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KOPSAVILKUMS 
 

Livonijā 13. un 14. gs. lielākoties nocietinātu piļu tuvumā radās vairākas, pārsvarā 

tirgotāju veidotas apdzīvotās vietas. Viena no tādām bija Cēsu apdzīvotā vieta, kas jau tika 

dēvēta vai tika nodēvēta par Vendeni (Wenden). Tā izveidojās pie ordeņa Cēsu mūra pils un 

kopā ar pili veidoja vienotu kompleksu. Cēsu apdzīvoto vietu sākotnēji veidoja gan tirgotāju 

nami- noliktavas, gan vietējo iedzīvotāju ciema ēkas. Vietas tuvumā atradās tirdzniecības ceļi, 

kas bija nozīmīgs, attīstību noteicošs faktors. 13. gs. otrajā pusē Cēsu apdzīvotā vieta bija 

izveidojusies par miestu, kur noritēja aktīva tirdzniecība. Pilsētas kvalitāti apdzīvotā vieta 

sasniedza 13. gs. beigās vai 14. gs. sākumā, jo 1314. gadā pirmo reizi rakstītajos vēstures 

avotos minēti Cēsu pilsoņi un fogts, tādā veidā netieši apliecinot juridiski pamatotas pilsētas 

esamību. 

Cēsu apdzīvotās vietas novietojums pie vienas no būtiskākajām pilīm Vācu ordeņa varas 

sistēmā noteica tās pakļautību visā Livonijas pastāvēšanas laikā. Tāpēc pilsētai, lai arī 

pastāvēja pilsētas rāte, domājams, arī nekad neizveidojās izteikti autonoma pašpārvaldes 

struktūra. Pilsēta savos lēmumos un rīcībā vienmēr bija pakļauta ordenim un abu struktūru 

attiecības bija ciešas un stingri noteiktas. 

Jau sākotnēji Cēsu apdzīvoto vietu izveidoja un apmetās šeit uz dzīvi vācu izcelsmes 

tirgotāji. Turpmākajā attīstībā tirdzniecībai bija būtiska loma, jo pilsētai tam bija labi 

priekšnoteikumi. Pirmkārt, šajā vietā bija nodrošināts tirgotājiem tik būtiskais drošības 

aspekts. Pilīm, kas ilgu laiku bija drošākās vietas Livonijā, apdzīvotības attīstībā bija 

ievērojama loma. Tajā pašā laikā pils struktūras noteica, ka tā nebūs ražotāja, bet gan 

patērētāja. Tas deva iespēju amatniekiem un tirgotājiem. Ar laiku pie pils uz dzīvi bija 

apmetusies kopiena, kas veidoja Cēsu pilsētu. Otrkārt, vietai cauri veda Rīgas- Tērbatas 

tirdzniecības ceļš, kas savienoja tuvas un tālas, mazas un lielas vietas gan Livonijā, gan ārpus 

tās. Cēsu tirgotāju naudas summu apgrozība gan Lībekā, gan Rīgā liecina, ka tirgotāji rīkojās 

ar salīdzinoši lielām summām un bija gatavi savas nodarbes dēļ riskēt. Cēsu pilsētas pārticība 

bija būtisks apstāklis, lai tā 14. gs. kļūtu par Hanzas sistēmas daļu. Cēsu pilsētas labklājību 

vairoja arī tirdzniecība ar austrumiem, konkrētāk, Pleskavu. Īpašu nozīmi Cēsu pilsētas 

tirdzniecībā šis tirdzniecības partneris ieguva 16. gs., kad pilsētā biežāk ieradās krievu 

izcelsmes tirgotāji, kuri pilsētā bija spiesti tirgoties pastāvošo tiesisko normu dēļ. 

Cēsu pilsētā un tās tiešā tuvumā viduslaikos atradās pieci dievnami. Pilsētā pastāvēja 

viena galvenā draudzes baznīca, kurā bija izveidotas vairākas vikārijas. Baznīca, domājams, 

izveidota jau 13. gs. beigās, turklāt uz vietējo iedzīvotāju vēlā dzelzs laikmeta apbedījumiem. 

Reliģiskā dzīve bija cieši saistīta ar pilsētas iedzīvotāju kopumu. Par to saglabājušās vien 

niecīgas rakstīto un lietisko avotu liecības. No tiem mēs zinām par atsevišķiem pilsētas 



4 
tirgotājiem, rātskungiem, dižciltīgajiem, amatniekiem, garīdzniekiem un Livonijas mestriem. 

Taču, balstoties uz analoģijām, var apgalvot, ka pilsētas iedzīvotāju sociālo struktūru veidoja 

gan vācu, gan vietējās izcelsmes ļaudis. Turklāt jāņem vērā, ka tirdzniecības procesos bija 

iesaistīti arī citu tautību cilvēki. 

Tāpat kā citās pilsētās, arī Cēsīs bija jaukta tipa apbūve. Sākotnēji 13. gs. sākumā Cēsu 

apdzīvotajai vietai bija raksturīga koka apbūve. Vācu izcelsmes tirgotāju nami- noliktavas bija 

būvēti pildrežģu tehnikā. Starp tiem izvietojās no apaļkokiem veidotas ejas, kas kalpoja par 

nosacītām ielām. Vēlāk namus cēla no akmens. Galvenās celtnes pilsētā bija galvenā 

draudzes baznīca un rātsnams. Pilsēta bija apjozta ar mūri un to kompozicionāli veidoja trīs 

ielas. 

Pārvaldes, tirdzniecības, reliģiskie un būvniecības principi Livonijas pilsētās tika 

pārņemti un transformēti no Rietumeiropas. Cēsu apdzīvotā vieta un vēlākā pilsēta bija 

ordeņa varas sistēmas centrs Livonijā. Tikpat lielā mērā tā bija būtiska mazpilsēta un kopā ar 

citām centrālajām vietām veidoja vienotu ekonomisko telpu. Lai arī tās pastāvēšanas un 

attīstības pamats bija tirdzniecība, tai bija konkrēts, ar ordeni saistīts politisks statuss. Būtībā 

vietas statusu veidoja divas līdzvērtīgas vienības- pils un pilsēta. Iespējams, ka, ja pilsēta 

nebūtu bijusi tik ļoti pakļauta ordenim, tā kļūtu neatkarīgāka un būtu ieguvusi cita veida un 

rakstura statusu. Tāpat, iespējams, pilsēta bez ordeņa virsvaras nebūtu spējusi izveidoties 

un attīstīties līdz tādam statusam, kādu tā sasniedza 16. gs. 

Cēsu apdzīvotu vietu izveidoja gan tur dzīvojošie, gan no jauna uz dzīvi apmetušies 

cilvēki. Daži no tiem nodarbojās ar tāltirdzniecību un tieši viņi veidoja daļu no Hanzas 

sistēmas. Vēlāk, kad bija izveidojušās Cēsu apdzīvotās vietas struktūras, šie vai citi tirgotāji 

pārstāvēja šo pilsētu visam Livonijas reģionam kopīgā sadarbības instrumentā- pilsētu 

sanāksmēs. Tie bija tirgotāji, kas Cēsu mazpilsētas gadījumā varēja nodrošināt tās attīstību 

un iesaisti dažādos, visai Hanzai nozīmīgos notikumos. Diemžēl mazpilsētām finansiālu 

apstākļu dēļ nebija iespēja iesaistīties Hanzas starptautiskajās sanāksmēs, tāpēc Hanzas 

notikumos tās iesaistījās, piedaloties reģionālajās pilsētu sanāksmēs Livonijā. Taču 

mazpilsētu loma tajās bija drīzāk pasīva. Mazpilsētas netieši stiprināja lielo pilsētu viedokļa 

nozīmi starptautiskajās Hanzas sanāksmēs, kā arī sniedza ekonomisku atbalstu gan Hanzas 

kopējo pasākumu, gan lielo pilsētu ceļa izdevumu finansēšanā. Taču ar laiku mazpilsētas 

vairs nespēja sniegt regulāru finansiālu atbalstu lielo pilsētu aktivitātēm, kā rezultātā 

mazpilsētas uz pilsētu sanāksmēm aicinātas vairs netika. Cēsu un citu mazpilsētu loma 

Hanzas kontekstā mazinājās. 

Kopumā viduslaiku periodā Cēsu apdzīvotā vieta piedzīvoja strauju izaugsmi. Pilsētā 

norisinājās aktīva saimnieciskā un nereti arī politiskā dzīve. Cēsis izauga un attīstījās par 

tipisku Livonijas mazpilsētu un bija būtisks reģiona saimnieciskās struktūras elements. 
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SUMMARY 
 

In Livonia, the establishment of cities coincided with the territorial land subjugation 

and the development of trading system. To promote the subjugation of the territory 

crusaders as a long-term strategy implemented the building of fortified castles. In the 13th 

and 14th century mostly around fortified castles occurred several central sites formed 

mostly by traders. One of such settlements was Cēsis, which in the Middle Ages was called 

Wenden and which formed at the Order of Cēsis stone castle together with which it created 

united complex. Cēsis settlement originally consisted of both trader’s warehouses and 

buildings of the residents of the settlement. There were trade routes near the area that 

were important factor in determining the development. In the second half of the 13th 

century Cēsis settlement had developed into a village with active trade. City quality of the 

settlement was reached at the end of the 13th century or the beginning of the 14th century, 

because in 1314 for the first time Cēsis citizens and Fogt were mentioned in written 

historical sources thus indirectly conforming the existence of legally valid location. 

