēts komisijas ziņojumā, viņi arī nolasījuši Polijas karaļa apstiprinājumu 
Frīdrihštates privilēģijai un īpašo karaļa dekrētu, kā arī likuši šo dokumentu 
kopijas latīņu un vācu valodā izkārt pilsētā publiskās vietās.66

Par jaunu pilsētas kārtības noteikumu piešķiršanu Frīdrihštatei domāts 
hercoga jēkaba (1642–1681) valdīšanas laikā. 1653. gada 9. decembrī 
Frīdrihštates fogts un rāte lūguši hercoga kancelejas virssekretāru gotfrīdu 
Fabriciusu “beidzot izstrādāt viņa gaišības hercoga piešķirtos policijas“beidzot izstrādāt viņa gaišības hercoga piešķirtos policijasbeidzot izstrādāt viņa gaišības hercoga piešķirtos policijas 
noteikumus” un pabeigt šo darbu līdz nākamajai apelācijas tiesai.67 nav 
zināms, vai šādi noteikumi tiešām izstrādāti, jo līdz šim arhīva kolekcijās tādi 
nav atrasti, arī Frīdrihštates dokumentu sarakstos nekāds hercoga jēkaba laika 
policijas nolikums nav minēts.68 jaunu policijas nolikumu pilsēta saņēma tikai 
1762. gadā. (sk. pielikumu.)

Frīdrihštates plāni 17. gadsimtā

arhitekts un mākslas vēsturnieks vilhelms neimanis (Neumann) savulaik 
norādījis, ka plāni, kas izgatavoti sakarā ar kādas pilsētas dibināšanu, ir 
ārkārtīgs retums, un uzsvēris to nozīmi pilsētu vēstures izpētē.69 1600. gadā 
sastādītajā jaunpilsētiņas birģeru sarakstā atrodama norāde par to, ka šajā 
laikā uzmērīta pilsētiņas zeme un izgatavots tās plāns. jādomā, ka mērnieks, 
kurš veicis šos darbus, bijis gruntsgabalu īpašnieku sarakstā minētais 
mērnieks martinuss (Martinus). Pilsētā toreiz bijis 81 gruntsgabals, savukārt 
lauku teritorija bija sadalīta trīs laukos, un gruntsgabalu īpašniekiem tajos 
ierādīti lauksamniecībā izmantojamie zemes gabali – kopā 3645 pūrvietas, t. i., 
45 pūrvietas katram birģerim.70 Šis plāns līdz mūsu dienām nav saglabājies, 
tomēr pētniekiem pieejami vairāki citi jaunjelgavas plāni, kas atrodas lvva 
un vācijā, �erdera institūtā mārburgā. visus šos plānus pēc paša veiktajiem 
uzmērījumiem izgatavojis hercoga galma mērnieks tobiass Krauze. 

ar 1644. gada 26. jūniju datētais plāns pašlaik ir senākais zināmais Kurzemes 
un Zemgales hercogistes pilsētu plāns.71 tas tapis sakarā ar hercogienes elizabetes 
magdalēnas plānoto jaunpilsētiņas atjaunošanu. eksplikācijā mērnieks piebildis, 
ka vecās pilsētas robežas laika gaitā un postošajos kara gados zudušas vai 
aizaugušas ar krūmiem un mežiem, taču vairāki sērenes muižas ierēdņi tās 
vēl pratuši atrast un parādīt dabā. Plānā attēlotas un aprakstītas atjaunotās 
pilsētas robežas, parādīta esošā apbūve, divu kapsētu vietas, kā arī aptuvens 
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2. att. Frīdrihštates (jaunjelgavas) plāns. Zīmējis hercoga 
galma mērnieks tobiass Krauze sērenē, 1644. gada 26. jūnijā. 

oriģināls. LVVA, 183. f., 93. apr., 425. l. 

lauku teritorijas sadalījums. eksplikācijā skaidrots, ka, 
dibinot pilsētiņu 16. gadsimta beigās, tajā bija iemērīts 
81 gruntsgabals, bet tagad te paredzētas mājvietas 300 
namniekiem. Raksturojot esošo apbūvi, mērnieks atzinis, 
ka tā ir haotiska, dzīvojamās mājas mijas ar dārziem, 
laukiem un rijām. daudzi gruntsgabali esot uzarti un 
apsēti ar labību. atjaunojot pilsētu, nolemts rijas, dārzus 
un tīrumus “pēc vācu parauga” ierīkot ārpus pilsētas. uz“pēc vācu parauga” ierīkot ārpus pilsētas. uzpēc vācu parauga” ierīkot ārpus pilsētas. uz 
katra gruntsgabala jābūt “labai dzīvojamai mājai, brūzim,“labai dzīvojamai mājai, brūzim,labai dzīvojamai mājai, brūzim, 
klētij, stallim un krogam”. t. Krauze arī minējis, ka vietā, 
ko paredzēts ierādīt riju būvei, visā pilsētiņas garumā 
stiepjas krūmiem apaugušas, purvainas zirgu ganības, 
bet pilsētu šķērso grāvis, kas savieno divas daugavas 
pietekas. Pavasaros un rudeņos grāvis piepildoties ar 
ūdeni, bet vasarās esot pilnīgi sauss. mērnieks ieteicis šo 
grāvi likvidēt un izmantot šo vietu tirgu un gadatirgu 
rīkošanai.

�ronoloģiski nākamais Frīdrihštates plāns tapis 
1646. gada 26. maijā.72 Šajā plānā pilsētas robežas nav 
aprakstītas, bet iezīmētas tikai aptuveni. Paskaidrojumos 
norādīts, ka pilsēta plānota 100 birģeriem un 200 amat-
niekiem. Bez tam paredzēts piešķirt lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi – trīs atsevišķos laukos, kā arī riju 
un dārzu vietas. no plāna redzams, ka mainīta pilsētas 
grāvja vieta, pārceļot to vairāk uz dienvidiem, taču 
tā, ka tas joprojām savieno divas daugavas pietekas 
un kopā ar to veido zināmu aizsardzības sistēmu. 
Pilsētas apbūvējamā teritorija – gandrīz ideālas 
taisnstūra formas – sadalīta regulāros kvartālos. Bija 
izplānotas četras galvenās ielas – paralēli daugavai 
un aizsarggrāvim – proti, virzienā no dienvidiem uz 
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ziemeļiem: garā iela, tirgus iela, tirgotāju iela un Krievu iela, kā arī vairākas 
šķērsielas. Pilsētas centrā starp garo un tirgus ielu atradās tirgus laukums, bet 
tā malā baznīca. garās ielas otrajā malā, ieslīpi pretī baznīcai uz gruntsgabala nr. 
152, stāvēja skola. Pastorāts, kā redzams plānā, atradies ārpus ūdensšķirtņu 
ieskautās apbūves. Kopumā šajā plānā parādīti 38 apbūvēti gruntsgabali, 
neskaitot baznīcu, pastorātu un hercoga muitas krogu. Pārējie gruntsgabali 
bijuši neapbūvēti. Plānā iezīmētas arī divas kapsētas: viena pie baznīcas, bet 
otra starp tirgotāju un Krievu ielu – laukumā starp gruntsgabaliem nr. 47 
un 48.73 Pilsētas regulārais plānojums, kā atzīmējis mākslas vēsturnieks ojārs 
spārītis, ļauj Frīdrihštati pieskaitīt renesanses tipa pilsētām – cietokšņiem, kur 
nocietinājumu vietā izmantoti dabiski šķēršļi – upes un grāvis.74
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3. att. Frīdrihštates (jaunjelgavas) 
plāns. Zīmējis hercoga galma 

mērnieks tobiass Krauze sērenē 
1646. g. 26. maijā. 

oriģināls. Fragments. 
LVVA, 183. f., 93. apr., 425. l. 

trešais Frīdrihštates plāns, kas tapis 1646. gada 23. oktobrī, t. i., laikā, kad 
pilsētā darbojās hercogienes komisija, atrodas �erdera institūtā mārburgā 
deponētajā Kurzemes bruņniecības arhīvā.75 Plānā iezīmētas un eksplikācijā 
aprakstītas pilsētas robežas. atšķirībā no t. Krauzes plāna, kas izgatavots 1646. 
gada 26. maijā, gruntsgabalu īpašnieku vārdi šeit nav ierakstīti gruntsgabalu 
plānā, bet gan lauksaimniecības zemju sadalījumā, kā arī iekļauti eksplikācijā, 
turklāt norādot katram no viņiem piederošo gruntsgabalu skaitu. Pavisam šajā 
laikā bijuši 69 gruntsgabalu īpašnieki. atšķirīgi ir arī galveno ielu nosaukumi. 
garās ielas nosaukums šeit ir “Parastais vecais lauku ceļu”, tirgoņu iela“Parastais vecais lauku ceļu”, tirgoņu ielaParastais vecais lauku ceļu”, tirgoņu iela 
saucas Krievu iela, bet Krievu iela – daugavas iela. tirgus laukumā šajā plānā 
iezīmēta aka, bet pie hercoga muitas kroga – daugavas pārceltuve. atsevišķās 
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4. att. Frīdrihštates (jaunjelgavas) plāns. Zīmējis hercoga galma mērnieks tobiass 
Krauze sērenē 1646. g. 23. oktobrī. oriģināls. Fragments. Kurzemes bruņniecības 

deponējums �erdera institūtā mārburgā (vācija). DSHI 190 XI, 18.
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vietās vērojama arī atšķirīga gruntsgabalu konfigurācija un numerācija, tāpat 
arī ne vienmēr identiskas ir norādes par apbūvi, proti, gruntsgabalā iezīmētā 
mājiņa. jādomā, tas izskaidrojams ar to, ka maijā izgatavotais plāns bijis 
kļūdains, piemēram, gruntsgabala numurs 159 atkārtojas divas reizes, turklāt 
starp šiem vienāda numura gruntsgabaliem iezīmēts vēl kāds gruntsgabals 
bez numura. Kopumā plānā attēloti 166 nu-murēti gruntsgabali, no kuriem 
apbūvēti bijuši tikai 37. (gruntsgabaliem, uz kuriem atrodas baznīca un 
hercoga muitas krogs, numuru nav, savukārt pastorāts, tāpat kā iepriekšējos 
plānos, atradies ārpus pilsētas.)

latvijas valsts vēstures arhīvā pētniekiem pieejama 1646. gada 23. oktobrī 
izgatavotā Frīdrihštates plāna kopija, ko 18. gadsimta piecdesmitajos vai 
sešdesmitajos gados apstiprinājis hercoga kancelejas sekretārs Bernhards 
Kapels (Cappell).76 atšķirībā no oriģināla kopētajā plānā nav parādīts, kuri 
gruntsgabali ir apbūvēti, kuri ne. iezīmēts tikai hercoga muitas krogs, 
pastorāts un baznīca. jādomā, ka, attēlojot baznīcu, mēģināts atspoguļot reālo 
situāciju, proti, baznīca rādīta bez torņa. Kā zināms, torņa smaili nojauca 1720. 
gadā, bet jaunu torni uzcēla tikai 1770. gadā.77 19. gadsimta sākumā savukārt 
izgatavota cita šīs kopijas kopija, kur pilsētas robežu apraksts un gruntsgabalu 
īpašnieku vārdi iztulkoti krievu valodā. Šī kopija, līdz ar kādu Frīdrihštates 
lauku teritorijas sadalījumu, atrodas �erdera institūtā mārburgā kā Kurzemes 
bruņniecības deponējums.78

Frīdrihštate 17. gadsimta 2. pusē un 18. gadsimtā

Frīdrihštates dibinātāja hercogiene elizabete magdalēna nomira dobeles pilī 
1649. gada 23. februārī. Kurzemes hercoga tronī kopš 1642. gada bija hercogs 
jēkabs, kurš slavens ar saviem pasākumiem hercogistes ekonomikas attīstīšanā. 
�ercogienes cerības uz Frīdrihštates uzplaukumu tomēr nepiepildījās, un 
līdz 17. gadsimta vidum pilsētiņā nekādas īpašas pārmaiņas, spriežot pēc 
arhīva dokumentiem, nenotika. atbildot uz Frīdrihštates rātes sūdzībām par 
neapbūvētajiem gruntsgabaliem, hercogs jēkabs 1653. gada 3. jūnijā izdeva 
speciālu rīkojumu. vispirms viņš atgādināja elizabetes magdalēnas komisijas 
lēmumu par to, ka birģeriem piešķirtie gruntsgabali jāapbūvē trīs gadu 
laikā, – pretējā gadījumā tos konfiscēs. Šajā reizē hercogs jēkabs noteica, ka 
gruntsgabalus, ko neapbūvēs 1653. gada vasaras laikā, atsavinās, un rātei būs 
tiesības tos piešķirt citām personām.79 
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dažādas iespējas gūt peļņu Frīdrihštates birģeriem pavērās zviedru–poļu 
kara laikā (1655–1661). 1657. gada 16. jūnijā Rīgas rāte sūdzējusies magnusam 
delagardī (De la Gardie) par to, ka Frīdrihštates iedzīvotāji slēdzot dažādus 
tirdzniecības darījumus ar krieviem un izkraujot strūgas, tādējādi nodarot 
zaudējumus Rīgai.80 literatūrā dažkārt arī norādīts, ka pēckara gados 
Frīdrihštates iedzīvotāji varēja labi nopelnīt, apgādājot ar pārtiku vidzemi. 
taču pilsētā joprojām bija neapbūvēti gruntsgabali. tā kā to īpašnieki 
nemaksāja nodevas “ne baznīcai, ne skolai”, tiesas fogts atkārtoti lūdza“ne baznīcai, ne skolai”, tiesas fogts atkārtoti lūdzane baznīcai, ne skolai”, tiesas fogts atkārtoti lūdza 
palīdzību hercogam jēkabam. 1663. gada 10. jūnijā hercogs pavēlējis apbūvēt 
šos gruntsgabalus divu gadu laikā, “ja dievs dos mieru“.“ja dievs dos mieru“.ja dievs dos mieru“.81 taču arī 15 gadus 
vēlāk situācija šajā ziņā nebija mainījusies. atbildot uz Frīdrihštates fogta 
gotharda ekes (Eck) sūdzību, hercogs jēkabs 1678. gada 4. maijā pavēlējis 
gruntsgabalu īpašniekiem apbūvēt tos “gada un vienas dienas laikā”, pretējā“gada un vienas dienas laikā”, pretējāgada un vienas dienas laikā”, pretējā 
gadījumā hercogs tos pārņems savā īpašumā un piešķirs citiem. �ercogs arī 
aizliedzis birģeriem uzpirkt gruntsgabalus, jo atnācēji tad “nevar atrast sev“nevar atrast sevnevar atrast sev 
vietu”.82 Cīņa ar birģeriem, kas savus gruntsgabalus nebija apbūvējuši, bet 
uzaruši un apsējuši ar labību, turpinājās arī vēlāk. �ercoga komisija, kas bija 
ieradusies nodibināt kārtību Frīdrihštatē 1691. gada 17. februārī, paziņoja 
pilsētniekiem hercoga pavēli, proti, ka labību, kas iesēta gruntsgabalos, 
konfiscēs sērenes muiža, bet gruntsgabalus, ko neapbūvēs sešu mēnešu laikā, 
konfiscēs. 83 

