
KRISTIETĪBAS IZPLATĪBA
Sagatavoja: Aija Paškoviča



¢ Baltijas jūras piekrastes zemēs dzīvojošie slāvi, 
balti un somurgi 12.gs.vēl lielākoties bija pagāni. 

¢ Latvijas teritorijas iedzīvotājus pievērst 
kristietībai jau mēģinājuši gan dāņu un zviedru 
katoļu misionāri no rietumiem, gan krievu 
pareizticīgie priesteri no austrumiem. 

¢ Savukārt, Romas katoļu baznīca uzsāka krusta 
karus, lai kristītu un pakļautu šīs teritorijas 
iedzīvotājus. 





¢ 12.gs.otrajā pusē vācu tirgotāji arvien biežāk 
sāka izmantot Daugavas tirdzniecības ceļu. 

¢ Vācu tirgotāji gribēja kontrolēt tirdzniecības ceļu, 
bet Romas Katoļu baznīcas pārstāvji – kristīt 
vietējos iedzīvotājus. 



¢ Pirmais vācu bīskaps, kas uzsāka vietējo tautu 
kristīšanu bija Meinards (Мейнгард).



PATSTĀVĪGAIS UZDEVUMS

¢ Apraksti Meinarda darbību Ikšķilē! (MG:lpp.10. 
– 6.,7.rindkopa)

¢ Sāka dzīvot pie Ikšķiles lībiešīem.
¢ Iemācījās lībiešu valodu.
¢ Nopirka zemi Ikšķilē.
¢ 1185.gadā organizēja mūra pils celtniecību.
¢ Meinards kristīja lībiešus.
¢ 1186.gadā pāvests iecēla Meinardu par pirmo bīskapu 

Latvijas teritorijā.
¢ Vēlāk vēlējās ievest krusta karotājus, lai pakļautu lībiešus.
¢ Meinards mira 1196.gadā. 



¢ Otrais Ikšķiles bīskaps 
Bertolds (Бертольд) (darbības 
laiks bīskapa amatā 1191.g.-
1198.g. ), uzsāka krusta kara 
darbību. 

¢ Viņš īstenoja pāvesta Celestīna 3 
lēmumu uzsākt krusta karu pret 
Austrumbaltijas tautām ar mērķi 
turpināt kristianizāciju.

¢ Lībieši Bertoldu uztvēra naidīgi, 
un kaujā pie Rīgas Bertolds tika 
nogalināts.



¢ Trešais Ikšķiles bīskaps 
Alberts (Альерт)
(darbības laiks 1199.g.-
1229.g. ), vēlāk pirmais 
Rīgas bīskaps, tiek 
uzskatīts par Rīgas 
dibinātāju - iesākumā viņa 
rezidence atradās Ikšķilē, 
bet 1201.gadā tā tika 
pārcelta uz Rīgu, tādēļ šo 
gadu uzskata par Rīgas 
dibināšanas gadu.



¢ Alberta palīgs mūks Teoderihs 1202.gadā 
nodibināja Kristus bruņinieku brālību, 
kura laika gaitā ieguva Zobenbrāļu ordeņa 
nosaukumu.



PĀRBAUDI SEVI!
¢ Kā sauca ciltis, kuras apdzīvoja mūsdienu 

Latvijas teritoriju?
¢ Kuras Eiropas tautu grupas 12.gs.vēl nebija 

kristītas?
¢ Kas 10.-12.gs.jau mēģināja pievērst kristietībai 

Latvijas iedzīvotājus?
¢ Kā vācu tirgotāji veicināja kristietības izplātību 

Latvijas teritorijā?
¢ Kuri bija pirmie trīs vācu bīskapi Latvijas 

teritorijā?



PALDIES PAR DARBU STUNDĀ!