The location of Cēsis settlement at one of the most important castles in the power 

system of German Order determined its exposure throughout the whole existence of 

Livonia. Therefore, although there was a town council, highly autonomous self-governing 

body did not develop. A few indications reveal that the town in its decisions and actions was 

always exposed the Order. On the one hand, it obstructed the development of autonomous 

organisation but on the other hand, it always ensured the town with support and safety, 

determining that the town since its formation not even once until the second half of the 

16th century was not ruined due to military conflict. Also, various circumstances indicate that 

the relationship between the Order and the town were close and strictly defined, which 

characterised the status of the town in the power system of the Order. In the same way, the 

town only gained with the transfer of the residence of masters of Livonia to the Order of 

Cēsis stone castle. 

From the very beginning Cēsis settlement was created and inhabited by German origin 

traders. In further development trading had very essential role, because the town had good 

preconditions for that. First, here the traders were ensured with the very essential safety 

aspect. Castles, which for a very long time were the safest places in Livonia, played a very 

remarkable role in the development of population. Similarly as other castles, also Cēsis 

castle was a security guarantee for every man who went to this place. It was a place where 

to shelter and if necessary ask for help. At the same time the structure of the castle 

determined that it would not be the manufacturer but the consumer. It gave an opportunity 

to those who could produce as well as those who could transfer the produced goods from 
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place to place. In other words, the opportunities appeared to craftsmen and traders. With 

time a community that made up Cēsis was settled at the castle. Secondly, a trade route Riga 

– Tartu led through the place and connected near and far, small and big places both in 

Livonia and outside it. The amount of money Cēsis traders’ circulated both in Luebeck and 

Riga suggest that traders dealt with relatively large amounts of money and were willing to 

take risks for their occupations. The prosperity of Cēsis was an important factor for it to 

become a part of Hanseatic system in the 14th century. The welfare of the city was also 

enhanced through the trade with the East, in particular, Pskov. This trading partner gained 

particular importance in the 16th century when Cēsis was frequently visited by Russian origin 

traders who were forced to trade in the city due to existing legal provisions. Cēsis town was 

created by traders and was one of the elements of economic space. 

Cēsis, similarly as other densely populated places had very expressed Christian 

religious life. Five churches were located in the town and near it.  In the town, there was one 

main congregation church in which there were several vicarages. The church is believed to 

have been established already at the end of the 13th century, furthermore, on the burials of 

the local inhabitants of the Late Iron Age. Religious life was closely connected to the town’s 

inhabitants whole. At least some insignificant sources of written evidence on this have 

remained. In several of the written sources there is mentioned a craftsman or a trader who 

did not give a chance to judge about the overall structure of the population. The same type 

of information is given by sculpture exhibits sources – thumb stones. They provide 

information about the city’s town councillors, nobles, tradesmen, clergy and Masters of 

Livonia. However, based on analogies, it can be asserted that the town’s population social 

structure was formed by both German origin people as well as native people. What should 

also be considered is the fact that people of other nationalities were involved in trading 

processes. 

Similarly as in other cities also in Cēsis there was mixed type of construction. Originally 

in the beginning of the 13th century Cēsis settlement was characterised by wooden 

buildings. German origin traders’ warehouses were built in half-timbered technique. Among 

them were stationed passageways created from logs which served as notional streets. It is 

thought that the construction was irregular. The further process of the construction cannot 

be characterised due to the lack of sources and only the final result at the end of 17th 

century with 128 land units is known. There is a possibility that due to frequent fires in the 

city, land units were not combined or divided, thus it is possible to at least realise the 

planning of the city in the 16th century. There was the main church which was built in the 

past. There was also the town hall of the establishment of which there is no information. 

The town was surrounded by walls which existed already at the end of the 14th century. The 
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town in the 16th century had seven towers and four gates. There was also a school and the 

Small Guild building. Compositionally the town consisted of three streets which 

alternatively are mentioned in sources written in 15th and 16th century. The buildings in the 

town were built form both wood and stone presumably on town’s population social 

stratification. For example, according to archaeological research the West part of the town, 

where wooden buildings concentrated was largely inhabited by the locals. 

Administrative, commercial, religious and construction principles of the Livonian cities 

were taken over and transformed from the Western Europe. Cēsis settlement and later the 

town was the Orders power system centre in Livonia. To the same extent, it was important 

town and together with other central locations formed united economical space. Although 

its existence and developmental foundation was trade, it had specific, with the Order 

related political status. Basically, the status of the location was formed by two equivalent 

items – castle and the town. It is possible that if the city had not been exposed that much 

to the order, it would have become more independent and gained a different status. Also, 

perhaps, the city without the Order’s dominance would not have been able to develop and 

grow to a status which it reached in the 16th century. 

It cannot be forgotten that Cēsis settlement was formed by its inhabitants as well as 

the fact that people at all times have sought opportunities to make their lives better. The 

understanding of Hansa nowadays argue that Hansa was formed by exactly such people. 

Those were people whom we know as traders who took the risk in order to deliver 

something from one place to another thus gaining profit. Later, when the structures of 

Cēsis settlement were formed, these or other traders represented this town to all the 

Livonian region in joint cooperation instrument – town meetings. Those were the traders 

who in case of Cēsis, could ensure its development and involvement in larger scale, in this 

case, Hansaetic events. 

If the big cities actively took part in meetings organised by Hansa and were directly 

involved in accepting different issues then small towns due to financial circumstances had 

no opportunities to be involved in international meetings by Hansaetic League. Therefore, 

they participated in Hansaetic events by participating in regional town meeting in Livonia. 

However, the role of small towns was rather passive even though together they formed 

separate community. It seems that it was important for the big cities to attract small towns 

in the 15th and 16th century so that they indirectly strengthened the importance of big cities’ 

opinions in Hansaetic meetings as well as to provide economic support for both Hansaetic 

joint events and financing travel expenses of big cities. The situation changed in the other 

half of the 15th century when Cēsis similarly as other small towns were in a way expelled 

form town meetings. In particular, big cities did not invite them to the meetings. The 
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reasons for this may vary. Perhaps the small towns simply were not able to provide regular 

financial support to the activities of big cities. Consequently, although the presence of far-

traders in Cēsis is recorded also in the beginning of the 16th century, town’s role in Hansaetic 

context on the other half of 15th century and 16th century definitely decreased.  
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IEVADS 
 

Ir pagājuši vairāk kā 800 gadi, kopš laika, kad izveidojās Cēsu apdzīvotā vieta. Var 

piekrist Kurzemes bīskapijas domkapitula 1378. gadā paustajai atziņai, ka sen bijuši notikumi 

pagaist no cilvēku atmiņas. Un tas notiek tāpēc, ka cilvēku atmiņa ir īslaicīga un nolemta 

nāvei1. Lai to risinātu, notikumi tika pierakstīti. Taču arī tas notikumus nepasargāja no 

aizmirstības- vēlāko laiku uguns nelaimes aizrāva nebūtībā daudzus pierakstus un 

dokumentus. Tādā veidā par lielu daļu pagātnē notikušajiem procesiem uzzinām pateicoties 

arheoloģisko ekspedīciju darbam. 

Cēsis mūsdienās joprojām ir salīdzinoši neliela pilsēta ar īpašu vēsturisko šarmu. 

Mūsdienās bez īpaša nolūka pilsētas neizdala lielajās un mazajās pilsētās. Taču viduslaikos 

šāds dalījums pastāvēja. 1532. gada landtāgā, kas notika Valmierā no 25. februāra līdz 7. 

martam, Rēveles sekretārs Markus Tierbahs (Marcus Tierbach) veica tajā pieņemto lēmumu 

pierakstu. 43. punktā minēts, ka “28. februārī norīkotie kungi rātsnamā kopā sanāca un 

[tādas] mazās pilsētas kā Pērnava, Narva, Cēsis, Vīlande un Valmiera viņu lēmumu nolasīja”2. 

Šeit minēto pilsētu nodēvēšana ar mazajām nebija sekretāra brīva interpretācija, jo līdzīgs 

dalījums sastopams arī citos dokumentos3, un tas norāda uz to, ka Livonijā bija izveidojies 

pilsētu sadalījums ne tikai tirdznieciskajos apgabalos jeb t.s. trešdaļās (derdendele)4, bet arī 

lielajās un mazajās pilsētās. Un Cēsis, kā mēs to redzēsim, piederēja pie otrās pilsētu grupas. 

Lai saprastu, kāpēc tas tā bija, ir būtiski apskatīt pilsētu tuvāk. 

 

1. “MAZĀKAIS NOCIETINĀJUMS LIVONIJĀ”: CĒSU APDZĪVOTĀS 
VIETAS VEIDOŠANĀS 

 

Viduslaikos pilsētas attīstībai bija tieša saistība ar pils pastāvēšanu. Latviešu valodā 

vārds pilsēta ir sava veida konstrukcija no vārda pils, kas nav nejaušība. Kā Latvijas teritorijā, 

tā citur Eiropā apdzīvotas vietas veidojās reizē ar pili vai neilgi pēc pils uzcelšanas. 