5. att.jaunjelgavas plāns. Zīmējis hercoga galma mērnieks tobiass Krauze sērenē 
1646. g. 23. oktobrī. Kopija, 1786. g. Fragments. LVVA, 183. f., 93. apr., 425. l. 
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iespējams, ka rātsnams Frīdrihštatē uzcelts jau 17. gadsimtā, taču 
dokumentāra apstiprinājuma šim faktam pagaidām nav. savukārt droši 
zināms, ka 1700. gada 2. janvārī hercogs, ievērojot pilsētnieku lūgumu, devis 
atļauju rātsnama būvei un piešķīris bez maksas 200 baļķu no taurkalnes 
meža.84 18. gadsimta sākumā plūdi bija pilnībā aizskalojuši veco, jau pa pusei 
sabrukušo hercoga muitas krogu pie daugavas pārceltuves, un sērenes muižas 
pārvaldnieks �ermanis vilde (Wilde) 1709. gada 19. jūnijā lūdza hercogu 
parūpēties par jauna kroga būvi.85

lielu postu Frīdrihštatei nodarīja lielais Ziemeļu karš un 1710. gada 
mēris. 1740. gadā pilsētu piemeklēja gan ugunsgrēks, gan plūdi.86 Šajā laikā 
risinājās arī sarežģīti konflikti rātes un birģeru starpā, ko izraisīja eltermaņa 
Frīdriha gerharda lizandera (Lysander) aiziešana no amata. 1742. gada 
novembrī Frīdrihštates birģeris mihaels Šilders (Schilder) rakstīja hercogistes 
valdībai savā un 25 citu birģeru vārdā, apsūdzot rāti birģeru vēlēšanu tiesību 
pārkāpšanā. Rāte birģeru aktivitātes kvalificējusi kā kūdīšanu uz nemieriem 
un noteikusi, ka turpmāk šādu nemieru organizētājiem būs jāmaksā 20 dālderu 
sods, bet tiem, kas viņus atbalstīs, – pieci dālderi.87 

vēsturnieks Konstantīns metigs minējis, ka 1744. gadā Frīdrihštatē pirmo 
reizi Kurzemes hercogistes pilsētu vēsturē iedibināta nekustamo īpašumu 
zemesgrāmata, kur reģistrētas īpašumtiesības, īpašnieku maiņas, apbūve 
u.tml.,88 tomēr līdz mūsu dienām tā, cik pašreiz zināms, nav saglabājusies.

jaunas nesaskaņas rātes un birģeru starpā radās 1761. gadā, un decembra 
sākumā pilsētā ieradās hercogistes valdības iecelta komisija. 3. decembrī 
tā veica pilsētas gruntsgabalu revīziju un birģeru īpašumtiesību pārbaudi. 
Balstoties uz 1646. gadā izgatavoto pilsētas plānu, kurā norādīti gruntsgabalu 
numuri, sastādīts gruntsgabalu un to īpašnieku saraksts, vairākos gadījumos 
nosaucot arī iepriekšējos īpašniekus. dokumentā minēts, ka gruntsgabalu 
īpašumtiesību pārbaude notikusi jau 1730. un 1731. gadā, kad vairāki no 
pašreizējiem īpašniekiem pierādījuši savas mantojuma tiesības. Kopumā 
uzskaitīti 166 gruntsgabali, taču 28 no tiem bijuši neapbūvēti. Kā bezīpašnieka 
manta minēti trīs apbūvēti gruntsgabali un 23 neapbūvēti gruntsgabali – kopā 
tātad 26.89 Pilsētā bija notikušas arī dažādas gruntsgabalu robežu  izmaiņas, 
piemēram, iela, kas saskaņā ar pilsētas plānu gājusi starp gruntsgabaliem 
nr. 104 un 105, aizžogota, bet starp gruntsgabaliem nr. 130 un 131 izveidots 
gruntsgabals, kas nav pilsētas plānā.90 attiecībā uz skolas īpašumiem pastāvēja 
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zināmas neskaidrības. Komisija atzīmējusi, ka saskaņā ar pilsētas plānu 
gruntsgabali nr. 152–159 pieder skolotājam, kaut gan 1730. gada sarakstā 
minēts, ka pilsētas skolai, kas uzcelta uz gruntsgabala nr. 154,91 vēl pieder 
tikai nr. 151.92

lai gan jau 1647. gada Frīdrihštates policijas nolikumā bija noteikts, ka 
gruntsgabalus drīkst iegādāties tikai ar hercoga atļauju, komisija konstatējusi, 
ka 18 mājas “pēc piekoptās aplamās paražas”“pēc piekoptās aplamās paražas”pēc piekoptās aplamās paražas”93 nopirktas bez hercoga 
atļaujas. Pārkāpts bija arī cits 1646. gadā pasludinātais aizliegums, proti, ka 
vienai personai drīkst piederēt tikai divas mājas vai gruntsgabali. Patiesībā 
izrādījās, ka viens gruntsgabals pilsētā pieder astoņām personām, divi – 15, 
trīs – četrām, četri – septiņām, pieci – divām, seši – vienai, astoņi – divām, 
proti, nelaiķa skolotāja �ātzena (Haatsen) un johana �einriha Blichūna 
(Blitzhuhn) mantiniekiem, bet 13 gruntsgabali – vienai personai, proti, 
baznīcas priekšniekam johanam �ieronimam meieram (Meyer). jāsecina, ka 
senā rātskungu melleru dzimta, kurai sākotnēji pilsētā piederēja visvairāk 
nekustamo īpašumu94, savu saimniecisko varenību nedaudz bija zaudējusi; 
bijušā tiesas fogta dēlam, rātskungam johanam Kristianam melleram 1761. 
gada nogalē piederēja pieci gruntsgabali.95

1761. gada 22. decembrī Frīdrihštates birģeri iesniedza hercoga komisijai 
lūgumrakstu, kas sastāvēja no 11 paragrāfiem. Būtībā tas bija lūgums izdarīt 
izmaiņas pilsētas kārtības noteikumos.96 Kā redzams no 1762. gada 27. ap-
rīlī apstiprinātā hercoga komisijas97 lēmuma par jauna pilsētas policijas 
nolikuma piešķiršanu, uzklausītas bija ne vien visas birģeru prasības attiecībā 
uz pilsētas pārvaldes un saimniecības uzlabošanu, bet arī sūdzības pret 
konkrētām amatpersonām. ievērojot birģeru prasības, rātskungi mellers un 
Bohs (Boch) paši bija atkāpušies no amata, tādēļ tiesas fogtam gamratam 
(Gammrath) un rātskungam Ērenhauzam (Ehrenhaus) bija uzdots izvēlēties 
divus citus rātskunga amata kandidātus un iesniegt hercogam lūgumu viņus 
apstiprināt.98 

Par pilsētiņas pagrimumu vēl vairākus gadu desmitus pēc Ziemeļu kara 
liecina jaunajā Frīdrihštates policijas nolikumā minētais fakts, ka šeit nenotiekot 
ne iknedēļas tirgi, ne gadatirgi. Cits pierādījums pilsētas saimniecības sliktajam 
stāvoklim ir hercoga komisijas lēmums atcelt muitas un akcīzes nodokli uz 
sešiem gadiem, sākot ar 1762. gada 1. maiju.99 (jaunā policijas nolikuma tekstu 
sk. pielikumā.)
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6. att. Frīdrihštates (jaunjelgavas) birģeru saraksts, 1646. gada 8./18. augustā. 
Fragments. LVVA, 554. f., 1. apr., 1761. l., 45. lpp.
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1762. gada 17. septembrī sastādīts akts par Frīdrihštates robežu pārbaudi 
un konstatēts, ka laika gaitā vecās robežzīmes izzudušas.100 1763. gada 16. aprīlī 
hercogs ernsts johans Bīrons (1737–1740; 1763–1769) izdeva rīkojumu par 
pilsētas robežu atjaunošanu, un 1763. gada 24. jūlijā hercoga komisija sastādīja 
aktu par zudušo robežzīmju atjaunošanu dabā.101 Frīdrihštates attīstību, kas no 
jauna bija aizsākusies 18. gadsimta vidū, pārtrauca postošie plūdi 1771., 1773. 
un 1778. gadā. 18. gadsimta beigās vairs nepastāvēja arī hercoga muitas krogs 
pie pārceltuves.102 tirdzniecība un amatniecība pilsētā pamazām sāka attīstīties 
tikai 18. gadsimta nogalē, kad pilsētā bija atļauts apmesties ebrejiem.103 jauns 
koka rātsnams pilsētā uzcelts 1796. gadā par pilsētas līdzekļiem lielajā ielā 
ar galu pret tirgus laukumu, taču jau 1840. gadā ēka bija tik sliktā stāvoklī, 
ka nekalpoja vairs savam sākotnējam mērķim; tur bija ierīkota lazarete 
un ķestera dzīvoklis. 1798. gadā uzcelta arī jauna skola – koka ēka ar 
salmu jumtu.104 19. gadsimta sākumā Frīdrihštatē pavisam bija tikai 39 koka 
mājas.105

iedzīvotāji

Pirmais zināmais jaunpilsētiņas gruntsgabalu īpašnieku saraksts sastādīts 
1600. gadā un ir viens no senākajiem šāda veida dokumentiem Kurzemes 
hercogistes pilsētu vēsturē. līdz mūsu dienām saglabājies tā noraksts, kas 
izgatavots ap Frīdrihštates dibināšanas laiku 1646./47. gadā. alfabētiskā secībā 
sastādītajā sarakstā minēts 81 gruntsgabala īpašnieks.106 viņu vidū līdzās 
vienkāršiem birģeriem nosauktas vairākas ievērojamas personas, piemēram, 
Kurzemes hercogistes kanclers jirgens fon tīzenhauzens (Tiesenhausen) un 
burggrāfs vilhelms fon eferns (Effern). Īpašumi jaunpilsētiņā piederējuši arī 
vairākiem muižniekiem un hercoga muižu ierēdņiem: ārendam cur mīlenam 
(Mühlen), �einriham fon apfelnam (Apfeln), sēlpils muižas pārvaldniekam 
johanesam (Johannes), kā arī seces muižas rakstvedim Bastianam (Bastian). 
gruntsgabalu īpašnieku sarakstā atrodam arī vairāku mācītāju vārdus, 
piemēram, Bauskas mācītājs johans Bitners (Bidtner), Bārbeles mācītājs, 
Baldones mācītājs Konrāds (Conrad), Krustpils mācītājs Klemenss (Clemens) 
un saukas mācītājs �ermanis dorhmanis (Dorchmann). no minētā saraksta 
uzzinām, ka jaunpilsētiņas skolotājs šajā laikā bijis nikolauss Kaufmanis 
(Kaufmann), bet mērnieks – martinuss (Martinus). lielākā daļa sarakstā minēto 
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amatnieku nosaukti tikai vārdā, piemēram, jirgens – kalējs, lorencs – kurpnieks, 
valentīns – seglinieks. taču nav iespējams pateikt, vai viņu vidū bijuši arī 
latvieši, jo, kā redzējām iepriekš, arī mācītāji dažkārt minēti bez uzvārda. tāpat 
arī reizēm grūti atšķirt, vai līdzās priekšvārdam minētais vārds ir uzvārds 
vai amata nosaukums. Piemēram, vilhelms Šmits (Schmidt, vācu val.: kalējs), 
mihaels Šneiders (Schneider, vācu val.: skroderis).107 

Pēc poļu–zviedru kara veiktās baznīcas vizitācijas protokolā 1636. gada 15./25. 
jūnijā atzīmēts, ka pilsētiņā palikuši vairs tikai “astoņi deviņi” birģeri.“astoņi deviņi” birģeri.astoņi deviņi” birģeri.108 
1643. gada 19. oktobrī jaunpilsētiņā bija ieradusies hercogienes elizabetes 
magdalēnas izveidota komisija gruntsgabalu īpašumtiesību pārbaudei.109 
Pretenzijas uz dažādiem gruntsgabaliem iesniedza 38 personas. gruntsgabalu 
īpašnieku vidū bijuši arī vairāki muižnieki, piemēram, tukuma virspilskungs 
�einrihs fon Pletenbergs (Plettenberg) un kapteinis andreass fon scēge (Szöge). 
gruntsgabali jaunpilsētiņā piederējuši vairākiem fon vrangeļu dzimtas 
pārstāvjiem – Bertramam fon vrangelim, Kristianam fon vrangelim un sērenes 
amtmanim johanam fon vrangelim.110

vietējo gruntsgabalu īpašnieku vidū minēts arī martens meisners (Meißners), 
kurš 1640. gadā noslēgtajā mājas pirkšanas un pārdošanas līgumā saukts par 
“prasmīgo kokgriezēju”prasmīgo kokgriezēju”111, bet 1646. gadā sastādītajā jaunpilsētiņas birģeru 
sarakstā – par galdnieku.112 vietējais skolotājs johans Reimerss (Reimers) 
savukārt lūdzis apstiprināt viņa īpašumtiesības uz gruntsgabalu, ko viņš 
mantojis no sava tēva, bet tēvam to esot dāvinājis georgs mancelis (Mancelius, 
1593–1654). Ēka savulaik atradusies līdzās pastorātam – ieliņā, kas saukusies 
“mācītāju iela”.mācītāju iela”.113 jādomā, ka j. Reimerss sajaucis g. manceli ar viņa tēvu 
Kasparu manceli (…–1620). uz hercogienes jautājumu sniegt sīkākas ziņas 
par šo faktu g. mancelis, kurš kopš 1638. gada bija galma mācītājs jelgavā, 
1643. gada 19. jūnija vēstulē atbildējis, ka viņa tēvam gan savulaik piederējis 
gruntsgabals jaunpilsētiņā, taču viņš zinot vienīgi to, ka šis gruntsgabals 
atradies ieliņā, kur bijuši arī citu mācītāju īpašumi.114

vēlmi kļūt par atjaunotās pilsētiņas birģeriem bija izteikušas vēl 24 per-
sonas un lūgušas piešķirt viņiem gruntsgabalus. viņu vidū bija daži Kurzemē 
ieceļojuši ārzemju amatnieki, piemēram, seglinieks tomass Rīdels (Riedel) 
no eihštetes vācijā, audējs Kristofs lemkens (Lemken) no dancigas, tāpat 
arī vairāki vidzemnieki un bijušā sērenes mācītāja �ermana Fikes (Ficke) 
mantinieki. gruntsgabalus pilsētiņā vēlējās iegūt arī vairākas hercogienes vai 
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hercoga dienestā esošas personas, piemēram, Zvārdes muižas pārvaldnieks 
Kaspars vildemanis (Wildemann), hercoga kambarsulainis tomass Šproštings 
(Sprosting), hercoga vīna pārzinis �ermanis Šproštings, kā arī augstas 
garīdznieku kārtas pārstāvji, piemēram, dobeles diecēzes prāvests, vēlākais 
Kurzemes superintendents (kopš 1656. gada) nikolauss Franke (Francke).115

1643. gada 14. oktobrī ar lūgumu aizstāvēt viņu konfliktā ar Rīgas 
birģermeistaru Cimmermani (Zimmermann) pie hercogienes elizabetes 
magdalēnas vērsies arī kāds latvietis jirgens mellers (Moeller)116 no auces 
novada, kurš jau trīs gadus dzīvojot jaunpilsētiņā un nodarbojoties ar koku 
pludināšanu uz Rīgu un pārdošanu.117

1646. gada 6./16. oktobrī hercogienes komisijas uzdevumā sastādītajā 
birģeru sarakstā minētas 34 personas, viņu vidū arī dažādi amatnieki un 
vietējais skolotājs johans Reimerss.118 saglabājies arī kāds cits birģeru saraksts 
no Frīdrihštates dibināšanas laika, kurā minētas 32 personas. 20 personu vārdi ir 
identiski ar iepriekš minēto sarakstu, bet 12 – atšķirīgi. Šajā dokumentā norādīts, 
ka tie ir cilvēki, kas pilsētiņā apmetušies uz dzīvi pēc kara.119 gruntsgabalus 
pilsētā bija ieguvuši arī 25 jauni īpašnieki. viņu vidū bija muižnieki: 
virspilskungs fon der Reke (Recke), virspilskungs Pletenbergs (Plettenberg), 
garīdznieki: sēlpils iecirkņa prāvests mihaels Klokoviuss (Clocovius, 
Cloggovius), vec- un jaunsaules mācītājs daniels gešeliuss (Geschelius), seces 
mācītājs johans lizanders (Lysander), kā arī hercogienes muižu pārvaldnieki: 
johans Fabriciuss (Fabritius), Romāns Šipentavs (Schippentau, Scheppentau), 
�einrihs �eins (Hein) un matiass Franks (Franck). uz dzīvi Frīdrihštatē bija 
apmeties arī aptiekārs johans dāvids (David).120

spriežot pēc birģeru un gruntsgabalus ieguvušo personu sarakstiem, lielākā 
daļa pilsētas iedzīvotāju 17. gadsimtā bijuši vācieši. taču, kā rādīja piemērs ar 
koku pludinātāju j. melleru, jādomā, ka pilsētā netrūka arī latviešu, galvenokārt 
gan, protams, kalpotāju vidū. grūti pateikt, vai 1646. gadā gruntsgabalus 
ieguvušo amatnieku vidū, kas minēti bez uzvārdiem, piemēram, audējs 
jeremija, ratnieks andreass, mucinieks matiass, bijuši arī latvieši vai krievi.121 
1647. gada pilsētas privilēģijā un policijas nolikumā nav stingri noteikts, ka 
par birģeriem drīkst uzņemt tikai vāciešus. taču 18. gadsimtā – 1762. gada 
pilsētas policijas nolikumā – birģeri aicināti kavēt Frīdrihštatē dzimušo un 
augušo latviešu došanos uz citām pilsētām, galvenokārt Rīgu.122
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1654. gada 3. septembrī Frīdrihštates tiesas fogts un rātskungi rakstīja 
hercogam, ka kara dēļ pilsētiņā ieradušies vairāki krievi, kas nodarbojas ar 
iztikas pelnīšanu, kāda atļauta tikai birģeriem. lai attaisnotu savu darbību, 
šie krievi sakot, ka viņi ir gatavi nodot birģera zvērestu un “iekļauties birģeru“iekļauties birģeruiekļauties birģeru 
sabiedrībā”. Pilsētas tēvi esot neziņā, kā šajā gadījumā rīkoties, tādēļ lūguši 
padomu hercogam.123 �ercogs šajā jautājumā sniedzis atbildi 1654. gada 
9. septembrī, proti, krieviem atļauts palikt pa ziemu Frīdrihštatē, taču pelnīt 
iztiku kā birģeri viņi drīkst tikai pēc uzņemšanas birģeru kārtā. Frīdrihštates 
rātei arī dots rīkojums pieņemt birģeru zvērestu no krieviem “pēc īpaša“pēc īpašapēc īpaša 
formulāra”.124 dokumenti, kas apstiprinātu krievu uzņemšanu birģeru kārtā, 
lvva nav saglabājušies, tomēr par krievu klātbūtni Frīdrihštatē vēl pilsētas 
atjaunošanas laikā – 1646. gadā – netieši liecina šā laika pilsētas plāni, kur 
redzams, ka viena no galvenajām ielām saukusies “Krievu iela”.“Krievu iela”.Krievu iela”. 