Livonijā pilsētu izveide notika paralēli teritoriālajai zemes pakļaušanai un tirdzniecības 

sistēmas attīstībai. Lai sekmētu teritorijas pakļaušanu, krusta karotāji kā ilgtermiņa 

stratēģiju īstenoja nocietinātu piļu veidošanu. Tādas pils būvniecība 13. gs. sākumā tika 

																																																													
1 Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten, Abt. 1., Bd. 3. Bunge, F., G. (Hg.) 
Reval: In Commission bei Kluge und Ströhm, 1857. Nr. 1131. (turpmāk: LUB) 
2 Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, Bd. 3. Arbusow, L. (Hg.). Riga: J. Deubner, 1910. 
Nr. 301.(turpmāk: AR) 
3 AR, Bd. 1., Lief. 4. Nr. 362. 
4 LUB, Abt. 1., Bd. 6. Nr. 2895. 
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uzsākta arī pie vendu5 pilskalna (saukts par Riekstu kalnu) (Pielikums Nr. 1.). Līdz ar to vietai 

pēc neilga laika6 tika dots nosaukums Wenden, kas Novgorodas hronikā minēta kā vietvārds 

Кесь. Latviešu valodnieks J. Endzelīns uzskata, ka vārds Cēsis7 ir baltu izcelsmes vārds, kas 

varēja tikt aizgūts no citur Latvijas teritorijā atrodošo vietu un māju līdzīgiem vārdiem. Viņš 

uzskata, ka krievu izloksnē burts „c” mainās uz „k”, tādā veidā radot jau minēto hronikā 

atrodamo vietvārdu8. Cēsu vietas pēctecība un attīstība, līdzīgi kā citur Livonijas teritorijā, 

nebija iedomājama bez pils pastāvēšanas. Livonijai, līdz ar to arī Cēsu vietai, raksturīgā veidā 

nozīmības ģenēze bija pa līniju- pilskalns, pils un pilsēta. 

Arheoloģiskās izpētes rezultāti liecina, ka minētais Riekstu kalns bijis apdzīvots jau 

11./12. gs.9. Tas nozīmē, ka 1202. gadā, kad Latvijas teritorijā tika izveidots Kristus 

bruņinieku brāļu ordenis (fratres milicie Christi)10, kas īstenoja faktisko zemes pakļaušanu, šī 

vieta bija jau apdzīvota. Minētā ordeņa pirmā mestra, kura vārds bija Venno (Winne, mestrs 

no 1204- 1209.), laikā tika uzcelti trīs nocietinājumi: Siguldas (Sigewalde, Segewold), Cēsu 

(Winden, Wenden) un Aizkraukles (Aschrâte, Aschraden) pils11. Savukārt Heinriha Livonijas 

hronikā (Heinrici Cronicon Lyvoniae)12 par vendiem (wendi) minēts, ka ap 1206. gada beigās 

pie vendiem apmeties uz dzīvi kristiešu priesteris13, kas acīmredzot bijis Daniēls no 

Gotlandes14. Tas nozīmē, ka kādu nocietinājumu būvniecība uzsākta visticamāk nedaudz 

vēlāk- ap 1207. vai 1208. gadu. 1210. gada vasarā vai rudens pusē Cēsu pils piedzīvoja 

aplenkumu, kur „igauņi (estones) trīs dienas cīnījās ar Bertoldu un viņa brāļiem un vendiem 

																																																													
5 Vendu jautājumā joprojām vēsturnieku vidū  nav vienprātības, taču darba kontekstā nav svarīgi 
iztirzāt etniskos jautājumus. Kopumā ar vendiem jāsaprot vietējo iedzīvotāju grupa, kuras 
nosaukums šajā darbā lietots pēc Heinriha hronikas sniegtās informācijas. Vairāk par vendiem un 
Cēsīm: Apals, J. Vendi un Cēsu Riekstu kalns. Grām.: Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un 
vēsturē, 2. d. Rīga, 1998. 125.- 143. lpp. 
6 Tā kā šo vietvārdu min Livonijas Indriķa hronika, kuras sarakstīšanas laiks ir aptuveni 1224.- 1227. 
gads, tad šis vietvārds dots kaut kad starp 1206. gadu un hronikas sarakstīšanas laiku 
7 Turpmāk darbā tiks lietots šis toponīms, apzīmējot gan pili, gan vietu, kur vēlāk izveidojās Cēsu 
pilsēta. 
8 Endzelīns, J. Par Cēsu un Cesvaines vārdu. Grām.: Filologu biedrības raksti, 11. sēj. Rīga, 1931. 
198., 200. lpp. 
9 Apals, J. Vendi un Cēsu Riekstu kalns. Grām.: Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, 
2. Rīga, 1998. 136. lpp. 
10 Atskaņu hronika / V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas, Ē. Mugurēviča priekšvārds, 
Ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentāri, Rīga, 1998. 53. lpp. 
11 Turpat, 55. lpp. 
12 Atsevišķos darbos šis darbs tiek dēvēts par Indriķa hroniku. Šajā pētījumā tas tiek saukts par 
Heinriha hroniku. 
13 Heinrici Chronicon. Indriķa hronika. Tulkojis Ā. Feldhūna. Komentējis un priekšvārdu sarakstījis Ē. 
Mugurēvičs. Rīga, 1993. 93. lpp. 
14 Turpat, 90. lpp. 
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pie vecās pils15, kurā brāļi toreiz vēl dzīvoja kopā ar vendiem (fratres cum Wendis).”16 Tas 

nozīmē, ka mestra Venno laikā mūra pils būvniecība nebija uzsākta, bet tika nostiprināta 

vendu koka pils ar apkārtmūri, ko konstatēja gan 1980.17, gan 2009. gada18 arheoloģiskajā 

izpētē. Kontekstam interesanti minēt arīdzan kādu 1259. gada dokumentu, kurā Rīgas 

domkungs Johaness no Meideborgas (Iohannes de Meydeborch) saka, ka esot bijis ordeņa 

brālis un pavadījis piecus gadus „Vendas pilī” (in costro Wenda), līdz tika likti pamati jaunajai 

pilij (fundamentum castri poneretur)19. Ja pieņem, ka Johaness bija starp tiem brāļiem, kas 

ap 1207. gadu apmetās Vendu pilī, tad var secināt, ka Cēsu mūra pils būvniecība uzsākta ap 

1212. vai 1213. gadu. Vācu vēsturnieks F. Beninghofens savos pētījumos pauž līdzīgu 

viedokli20. 

1218. gada beigās „krievi (ruthenum) [..] aplenca vendu pili (Wendorum castrum). No 

savas pils nokāpa arī ordeņa brāļu strēlnieki (sagittarii fratrum milicie de castro suo), atnāca 

pie vendiem, ar saviem arbaletiem (balistis) nogalināja daudzus krievus [..]. Bet Cēsu 

bruņinieku mestrs (Magister autem milicie de Wenden) ar saviem brāļiem iepriekšējā dienā 

bija devies projām [..]. Pēc tam viss krievu karaspēks ielenca viņu pili. Tāpēc ordeņa brāļi naktī 

uzmanīgi izlavījās caur ienaidnieku karaspēku un atgriezās savā pilī.”21 Tātad uz šo laiku Cēsu 

vietā eksistēja jau divi nocietinājumi. Cēsu mūra pils pamatu līmenī arī mūsdienās atrodas 

augstāk nekā Riekstu kalns, līdz ar to atbilst arī hronikā pieminētais vietu savstarpējais 

(nokāpa lejā) novietojums. Šis notikums mums apliecina, ka Cēsu mūra pils celtniecība 

notikusi laika periodā no 1212./1213. līdz 1218. gadam. Hronists šajā ainā atzīmē, ka Vendu 

pils ir “pats mazākais nocietinājums, kas ir Livonijā” (cum sit tamen minus castellum, quod 

habet Lyvonia). Ņemot vērā iepriekš minēto par Riekstu kalna mūra nocietinājumu eksistenci 

un to, ka kalna plakuma kopējā platība ir ap 1250 m2, tad hronists ar savu vērtējumu nekļūdās 

un pils patiesi ir bijusi samērā neliela. 

																																																													
15 Uzmanību pievērš vārdu salikums „vecā pils” (antiquum castrum). Pavisam loģiski šķistu, ka, ja tiek 
minēta vecā pils, tad būtu jāeksistē ari jaunajai pilij. Taču norādes par kādu citu nocietinājumu nav. 
Izskaidrojums šim vārdu salikumam varētu būt tāds, ka, ja Indriķa hronikas iespējamais sarakstīšanas 
laiks ir 1224.- 1227. gads, tad hronists šo pili Riekstu kalnā sauc par veco pili tikai tādēļ, lai to 
topogrāfiski nošķirtu no šajā laikā pastāvošās jaunās pils jeb ordeņa Cēsu mūra pils. 
16 Heinrici Chronicon. Indriķa hronika. Tulkojis Ā. Feldhūna. Komentējis un priekšvārdu sarakstījis Ē. 
Mugurēvičs. Rīga, 1993. 141. lpp. 
17 Apals, J. Vendi un Cēsu Riekstu kalns. Grām.: Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, 
2. Rīga, 1998. 136. lpp. 
18 Apala, Z. Jaunākie arheoloģiskie pētījumi Cēsu Riekstu kalnā. Grām.: Arheologu pētījumi Latvijā 
2008-2009. gadā. Rīga, 2010. 35.-40. lpp. 
19 Perlbach, M. Urkunden des rigaschen Kapitel- Archives in der Fürstlich Czartoryskischen 
Bibliothek zu Krakau. In: Mitteilung aus dem Gebiet der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Bd. 13, 
Riga, 1881. S. 22. 
20 Benninghoven, F. Der Orden der Schwertbrüder. Köln, 1965. S. 134. 
21 Heinrici Chronicon. Indriķa hronika. Tulkojis Ā. Feldhūna. Komentējis un priekšvārdu sarakstījis Ē. 
Mugurēvičs. Rīga, 1993. 233.- 235. lpp. 
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Pils šajā vietā netika celta nejauši. Ordeņa Cēsu mūra pils atrodas uz pakalna, kuru 

ietver divas dabiski izveidojušās ieplakas. Tas nozīmē, ka pils bija mākslīgi jānocietina tikai no 

divām pusēm. Šī pakalna savdabība vienīgi bija un ir tajā, ka tā ziemeļu un rietumu nogāzes 

daļā ir samērā spēcīga āderu darbība22, kas paredzēja noslīdējumu iespējamību. Pils cēlāji, 

jādomā to zināja un šo problēmu atrisināja, nogāzes sevišķi nostiprinot ar koka 

stiprinājumiem zemē23. Ordeņa mūra pils atrašanās vieta bija izdevīga arī militāro akciju 

veikšanai, jo tā atradās salīdzinoši netālu no igauņu zemēm. To rāda biežie karagājieni uz 

zemēm mūsdienu Igaunijas teritorijā24, īpaši Sakalas zemi, kas taisnā līnijā no Cēsu vietas 

atradās nieka 70 km attālumā. Šajā laikā ordeņa mūra pils bija tālākais Livonijā uz ziemeļiem 

izvietotais nocietinājums. Kas attiecas uz Valmieras vietu, tad Valmieras pils celtniecības laiks 

nav zināms un pašreizējie pētījumi liecina vien to, ka Valmieras vieta bija apdzīvota jau 13. 

gs., bet kā noteiktāka struktūra izveidojās 13. gs. otrajā pusē25. 

Pilīm, kas ilgu laiku bija drošākās vietas Livonijā, apdzīvotības attīstībā bija ievērojama 

loma. Tāpat kā citas, arī Cēsu pils bija drošības garants katram cilvēkam, kas uz šo vietu devās. 

Tā bija vieta, kur patverties un nepieciešamības gadījumā arī lūgt palīdzību. Tajā pašā laikā 

pils struktūras noteica, ka tā nebūs ražotāja, bet gan patērētāja. Ņemot vērā, ka Cēsu vieta 

atradās Rīgas- Tērbatas un Rīgas- Pleskavas, kā arī citu ceļu tuvumā, tad šis bija tas apstāklis, 

kas savā veidā noteica gan nocietinājuma izveidi, gan deva iespēju tiem, kas spēja saražot, kā 

arī tiem, kas spēja saražotās lietas pārvadāt no vietas uz vietu. Respektīvi, iespējas parādījās 

amatniekiem un tirgotājiem. Ar laiku pie pils uz dzīvi bija apmetusies kopiena, kas savā ziņā 

veidoja Cēsu pilsētu. 

 

2. CĒSU APDZĪVOTĀS VIETAS IZVEIDOŠANĀS 
 

1314. gadā pirmoreiz zināmajos rakstītajos avotos minēti “rātskungi tāpat pilsoņi no 

Cēsīm” (Consules ibidem civibus de Wenden)26, kas nozīmē, ka Cēsu apdzīvotā vieta pēc 

Rietumeiropas parauga bija ieguvusi pilsētas tiesības un par tās ikdienas pārvaldi rūpējās 

rātes institūcija. Pilsētas tiesības parasti regulēja pārvaldes un tiesu stāvokli, tirdzniecības 

normas un iedzīvotāju pienākumus un tiesības. Taču Cēsu apdzīvotā vieta pie pils izveidojās 

krietni senāk, vēl pirms šī 1314. gada. 

																																																													
22 Apala, Z. Cēsu pils arheoloģiskās izpētes (1974.- 2006.) rezultāti. Grām.: Quo vadis, Cēsis? Cēsis, 
2007. 51. lpp. 
23 Apala, Z., Ducmane, K. Cēsu pils dārgumi. Cēsis, 2007. 7. lpp. 
24 Indriķa hronika / Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga, 1993. 
201. lpp. 
25 Plētiens, E., 2016. Mazpilsētu nozīme Livonijā 13.- 16. gadsimtā: Valmieras pilsētas piemērs. 
Rokpelnis, A. Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi I. Valmiera: Valmieras muzejs, 35.- 45. lpp. 
26 LUB, Abt. 1., Bd. 2. Nr. 649. 
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Heinriha hronika par Cēsu vietas apdzīvotību ārpus pils min vien lakoniskas ziņas 

saistībā ar Pleskavas krievu uzbrukumu 1221. gadā: „Ordeņa brāļi ar saviem vendiem devās 

viņiem pie vārtiem pretī, taču nespēja pretoties lielajam daudzumam, aizdedzināja mājas un 

ciemu (domos et villam) un atkāpās savā pilī”27. Tāpat arī Novgorodas pirmā hronika 

(Новгородская первая летопись) 1222. gadā min uzbrukumu: „Novgorodas ļaudis devās ar 

Svjatoslovu uz Kes (Кеси) un lietuvieši viņiem palīdzēja, un viņi daudz cīnījās, taču pilsētu 

(город) neieņēma”28. Abu hroniku ziņas ir ļoti aptuvenas, turklāt neskaidras. Heinriha 

hronikā nav iespējams noteikt, kur atradās minētās mājas un, kur atradās minētais ciems, 

tāpat, šķiet, nekad neizdosies noskaidrot, pie kuriem vārtiem kauja kļuva bezcerīga. Savukārt 

Novgorodas hronikā šis notikums datēts ar gada nobīdi, turklāt vieta apzīmēta kā pilsēta. 

Heinriha hronikas apraksts varētu kļūt skaidrāks, ja mēģinātu saprast hronista izpratni. 

Var pieņemt, ka hronists raksta un domā Rietumeiropas izpratnē. Līdz ar to ir sagaidāms, ka 

viņam būtu bijis jālieto attiecīgu terminoloģiju. Hronists lietoja tos vārdus, kas viņam šķita 

piemērotākie. Literatūrā nereti tiek atzīmēts, ka ar domos jāsaprot priekšpili, bet ar villam- 

tirgotāju- amatnieku apmetni vai latgaļu apdzīvotu vietu29. Hronists nelieto locus, jo vietas 

izskats nav nenosakāms, kas norāda uz to, ka vieta ir savā ziņā strukturēta. Netiek lietots arī 

apzīmējums civita, oppidum vai vicus, jo acīmredzot vietai nav nekāda juridiskā aspekta. 

Tātad hronistam šķita, ka villa bija šīs vietas visraksturojošākais termins. Ar šo latīņu vārdu 

parasti apzīmēja ciemu vai apmetni, kas bija ekonomiski pašpietiekama, t.i., spēja sagādāt 

sev visu nepieciešamo, līdz ar to bija agrāra. Tirgotāju un amatnieku apmetnes tādas nespēja 

būt, bet vietējo apdzīvotie ciemi gan. Savukārt apzīmējums domos, šķiet, ir jāsaprot kā mājas 

tiešā šī vārda izpratnē, jo paralēli eksistēja dažādas būvniecības tradīcijas. Jādomā, ka ar 

mājām apzīmētas Ziemeļvācijas tirgotāju būvniecības tradīcijā veidoti nami, kas šajā laikā 

varēja būt izvietoti savrupi un līdz ar to blakus ciemam izdalīja atsevišķu apdzīvotības zonu. 

Turklāt Rietumeiropas izpratnē ar māju apzīmēju konkrētu zemes vienību (gruntsgabalu), jo 

pilsētu vietās nebija lielas platības, kur izvērst būvniecību. Principā ar māju saprata arī zemes 

vienību, kas atradās zem mājas un vēlāk, ja bija vieta, tika apbūvēta ar papildus saimniecības 

ēkām. Tātad ir iespējams, ka pie pils atradās gan kāds vietējo iedzīvotāju ciems, gan vācu 

tirgotāju mājas. Vārdu savienojums domos et villam tiek dalīts ar saikli „un” (et), tādā veidā, 

šķiet, norādot uz diviem veidojumiem, nevis vienu kopīgu telpu, kurā bija gan mājas, gan 

																																																													
27 Heinrici Chronicon. Indriķa hronika. Tulkojis Ā. Feldhūna. Komentējis un priekšvārdu sarakstījis Ē. 
Mugurēvičs. Rīga, 1993. 272.- 273. lpp. 
28 Новгородская первая летопись Cтаршего и младшего изводов / Под редакцией и с 
предисловием A. H. Насонова. Mосква, Ленинград, 1950. C. 60- 61.; The chronicle of Novgorod 
1016- 1471. Translated by R. Michell and N. Forbes, introduction by C. R. Beazley. London, 1914. P. 
63. 
29 Piemēram: Strods, H. Cēsis attīstītā un vēlā feodālisma laikā. Grām.: Cēsis senāk un tagad. Rīga, 
1960. 25. lpp.; Vasmanis, D. Cēsu novada pagātnes ainas. Cēsis, 1996. 35. lpp. 
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ciems. Līdz ar to vietas, šķiet, topogrāfiski varēja būt atdalītas. Turklāt mājas, domājams, 

nevar saistīt ar priekšpili, jo citādi, dedzinot mājas, rastos apdraudējums pilij. Kopumā ir 

iespējams saprast, ka pie pils šajā laikā eksistējuši gan tirgotāju nami, gan vietējo iedzīvotāju 

ciems. Tāpat ir saprotams, ka apdzīvotajā vietā eksistējis kāds nožogojums ar vārtiem (ad 

portam), ko varēja uzbrukuma gadījumā nodedzināt. Jādomā, ka šajā laikā ap šo vietu mūris 

vēl nebija uzcelts, līdz ar to jāpieņem, ka vietu ietvēris koka palisādes nocietinājums. Vairāk 

neko šis hronikas fragments uzzināt neļauj. 