Par kādu citu – sociālu – minoritāti pilsētā runāts Frīdrihštates baznīcas 
vizitācijas protokolā 1650. gada 9. martā. Birģeri sūdzējušies, ka pilsētiņā no 
vidzemes mēdzot ierasties sievietes, lai šeit dzemdētu, bet pēc tam turpinot 
nodarboties ar prostitūciju. tādēļ turpmāk aizliegts dot pajumti šādām 
sievietēm, un par šā rīkojuma pārkāpšanu noteikts 10 guldeņu liels sods.125 

Pēc 1710. gada mēra Frīdrihštatē bija palikuši vien trīs vai četri birģeri. mērī 
bija miris arī toreizējais mācītājs johans daniels Kerkoviuss (Kerkovius), viņa 
sieva un trīs bērni.126 

saskaņā ar 1761. gada 3. decembrī sastādīto gruntsgabalu īpašnieku 
sarakstu, Frīdrihštatē bija tikai 40 gruntsgabalu īpašnieki, turklāt nav zināms, 
vai viņi visi dzīvoja Frīdrihštatē, vai arī kur citur. līdz ar to jāsecina, ka 
iedzīvotāju skaits 18. gadsimta vidū, salīdzinot ar 17. gadsimta vidu, bija uz 
pusi samazinājies, turklāt no senajām birģeru dzimtām gadu gaitā un pēc 1710. 
gada mēra bija saglabājušās tikai nedaudzas, piemēram, rātskungu melleru 
dzimta, kas dzīvoja šeit jau 1600. gadā.127 19. gadsimta sākumā Frīdrihštatē 
uzskaitīti ne tikai gruntsgabalu īpašnieki, bet visi iedzīvotāji, proti, 372 
personas (173 vīrieši un 199 sievietes).128

ieskats baznīcas, skolas un draudzes dzīvē

senākās ziņas par sērenes, vēlāko Frīdrihštates baznīcu atrodamas 
1596. gada 18. decembra baznīcas vizitācijas protokolā. mācītājs šajā laikā 
bija �ermanis Fike (Ficke), bet skolotājs – nikolauss �ofmanis (Hofmann). 
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Pastorāts atradies “ārpus pilsētiņas vecajā muižas centra vietā”.“ārpus pilsētiņas vecajā muižas centra vietā”.ārpus pilsētiņas vecajā muižas centra vietā”.129 nākamā 
baznīcas vizitācija notika pēc poļu–zviedru kara 1636. gada 15./25. jūnijā. 
Baznīca šajā laikā bija “pilnībā nopostīta”, un, lai gan tornis vēl stāvēja, tas“pilnībā nopostīta”, un, lai gan tornis vēl stāvēja, taspilnībā nopostīta”, un, lai gan tornis vēl stāvēja, tas 
bija sliktā stāvoklī. neraugoties uz to, jauno baznīcu nolēma celt pie torņa, 
to vispirms atjaunojot. arī pastorāta ēkas bija sagrautas, un mācītājs tāpēc 
dzīvoja pilsētā.130

�ercogienes elizabetes magdalēnas plāns par Frīdrihštates dibināšanu, 
resp. atjaunošanu, ietvēra arī baznīcas un draudzes dzīves sakārtošanu. Kopš 
1642. gada 3. decembra par sērenes mācītāju pēc hercogienes rīkojuma bija 
iecelts daniels vedekinds (Wedekind), kurš nāca no stargardas hercogienes 
dzimtajā Pomerānijā. 1642. gada 8. decembrī superintendents Pauls einhorns 
(Einhorn) viņu iesvētīja amatā, uzliekot par pienākumu ik svētdienu noturēt 
dievkalpojumus jaunpilsētiņā un katru trešo nedēļu taurkalnē. Pirms viņa 
jaunpilsētiņā bija kalpojis Kristians gerngross (Gerngroß, 1637–1642).131 

Pirmais jautājums, kam pievērsās hercogienes komisija, kas ieradās sērenē 
1643. gada 3./13. oktobrī, bija baznīcas būve. Birģeriem uzdeva parūpēties par 
baznīcas uzcelšanu un uzturēšanu labā kārtībā. viņi no savas puses apliecināja, 
ka “tāda ir arī viņu kvēlākā vēlēšanās”, taču draudze esot maza un trūcīga,“tāda ir arī viņu kvēlākā vēlēšanās”, taču draudze esot maza un trūcīga,tāda ir arī viņu kvēlākā vēlēšanās”, taču draudze esot maza un trūcīga, 
un pašu spēkiem vien nespēs realizēt tik “dārgu būvi”. tādēļ nolemts lūgt“dārgu būvi”. tādēļ nolemts lūgtdārgu būvi”. tādēļ nolemts lūgt 
hercogienes atbalstu.132 

elizabetes magdalēnas komisija, kas darbojās jaunpilsētiņā 1644. gada 
vasarā, atkārtoti uzsvēra nepieciešamību atjaunot baznīcu, jo, “dibinot pilsētu,“dibinot pilsētu,dibinot pilsētu, 
baznīca kā dieva nams ir pats svarīgākais”. tomēr birģeri aizbil-dinājās, ka 
pirms gruntsgabalu iedalīšanas viņi neko nevarot apsolīt.133 1645. gada 
25. novembrī hercogiene paziņoja, ka, atbildot uz birģeru lūgumu, nolemts 
celt jaunu baznīcu sabrukušās vietā.134 tomēr jādomā, ka kaut kas no vecās 
baznīcas vēl bija saglabājies, jo dievkalpojumi tur notika. 1646. gadā mācītājs 
daniels vedekinds (Wedekind) sūdzējies hercogienei par nekārtībām baznīcā 
un draudzes dzīvē, proti, baznīcēni “plēšas un ķīvējas, jā, pat grūstās kājām“plēšas un ķīvējas, jā, pat grūstās kājāmplēšas un ķīvējas, jā, pat grūstās kājām 
un rokām” baznīcas solu dēļ; zemnieki pēc senām pagānu paražām mirušos 
apglabā laukos un mežos; pārkāpumi vērojami arī attiecībā uz uzsaukšanas un 
laulāšanas kārtību; baznīcas parādnieki nemaksā procentus; baznīcā nav līķa 
segas, “tāpēc nabaga ļaudīm jānes savu mirušo zārki bez palaga un segas līdz“tāpēc nabaga ļaudīm jānes savu mirušo zārki bez palaga un segas līdztāpēc nabaga ļaudīm jānes savu mirušo zārki bez palaga un segas līdz 
kapam, vai arī jānomā sega no citas baznīcas par lielu naudu”. lai novērstu 
minētos trūkumus, mācītājs lūdzis organizēt baznīcas vizitāciju.135 
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17. gadsimta vidū Frīdrihštates rāte un birģeri rakstīja hercogam, ka 
baznīcas priekšnieki vēlas remontēt baznīcu un uzlikt tai kārniņu jumtu, 
taču draudzei trūkstot līdzekļu un lielākā daļa birģeru esot “nabagi un bez“nabagi un beznabagi un bez 
peļņas iespējām”. tādēļ viņi lūdza hercoga atļauju pilsētas pārstāvim vākt 
ziedojumus Frīdrihštates baznīcas būvei visā hercogistē.136 

Frīdrihštates baznīcas vizitācija notika 1650. gada 9. martā. vizitācijas 
protokolā ierakstīts, ka rātei un draudzei turpmāk aizliegts pieņemt un atlaist 
no darba skolotāju un ķesteri bez mācītāja ziņas, bet, “lai jaunatni audzinātu“lai jaunatni audzinātulai jaunatni audzinātu 
labu tikumu garā”, uzdots pieprasīt no jelgavas skolu noteikumus un tos 
publiski nolasīt reizi ceturksnī.

Baznīcas vizitatori paziņoja, ka hercogs jēkabs apsolījis uzcelt Frīdrihštatē 
jaunu baznīcu, taču ar noteikumu, ka ikviens birģeris izvedīs no hercoga 
meža četrus baļķus un piegādās būvei nepieciešamos akmeņus. draudzei arī 
uzlikts par pienākumu no baznīcas ienākumiem salabot kanceli, biktssolu 
un baznīcas kausu.137 Kā atzīmējis Kurzemes baznīcu vēsturnieks teodors 
Kalmeiers (Kallmeyer), jauna baznīca uzcelta 1652. gadā.138 1654. gada 24. jan-
vārī hercoga kanceleja uzdeva Frīdrihštates rātei parūpēties par to, lai birģeri, 
kuri vēl nav samaksājuši noteikto summu par baznīcas būvi, to izdarītu.139 
Šā paša gada 15. jūnijā hercogs, izpildot Frīdrihštates rātes lūgumu, devis 
rīkojumu sēlpils muižas amtmanim organizēt baznīcas smailes būvi, kā arī 
balsināt baznīcas ārsienas.140

17. gadsimta septiņdesmito gadu sākumā par rātskunga �ermaņa Šilinga 
(Schilling) līdzekļiem uzcelts baznīcas tornis. Kad birģeri atteikušies atlīdzināt 
izdevumus pēc viņa pieprasījuma, viņš vērsies sēlpils pilskunga tiesā. tiesa 
1673. gada 23. janvārī pieņēmusi lēmumu par labu rātskungam.141 Remontdarbi 
baznīcā notikuši arī 1688. gadā, kā rāda hercoga Frīdriha Kazimira (1682–1698) 
rīkojums sēlpils virspilskungam �einriham fon Bistramam (Bistram) 1688. 
gada 3. jūlijā pārbaudīt Frīdrihštates baznīcas rēķinus un iekasēt maksājumus 
no birģeriem, “lai varētu turpināt būvdarbus baznīcā”.“lai varētu turpināt būvdarbus baznīcā”.lai varētu turpināt būvdarbus baznīcā”.142

1706. gada 16. janvāra baznīcas vizitācijas protokolā par baznīcas ēku 
teikts, ka tā ir mūra ēka ar kārniņu jumtu, virs baznīcas altārdaļas dzegas 
atrodas dzelzs krusts. torņa smaile segta ar šindeļiem, smailes galā vara 
lode un gailis. tornī tikai viens zvans, un tas pats saplīsis. ieeja – divviru 
durvis – no torņa puses. tālāk ir otras divviru durvis, kas ved baznīcā. virs 
durvīm ir galerija, uz kuru ved kāpnes ar 10 pakāpieniem. Šajā galerijā atrodas 
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pozitīvs ar astoņām balsīm. galerija balstās uz koka stabiem. Baznīcai ir sešas 
logailas, katra ar 9 rūtīm, septiņi vīriešu un 13 sieviešu soli. Pie sienām ir 
četras gleznas: “svētais andrejs”, “Pastarā tiesa”, “svētais jānis” un “nelaiķis“svētais andrejs”, “Pastarā tiesa”, “svētais jānis” un “nelaiķissvētais andrejs”, “Pastarā tiesa”, “svētais jānis” un “nelaiķis“Pastarā tiesa”, “svētais jānis” un “nelaiķisPastarā tiesa”, “svētais jānis” un “nelaiķis“svētais jānis” un “nelaiķissvētais jānis” un “nelaiķis“nelaiķisnelaiķis 
dr. luters”. līdzās viņam balts gulbis, bet rokās balta grāmata. visi šie tēli ir 
dabiskā lielumā. Baznīcā ir misiņa svečturi un četri koka kroņlukturi, krāsoti 
dzeltenā krāsā. altārdaļas priekšā koka sētiņa. abās pusēs uz tās novietoti 
virpoti koka svečturi – dzelteni krāsoti. altārdaļā ir piecas logailas, katra ar 
četrām rūtīm. labajā pusē sētiņai novietota krāsota koka pults. altāris ir no 
koka, galds pārklāts ar sarkanu tūka segu, retablā – svētais vakarēdiens, virs 
tā – krustā sistais Kristus un augstāk gleznots ģerbonis. Retabla figūras – melni 
krāsotas, zeltītas un sudrabotas. Retabla augšdaļā zvaigzne. altāri baznīcai 
dāvinājis nelaiķis mundhofs (Mundhoff). altāra kreisajā pusē pie sienas Kristus 
skulptūra dabiskā lielumā ar pasaules ābolu rokā. labajā pusē biktssols, ko 
dāvinājis johans gutharts (Gutthardt) un viņa sieva margarēta anna eberta 
(Ebert). Biktsols ir bagātīgi apgleznots un rotāts kokgriezumiem. Blakus 
atrodas kancele. tās kāpnes ir ar astoņiem pakāpieniem. Kanceles jumtiņš ir 
vecs un tāpat kā visa kancele nedaudz apgleznots. starp biktssolu un kanceli 
sienā ir durvis, kas ved ārā uz kapsētu. Baznīcā atrodas vēl viena galerija, 
taču tajā, tāpat kā visā baznīcā vēl nav grīdu. galerijas kreisajā pusē skolotāja 
sols, bet tam priekšā trīs soli skolēniem. Baznīcā ir vēl divas sānu durvis. visu 
baznīcas telpu sedz koka velves, kas “pagaidām” vēl nav apgleznotas.“pagaidām” vēl nav apgleznotas.pagaidām” vēl nav apgleznotas. 