Līdzīgi iespējams analizēt arī Novgorodas hroniku. Gada nobīde (Heinriha hronikā: 

1221. gads; Novgorodas hronikā: 1222. gads) iespējams, skaidrojama ar laika skaitīšanas 

sistēmas kļūdu. Savukārt vārdam город ir mainījusies nozīme. Mūsdienu krievu valodā ar šo 

vārdu apzīmē pilsētu, taču senāk ar to apzīmēja apdzīvotu vietu, kas bija norobežota ar koka 

žogu. Tāpat varēja lietot vārdu grad vai gorod’e, kas būtībā nozīmēja pilskalnu. Tāpat 

apdzīvotas vietas krievu valodā apzīmēja ar detinec, podol, pogost, posad, pretgorode u.c.30 

Jāatzīst, arī šī hronika nesniedz tuvākus skaidrojumus par Cēsu apdzīvotās vietas 

topogrāfisko uzbūvi. 

Nereti literatūrā31 ir atzīmēts, ka 1226.32, 1230.33 un 1232.34 gada dokumentos, kuros 

izšķirti strīdi, doti apliecinājumi vai noteikta kārtība, minēts kāds Teoderihs no Cēsīm35, kas 

it kā dēvēts par Cēsu rātskungu. Uz šī sprieduma pamata pieņemts, ka Cēsīs ap šo laiku bija 

rāte un līdz ar to arī pilsētas tiesības. Aplūkojot dokumentus, nākas secināt, ka dokumentu 

beigās kā liecinieki minēti Rīgas pilsoņi (cives), kā arī vienā dokumentā tie saukti par 

rātskungiem (de ratmannis). To vidū minēts šis Teoderihs no Cēsīm. Šķiet, ka šeit ir darīšana 

ar pavārdu, kas šajā gadījumā norāda uz Teoderiha agrāko dzīvesvietu, kas šajā gadījumā ir 

Cēsis. Lai iespējams nejauktu vairākus Teoderihus, šim atstāts pavārds, norādot tā agrāko 

dzīvesvietu. Tāpat atzīst arī latviešu vēsturnieks Indriķis Šterns, minot, ka viduslaikos uzvārdi 

bija reta personu raksturojoša iezīme, bet katram bija kristībvārds. Lai atšķirtu vienu cilvēku 

no otra ar vienādu vārdu, lietoja pavārdu, kas varēja apzīmēt gan ārējo izskatu, gan amatu, 

gan dzīvesvietu, gan iepriekšējo vietu, kur persona dzīvoja36. Līdz ar to nav pamata Cēsu 

apdzīvotajai vietai šajā laikā piedēvēt nedz rātskungu, nedz rāti, nedz pilsētas tiesības. 

																																																													
30 Blomkvist, N. 2001. The concept of the town and the dawn of urban life east and west of the 
Baltic. On the emergence of centres, turn-over places, towns and cities. In: Lubeck Style? Novgorod 
Style? Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanization 1100-1400 AD. 
Riga, 2001. P. 15 
31 Polis, J. (red.) Cēsu hronika. Cēsis, 2006. 20. lpp. 
32 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtnīca. Grām.: Latvijas vēstures avoti, 2. Rīga, 1937. 115. lpp. 
33 Turpat. 141. lpp. 
34 Turpat. 153. lpp. 
35 Dokumentos personas vārda rakstība atšķiras. 1226. gada dokumentā minēts Theodericus de 
Wentha, 1230. gada dokumentā Thidericus de Wenden, savukārt 1232. gada dokumentā Thiderico 
de Wenda 
36Šterns, I. Latvijas vēsture 1180- 1290. Krustakari. Rīga, 2002. 476. lpp. 
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Tāpat literatūrā37, pamatojoties uz „Rīgas parādnieku grāmatā” (Das Rigische 

Schuldbuch)38 1295. gadā atrodamo informāciju par kādu tirgotāju Jākobu, tiek minēts, ka 

13. gs. beigās Cēsu apdzīvotajai vietai pastāvējuši t.s. „krievu vārti”, respektīvi, Cēsu 

apdzīvoto vietu iekļāvis mūris. Minētajā tirdzniecības darījumu grāmatā sastopams ieraksts 

„Jacobus ante portam Rutenorum in Wenda”, kas nozīmē „Jākobs pirms Krievu vārtiem 

Cēsīs”. Kā redzams, personai atkal dots kāds apzīmējums, lai to nejauktu ar citiem Jākobiem. 

Taču šeit nav minēts, ka tie būtu Cēsu apdzīvotās vietas vārti. Ir norādīts, ka iesaistītā persona 

ir Jākobs pirms kaut kur atrodošajiem krievu vārtiem. Respektīvi, ir minēts Jākobs, kurš 

uzturas vai dzīvo pirms krievu vārtiem, un viņš nāk no Cēsu apdzīvotās vietas. Līdz ar to nav 

pamata šo ierakstu parādnieku grāmatā minēt kā pamatu apgalvojumam, ka Cēsīs jau 13. gs. 

beigās pastāvējis mūris, kurā bijuši „krievu vārti”39. Turklāt jāatceras, ka vārti viduslaikos 

nebija tikai pilsētām. Vārti eksistēja jebkādai noslēgtai teritorijai, un tie bija šīs teritorijas 

nozīmīgs elements. Iespējams, tāpēc Jākobam kā atšķirības zīme tiek minēti tieši vārti, nevis 

kāds cits elements, kas atradās netālu vai pie viņa uzturēšanās vai dzīvesvietas. Līdz ar to 

vārtus var piedēvēt iespējamai „Krievu sētai”, kuras pastāvēšana dokumentāli gan nav 

pierādāma, taču ir zināma krievu baznīcas esamība. Tāpat tie varēja būt arī priekšpils vai pils 

vārti. Ir skaidrs, ka Cēsu pilsētā 17. gs. beigu plānā40 redzams, ka pilsētai bija 4 vārti, kas 

eksistēja vismaz jau 16. gs. Krievu vārti pilsētas nocietinājumos nav minēti. 

Par 13. gs. apbūvi Cēsu apdzīvotajā vietā zināmu rakstīto avotu nav. Par to vienīgās 

ziņas sniedz arheoloģiskie pētījumi, kas liecina, ka kādreizējā tirgus laukuma vietā (pašlaik 

Rožu laukums) eksistējusi apbūve (Pielikums Nr. 2.). Senākā apbūve šajā vietā, iespējams, 

kopš 1240. gadiem, jo 1280. gados celtās ēkas dendrahronoloģiskā analīze liecina, ka šīs ēkas 

plēstie sienu dēļi ņemti no kādas ēkas, kas celta šajos 1240. gados. 13. gs. apbūvē ēkas 

pamatvainagi veidoti no apaļkokiem. Sienas aizpildītas ar plēstiem dēļiem. Ēkā bijis arī 

pagrabs, par ko liecina koka noejas kāpnes. Ēkas kultūrslānī atrasts liels daudzums degušu 

dažādu veidu graudu (auzas, mieži, rudzi). Tāpat atrasti apdegušu trauku fragmenti un 

keramika. Iespējams telpa funkcionāli kalpojusi kā noliktava. Citai ēkai atkal bijusi guļbūves 

tehnikā celta piebūve. Interesanti, ka vēl citai ēkai sienas bijušas mūrētas izmantojot kaļķu 

javu no akmeņiem. Šai ēkai arī bijis pagrabs, kur, šķiet, dēļ mitruma intensitātes staigāšanai 

izmantotas koka laipas41. Kopumā tika atsegti piecu ēku fragmenti, kā arī no apaļiem kokiem 

veidots ielas segums. Pamatojoties uz arheoloģisko izrakumu rezultātiem var pieņemt, ka 

																																																													
37 Vasmanis, D. Cēsu novada pagātnes ainas. Cēsis, 1996. 36. lpp. 
38 Das Rigische Schuldbuch (1286- 1352). Hildebrand, H. (Hg.). St. Petersburg, 1872. Nr. 766. 
39 Polis, J. (red.) Cēsu hronika. Cēsis, 2006. 24. lpp. 
40 Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 156. lpp. 
41 Apala, Z. Arheoloģiskie pētījumi Cēsu Rožu laukumā. Grām.: Arheologu pētījumi Latvijā. 2008.- 
2009. Rīga, 2010. 68.- 71. lpp. 
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sākotnējā Cēsu apdzīvotās vietas apbūvē bijusi ļoti līdzīga Rīgas 13. gs. sākuma apbūvei. 

Tāpat interesantas ziņas sniedz arheoloģiskie izrakumi Cēsu mūra pils rietumu pusē, kur pie 

pils rietumu sienas ārpusē tika atklātas liecības par vietējo amatniecību t. i. par kaula un raga 

apstrādi42. Tas nozīmē, ka ap pili un pilsētu, iespējams, eksistēja kādas amatnieku darbnīcas. 

Ar Cēsu apdzīvoto vietu, iespējams, var saistīt fogta (latīņu val. advocatus, uidice; vācu 

val. Vogt) amatu, kas minēts 1255. gadā43. Rietumeiropas piemērs liecina, ka apdzīvotās 

vietās, kas nereti kļuva, bet citkārt neizveidojās par pilsētām, fogta amats bija tipiska tiesas 

funkciju instance. Tas izšķīra strīdus, tiesāja noziedzniekus, ievāca nodevas un pēc zemes 

pārvaldnieka, uz kura zemes atradās apdzīvotā vieta vai pilsēta, prasības nodrošināja militāro 

iesaukumu. Kad pilsētas bija ieguvušas patstāvīgākas pašpārvaldes tiesības, fogta loma 

mazinājās vai transformējās. Sākotnēji fogtu iecēla pilsētas senjors, bet vēlāk- rāte44. 

Balstoties uz analoģiju, arī Cēsu apdzīvotajā vietā, kā arī apkārtējās teritorijās vajadzēja būt 

fogta amatam. Turklāt Cēsu mūra pilī no 1207. gada turpināja uzturēties komturi, kas 

norāda, ka fogta amats tādā gadījumā varētu būt vairāk saistīts ar apdzīvoto vietu vai 

apkārtējām zemēm jeb novadu. Fogta amats vēlāk minēts 1304. (Wend advocati) un 1312. 

gada (advocatus in Wenda) dokumentos45. Šeit noteikti jāatceras, ka Cēsu apdzīvotās vietas 

zemes pārvaldnieks bija un palika Vācu ordeņa Livonijas atzars. Dabā uz apdzīvotās vietas 

pakļautību lielā mērā norāda apdzīvotās vietas tiešais tuvums pie ordeņa pils un tās 

dominance attiecībā pret apdzīvoto vietu. Tam, saprotams, ir arī gluži vienkāršs apsvērums- 

apdzīvotās vietas kopienai bija izdevīgi, ka vieta atradās pils aizsardzības zonā. 

Uz apdzīvotās vietas izaugsmi, šķiet, norāda dievnama būvniecība. Vartbergas 

Hermaņa Livonijas hronikā (Chronicon Livoniae) minēts, ka „[..]viņš [brālis Villekīns no 

Nindorfas] kopā ar Rīgas arhibīskapu Johana kungu dibināja un apgādāja baznīcas ordeņa 

daļā- Valmierā, Cēsīs [in Wenden], Burtniekos un Trikātā”46. Tātad šis fragments var norādīt 

uz to, ka visas minētās baznīcas tika dibinātas un apgādātas vai to, ka daļa no šīm baznīcām 

tika apgādātas, bet daļa dibinātas. Ir zināms, ka mestrs Villekīns no Nindorfas (Willikinus de 

Endorpe, Wilhelm von Nindorf, 1281.- 1287.) 1283. gadā bija Vīlandē, bet jau 1287. gadā 

																																																													
42 Apala, Z., Ducmane, K. Cēsu pils dārgumi. Cēsis, 2007. 14. lpp. 
43 Fenske, L., Militzer, K. (Hrsg.) Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens: 
Quellen und Studien zur baltischen Geschichte, Bd. 12. Köln, 1993. S. 781- 782.; Arbusow, L. Die im 
Deutschen Orden in Livland vertretenen Geschlechter. In: Jahrbuch Genealogie, Heraldik und 
Sphragistik 1899. Mitau, 1901. S. 128. 
44 Isenmann, E. Die deutsche Stadt im Spätmittelalter. Stuttgart, 1988. S. 76- 95., 109- 115., 136- 
148., 152.- 160., 236.- 239., 276.; Lazdiņš, J., Blūzma, V., Osipova, S. Latvijas tiesību avoti, 1. sēj.: 
Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10. gs.- 16. gs. Rīga, 1998. 170. lpp. 
45 LUB, Abt. 1., Bd. 2., Nr. 608., 638. (XXIII 23) 
46 „Item cum domino Joanne archiepiscopo Rigensi instituit et dotavit ecclesias in Wolmar, Wenden, 
Burtnic et Tricaten in parte fratrum’. Vartberges Hermaņa Livonijas hronika. Tulkojis, komentējis un 
priekšvārdu sarakstījis Ē. Mugurēvičs. Rīga, 2005. 53. lpp.; Hirsch, Th., Töppen, M., Strehlke, E. (Hrsg.) 
Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit bis zum Untergange 
der Ordensherrschaft, Bd. 2. Leipzig, 1863. S. 50. 
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krita Garozes kaujā. Šajā laikā bija divi Rīgas arhibīskapi- Johans I fon Lūne (Johannes I von 

Lune, 1273.- 1284.) un Johans II fon Fehte (Johannes II von Vechten, 1285.- 1294.). Ja 

pieņemam, ka šajā laikā baznīca Cēsīs tika uzcelta, tad tas acīmredzot noticis laika periodā 

no 1283. līdz 1287. gadam. Ja pieņemam, ka baznīca Cēsīs tika apgādāta, tad baznīcas 

celšana notikusi pirms minētā laika posma. Turklāt nav zināms, par kuru baznīcu tiek runāts, 

jo, piemēram, 1688. gada Cēsu apkārtnes kartē atzīmēts, ka pilsētas apgabalā „kopš seniem 

laikiem” bijušas sešas baznīcas: Sv. Jāņa, Sv. Katrīnas, Sv. Jura (Sv. Georga), Sv. Antonija, 

krievu un pils (domājams, ordeņa pils kapela) (Pielikums Nr. 3.)47. Lielākā daļa pētnieku 

pieņem, ka hronikas teksts attiecināms uz Sv. Jāņa baznīcas celtniecību, lai gan dokumentāru 

pierādījumu tam nav. Vienīgi var pieņemt, ka mestrs un arhibīskaps dibinājis vai apgādājis 

tieši Sv. Jāņa baznīcu, jo tā ir vienīgā baznīca, kas vēlāk atradās pilsētas mūru iekšpusē un 

bija saistīta ar vācu izcelsmes pilsoņiem. Šeit vēl jāmin kāds 1226. gada dokuments, kur 

Modenas bīskaps Vilhelms (Guillielmum Mutinensis episcopus, Wilhelm von Modena, 1184.- 

1251.) izlemj strīdus starp Rīgas bīskapu un Kristus bruņinieku brāļiem par dažādām 

savstarpējām ķildām un kurā minētas baznīcas apjumtās pilīs Siguldā un Cēsīs48. Nevar droši 

apgalvot, vai šeit domātas piļu kapelas vai kādas citas baznīcas, taču ņemot vērā to, ka 

minētas baznīcas, kas iekļautas pilīs, tad attiecībā uz šo gadījumu minēta visticamāk Cēsu 

mūra pils kapela. Runājot par Sv. Jāņa baznīcas būvniecību, nevar neminēt, ka tās cēlāji to 

uzcēluši jau uz esošas apbedījumu vietas. 1937./ 38. gadā baznīcā notika plaši remontdarbi, 

kuru laikā Pieminekļu valdes inspektors P. Ārends veica pārbaudes arheoloģiskos izrakumus 

(Pielikums Nr. 4.). To laikā atklājās, ka aiz baznīcas altāra (starp baznīcas ārsienu un altāri) 

1,50 m dziļumā novērojami apbedījumi. Mirušie guldīti tieši uz pamatzemes. To lielākā daļa 

sniedzas zem baznīcas pamatu akmeņiem, kas liek domāt, ka apbedījumi šeit pastāvējuši jau 

pirms baznīcas būvniecības. Par to liecina arī no apbedījumiem saglabājušās liecības- daļas 

no satrūdējuša vilnas auduma, kurā ievītas bronzas stieplītes, kā arī liels skaits pa pusei 

sairušu gliemežvāku. Tāpat baznīcā tika izdarīti nelieli izrakumi otrā altāra pusē un daļēji 

vidusjomā. Tika uzieti vairāki cilvēku apbedījumi, kurus datēt nebija iespējams49. Tomēr 

kopējais atradumu raksturs liecina, ka apbedījumi veikti vēlajā dzelzs laikmetā, tātad 

aptuveni no 9. gs. līdz 12. gs. beigām. Kopumā šī situācija nav nekas neparasts un tika  

praktizēta arī citās vietās. 

Cēsu apdzīvotās vietas attīstībai būtisks attīstības impulss bija Vācu ordeņa Livonijas 

atzara mestra Bruno (Bruno, 1296.- 1298.) galvenās uzturēšanās vietas pārcelšana uz ordeņa 

																																																													
47 Zandberga, R. Cēsu pilsētas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpēte, 2. d., 2. sēj., 1. pussēj. Rīga, 
1979. 
48 „...episcopum pertinet in Wenda et Segevaldo [...] episcopus duabus ecclesiis magistri in 
praedictis castri...”, LUB, Abt. 1., Bd. 1., Nr. 84. 
49 Ārends, P. Ziņojums par pārbaudes izrakumiem Sv. Jāņa baznīcā Cēsīs. 1937. gada 15. augusts. 
Dok. nr. CVVM 230516: 1, AO 520: 1. (Glabājas LNVM) 
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Cēsu mūra pili. Zemes pārvaldītāja klātbūtne noteikti veicināja vietas atpazīstamību, līdz ar 

to visticamāk arī tirdzniecības un amatniecības attīstību. Arī divu turpmāko mestru- Gotfrīda 

fon Roges (Gotfried von Rogge, 1298.- 1307.) un Gerharda von Jorke (Gerhard fon Jorke, 

1309.- 1328.)50- galvenā uzturēšanās vieta bija ordeņa Cēsu mūra pils. Iespējams, ka kāds no 

šiem mestriem Cēsu apdzīvotajai vietai piešķīris pilsētas tiesības, pamatojoties uz to, ka viņi 

šeit uzturējās un apdzīvotajai vietai bija nepieciešams cita līmeņa statuss. 