Kapsētai pie baznīcas agrāk bijis labs guļkoku žogs, bet to nojaukuši un 
sadedzinājuši malkas vietā zviedri un krievi, kas jau pirmajos kara gados 
gājuši cauri pilsētiņai. Kapsētā atradies saules pulkstenis – no akmens, 
bet pretī ieejai baznīcā – stabs noziedzniekiem, taču bez dzelzs kakla 
sprādzes.143

Ziemeļu kara laikā “moskovīteru“, respektīvi, krievu izraisītā ugunsgrēkā 
baznīca izdega un ugunsgrēkā gāja bojā arī daudz baznīcas dokumentu.144 
1712. gada 1. novembrī jaunjelgavas mācītājs dītrihs Bodendiks (Bodendick) un 
hercoga baznīcu sekretārs johaness abrahams džons (John) ziņojuši hercogam 
par baznīcas vizitāciju, kas veikta Frīdrihštatē no 24. līdz 28. ok-tobrim, bijusi 
nepieciešama “daudzo nāves gadījumu un radušos nekārtību dēļ”. vizitācijas“daudzo nāves gadījumu un radušos nekārtību dēļ”. vizitācijasdaudzo nāves gadījumu un radušos nekārtību dēļ”. vizitācijas 
laikā arī konstatēts, ka baznīca, neraugoties uz to, ka tā ir mūra ēka, ir sliktā 
stāvoklī, jo īpaši tornis un tā smaile. Baznīcas jumts ir caurs, tā ka lietus ūdens 
tek iekšā un bojā grīdu.145 
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1715. gada 1.–4. decembrī notika kārtējā baznīcas vizitācija. Baznīcas 
priekšstāvjiem uzdeva gādāt par torņa smailes salabošanu, kā arī baznīcas 
un tās solu remontu, lai “turpmāk birģeriem nebūtu iemesla doties uz galeriju“turpmāk birģeriem nebūtu iemesla doties uz galerijuturpmāk birģeriem nebūtu iemesla doties uz galeriju 
un kulstīt tur mēles sprediķa laikā”. noslēdzot vizitāciju, izcelta 1712. gadā 
zem baznīcas grīdas apraktā naudas lāde, lai pasargātu to no izlaupīšanas. 
vizitatori prasīja, lai baznīcā turpmāk būtu baznīcas grāmata, kur ierakstīt 
gan vācu, gan latviešu draudzē kristītos, laulātos un mirušos.

Runājot par skolas stāvokli, vizitatori aizrādīja, ka birģeri paši vainīgi pie 
skolas pagrimuma, jo nesūta savus bērnus skolā, bet viņu mācīšanu uztic 
“vecām sievām”, tādējādi “mazinot zināšanu uzplaukumu” un atņemotvecām sievām”, tādējādi “mazinot zināšanu uzplaukumu” un atņemot“mazinot zināšanu uzplaukumu” un atņemotmazinot zināšanu uzplaukumu” un atņemot 
kantoram iespēju saņemt samaksu par darbu (3 mārkas kvartālā). “Kaktu“KaktuKaktu 
skolu” turēšanu turpmāk stingri aizliedza un deva rīkojumu visus bērnus 
sūtīt pilsētas skolā. savukārt rātei joprojām bija tiesības izvēlēties skolotāju, 
taču prāvestam un mācītājam bija iepriekš jāpārbauda viņa zināšanas. Bez 
prāvesta un superintendenta ziņas skolotāju nedrīkstēja atlaist.146 taču “kaktu“kaktukaktu 
skolas” turpināja pastāvēt. 1765. gada 24. septembrī hercoga komisijai sūdzību 
šajā sakarībā iesniedzis Frīdrihštates skolas skolotājs johans mihaels de Belina 
grodzkis (de Belina Grodzki), norādot, ka rātskungs arnolds (Arnold) skolu 
turot kopš 1759. gada, cita “kaktu skola” esot arī pilsētas eltermanim Buholcam“kaktu skola” esot arī pilsētas eltermanim Buholcamkaktu skola” esot arī pilsētas eltermanim Buholcam 
(Buchholtz).147

1715. gada Frīdrihštates baznīcas vizitācijas protokolā atrodami vairāki 
noteikumi attiecībā uz draudzes locekļiem, it sevišķi latviešiem. savā ziņā tie 
uzskatāmi par pilsētas kārtības noteikumu papildinājumu. latviešu draudzes 
locekļu eksaminācija bija parādījusi, ka lielākā daļa no viņiem slikti orientējas 
reliģijas jautājumos, un kā iemesls tam minēts fakts, ka “viņi vispār nemaz vai“viņi vispār nemaz vaiviņi vispār nemaz vai 
arī ļoti reti nāk uz baznīcu”. tādēļ turpmāk nolemts šādas personas bargi sodīt, 
proti, par pirmo kavēto dievkalpojumu jāmaksā trīs graši, par otro – seši, bet 
par trešo kavējumu vainīgais jāpiesien pie staba baznīcas priekšā un jānoper 
ar rīkstēm. mācītājam turpmāk uzlika par pienākumu lietot Fīrekera, nevis 
manceļa dziesmu grāmatu, kā tas bijis līdz šim. māju saimniekiem uzdeva 
raudzīties, lai visi saimes locekļi skaitītu lūgšanas rītos, vakaros un pirms 
ēšanas. 

nākamie noteikumi attiecās uz zemnieku kāzām, kristībām un bērēm. 
Zemniekiem bija aizliegts rīkot kāzas noteiktos laikos: 1) no otrās adventes līdz 
trešajai Ziemassvētku dienai, no debesbraukšanas līdz trešajai vasarsvētku 
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dienai un no gavēņa vidus līdz trešajām lieldienām, “lai izvairītos no“lai izvairītos nolai izvairītos no 
žūpošanas svētajā laikā”. Zemniekiem tika atgādināts 1638. gada landtāga 
lēmums, ka nedrīkst kāzas svinēt ilgāk par divām dienām, svinībām jābūt 
“godīgām un kristīgām” un nedrīkst dziedāt nepiedienīgas dziesmas.godīgām un kristīgām” un nedrīkst dziedāt nepiedienīgas dziesmas.

vairāki noteikumi noteica bērnu kristīšanas kārtību, piemēram, bērnu 
drīkstēja kristīt tikai baznīcā – nevis pastorātā vai mājās, izņemot gadījumus, kad 
bērns bija pārāk vārgs. Pati māte nedrīkstēja nest bērnu uz baznīcu kristīt, tas bija 
jādara tēvam. jaunajai mātei bija aizliegts pieņemt “kūmu kreklu” (“kūmu kreklu” (kūmu kreklu” (Pathen-Hemd) 
un citas dāvanas, lai izskaustu šo “apkaunojošo paražu”. Kristības nedrīkstēja“apkaunojošo paražu”. Kristības nedrīkstējaapkaunojošo paražu”. Kristības nedrīkstēja 
svinēt ilgāk par vienu dienu. Par šā noteikuma pārkāpumu, saskaņā ar 1638. 
gada landtāga lēmumu, bija noteikts 40 mārku sods. 

sods draudēja arī par mācītāja neaicināšanu pie smagi slimajiem un 
mirējiem. vizitatori arī noteica, ka turpmāk “nevienu līķi nedrīkst nest uz“nevienu līķi nedrīkst nest uznevienu līķi nedrīkst nest uz 
baznīcu”, pirms nav samaksātas noteiktās nodevas. tikai nabagiem bija 
atļauts apbedīt mirušos bez maksas. Par līķa nevešanu uz baznīcu draudēja 
½ dāldera liels sods. Zemniekiem bija stingri aizliegts lietot lauku kapelas. 
Pēdējā vizitācijas piezīme attiecās uz samaksu baznīcai par “zirgu, ko ved aiz“zirgu, ko ved aizzirgu, ko ved aiz 
muižnieka līķa”, proti, norāde respektēt 1650. gada vizitācijas lēmumu.148

tā kā baznīcas ēkas remonts joprojām bija aktuāls, hercogs Ferdinands 
(1711–1737) 1718. gada 22. jūnijā devis atļauju diviem Frīdrihštates 
pārstāvjiem vākt ziedojumus baznīcas būves vajadzībām gan hercogistē, gan 
ārpus tās robežām.149 Pēc t. Kalmeiera ziņām, baznīca remontēta 1719. gadā, 
bet torņa smaili nācies nojaukt 1720. gadā.150Baznīcas vizitācija 1723. gada 
11. oktobrī konstatēja, ka torņa būvei jau iekrāta daļa līdzekļu (faktiski tikai 
24 guldeņi 26 graši), un prasīja baznīcas priekšniekiem “pielikt pēc iespējas“pielikt pēc iespējaspielikt pēc iespējas 
vairāk pūļu, lai savāktu vairāk naudas”, kā arī uzcelt ap baznīcu guļkoku 
žogu.151 1731. gada 5. decembrī Frīdrihštates rāte ziņojusi hercogam par 
ārkārtīgi slikto baznīcas stāvokli, proti, spāres un dzegas esot satrunējušas 
un mūri, uz kuriem balstās ļoti sliktais jumts, sašķobījušies. Pilsēta lūdza, lai 
hercogs tai atvēl viena gada ienākumus no Frīdrihštates muitas, kā arī piešķir 
kokmateriālus un kaļķi baznīcas būvei.152

1732. gada 4. februārī hercogs Ferdinands, atbildot uz Frīdrihštates birģeru 
ziņojumu par to, ka gan baznīcas ēka, gan tornis drīzumā draud sabrukt, devis 
rīkojumu Frīdrihštates draudzes muižu (vecsērenes, jaunsērenes, ekembergu, 
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taurkalnes un alstiķes) zemniekiem pievest būvmateriālus un dot strādniekus 
baznīcas remontam.153 

1766. gada nogalē Frīdrihštates rāte visu birģeru vārdā rakstīja hercogam 
ernstam johanam Bīronam, ka viņi bijuši ārkārtīgi priecīgi par hercoga 
viesošanos viņu pilsētā, bet it īpaši par to, ka hercogs viņiem dāvinājis 
1000 dālderu baznīcas torņa būvei. tornis esot tik sliktā stāvoklī, ka no tā ik 
dienas krītot lejā akmeņi, turklāt baznīcai esot nepieciešams arī jauns jumts. 
izrādījās, ka hercogs baznīcas torņa būvi un jumta remontu jau 1763. gada  
20. septembrī uzdevis seces muižas amtmanim kambarkungam fon mirbaham 
(Mirbach), taču viņš neko nebija darījis.154 Baznīcas tornis uzcelts 1770.–1772. 
gadā,155 un varētu domāt, ka draudzes dzīvē nu viss bija kārtībā. tomēr jaunas 
rūpes sagādāja skola. 

1787. gada 5. novembrī Frīdrihštates baznīcas vizitācijas laikā mācītājs 
johans Rafaels Perkūns (Perkuhn) iesniedzis dažādas sūdzības, tostarp 
norādot, ka pilsētas vācu skola esot pavisam pagrimusi – galvenokārt tā 
iemesla dēļ, ka skolotājs ir pārāk vecs. vēl sliktāk aprūpēti esot latviešu bērni, 
jo pilsētā neesot latviešu skolas, tādēļ mācītājs lūdzis dot rīkojumu par latviešu 
skolas dibināšanu.156 vienlaikus sūdzību par sliktajiem dzīves apstākļiem 
un zemo atalgojumu superintendentam iesniedzis vācu skolas skolotājs  
j. m. de Belina grodzkis, kurš 1757. gadā bija ieradies no Rīgas. Frīdrihštates 
rāte 1787. gada 7. novembrī, taisnojoties par skolas stāvokli pilsētā, vainoja 
mācītāju par to, ka viņš nav sekojis līdzi mācību norisei. Rāte norādījusi, ka 
nebūtu godīgi padzīt veco skolotāju, kurš pilsētā nostrādājis 30 gadu, turklāt 
“mazās algas, baznīcas un vietējo birģeru nabadzības dēļ” jaunu skolotājumazās algas, baznīcas un vietējo birģeru nabadzības dēļ” jaunu skolotāju 
būs grūti sameklēt, ja vien hercogs nepiešķirs pabalstu skolotāja algai. Kas 
attiecas uz latviešu skolu, tad saskaņā ar policijas nolikumu rātei par to nav 
jārūpējas. neraugoties uz to, rāte esot uzdevusi latviešu draudzes ķesterim 
par nelielu samaksu mācīt latviešu bērniem “vienkāršas lūgšanas, katehismu“vienkāršas lūgšanas, katehismuvienkāršas lūgšanas, katehismu 
un lasīšanu”. visbeidzot rāte paziņoja, ka par latviešu skolas dibināšanu 
būtu jādomā hercogam, nevis “jāuzkrauj šī nasta pilsētai”, jo hercoga muižās,“jāuzkrauj šī nasta pilsētai”, jo hercoga muižās,jāuzkrauj šī nasta pilsētai”, jo hercoga muižās, 
kas pieder pie Frīdrihštates draudzes, ir divdesmit reižu vairāk latviešu 
nekā pilsētā.157 tomēr pagaidām trūkst ziņu par to, vai 18. gadsimtā pilsētā 
nodibināta latviešu skola.
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***

Frīdrihštates dibināšana un atjaunošana bija Kurzemes un Zemgales 
hercogu politikas sastāvdaļa. tās mērķis bija nostiprināt pilsētas, lai iegūtu 
sabiedrotos cīņā par varu pret muižniecību. tomēr hercogu centieni iesaistīt 
pilsētas hercogistes politiskajā dzīvē muižnieku pretestības dēļ cieta neveiksmi, 
un pilsētu delegātiem piedalīšanās landtāgos bija liegta. arī cerība, “ka daļa“ka daļaka daļa 
lietuviešu un krievu tirdzniecības, kas padarījušas bagātu Rīgu, dos kādu 
labumu Kurzemei”, kā rakstījis Konstantīns metigs158, nepiepildījās, un iemesls 
tam bija galvenokārt hercogistē pastāvošā likumdošana un lielā muižnieku 
konkurence tirdzniecības jomā. Pilsētai piešķirtajiem policijas nolikumiem, 
iedibinot “labu kārtību”, bija jākalpo sociālās disciplīnas nodrošināšanai“labu kārtību”, bija jākalpo sociālās disciplīnas nodrošināšanailabu kārtību”, bija jākalpo sociālās disciplīnas nodrošināšanai 
gan valsts, gan pašu pilsētas iedzīvotāju interesēs, tomēr ikdienas dzīve 
šajā hercogistes mazpilsētā, kā to rāda arhīva dokumenti, tālu atpalika no 
izvirzītajiem ideāliem.
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54 1648. gada 8./18. jūlijā hercogiene elizabete magdalēna rakstīja g. Fabriciusam: “jums ir labi 
zināms, ka mūsu Frīdrihštates birģeri izteikuši vēlēšanos, lai jūs izstrādātu kārtības noteikumus, 
un jūs to arī apņēmāties izdarīt un jau sen bijāt apsolījis to iesniegt mūsu padomniekiem. taču 
līdz šim laikam tas nav noticis.” �ercogiene lūgusi šo uzdevumu izpildīt “jo ātrāk, jo labāk”. 
(lvva, 554. f., 1. apr., 1763. l., 136., 137. lp.) iespējams, šeit runa ir par policijas nolikuma 
kopijas izgatavošanu, jo, kā zināms, minētais nolikums izstrādāts 1647. gada 15. janvārī. 1688. 
gada 30. augustā sastādītajā Frīdrihštates dokumentu sarakstā, ko sēlpils pilskungs nodevis 
jaunievēlētajam Frīdrihštates fogtam johanam �ofmeistaram (Hoffmeiser), minēta policijas 
nolikuma kopija (lvva, 648. f., 1. apr., 91. l., 3. lp.). 