Kopumā uz 1314. gadu Cēsis bija izveidojusies par apdzīvotu vietu, kurai minēta 

pašvaldība, tādā veidā norādot uz pilsētas esamību (Consules ibidem civibus de Wenden)51. 

Šajā laikā jau eksistēja Sv. Jāņa baznīca, kas dod iespēju domāt, ka bija izveidojušās aptuvenas 

pilsētas aprises ar šo vienojošo pilsētas elementu. Jādomā, ka šajā laikā pilsētā joprojām bija 

raksturīga koka apbūve. Ja šajā laikā pilsētā pastāvēja ielas, tad tās noteikti sedza apaļkoku 

segums. Tomēr nezināmā ir daudz vairāk kā zināmā. Rakstītie avoti neļauj saprast, cik liels 

bijis pilsētas pašpārvaldes jeb rātes sastāvs. Uz šo laiku nav zināms, vai apdzīvotajai vietai bijis 

mūris vai koka palisāde. Tāpat gandrīz nekas nav zināms par iedzīvotāju sociālo sadalījumu, 

izņemot to, ka eksistēja vietējo iedzīvotāju un vācu tirgotāju un amatnieku 

līdzāspastāvēšana, kā arī krievu tirgotāju blakus esamība. Pilsētas tiesības nenoteica, kādai 

jāizskatās pilsētai. Svarīgākais bija apdzīvotās vietas ilgtspējība un atrašanās vieta. Vietai bija 

nepieciešamība būt atpazīstamai un pieprasītai. Tiesa, Cēsu apdzīvotai vietai, ko noteica 

minētie vispārējie pilsētu veidošanās principi, pēc analoģijas bija jābūt agrāk ieguvušai gan 

tiesības uz tirdzniecību, gan pilsētas statusu un privilēģijas. Par to zināmu rakstīto ziņu nav. 

Savukārt līdz 14. gs. sākumam nav pamata par Cēsu apdzīvoto vietu runāt kā par pilsētu, jo, 

kā redzams, tā nebija sasniegusi pilsētas kvalitātei atbilstošo kritēriju. Pašlaik, balstoties uz 

zināmajiem rakstītajiem avotiem, var apgalvot, ka Cēsis līdz 1314. gadam bija tikai pie ordeņa 

pils izveidojies pilsmiests ar tirgus vietu. 

 

3. CĒSU PILSĒTAS RAKSTUROJUMS 
 

Viduslaiku pilsēta bija komplekss veidojums, kuru veidoja vairāki elementi. Pirmkārt, 

jāņem vērā, ka katra pilsēta atradās uz kādai virsvarai (t.s. zemeskungam, landesherren)- 

baznīcai vai laicīgai varai- piederošas zemes. Cēsis izveidojās uz Kristus bruņinieku brāļu 

ordeņa (t.s. Zobenbrāļu ordenis) zemes, pār kuru, pēc ordeņa sakāves Saules kaujā, senjora 

varu pārņēma Vācu ordeņa Livonijas atzars. Tas nozīmē, ka pilsētas pārvaldē augstākā vara 

																																																													
50 Fenske, L., Militzer, K. (Hrsg.) Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens: Quellen 
und Studien zur baltischen Geschichte, Bd. 12. Köln, 1993. S. 750.; Bunge, G. F. (Hrsg.) Liv-, Est- und 
Kurländisches Urkundenbuch, Bd. 1. Reval, 1855. S. 111. 
51 LUB, Abt. 1., Bd. 2. Nr. 649. 
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piederēja šim senjoram vai to pārstāvošai personai (t.s. pilsētas fogtam). Taču pilsētas 

kopiena, kuru veidoja tirgotāji un amatnieki, izvirzīja savu pašpārvaldes varu jeb rāti. Līdz ar 

to fogts un pilsētas rāte kopīgi īstenoja pārvaldi apdzīvotajā vietā. Otrkārt, pilsētu veidoja 

cilvēki, kuri nodarbojās ar tirdzniecību un amatniecību. Taču sabiedrība pilsētā dalījās vēl 

atsevišķās kopienās: cunftēs, ģildēs un dažādās brālībās. Ņemot vērā, ka pie pilsētas atradās 

pils, tad pilsētā uzturējās arī ordenim piederošas personas. Turklāt pilsētas sociālais sastāvs 

nebija viendabīgs- tajā uzturējās cilvēki ar dažādu etnisko piederību. Treškārt, viduslaiku 

sabiedrība bija kristīga sabiedrība, līdz ar to pilsētā un tās tuvumā bija izteikti intensīva 

reliģiskā telpa, kuru formāli veidoja baznīcas, kapellas, klosteri un kapsētas, bet saturiski: 

dažādi reliģiskie nodibinājumi, ziedojumi un reliģisko brālību darbības. Ceturtkārt, pilsētas 

galvenais ienākumu avots vienmēr bija tirdzniecība, taču mazo pilsētu saimniecībā tikpat 

būtiska loma bija arī amatniecībai un lauksaimniecībai. Un vis beidzot, piektkārt, pilsēta no 

lauku reģioniem bija atšķirama ar strukturētu apbūvi un plānojumu, kuru veidoja rindu mājas 

un ielas, kā arī pilsētas nocietinājumi. Lai labāk pilsētu saprastu, apskatīsim katru no 

lielumiem atsevišķi. 

 

3.1. PĀRVALDE 
 

Neatņemama pilsētas veidošanās sastāvdaļa bija tās iekļaušanās konkrētas teritorijas 

varas sistēmā, kuru veidoja pilis un dažāda lieluma apdzīvotās vietas. Visas vietas savā starpā 

saistīja galvenokārt tirdzniecības tīkli, lai gan blakus tiem pastāvēja arī dažāda līmeņa 

informācijas tīklu sazarojums. 

Pilsētas juridiskais statuss tika iegūts ar pilsētas tiesību, kuras veidoja brīvību un 

privilēģiju kopums, piešķiršanu. Ir zināms, ka Cēsu pilsētai bija piešķirtas tādas pašas tiesības 

kā Valmierai un Kuldīgai52. Ņemot vērā, ka Kuldīgai 13. vai 14. gs. bija piešķirtas Rīgas 

tiesības53, tad Cēsu pilsēta arī dzīvoja, izmantojot šo pašu tiesību kopumu. Tādas pašas 

tiesības izmantoja bez iepriekš minētajām arī Ventspils, Aizputes, Piltenes, Limbažu, 

Kokneses un Straupes pilsēta54. Cēsu pilsētas tiesības nav saglabājušās, tāpēc pašlaik mums 

nav nekas vairāk zināms ne par pilsētai esošajām privilēģijām, ne citām brīvībām. 

																																																													
52 Bunge, G., F., 1849. Einleitung in die liv-, esth- und curländische Rechtsgeschichte und Geschichte 
der Rechtsquellen. Reval: Verlag von F. J. Koppelson. S. 156. 
53 LUB, Abt. 1., Bd. 3. Nr. 1131 
54 LUB, Abt. 1., Bd. 3. Nr. 1131; Napiersky, E., C. (Hrsg.), 1835. Index Corporis Historico- Diplomatici 
Livoniae, Esthoniae, Curoniae oder: Kurzer Auszug aus derjenigen Urkunden- Sammlung, für die 
Geschichte und das alte Staatsrecht Liv-, Ehst- und Kurlands, Th. 2. Riga und Dorpat: Eduard 
Frantzens Buchhandlung. Nr. 3564.; 
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Cēsu pilsētu pārvaldīja rāte55, kuras pastāvēšana zināma kopš 14. gs. sākuma56. Tās 

sastāvā bija vairāki (vismaz divi) birģermeistari57, kā arī vairāki (vismaz divi) rātskungi. Cēsu 

rātes kancelejā bija vismaz četri sekretāri, taču kancelejā pašlaik nezināmas funkcijas pildīja 

vēl citi ļaudis58. Cēsu rātes birģermeistari bija Rīgas Lielās ģildes biedri59, kas nozīmē, ka tie 

bija visnotaļ turīgi tirgotāji. 

Ar pārvaldi saistītos procesus bieži vien atspoguļoja dokumentos, savukārt tos 

pārvaldes vara apstiprināja ar zīmogu. Ir zināmi trīs Cēsu pilsētas zīmogi, kuru analīze par 

pilsētu var dot vairākas būtiskas atziņas. Nedaudz par zīmoga uzbūvi. Kompozicionāli zīmogu 

veidoja tā uzraksts jeb leģenda, kas tika veidota pēc konkrēta parauga60. To no zīmoga otrā 

nozīmes jeb grafiskās daļas atdalīja līnija. Tie, kas nespēja saprast zīmoga leģendu, saprata 

zīmogu pēc attēla, kas sevī ietvēra nozīmīgu informāciju. Tāpēc attēls tika veidota ar 

simboliskiem elementiem vai viegli interpretējamu ainu. Tas bija viduslaikiem raksturīgs 

ikonogrāfisks mākslas darbs, kurā tika ietverta komplicēta informācija. Tā bija skaidri 

nolasāma identifikācijas zīme un tiesību apliecinošs elements61. Zīmogs, bez karoga un 

ģerboņa, bija viens no simboliskajiem varas atribūtiem. Uztverē zīmogs bija paštēla 

realizācija, bet fiziski- rakstītāja gribas apliecinājums62. 