55 lvva, 554. f., 1. apr., 2531. l., 158.–176. lp.lvva, 554. f., 1. apr., 2531. l., 158.–176. lp.
56 turpat, 160. lp.turpat, 160. lp.
57 turpat, 168. lp.turpat, 168. lp.
58 turpat, 174. lp.turpat, 174. lp.
59 turpat, 1761. l., 27. lpp.
60 turpat, 2531. l., 167. lp.turpat, 2531. l., 167. lp.
61 turpat, 176. lp.turpat, 176. lp.
62 Archiv für Geschichte  Liv-, Esth- und Curlands. Bd. ii. s. 172. 
63 lvva, 554. f., 1. apr., 2531. l., 176.–178. lp.lvva, 554. f., 1. apr., 2531. l., 176.–178. lp.
64 turpat, 179., 180. lp.
65 turpat, 180., 181. lp.
66 turpat, 181. lp.
67 lvva, 554. f., 1. apr., 2531. l., 143. lp.
68 turpat, 1763. l., 48.–52. lp., 48.–52. lp.
69 neumann, Wilhelm. der stadtplan als geschichtliche urkunde.neumann, Wilhelm. der stadtplan als geschichtliche urkunde. Mitteilungen aus der Livländischen 

Geschichte. Riga, 1911. Bd. 21, s. 98, 99.
70 lvva, 554. f., 1. apr., 1764. l., 7.lvva, 554. f., 1. apr., 1764. l., 7.a lp.
71 turpat, 183. f., 93. apr., 425. l.turpat, 183. f., 93. apr., 425. l.
72 lvva, 554. f., 1. apr., 1760. l., 1. lp. v. neimanis publicējis šā plāna daļu, ko pārzīmējis 

jūliuss dērings (Döring). sk. pielikumu rakstam: neumann, Wilhelm. der stadtplan als 
geschichtliche urkunde. Mitteilungen aus der Livländischen Geschichte. Bd. 21, s. 98, 99. oriģinālā 
plāna fragmenta publikāciju un analīzi sk.: Barzdeviča, margarita. Kurzemes un Zemgales 
hercogistes pilsētu kartogrāfiskie attēli. (apzināšana un izpēte). Acta historia Vindaviensia / 
Ventspils muzeja raksti. I. Rīga, 2001. 141., 145., 146. lpp.

73 lvva, 554. f., 1. apr., 1760. l., 1. lp. v. neimanis kļūdaini norāda, ka grāvis izveidots šajā laikā, 
lai gan tas bija attēlots jau 1644. gada plānā, bet 1646. gada 26. maija plānā tas saukts par 
“dūņām aizaugušo pilsētas grāvi”.   

74 spārītis, ojārs. Arhitektūra Latvijā renesanses laikmetā: Tipoloģiskais, hronoloģiskais un stilistiskais 
aspekts�� Pētījumi mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. manuskripts latvijas nacionālās 
bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā. 1997. 57., 58. lp.

75 �erdera institūta dokumentu kolekcija, ds�i 190 Kurland Xi, 18.
76 Par šā plāna, kā arī 1644. gada jaunjelgavas plāna atrašanu lvva domēņu valdes fondā (nr. 

183) autore pateicas kolēģim, lvva darbiniekam jānim Bušam.
77 lvva, 183. f., 93. apr., 425. l. lapas nenumurētas.lvva, 183. f., 93. apr., 425. l. lapas nenumurētas.
78 �erdera institūta dokumentu kolekcija, ds�i 190 Kurland Xi, 18a, 18b.�erdera institūta dokumentu kolekcija, ds�i 190 Kurland Xi, 18a, 18b.
79 lvva, 554. f., 1. apr., 1762. l., 23. lp.
80 turpat, 673. f., 1. apr., 421. l., 476.–483. lp.turpat, 673. f., 1. apr., 421. l., 476.–483. lp.
81 turpat, 554. f., 1. apr., 1762. l., 23. lp.turpat, 554. f., 1. apr., 1762. l., 23. lp.
82 turpat, 24. lp.turpat, 24. lp.
83 turpat, 18. lp.turpat, 18. lp.
84 turpat, 453. l., 328. lp.turpat, 453. l., 328. lp.
85 turpat, 1762. l., 146. lp.turpat, 1762. l., 146. lp.
86 mettig, Constantin.mettig, Constantin. Baltische Städte. s. 251; derschau, e. g., Ke�serling P. e. Beschreibung der 

Provinz Kurland. mitau, 1805. s. 217.mitau, 1805. s. 217. 
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87 lvva, 554. f., 1. apr., 1870. l., 7., 8. lp.lvva, 554. f., 1. apr., 1870. l., 7., 8. lp.
88 mettig, Constantin.mettig, Constantin. Baltische Städte. s. 253.
89 lvva, 554. f., 1. apr., 1763. l., 53.–62. lp.lvva, 554. f., 1. apr., 1763. l., 53.–62. lp.apr., 1763. l., 53.–62. lp.
90 turpat, 58., 59. lp.turpat, 58., 59. lp.
91 saskaņā ar 1646. gada 26. maija pilsētas plānu, skola sākotnēji atradusies uz gruntsgabalasaskaņā ar 1646. gada 26. maija pilsētas plānu, skola sākotnēji atradusies uz gruntsgabala  

nr. 152. sk. lvva, 554. f., 1. apr., 1760. l., 1. lp.
92 turpat, 1763. l., 61. lp.
93 turpat.
94 Piemēram, 10 gruntsgabali 1643. gadā. sk.: lvva, 554. f., 1. apr., 1762. l., 92.– 94. lp.
95 lvva, 554. f., 1. apr., 1762. l., 53.–62. lp.lvva, 554. f., 1. apr., 1762. l., 53.–62. lp.
96 turpat, 3. apr., 1865. l., 15.–18. lp.turpat, 3. apr., 1865. l., 15.–18. lp.
97 Komisijas sastāvā bija hercogistes virspadomnieki: landhofmeistars otto Kristofers fon der 

�ovens (von der Hoven), landmaršals Francis georgs fon Franks (Franck) un padomnieks 
Kristofs georgs Cīgenhorns (Ziegenhorn).

98 lvva, , 554. f., 1. apr., 2531. l., 193. lp.lvva, , 554. f., 1. apr., 2531. l., 193. lp.
99 turpat, 193.–198. lp.turpat, 193.–198. lp.

100 turpat, 182.–190. lp.turpat, 182.–190. lp.
101 turpat, 190.–192. lp.turpat, 190.–192. lp.
102 turpat, 97. f., 1. apr., 5. l., 15. lp. Frīdrihštates fogta kapteiņa �ūna (turpat, 97. f., 1. apr., 5. l., 15. lp. Frīdrihštates fogta kapteiņa �ūna (Huhn) ziņojums Kurzemes 

guberņas kamerālvaldei 1796. gada 23. aprīlī.
103 mettig, Constantin.mettig, Constantin. Baltische Städte. s.253.
104 lvva, 412. f., 2. apr., 786. l., 1., 4. lp.lvva, 412. f., 2. apr., 786. l., 1., 4. lp.
105 derschau, e. g., Ke�serling, P. e.derschau, e. g., Ke�serling, P. e. Beschreibung der Provinz Kurland. s. 217. 
106 lvva, 554. f., 1. apr., 1764. l., 7.lvva, 554. f., 1. apr., 1764. l., 7.a lp.
107 turpat, 7.turpat, 7.a lp.
108 turpat, 631. f., 1. apr., 10. l., 84. lp.turpat, 631. f., 1. apr., 10. l., 84.  lp.
109 turpat, 554. f., 1. apr., 1761. l., 3.–5.lpp.turpat, 554. f., 1. apr., 1761. l., 3.–5.lpp.
110 turpat, 1762. l., 92.– 94. lp.turpat, 1762. l., 92.– 94. lp.
111 turpat, 73. lp.
112 turpat, 5759. f., 2. apr., 1420. l., 14. lp.
113 turpat, 554. f., 1. apr., 1762. l., 92. lp.
114 turpat, 199. l., 52. lp.
115 turpat, 1762. l., 95. lp.
116 dīvainā kārtā viņa uzvārds ir vienāds ar ievērojamo rātskungu – melleru dzimtas vārdu, kas 

Frīdrihštatē dzīvoja, kā rāda līdz šim apzinātie arhīva dokumenti, no 16. gadsimta beigām 
līdz 18. gadsimta 2. pusei.

117 lvva, 554. f., 1. apr., 1763. l., 67. lp.lvva, 554. f., 1. apr., 1763. l., 67. lp.
118 turpat, 5759. f., 2. apr., 1420. l., 17.,18. lp.turpat, 5759. f., 2. apr., 1420. l., 17.,18. lp.
119 turpat, 554. f., 1. apr., 1764. l., 7.turpat, 554. f., 1. apr., 1764. l., 7.b lp.
120 turpat, 5759. f., 2. apr., 1420. l., 32.–35. lp.turpat, 5759. f., 2. apr., 1420. l., 32.–35. lp.
121 turpat, 17., 18. lp.turpat, 17., 18. lp.
122 turpat, 554. f., 1. apr., 2531. l., 197. lp.turpat, 554. f., 1. apr., 2531. l., 197. lp.
123 turpat, 603. l., 2. lp.turpat, 603. l., 2. lp.
124 turpat, 3., 4. lp.
125 turpat, 631. f., 1. apr., 14. l., 15. lp.
126 turpat, 2728. f., 8. apr., 126. l., 1., 2. lp. 
127 turpat, 554. f., 1. apr., 1764.l., 7.a lp.
128 derschau, e. g., Ke�serling, P. e. Beschreibung der Provinz Kurland. s. 217. 
129 lvva, 631. f., 1. apr., 10. l., 22. lp.
130 turpat, 83., 84. lp.
131 Kallme�er, theodor. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. Riga, 1910. s. 64, 65. 
132 lvva, 5759. f., 2. apr., 1420. l., 5.–7. lp.lvva, 5759. f., 2. apr., 1420. l., 5.–7. lp.
133 turpat, 554. f., 1. apr., 1761. l., 11., 13. lp.turpat, 554. f., 1. apr., 1761. l., 11., 13. lp.
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Pielikumi
I 

Frīdrihštates privilēģija un policijas nolikums. 1647. gada 15. janvārī

i Par reliģiju, baznīcu, skolotājiem un baznīcas priekšniekiem
1) tā kā visa labā sākums nāk no augstākā, Frīdrihštates iedzīvotājiem tagad un 

mūžīgos laikos, pie visām nākamām valdībām, atļauta brīva turēšanās pie augsburgas 
konfesijas, kā tas stingri ievērots visā Kurzemes un Zemgales hercogistē, un neviens 
to pilsētniekiem nedrīkst ne aizliegt, ne kaut kādi traucēt. tāpat arī pilsētā nedrīkst 
pieļaut ”nekristiešu” uzturēšanos. Kas attiecas uz citu reliģiju piederīgajiem, par to 
būs atsevišķs komisijas lēmums. 

2) Kad kļuvusi vakanta mācītāja vieta, rātei un draudzei ir tiesības izvēlēties citu 
mācītāju, taču amatā viņu apstiprina un ieved hercogs. Pilsētas uzdevums ir mācītāju 
uzturēt, taču viņš tāpat kā agrāk saņems no hercogienes sērenes muižas noteiktās 
nodevas.

3)  skolotājam un viņa palīgam jābūt luterāņu konfesijas, ar nevainojamu uzvedību, 
labu erudīciju un zināšanām. tā kā viņus algo pilsēta, rāte ir arī tiesīga skolotājus 
izvēlēties, iecelt amatā un arī atlaist.

4) no draudzes vidus jāievēlē divi baznīcas priekšnieki – uz trim gadiem. viņiem 
jāseko līdzi baznīcas un skolas stāvoklim un jāgādā, lai tās būtu labā kārtībā, kā arī 

134 lvva, 554. f., 1. apr., 1763. l., 48. lp.lvva, 554. f., 1. apr., 1763. l., 48. lp.554. f., 1. apr., 1763. l., 48. lp.1763. l., 48. lp.
135 turpat, 71. lp.turpat, 71. lp.
136 turpat, 2728. f., 8. apr., 124. l., 1. lp. nedatēta vēstule.turpat, 2728. f., 8. apr., 124. l., 1. lp. nedatēta vēstule.
137 turpat, 631. f., 1. apr., 14. l., 15., 16. lp.
138 Kallme�er, theodor. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. s. 64.
139 lvva, 554. f., 3. apr., 441. l., 80. lp.
140 turpat, 388., 389. lp.turpat, 388., 389. lp.
141 Šāda informācija atrodama Frīdrihštates birģera jakoba Kleinšmita (Kleinschmidt) vēstulē 

hercogam 1691. gada 31. decembrī. sk.: lvva, 554. f., 1. apr., 1762. l., 29. lp.
142 turpat, 3. apr., 451. l., 179. lp.; 1594. l., 35. lp.
143 turpat, 631. f., 1. apr., 10. l., 181.–183. lp.
144 turpat, 4038. f., 2. apr., 791. l., 6., 9. lp.
145 turpat, 2728. f., 8. apr., 126. l., 1. lp.
146 turpat, 4038. f., 2. apr., 791. l., 10., 11. lp.turpat, 4038. f., 2. apr., 791. l., 10., 11. lp.
147 turpat, 631. f., 1. apr., 14. l., 107. lp.turpat, 631. f., 1. apr., 14. l., 107. lp.
148 turpat, 4038. f., 2. apr., 791. l., 4.–6. lp.turpat, 4038. f., 2. apr., 791.  l., 4.–6. lp.
149 turpat, 554. f., 3. apr., 464. l., 160. lp.turpat, 554. f., 3. apr., 464. l., 160. lp.
150 Kallme�er, theodor.Kallme�er, theodor. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. s. 64.s. 64.
151 lvva, 631. f., 1. apr., 14. l., 32. lp.lvva, 631. f., 1. apr., 14. l., 32. lp.
152 turpat, 554. f., 3. apr., 1596. l., 84. lp.turpat, 554. f., 3. apr., 1596. l., 84. lp.
153 turpat, 631. f., 1. apr., 14. l., 175. lpturpat, 631. f., 1. apr., 14. l., 175. lp
154 turpat, 184.–189. lp.turpat, 184.–189. lp.
155 Kallme�er, theodor.Kallme�er, theodor. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. s. 64; lvva, 630. f., 

1. apr., 14. l., 217. lp.
156 turpat, 200., 201. lp.turpat, 200., 201. lp.
157 turpat, 268., 269. lp.
158 mettig, Constantin.mettig, Constantin. Baltische Städte. s. 251.
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jāsniedz atbildes uz baznīcas vizitatoru jautājumiem un jāsastāda baznīcas un skolas 
inventāra saraksti, ko nodot saviem pēctečiem.

5) Rātei un mācītājam divas reizes gadā jāpārbauda skola un jāuzklausa skolotāja 
sūdzības, tāpat arī jāeksaminē skolēni. viņu uzdevums ir dot rīkojumus, lai viss būtu 
labā kārtībā un skolā valdītu laba disciplīna.

6) Kad mācītājam vai skolotājam jādodas prom no pilsētas vai arī viņi uzaicināti 
laukos piedalīties bērēs vai kristībās, viņiem par to jāziņo rātei un jālūdz atļauja. 
gadījumos, kad viņiem jāaizbrauc, viņiem jāatstāj savā vietā kāds cits.

ii Par rāti un rātes tiesu
1) atjaunojot Frīdrihštati, saskaņā ar hercogienes komisijas lēmumu ievēlēts tiesas 

fogts, trīs tiesas asesori, resp. rātskungi, un pilsētas rakstvedis. Fogtu ievēlē amatā uz 
mūžu. Fogta nāves gadījumā rātei ir tiesības izvirzīt jaunu fogta kandidatūru no sava 
vidus un lūgt hercogu viņu apstiprināt amatā. ja fogts slimības vai citu iemeslu dēļ 
vairs nevar pildīt savu amatu, rātei ir tiesības izvēlēties no rātskungu vidus kādu citu 
un ieteikt to hercogam apstiprināšanai.

2) vakanto rātskunga vietu aizpilda ar kādu personu no eltermaņu, vecāko vai 
draudzes vidus. viņam jābūt ”veiklam, pieredzējušam un čaklam”, turklāt jāiesniedz”veiklam, pieredzējušam un čaklam”, turklāt jāiesniedzveiklam, pieredzējušam un čaklam”, turklāt jāiesniedz 
dzimšanas apliecība, lai pierādītu, ka viņš dzimis likumīgā laulībā. Rātskungus tāpat 
kā fogtu amatā apstiprina hercogs.

3)  Fogtam, rātskungiem un rakstvedim jānodod zvērests pēc hercogienes komi-
sijas noteiktās formas. 

4) Rātei ir tiesības brīvi ievēlēt rakstvedi, kā arī atlaist, ja viņš vairs neatbilst rātes 
un pilsētas prasībām.

5) ja nākotnē pilsētā būtu nepieciešams birģermeistara amats un lielāks skaits 
rātskungu, tad hercogam pēc saviem uzskatiem ir tiesības šādus amatu iedibināt.

6) Frīdrihštates tiesnešiem, respektīvi, rātskungiem, savi pienākumi jāveic godīgi, 
čakli un objektīvi. viņi nedrīkst nevienam dot īpašas priekšrocības, šķirot cilvēkus 
pēc viņu stāvokļa, kā arī pieņemt dāvanas un kukuļus. tiesas lietas jāizskata secīgi 
un nevelkot garumā, un jāspriež tiesa saskaņā ar šo policijas nolikumu, hercogistes 
likumiem un paražām, kā arī ievērojot Polijas vai Prūsijas ķeizara vai sakšu 
ieražtiesības – tā, kā to prasa katrs atsevišķais gadījums.

7) noteikts, ka ieņēmumi no tiesas procesiem, kā arī soda naudas paredzētas 
kārtības un tiesas uzturēšanai, tādēļ tiesas pienākums ir tos īstajā laikā iekasēt un 
izmantot minētajiem mērķiem. tiesas pienākums ir šos ieņēmumus fogta, visu 
rātskungu un rakstveža klātbūtnē ievietot speciāli šim nolūkam izgatavotā lādē 
ar divām atslēgām. vienu no atslēgām glabā fogts, bet otru – vecākais rātskungs. 
lāde glabājas tiesas namā, to atslēdz un aizslēdz rakstveža klātbūtnē; lādē ievieto arī 
ieņēmumu sarakstu jeb grāmatu.

8) Rātei jāsoda visi pārkāpumi un noziegumi, kas nav krimināla rakstura un 
nodarīti pilsētā vai uz tās zemes, vienalga, vai vaininieki būtu pilsētnieki, vai svešie.

9) sērenes muižas pārvaldniekam nav tiesību iekasēt soda naudas pilsētā vai uz 
tās zemes; viņš arī nedrīkst nevienu arestēt un vest uz muižu, lai pats tur spriestu 
tiesu. viņam ir jāiesniedz sūdzība rātē, kuras pienākums ir nekavējoties spriest 
tiesu. taču, ja birģeru zirgi nodara kādu kaitējumu muižas laukos, labības druvās 
vai pļavās, tad pārvaldnieks ir tiesīgs tos apķīlāt un pieprasīt, lai attiecīgie birģeri 
atlīdzina zaudējumus.
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10) Krimināllietas iztiesā hercogienes padomnieki un dobeles pilskunga tiesa, bet 
pēc viņas nāves sēlpils virspilskunga tiesa.

11) ja kāds nav apmierināts ar rātes tiesas spriedumu un summa šajā lietā 
pārsniedz 50 dukātu, viņam jāgriežas ar sūdzību hercoga galma un apelācijas tiesā, 
samaksājot rātei divus dālderus par pārsūdzības iesniegšanu.

12) lai iekasētu nodevas no birģeriem, viņus noteiktā dienā sapulcina rāts-
namā – tāpat, kā tas ir Bauskā. naudu iekasē fogts kopā ar rātskungiem pilsētas 
eltermaņa un divu vecāko klātbūtnē. gan eltermani, gan vecākos rāte ievēlē uz 
noteiktu laiku no birģeru vidus. ar iekasēto naudu jārīkojas tāpat, kā bija noteikts 
attiecībā uz tiesas ieņēmumiem. ieņēmumi jāreģistrē īpašā grāmatā un ik gadus par 
tiem jāatskaitās pilsētas kopienai.

13) atskaite par rātes un tiesas ieņēmumiem ik gadus jāsniedz 2. janvārī pēc vecā 
stila.

14) Rātei savā darbībā jācenšas būt vienotai, rātskungi nedrīkst cits citu apvainot. 
ja rastos kādas nesaskaņas, pārējiem jāmēģina panākt izlīgumu, bet ja tas neizdotos, 
jāļauj katrai pusei izteikt savas sūdzības. taču šādā gadījumā zaudētājam jāmaksā 
noteiktais sods pilsētas kasē.

15) noziedzniekiem, kā arī visiem citiem, kas pretojas rātes tiesas lēmumiem, 
draud cietums vai naudas sods atkarībā no pārkāpuma smaguma. ja kāds necienīgi 
izturas pret rāti un pretojas tās lēmumiem, rātei par to jāziņo sēlpils virspilskungam, 
kurš attiecīgo personu sodīs.

16) aizliegts lamāt rāti vai kādu no tās locekļiem un necienīgi izturēties pret to. 
ja tā notiktu, rātei ir tiesības sodīt šo personu pēc saviem ieskatiem vai atkarībā no 
nozieguma smaguma.

17) Fogta uzdevums ir godam veikt savus pienākumus. ja fogta darbā ir trūkumi, 
rātskungiem viņš jābrīdina, ja tas nelīdz, jāiesniedz sūdzība hercogam.

18) Rātskungiem obligāti jāapmeklē rātes sēdes. ja kāds nav ieradies bez dibināta 
iemesla, viņam jāmaksā sods 3 mārkas.

19) tiesas sēdē jāļauj visiem izteikties, lai nerastos nekādas nekārtības un cits citu 
nepārtrauktu. ja tā notiek, fogtam vai vecākajam rātskungam tiesas sēde jāpārtrauc 
un jāsastāda protokols.

20) Rātes lēmumi pirms to publiskas paziņošanas jātur slepenībā, tāpat arī viss 
cits, kas rātes sēdēs apspriests un runāts.

21) Rātē nedrīkst reizē ievēlēt tēvu un dēlu vai divus brāļus. Rātskungi, kas ir 
asinsradinieki, draugi vai trešās pakāpes radinieki tiesājamai personai, nedrīkst 
piedalīties sēdēs, kur izskata attiecīgo lietu.

22) tā kā fogtam būtu grūti vienam pašam uzturēt kārtību pilsētā, tad rātskungu 
starpā jāsadala pienākumi – jāieceļ inspektori, kas seko gaļas un maizes cenām 
un atbild par tirdzniecību, bet no birģeru vidus jāieceļ inspektori, kas uzrauga 
ugunsdrošību, ielu un laipu stāvokli. 

iii Par fogta amatu
1) Fogta galvenais pienākums ir tiesā un visās citās lietās aizstāvēt hercoga varu 

un reputāciju un nepieļaut tās noniecināšanu.
2) viņam objektīvi jāaizstāv ikvienas personas tiesības, jānodrošina miers un 

jānovērš vardarbība. visas lietas pēc iespējas jāatrisina bez vilcināšanās, lai katram 
būtu garantēta tiesa un taisnība.
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3) Fogtam jādara viss, lai netiktu noniecināta tiesas vara.
4) viņam ir jāievēro birģeru ”brīvības” jeb tiesības un, pieaicinot citus rātskungus,”brīvības” jeb tiesības un, pieaicinot citus rātskungus,brīvības” jeb tiesības un, pieaicinot citus rātskungus, 

jāsniedz atbilde uz ikvienu sūdzību.
5) tiesas dienās fogtam jāuzaicina rātes locekļi uz tiesas sēdēm, bet rātes 

kalpotājam dienu iepriekš jāpaziņo tiesā iesaistītajām pusēm par gaidāmo tiesu. Pēc 
tam pilsētas rakstvedim jāizgatavo divi apraksti par tiesas norisi, proti, kādā kārtībā 
abas puses tiks nopratinātas. viens no šiem sarakstiem paliek tiesā, otru izliek 
publiskai informācijai.

6) Fogts glabā pie sevis pilsētas un tiesas zīmogu, ko viņam izsniegs hercogs, 
lai apzīmogotu ar to nepieciešamos dokumentus. Personai, kas vēlas, lai apzīmogo 
viņam izsniegto dokumentu, par zīmoga lietošanu jāmaksā 6 mārkas. Zīmogošanai 
jālieto sarkana laka.

7) visus sīkos pārkāpumus – apsaukāšanos, lamāšanos, roku palaišanu, 
nepaklausību utt., neatkarīgi no tā, vai vaininieki būtu muižnieki, krodzinieki, 
birģeri, algādži vai zemnieki, fogts soda ar naudas sodu, nepieaicinot rātskungus. 
taču rakstvedim visi šie pārkāpumi jāreģistrē un ik gadus 2. janvārī par to jāziņo 
rātei.

iv Par pilsētas rakstvedi
1) Rātes uzdevums ir algot mācītu vīru pilsētas un tiesas rakstveža pienākumu 

veikšanai un maksāt viņam algu. Rakstveža uzdevums pēc zvēresta nodošanas ir 
uzskaitīt pilsētas un tiesas ienākumus un izdevumus.

2) Par rātes tiesas grāmatām. Rātes uzdevumā rakstvedim jāved trīs veida 
grāmatas: a) Protokolu grāmatu, kurā reģistrē visas sūdzības, gan mutiskās, gan 
rakstiskās, kā arī spriedumus, saņemtās iebildes un protestus; b) Pilsētas ienākumu un 
izdevumu grāmatu; c) grāmatu, kurā reģistrēti visi līgumi, gruntsgabalu pirkuma un 
pārdevuma akti, dāvinājumi, nodošanas akti, cesijas, aizbildniecības lietas, izsniegtās 
dzimšanas apliecības, testamenti un mantojuma līgumi. visas šīs grāmatas jāglabā 
rātsnamā. tā kā rātei ir tiesības rakstvedi iecelt, tā drīkst viņu arī atlaist.

v Par pilsētas ienākumiem un nodevām pilsētai
1) lai pilsētas pārvaldei būtu ienākumi, kas nepieciešami labas kārtības 

uzturēšanai, rāte ir tiesīga paturēt nodevas, kas maksātas par birģera tiesību 
iegūšanu.

2) ikvienam birģerim vai tirgotājam, kas tur sīktirgotavu tirgus laukumā 
vai savā mājā, ik gadus jāmaksā nodeva – viens Rīgas dālderis, tāpat arī ikvienam 
tirgotāja zellim. no šīs nodevas atbrīvoti vienīgi rātskungi.

3) maiznieki ik gadus par vienu maizes grozu maksā pilsētai vienu dālderi, tāpat 
arī miesnieki.

4) ikviens birģeris par savu māju un gruntsgabalu maksā rātei 3 mārkas, par 
lauksaimniecības zemi – vienu vērdiņu par valaku, par dārzu ārpus pilsētas – vienu 
grasi kopējam pilsētas labumam.

5) ikviens pilsētas krodzinieks gadā maksā pilsētai 4 mārkas, bet ikviens kroga 
iedzīvotājs – 2 mārkas.

vi Par birģera tiesībām vai brīvībām un to iegūšanu
1) Birģera tiesības un iztikas pelnīšanas tiesības (bürgerliche Nahrung) Frīdrihštatē 

ir ikvienam, kurš šeit piedzimis vai kalpojis, kā arī svešiniekiem, kuri nodevuši 
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birģera zvērestu un iesnieguši apliecību par dzimšanu likumīgā laulībā un par labu 
uzvedību. 

2) lai iegūtu birģera tiesības, tirgotāji un alus brūvētāji maksā pilsētai 10 dālderu, 
zeļļi – 5 dālderus, svešie – 12 dālderus, birģeru dēli – 1 dālderi. turklāt viņiem jāuzrāda 
rātei savs zobens un šaujamais un jātur šie ieroči vienmēr kārtībā un gatavībā.

3) neviens nedrīkst precēties pirms birģera tiesību iegūšanas; viņam arī jāuzrāda 
rātei savi, nevis kāda cita ieroči – zobens un šautene.

vii Par tiem, kas drīkst un kas nedrīkst brūvēt, jeb 
par tirgotājiem un amatniekiem

1) tie, kas brūvē alu un tirgojas, nedrīkst nodarboties ar amatiem un tādējādi 
atņemt amatniekiem iztiku.

2) Bodnieki nedrīkst savās bodēs tirgot vienkāršus zemnieku kažokus, vasaras 
vai ziemas cepures, kažokādas apkakles, kurpes, zābakus, skapjus, durvju atslēgas, 
kā arī citus nealvotus dzelzs izstrādājumus. dzelzs preču un siļķu bodēs savukārt 
nedrīkst tirgoties ar audumiem un zīdu.

3) amatnieki drīkst brūvēt alu tikai savam patēriņam vai arī tad, ja saņēmuši īpašu 
atļauju. viņiem iztika jāpelna ar savu amatu.

4) amatniekiem, kuri vecuma dēļ vairs nespēj nodarboties ar amatu, atļauts 
tirgoties vai brūvēt alu, taču vispirms viņiem no jauna jāiegūst birģera tiesības kā 
tirgotājiem saskaņā ar rātes noteikto taksi. tiem, kas ir jauni un stipri, aizliegts to 
darīt, un rāte nedrīkst to pieļaut.

5) tirgotāju zeļļi, kas izmācījušies amatu un kļuvuši patstāvīgi, pirmo trīs gadu 
laikā nedrīkst turēt mācekļus. viņiem arī aizliegts iepirkt medu. linsēklas viņi drīkst 
iepirkt nevis mucām, bet tikai kilmetiem, bet linus – nevis vezumiem, bet birkaviem.

6) tirgotājs nedrīkst pieņemt mācekļus, kas jaunāki par 16 gadiem. 
7) sērenes muižas ierēdņiem – gan muižnieku, gan birģeru kārtas – aizliegts 

muižā, zemnieku sētās vai uz ceļiem uzpirkt lopus, labību vai citas preces, tādējādi 
kaitējot birģeriem.

viii monopols
1) tā kā vispārējai labklājībai kaitē tie, kas jaucas citu arodos un vieni paši sagrābj 

savās rokās dažādus peļņas avotus, iedibinot ”monopolu” un nodarot pāri citiem,”monopolu” un nodarot pāri citiem,monopolu” un nodarot pāri citiem, 
tad šādai praksei jādara gals. Rātei jāsoda personas, kas ar savu darbību atņem iztiku 
citiem, vai pat jāatņem šīm personām birģera tiesības.

2) tā kā ielās un mājās no zemniekiem tiek uzpirktas preces, tirgū tās nonāk 
nepietiekamā daudzumā. tādējādi peļņa ir vieniem, bet citiem tā tiek atņemta. 
Šāda rīcība nav pieļaujama, un turpmāk visas preces jāved uz tirgu, lai cits citam 
nekaitētu.

3) aizliegts arī doties uz laukiem, lai uzpirktu preces no zemniekiem, vai tirgoties 
ar zemniekiem uz ceļiem.

4) Birģeriem atļauts uzpirkt preces vairumā no muižniekiem.
5) aizliegts jaukties citam cita darījumos, it īpaši, ja tirgošanās jau uzsākta. 
6) aizliegta jebkāda tirgošanās svētdienās, visām bodēm jābūt slēgtām. sods par 

šā notikuma pārkāpumu 10 valstsdālderu.
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iX Par mēriem – pūriem, stopiem, svara, garuma
mēriem, kilmetiem un olektīm

1) neviens nedrīkst lietot savus paša mērus, visi mēri jāpārbauda pēc Bauskā 
lietotajiem standartiem, tie īpaši jāmarķē un jāapzīmē. 

2) Frīdrihštates birģeriem atļauts lietot arī lietuvas ”lielos mērus”.”lielos mērus”.lielos mērus”.

X Par iknedēļas tirgiem un gadatirgiem
1) gadatirgus mācītājs izziņo iepriekš trīs svētdienas pēc kārtas no kanceles, un 

to sākumu ikreiz iesvēta ar sprediķi. gadatirgi notiek četras reizes gadā: sv. jura 
dienā (23. aprīlī), sv. labrenča dienā (10. augustā), sv. miķeļa dienā (29. septembrī) 
un simona-jūdas dienā (28. oktobris), un tajos ir atļauts ”svešajiem” tirgoties ne tikai”svešajiem” tirgoties ne tikaisvešajiem” tirgoties ne tikai 
ar Frīdrihštates birģeriem, bet arī ar citiem ”svešajiem”. taču nauda, ko šie tirgotāji”svešajiem”. taču nauda, ko šie tirgotājisvešajiem”. taču nauda, ko šie tirgotāji 
maksā par vietu tirgū, jāmaksā sērenes pārvaldniekam, un tā nonāk hercogienes 
kasē.

2) ”svešajiem” un lietuviešiem aizliegts tirgoties ar savām precēm birģeru mājās.”svešajiem” un lietuviešiem aizliegts tirgoties ar savām precēm birģeru mājās.svešajiem” un lietuviešiem aizliegts tirgoties ar savām precēm birģeru mājās. 
Par šo pārkāpumu draud preču konfiskācija, bet naudu atdod pircējam atpakaļ. sods 
draud arī mājas saimniekam, kurš šādu tirdzniecību pieļāvis.

3) ”skotiem” un svešajiem atļauts tirgoties ar birģeriem tikai gadatirgos. taču, ja”skotiem” un svešajiem atļauts tirgoties ar birģeriem tikai gadatirgos. taču, jaskotiem” un svešajiem atļauts tirgoties ar birģeriem tikai gadatirgos. taču, ja 
viņi saņēmuši īpašu atļauju pārdot savas preces tirgū, viņiem par to jāmaksā nodeva 
rātei. tomēr viņiem ir pilnībā aizliegts apmesties pilsētnieku mājās.

4) iknedēļas tirgus dienas ir sestdienas. lietuvieši, kas šajos tirgos pārdod ādas vai 
zemnieku austus audeklus, vai ko citu, drīkst to darīt „gabaliem”, bet ne olektīm.

5) ”svešajiem” gan ir atļauts tirgū pirkt lopus, taču tikai pēcpusdienās, jo”svešajiem” gan ir atļauts tirgū pirkt lopus, taču tikai pēcpusdienās, josvešajiem” gan ir atļauts tirgū pirkt lopus, taču tikai pēcpusdienās, jo 
priekšroka – priekšpusdienās – dodama vietējiem birģeriem. Īpašās preces: medu, 
ādas, vasku, linus un linsēklas – ”svešajiem” pirkt aizliegts, piedraudot ar preču”svešajiem” pirkt aizliegts, piedraudot ar prečusvešajiem” pirkt aizliegts, piedraudot ar preču 
konfiskāciju.

6) Zemniekiem, muižniekiem un muižnieku krogu iemītniekiem aizliegts 
gadatirgū tirgoties ar alu. Par šā noteikuma pārkāpumu draud alus konfiskācija.

Xi Par maizniekiem un maizes cepšanu
1) Rātei reizi ceturksnī jāsaaicina pie sevis maiznieki un jānoskaidro, kādas, 

atkarībā no graudu cenas, ir viņu izmaksas. Rātei jāpieprasa, lai katrs maiznieks savu 
maizi īpaši marķē, kā arī jānosaka maizes svars un cenas tā, lai birģeri varētu maizi 
nopirkt, bet maiznieki savukārt gūtu kādu peļņu.

2) inspektoriem četras reizes gadā jākontrolē pārdodamās maizes svars. ja tas 
neatbilst noteiktajam, maizi konfiscē un izdala nabagiem.

3) Rātei jāraugās, lai tiktu aizsargātas maiznieku tiesības un maizi neceptu 
tirgotāji. maizi atļauts cept vienīgi atraitnēm, trūcīgajiem un tiem, kam izsniegta 
īpaša atļauja.

Xii Par brūvēšanu, alus pārdošanu, krodziniekiem un krogiem, strādniekiem, 
algādžiem, brūveriem, iesala gatavotājiem, zāģeriem, miesniekiem, mājkalpotājiem, 

kalponēm,  audzēkņiem – viņu tiesībām un atalgojumu

1) Brūvējot un pārdodot alu, nedrīkst aizskart cits cita tiesības. viena persona 
nedrīkst turēt vairāk par vienu krogu, taču ikvienam ir tiesības tirgot alu arī savā 
mājā. Rātskungiem drīkst piederēt divi krogi.
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2) svētdienās un svētku dienās dievkalpojuma laikā nedrīkst tirgot alu, vīnu, 
degvīnu vai miestiņu.

3) ikviens krodzinieks drīkst uzņemt savā krogā tik daudz ļaužu, cik tur ir 
vietas.

4) aizliegts pārvilināt pie sevis cita kroga vai mājas iemītniekus; uzņemt drīkst 
tikai tādus, kuri var uzrādīt dokumentu, ka iepriekšējais saimnieks pret to neiebilst. 

5) ikvienam ir jātur kārtībā savas krāsnis un pavardi, lai neizceltos ugunsgrēks.
6) aizliegts pieņemt par krodziniekiem ”nevācu” zemniekus, ja viņi iepriekš”nevācu” zemniekus, ja viņi iepriekšnevācu” zemniekus, ja viņi iepriekš 

nav iesnieguši rakstisku dokumentu par to, ka viņu kungs viņiem atļāvis doties uz 
pilsētu. Pārkāpējam jāmaksā rātei 30 mārku sods, bet zemnieks līdz ar viņa ģimeni 
jānogādā atpakaļ muižā, no kuras viņš aizbēdzis.

7) saskaņā ar Kurzemes likumiem zemnieki, kurus bada laikos viņu kungi 
atstājuši bez palīdzības, drīkst doties uz pilsētu un muižnieki viņus nedrīkst atprasīt. 
Šiem zemniekiem un viņu ģimenēm ir tiesības palikt uz dzīvi pilsētā.

8) muižnieki savos krogos nedrīkst ne tirgoties ar labību, ne brūvēt alu, lai 
neatņemtu peļņu birģeriem.

9) vācieši – amatnieki vai tirgotāji, kas iznomājuši gruntsgabalus no muižniekiem, 
nedrīkst tur būvēt mājas, pirms rāte nav devusi atļauju. Personas, kas apmetušās 
muižnieku mājās, nedrīkst tur brūvēt alu no muižnieka labības un cept maizi no 
muižnieka miltiem. aizliegts arī brūvēt degvīnu pēc muižnieka pasūtījuma.

10) muižnieki, kas dzīvo savās mājās pilsētā, nav pakļauti pilsētas jurisdikcijai, 
bet nelaimes brīdī, ja viņi turpmāk grib palikt pilsētā, viņiem jāpiedalās pilsētas 
aizstāvēšanā kopā ar citiem birģeriem.

11) Rātei jāspriež tiesa par krāpšanu, kaušanos un parādniekiem krogos, bet 
krimināllietās tiesu spriež sēlpils virspilskungs.

12) Rātei jāraugās, lai visos krogos lietotu vienādus mērus, stopus un tikai 
marķētas kannas. 

13) Kas attiecas uz strādnieku, algādžu, brūveru, iesala gatavotāju, zāģeru, 
miesnieku, mājkalpotāju, kalpoņu un audzēkņu tiesībām un atalgojumu, rātei jāvadās 
no jelgavas kārtības noteikumiem, jo Bauskas kārtības noteikumos par to nekas nav 
sacīts.

Xiii Par miesniekiem
1) Rātei jāieceļ miesnieki no vāciešu un ”nevācu” vidus. Kaujamie lopi iepriekš”nevācu” vidus. Kaujamie lopi iepriekšnevācu” vidus. Kaujamie lopi iepriekš 

jāapskata tirgus uzraugam, un kaut drīkst tikai veselos lopus. lopu ādas jāpārdod 
tirgū.

2) Rātei reizi ceturksnī jānosaka pārdodamās gaļas cena atkarībā no lopu iepirkuma 
maksas, tā, lai birģeri varētu nopirkt gaļu, bet miesnieki kaut ko arī nopelnīt.

3) tirgus uzraugam vairākas reizes gadā jāpārbauda miesnieku lietotie svari. 
nepareizie svari jākonfiscē, un to lietotāji bargi jāsoda.

4) ne muižnieki, ne vācieši, ne ”nevāci”, ne lietuvieši, ne zemnieki nedrīkst ievest”nevāci”, ne lietuvieši, ne zemnieki nedrīkst ievestnevāci”, ne lietuvieši, ne zemnieki nedrīkst ievest 
pilsētā un pārdot gaļu no citām vietām. gaļu drīkst tirgot tikai pilsētas miesnieki. 

Xiv Par amatniekiem
noteikts, ka amatniekiem piešķirs amatu nolikumus jeb šrāgas, kas noteiks viņu 

darba kārtību.
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Xv samaksa par amatnieku darbu
1) tā kā mainīgo laiku dēļ nav stabilas cenas ne alum, ne maizei, ne gaļai, tad 

rātei divas reizes gadā jāsasauc kopā amatnieki un atkarībā no apstākļiem jānosaka 
samaksa, kādu amatnieki drīkst prasīt par savu darbu.

Xvi Par atšķirībām apģērbā, kāzu, kristību un bēru nolikumos
1) lai darītu galu pārmērībām, kas ar nevajadzīgo izšķērdību un greznību gan 

apģērbos, gan rotās vērojama kāzās, kristībās un bērēs, rātei uzdots raudzīties, lai 
ikviens tērptos atbilstoši savai kārtai un amatam un lai kāzās, kristībās un bērēs 
nebūtu nekādas pārmērības ēšanā un dzeršanā. jāievēro mērenība, lai tādējādi tiktu 
izskaustas nejēdzības, kas zemi un ļaudis ved postā.

Xvii Par atraitņa vai atraitnes mantojuma dalīšanu 
ar bērniem, pirms viņi precas otro reizi

1) atraitnis vai atraitne nedrīkst otrreiz laulāties, pirms ar rātes un bērnu aizbildņu 
atļauju un saskaņā ar atstātās mantas inventāra sarakstu bērniem no iepriekšējās 
laulības nav izmaksāta viņu daļa un sadalīts mantojums. Šī mantojuma dalīšana 
jāreģistrē pilsētas grāmatā. 

2) atraitnim vai atraitnei mantojums ar bērniem obligāti jāsadala gada un vienas 
dienas laikā. 

3) ja nav testamenta un vecāku iecelta aizbildņa, aizbildņus ieceļ tiesa. 

Xviii Par aizbildņu iecelšanas kārtību
1) aizliegts atcelt aizbildņus, kurus tēvs saviem bērniem iecēlis dzīves laikā, ja viņi 

labi veic savus pienākumus, līdz bērni, ja tie ir vīriešu kārtas, sasnieguši pilngadību.
2) Rāte drīkst atcelt aizbildņus un iecelt citus, ja tie rīkojas negodīgi.
3) Par aizbildņiem vispirms jācenšas iecelt radiniekus no tēva puses, ja tādu nav, 

tad no mātes puses vai kādu citu krietnu cilvēku.
4) aizbildņi nedrīkst aizņemties vai ieķīlāt savu aizbilstamo īpašumus. atceļot 

aizbildniecību, viņiem jāatskaitās par īpašumu pārvaldīšanu.
5) ja kāds ir piekritis uzņemties aizbildņa pienākumus, viņš vēlāk no tā nedrīkst 

atteikties.

XiX Par noilgumu
1) uz īpašumu, kas palicis bez īpašnieka, drīkst pieteikties tikai gada un vienas 

dienas laikā. 
2) Rēķinu, obligāciju utt. noilguma kārtību regulē zemes likumi.

XX Par ieķīlāšanas kārtību
1) nekustamā īpašuma ieķīlāšanai jānotiek atklātā tiesas sēdē, attiecīgais akts 

jāieraksta protokolā un šim ķīlas līgumam ir priekšrocība salīdzinājumā ar citām 
parādu saistībām, kaut arī tās būtu senākas.

2) ja kāds ir pieņēmis ķīlā zagtu vai laupītu mantu un zinājis par to, viņam to 
atsavina, bet pašu soda. ja viņš ar zvērestu var apliecināt, ka nav zinājis par mantas 
izcelsmi, viņu no soda atbrīvo, bet mantu atdod īpašniekam.

3) ja kāds uz noteiktu laiku pieņēmis ķīlā zelta, sudraba vai citus izstrādājumus, 
bet īpašnieks ķīlu nav izpircis, tad tiesas ceļā kreditors savam parādniekam piedāvā 
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četru nedēļu laikā ķīlu izpirkt. ja viņš to nedara, kreditors ir tiesīgs paturēt ķīlu 
samaksas vietā vai ieķīlāt to citam, lai saņemtu savu naudu.

XXi sievietes tiesības saņemt savu pūra naudu
1) ja nomirst vīrs, kuram ir parādi, no viņa atstātā mantojuma, pirms to sadala 

starp kreditoriem, jāizmaksā atraitnei viņas pūra nauda.

XXii Par galvotājiem un parādu piedziņu
1) galvotājam ir jāmaksā, ja persona, par kuru viņš galvojis, savu parādu nav 

atmaksājis.
2) ja galvotāji ir vairāki, jāmaksā viņiem visiem līdzīgās daļās.
3) ja viens galvojis par visiem un visi par vienu, kreditors var izvēlēties bagātāko 

un pieprasīt parāda atmaksu no viņa.
4) nav jāprasa galvojums par personu, kuram ir nekustamais īpašums, jo šis 

īpašums pats kalpo kā drošības garants.

XXiii Par pirkšanu un pārdošanu
1) nekustamos īpašumus drīkst pārdot tikai ar rātes ziņu, par to jāsastāda attiecīgs 

līgums un jāsaņem hercoga atļauja.
4) ja kāds ir pārdevis slimus lopus, tad viņam tos var atdot atpakaļ, atprasot 

samaksu. 

XXiv Par tuvākā tiesībām
nekustamos īpašumus vispirms jāpiedāvā pirkt saviem radiniekiem. tikai tad, ja 

viņi atsakās, tos drīkst pārdot citiem. 

XXv Par pēdējo gribu un ziedojumiem labdarībai
1) gan rakstiski, gan mutiski testamenti jāsastāda trīs liecinieku klātbūtnē. 
2) mēra laikā pietiek ar diviem lieciniekiem.
3) no testamentā novēlētās mantas vispirms samaksā parādus, tad nodevu tiesai, 

“dievam par godu” un labdarībai novēlētos ziedojumus, bet pārējo sadala, kā noteikts 
testamentā. 

4) ja kāds par mantinieku grib iecelt cilvēku, kas nav viņa radinieks, nepieciešami 
pieci liecinieki.

5) ja tēvs savā testamentā visu mantu sadala savu bērnu starpā, testaments ir 
spēkā arī bez liecinieku parakstiem. Pietiek ar tēva parakstu.

6) ikviens var iesniegt savu testamentu apstiprināšanai tiesā, nepieaicinot 
lieciniekus. 

XXvi Par mantošanas kārtību
1) ja kāds nomirst, viņa mantu saņem tuvākie radinieki, proti: 1) bērni un 2) bērnu 

bērni, 3) brāļi un māsas, ja nav bērnu un mazbērnu.
2) ja nomirst vīrs un bērni, sieva dabū savu pūra daļu un pusi no vīra mantojuma, 

otru pusi saņem vīra radi.
3) ja nomirst sieva, vīram, pēc tam, kad viņš paņēmis savus ieročus un labākās 

drēbes, pārējā manta jādala ar bērniem, tēvam un bērniem – katram pienākas puse.
4) Precoties otro vai trešo reizi, iepriekš jāsadala manta ar bērniem.
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5) Birģeru bērnu starpā manta jādala vienlīdzīgi, priekšroka nav ne vecākajam, ne 
jaunākajam, tikai vecākais dēls drīkst paturēt tēva drēbes.

6) ja nomirst bērns, viņa daļu manto pārējie bērni.
7) ja nomirst kāds, kuram nav mantinieku, mantojumu saņem hercoga valdība.
8) ja mantinieks ir svešinieks, viņam jāpiesakās uz mantojumu gada laikā, piektā 

daļa mantojuma paliek pilsētai.
9) nav spēkā novēlējums, ja kāds aiz naida pret radiem savu mantu novēlējis 

svešiem. 

XXvii Par īrēšanu un izīrēšanu
1) ja kāds ir noīrējis māju un dzīvojis tajā, bet tā bez viņa vainas nodeg, viņam 

jāmaksā īre vēl pusi gada garumā. ja viņš mājā nav dzīvojis, īre nav jāmaksā.
3) Kalpam vai kalponei jākalpo norunāto laiku, citādi var nemaksāt algu, izņēmums 

vienīgi pieļaujams precību gadījumā. 
4) ja kādu pieņem aiz žēlastības, tam var maksāt pēc paša ieskatiem, t. i., žēlastības 

algu.
5) aizliegts aizvilināt cita kalpus. 
6) ikvienam ir tiesības sodīt savus kalpus par pārkāpumiem ar sitieniem, bet 

nedrīkst viņus savainot, padarīt kroplus vai salauzt viņiem kaulus; – šāda rīcība ir 
sodāma.

7) ja kalps vai kalpone saslimst vai tiek savainoti bez saimnieka vainas, viņš nav 
sodāms, bet viņam ir jāmaksā kalpam pilna alga.

XXviii Par nicinājuma un lamu vārdiem
1) ja kāds rupji aizskar cita godu un nonievā, bet nevar savus apvainojumus 

pierādīt, viņš ir sodāms vai arī apvainotā vietā uzskatāms par ”bezgodi”.”bezgodi”.bezgodi”. 
2) ja kāds uzsāk kautiņu tirgū vai citā sabiedriskā vietā, viņam jāatlīdzina cietējam 

un jāmaksā sods rātei.
3) ja kādas personas ir cīnījušās ar zobeniem, šie ieroči nododami tiesai un 

vainīgajiem tie jāizpērk par 12 mārkām, abiem arī jāmaksā sods rātei.
4) ja kāds sāk strīdu sabiedriskā vietā un nepaklausa fogta aizrādījumam palikt 

mierā, viņam jāsaņem sods.
5) Pļauku sišana, matu plēšana un grūstīšanās (ar vai bez asinīm), arī ja to dara 

vairākas personas savstarpēji, ir sodāma, vienalga, kur tā notiktu, dzerot alu, degvīnu 
u.tml.

6) ja kāds ar vārdiem vai darbiem uzbrūk rātskungam bez iemesla, viņam jāmaksā 
gandarījums cietušajam un sods arī rātei, ja tas darīts naktī, sods ir jo bargāks.

7) ja vairākas personas kāvušās līdz asinīm, sods jāmaksā tiesai, arī tādā gadījumā, 
ja viņi savstarpēji izlīgst. 

8) ja kāds ir sūdzējies, ka ir piekauts zils, ievainots u. tml., bet izrādās, ka pats ir 
kautiņu sācis, bet otrs ir tikai aizstāvējies, viņam pašam jāmaksā atlīdzība un sods.

9) ja kāds otru ir smagi ievainojis, viņam jāmaksā atlīdzība, ja naudas nav, jāizcieš 
cietumsods ”pie maizes un ūdens” uz noteiktu laiku.”pie maizes un ūdens” uz noteiktu laiku.pie maizes un ūdens” uz noteiktu laiku.

10) ja kāds ir izvilcis zobenu vai nazi ar nodomu uzbrukt, bet nav nodarījis nekā 
ļauna, viņš jāsoda tāpat, kā gadījumā, ja viņš kādu būtu savainojis.

11) ja kāds ir aizskāris kāda vīrieša vai sievietes godu vai apmelojis tos bez 
pierādījumiem, viņam jāatvainojas un jāpasludina apvainotie par godīgiem cilvēkiem. 
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ja apvainojumi ir nenozīmīgi, kā, piemēram: ”tu, ubags, truliķis, sliņķis utt.”, kas”tu, ubags, truliķis, sliņķis utt.”, kastu, ubags, truliķis, sliņķis utt.”, kas 
tomēr ir pretrunā ar labiem tikumiem, tad sods ir mazāks.

12) ja kāds lamā otru tiesas vai rātes priekšā, piemēram: ”tu, blēdi, tu, meli”, tam”tu, blēdi, tu, meli”, tamtu, blēdi, tu, meli”, tam 
jāmaksā sods 1 dālderi. viņam neļauj runāt tālāk, pirms sods nav samaksāts.

13) ja kāds izdara pašnāvību, viņa mantu saņem mantinieki, tiesa nesaņem neko, 
bet viņu aprok bez apzvanīšanas un baznīcas ceremonijām – nevis kapsētā, bet 
laukā.

XXiX Personas ar sliktu slavu
1) tas, kas nepatiesi zvērējis vai lauzis zvērestu, vai citur kur laupījis un zadzis un 

pēc soda izciešanas apmeties šajā pilsētā, nav pieskaitāms godīgiem birģeriem, bet 
gan uzskatāms par personu ar sliktu slavu.

XXX Par tiem, kas atsakās no birģera tiesībām un dodas prom
1) ja birģeris atsakās no savām birģera tiesībām, pārdod savu mantu un dodas 

prom, viņam jāsamaksā pilsētai 10. daļa no savas mantas. 

XXXi naktssardze
1) Četriem vīriem vahtmistra vadībā naktīs vairākas reizes jāizstaigā pilsēta, lai 

novērstu ugunsgrēkus un noziegumus.
2) Birģeri, kas izvairās no sardzes pienākumiem, jāsoda.

XXXii Par ielām, laipām un akām
1) Birģeru pienākums ir uzturēt kārtībā ielas, laipas un ceļus gar savu gruntsgabalu 

robežām. Rātei jāseko, lai tas tiktu darīts.
2) aizliegts nožogot ielas.
3) jāierīko barjeras ielu galos, kur tas nepieciešams.
4) Katras ielas abos galos jāierīko akas.

XXXiii ugunsdrošība
Rātei jāieceļ speciāli uzraugi, kas vairākas reizes gadā staigā pa mājām un 

pārbauda pavardus un dūmeņus.
Kara gadījumā iedzīvotājiem jābūt gataviem pakļauties hercoga pavēlēm.  

LNA LVVA, 554. f., 1. apr., 2531. l., 158.–176. lp.
Saīsināts tulkojums no vācu valodas.

II

Frīdrihštates policijas nolikums. 1762. gada 27. aprīlī

1) atbildot uz birģeru lūgumu palielināt rātes skaitlisko sastāvu, noteikts, ka 
pilsētas pārvalde sastāv no tiesas fogta, birģermeistara, četriem rātskungiem un 
rakstveža. Birģermeistara un rātskungu pienākums ir spriest tiesu visās birģeru, 
vācu tautības iedzīvotāju un bāriņu lietās. Kalpotāju un zemnieku lietas izskata 
tiesas fogts kopā ar vienu rātskungu un rakstvedi. tirdzniecības tiesa ir vecākā 
rātskunga, vēl viena rātskunga un rakstveža, bet amatu tiesa – otra vecākā rātskunga, 
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vēl viena rātskunga un rakstveža kompetencē. trešā rātskunga pienākums ir tirgus 
lietu pārraudzīšana, bet jaunākais rātskungs ir atbildīgs par mājokļiem pilsētā un 
”kambarnieku” lietām. viņam jāraugās, lai netiktu izmainītas gruntsgabalu, dārzu,kambarnieku” lietām. viņam jāraugās, lai netiktu izmainītas gruntsgabalu, dārzu, 
riju un lauksaimniecības zemju robežas un lai tiktu saglabāti pilsētas plānā ierakstītie 
nekustamo īpašumu numuri. 

2) Personas, kas aizbrauc no pilsētas, vai apmetas uz dzīvi kādā muižniekam 
piederošā krogā, zaudē birģera tiesības. atgriežoties pilsētā, tās jāiegūst no jauna 
saskaņā ar policijas nolikumu. izņēmums pieļauts attiecībā uz personām, kas 
pašlaik jau atrodas prombūtnē, proti, noteikts, ka šis noteikums nebūs spēkā, ja viņi 
atgriezīsies gada un vienas dienas laikā no jaunā noteikuma pieņemšanas.

3) lai piesaistītu pilsētai jaunus iedzīvotājus, birģeri bija lūguši policijas nolikumā 
noteikto samaksu par birģeru tiesību iegūšanu attiecināt tikai uz tirgotājiem, bet 
amatniekiem to samazināt uz pusi. noteikts, ka, iegūstot birģera tiesības, amatniekiem 
turpmāk jāmaksā divreiz mazāk nekā tirgotājiem.

4) Birģeri bija sūdzējušies, ka vietējie tirgotāji piekopj tirgošanos svētdienās ar 
zemniekiem, kas ieradušies uz baznīcu, un tas notiek tā iemesla dēļ, ka nenotiek ne 
iknedēļas tirgi, ne gadatirgi. atjaunota agrākā kārtība par tirgu noturēšanu, nosakot, 
ka svešajiem, kas vēlas tirgoties gadatirgū, jāmaksā nodevas pilsētas kasē.

5) Birģeri bija lūguši tirdzniecības veicināšanai atbrīvot svešos tirgotājus un 
zemniekus, kas ieradušies uz tirgiem pilsētā, atbrīvot no muitas maksas un akcīzes 
nodokļa uz trim gadiem, bet mācītājam likt no kanceles izziņot gadatirgu noturēšanas 
dienu trīs nedēļas iepriekš.

6) tā kā Frīdrihštates tirgotāji ir ļoti trūcīgi un viņu skaits ir neliels, lūgts, lai 
tirgotājus, kas apmestos uz dzīvi pilsētā, no muitas un akcīzes nodokļa uz sešiem 
gadiem, tādējādi veicinot tirgotāju skaita un viņu turības pieaugumu. tā rezultātā 
hercoga ieņēmumi no muitas un akcīzes pēc sešiem gadiem palielinātos. Birģeru 
lūgums izpildīts, proti, muita un akcīze atcelta uz sešiem gadiem, sākot ar 1762. gada 
1. maiju. taču, ja akcīzes pārvaldnieka ieņēmumi nebūtu tik lieli, lai nodrošinātu sev 
algu, pilsētai trūkstošā summa jāsamaksā. ja tirgotājs, kurš nav maksājis muitu un 
akcīzes nodokli, pamet pilsētu, viņam šie nodokļi jāsamaksā.

7) nolemts, ka jāsalabo ceļš, kas netālu no Frīdrihštates ved gar daugavu 
taurkalnes meža tuvumā; šajā sakarībā dots arī rīkojums hercoga akcīzes 
pārvaldniekam.

8) Birģeri bija lūguši, lai mājas, gruntsgabalus, rijas un lauksaimniecības zemes, 
kam nav īpašnieku, nodotu pilsētas īpašumā un tos varētu piešķirt jaunatnākušajiem 
iedzīvotājiem saskaņā ar policijas nolikumu. tas arī apstiprināts ar piebildi, ka, 
vadoties no sākotnējās pilsētas kartes, visas ēkas un gruntsgabali jāsanumurē, šie 
numuri pieliekami ēkām virs durvīm, bet pie neapbūvētajiem gruntsgabaliem, 
riju gabaliem un lauksaimniecības zemēm jāuzraksta uz stabiņiem. Bezīpašnieka 
gruntsgabalus pilsēta drīkst piešķirt jaunajiem birģeriem, viņiem arī dotas tiesības 
bez maksas saņemt 200 būvbaļķu no hercoga meža. ja birģeris, kas to izmantojis, 
pamet pilsētu, viņam jāatmaksā hercoga mežzinim šo 200 baļķu vērtība.

9) tā kā sakārtot gruntsgabalu un zemju robežas nevar pirms pilsētas robežu 
pārbaudes un atjaunošanas, noteikts, ka pilsētas robežas jāatjauno, vadoties pēc 
sākotnējās kartes.

10) lūgumrakstā birģeri rakstījuši, ka it bieži ”šeit dzimušie un uzaugušie kalpi un”šeit dzimušie un uzaugušie kalpi unšeit dzimušie un uzaugušie kalpi un 
nevācu ļaudis, pēc tam, kad tie nedaudz pastiepušies garumā, slepus dodas prom uz 



142 valda KvasKova

Valda Kvaskova
jaunjelgava (friedrichstadt) 

im 17. und 18. jahrhundert
die stadt an der düna (Daugava), die heute jaunjelgava heißt, entstand in 

der zweiten �älfte des 16. jahrhunderts als ein umschlagplatz des �andels 
und wurde “neustädtchen“ genannt. um 1590 wurde diesem ort vom �erzog 
Friedrich (1587–1642) das marktrecht verliehen. seit dieser Zeit gab es dort 
eine stadtverwaltung: einen vogt und drei Ratsherrn. im jahre 1600 zählte 
“neues städtlein“ oder “neustädtchen“ 81 grundbesitzer. im Polnisch–
schwedischen Krieg (1600–1635) wurde das städtchen völlig zerstört. nach 
dem Krieg waren dort nur noch “acht oder neun“ Bürger verblieben.

im mittelpunkt des vorliegenden aufsatzes steht die Wiederherstellung 
des städtchens von der �erzoginwitwe elisabeth magdalena (1600–1649) 
im jahre 1646 unter dem namen Friedrichstadt im andenken an �erzog 
Friedrich. es werden auch die stadtpläne, angefertigt 1644 und 1646 vom 
herzoglichen landmesser tobias Krause, veröffentlicht und anal�siert. der 
Plan von 1644 gilt als der älteste bisher bekannte stadtplan in der geschichte 
des �erzogtums Kurland. eine besondere aufmerksamkeit wird den 1647 an 
Friedrichstadt verliehenen stadtrechten und der Polizeiordnung gewidmet, 
die vom König Wladislaw iv. von Polen am 14. juli 1647 bestätigt wurden. 
in einzelnen Kapiteln wird der geschichte der stadt in der zweiten �älfte 
des 17. jahrhunderts und im 18. jahrhundert nachgegangen, wobei die 
neue Polizeiordnung von 1762 insbesondere erläutert wird. anhand von 

Rīgu, bet no turienes tos nevar dabūt atpakaļ nekādā veidā”. tādēļ lūgts, lai hercogs. tādēļ lūgts, lai hercogs tādēļ lūgts, lai hercogs 
panāktu aizbēgušo Frīdrihštates zemnieku izdošanu. jaunais policijas nolikums 
nosaka, ka ”nevācus” ar labu uzvedību, kas dzimuši un auguši pilsētā, rātei jāmēģina”nevācus” ar labu uzvedību, kas dzimuši un auguši pilsētā, rātei jāmēģinanevācus” ar labu uzvedību, kas dzimuši un auguši pilsētā, rātei jāmēģina 
paturēt pilsētā, bet izbēgušos Frīdrihštate drīkst prasīt izdot.

11) atbildot uz birģeru lūgumu noteikt stingru mārkas kursu, komisija paziņojusi, 
ka Frīdrihštatē tāpat kā visur citur hercogistē sešas vecās mārkas jāmaina pret vienu 
valstsdālderi.

12) Pilsētā nedrīkst uzņemt personas, kas klīst apkārt bez darba vai arī 
”nenodarbojas ar godīgu, atļautu amatu”. Rātskungiem uzdots raudzīties, lai ikviensnenodarbojas ar godīgu, atļautu amatu”. Rātskungiem uzdots raudzīties, lai ikviens 
apzinīgi pildītu savus pienākumus, bet nepieciešamības gadījumā jāgriežas ar 
sūdzību hercoga kancelejā. 

LNA LVVA, 554. f., 1. apr., 2531. l., 193.–198. lp.
Saīsināts tulkojums no vācu valodas.
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überlieferten verzeichnissen der grundbesitzer oder Bürger, sowie von Kauf- 
und verkaufverträgen von grundstücken ist es möglich, die Zahl und die 
soziale struktur der einwohner von Friedrichstadt zu verschiedenen Zeiten 
(1600, 1635, 1646 und 1762) zu ermitteln. Zum schluss wird auch einsicht in 
die Baugeschichte der Kirche und in die Probleme, die mit der schule und 
dem leben der stadtgemeinde im allgemeinen verbunden waren, gegeben.

die gründung und Wiederherstellung von Friedrichstadt war ein 
Bestandteil der Politik der �erzöge von Kurland zur stärkung der städte, um 
alliierte in ihrem Kampf um die macht gegenüber dem adel zu gewinnen. 
die �offnungen, dass der litauische und russische �andel, der über den Fluss 
düna abgewickelt wurde, zum aufstieg der stadt führen würde, scheiterten 
jedoch. der grund dafür lag vor allem im starken gegensatz zwischen 
den Bürgern und dem adel, dessen Rechte durch die widersprüchliche 
gesetzgebung im �erzogtum Kurland verteidigt wurden.

Schlüsselwörter: jaunjelgava, neustädtchen, Friedrichstadt, �erzogtum 
Kurland und semgallen, �erzog Friedrich, �erzogin elisabeth magdalena, 
stadtgeschichte, historische stadtpläne, Polizeiordnungen der städte.
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