Viens Cēsu pilsētas zīmogs saglabājies no 1365. gada, otrs- no 1383. gada, bet trešais- 

no 1504. gada (Pielikums Nr. 5.). Kā redzams, zīmogu lietošanas laiks atšķiras, līdz ar to 

zīmogu izskatā vērojamas nelielas stilistiskas izmaiņas, kas varētu būs skaidrojamas gan ar 

zīmogu saglabātības pakāpēm, gan atšķirību meistaru sagatavotībā. Tāpat jāņem vērā 

spiedoga gravētāja iespējas iestrādāt un apstrādāt tik salīdzinoši nelielu virsmu. Zīmoga 

leģenda tiem, kas mācēja lasīt, deva skaidru norādi uz zīmoga piederību: „SIGILLUM : 

CIVITATIS : DE : WENDA”63 un „SIGILLUM : CIVITATIS : DE : WENDEN”64. Tātad leģenda 

																																																													
55 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 188., 233., 235., 310., 
342. 
56 LUB, Abt. 1., Bd. 2., Nr. 649. 
57 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 342.; LUB, Abt.1., Bd. 
12., Nr. 850. 
58 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 339. 
59 LUB, Abt.1., Bd. 12., Nr. 850. 
60 Zīmoga leģendas sastādīšanas „formula” bija: Vārds „zīmogs” (sigillum) ģenetīvā→ amats/ 
statuss→  vieta. 
61 Stieldorf, A. Zur Funktion von Stadtbefestigung auf Siegeln un Münzen. In: Beihefte zur 
Mediaevistik, Bd. 15.: „vmbringt mit starcken turnen, murn”: Ortsbefestigungen im Mittelalter. 
Frankfurt am Main, 2010. S. 76. 
62 Par zīmogiem un to nozīmi viduslaikos vairāk skatīt šeit: Diener- Staeckling, A. Zwischen Stadt 
und Rat.Das Siegel als Zeichen von städtischer Repräsentation seit dem 14. Jahrhundert. In: Die 
Bildlichkeit Korporativer Siegel im Mittelalter. Kunstgeschichte und Geschichte im Geschpräch. 
Weimar, 2009. 
63 Zīmogs no 1383. gada. Sachssendahl, J. (Hrsg.) Est- und Livändische Brieflade, Bd. 4.: Siegel und 
Münzen der weltlichen und geistlichen Gebietiger über Liv-, Est- und Curland bis zum Jahre 1561 
nebst Siegeln einheimischer Geschlechter. Reval, 1887. S. 94. 
64 Zīmogs no 1504. gada. Turpat. 
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skaidro, ka tas ir Wendenes jeb Cēsu pilsētas zīmogs. Turklāt tā sastādīta pēc 

tradicionālajiem zīmogu leģendu veidošanas principiem. Tiem, kas lasīt nemācēja, zīmoga 

piederība bija jāsaprot caur spiedoga iegravēto attēlu. Mūsdienu cilvēkam saprast 

viduslaikos lietoto simbolu nozīmi ir grūti, jo ir mainījies vizuāļu redzējums un interpretācija. 

Cēsu pilsētas zīmogos skaidri jaušamas nocietinājumu aprises. Nocietinājumi ir vieni no 

plašāk izplatītajiem attēlojumiem uz zīmogiem viduslaikos. Tāpat tie bija vienkāršākie pilsētu 

reprezentācijas elementi, jo, piemēram, 15. gs. mūri pastāvēja pat vismazākajām 

Rietumeiropas pilsētām un tos bija „moderni” izmantot pilsētu raksturojošos 

apliecinājumos. Būtisks aspekts bija arī torņu attēlojums, kas, ņemot vērā to nozīmi 

aizsardzības sistēma un to, ka to būvniecība bija īpaši dārga, liecināja par pilsētas labklājības 

līmeni65. Zīmogos virs mūriem attēlots vīrietis, kurš tur, šķiet, zobenu labajā un vairogu 

kreisajā rokā. Zīmogā nav īsti nosakāma ne kārta, kurai tas pieder, ne arī tā statuss. Netiešas 

liecības sniedz stilizētais apģērbs, kas liek domāt, ka attēlotais, iespējams, ir ordeņa brālis. 

Ja spiedogu meistars un zīmoga pārzīmētājs nav kļūdījušies, tad, šķiet, vīrietis ģērbies 

viduslaikiem raksturīgajos virssvārkos, ko bruņinieki vilka virs bruņām66. Labu ieskatu šajā 

ziņā sniedz „Lielais dziesmu rokraksts” jeb „Maneses kodekss” (Codex Manesse)67, kurā 

attēloti dažāda statusa bruņinieki. Tāpat tur vērojams zīmoga attēlam līdzīga aina, kur 

bruņinieks virssvārkos atrodas uz nocietinājuma mūriem. Jāatzīst, ka virssvārkus valkāja ne 

tikai bruņinieki, taču ieroči norāda uz karotāju- tātad bruņinieku. Reizē jāatceras, ka Vācu 

ordenis, pretēji Rīgas arhibīskapa garīgajai varai, bija Livonijas militārā vara, ko vislabāk bija 

asociēt ar ieročiem. Iespējamā ordeņa brāļa atrašanās virs pilsētas mūriem, šķiet, norāda 

Vācu ordeņa virsvaru pār pilsētu. Tāpat, pateicoties zīmoga attēlam, nereti literatūrā tiek 

minēts, ka pilsēta 14. gs. bija apjozta ar mūri. Taču tas nav apstiprinājies zināmajos rakstītajos 

avotos un spiedoga attēls, ņemot vērā grebuma precizitāti, to nebūt nenozīmē68. Taču nekas 

arī neliecina, ka mūri šajā laikā pilsētai nebija. Par mūru esamību 15. gs. sākumā liecina 

ceļotāja Žilbēra no Lanuā69 1413. gada ceļojuma aprakstā minētais, ka „[...] un no turienes es 

																																																													
65 Stieldorf, A. Zur Funktion von Stadtbefestigung auf Siegeln un Münzen. In: Beihefte zur 
Mediaevistik, Bd. 15.: „vmbringt mit starcken turnen, murn”: Ortsbefestigungen im Mittelalter. 
Frankfurt am Main, 2010. S. 80. 
66 Thiel, E. Geschichte des Kostüms. Berlin, 1963. S. 178. 
67 Lielais Haidelbergas Dziesmu rokraksts (Maneses kodekss), ap 1304. gadu. Pieejams: 
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0523 [aplūkots 08.04.2011.] 
68 Stieldorf, A. Zur Funktion von Stadtbefestigung auf Siegeln un Münzen. In: Beihefte zur 
Mediaevistik, Bd. 15.: „vmbringt mit starcken turnen, murn”: Ortsbefestigungen im Mittelalter. 
Frankfurt am Main, 2010. S. 81. 
69 Žilbērs no Lanuā (Gilbert de Lannoy vai arī Gilbert of Lannoy, 1386.- 1462.) bijis Zelta Aunādas 
ordeņa, flāmu izcelsmes bruņinieks, kas kalpojis par vēstnieku Anglijas un Francijas Karalistēs, 
Lietuvas Dižkunigaitijā, Prūsijas zemēs un Krievzemē. Vairāk: Halecki, O. Gilbert de Lannoy and his 
“discovery” of East Central Europe. The Polish Review, 1944, Vol. 2, no. 2, P. 315- 317. 
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devos [...] cauri lielai, ar mūri apjoztai pilsētai, kuru sauc Wendene”70. Uzticoties tulkotājam 

uz vācu valodu un tam, ka Žilbērs ir objektīvs savā aprakstā, var secināt, ka Cēsu pilsēta 15. 

gs. sākumā ir bijusi jau apjozta ar mūri. Pamatojoties uz to, ka mūra celtniecība ir ilgs un dārgs 

process, var pieņemt, ka tā būvniecība sākta agrāk, tādā veidā netieši pamatojot zīmogā 

ietverto grafisko materiālu. 

Lai gan pilsētas faktiskā pārvalde atradās rātes rokās, tomēr, kā minēts iepriekš, būtiska 

loma kā pilsētas virsvarai bija arī Vācu ordenim. Turklāt Vācu ordeņa Livonijas mestri 

atsevišķos laikos Cēsu pilī uzturējās visai bieži, kas nozīmē, ka līdz ar viņiem palielinājās Cēsu 

pilī esošais apkalpojošā personāla skaits un jādomā, arī bruņinieku skaits. Un lielāks cilvēku 

resurss pilsētai nozīmēja papildus ienākumus un pilsētas ekonomika ar to tikai ieguva. Tajā 

pašā laikā pilsēta daļēji dzīvoja pils dzīvi, jo notikumi, kas norisinājās pilī, ietekmēja arī pilsētas 

ikdienu. Viens interesants piemērs saglabājies no 1538. gada, kad vienā no pils torņiem bija 

iespēris zibens. Tornis bija aizdedzies un tajā, ņemot vērā, ka tur glabājās šaujampulveris un 

ar artilēriju saistītās lietas, bija noticis sprādziens, kur postījumi, kā liecina 1538. gada 12. 

maija ziņojums, bija visai ievērojami. Pēc šiem postījumiem Livonijas mestrs Hermanis fon 

Brigenejs prasīja Cēsu pilsētas rātei aizdot pils vajadzībām šaujampulveri, kuru arī apsolīja 

kaut kad atdot. Jau minētā gada 30. maijā mestra kalpotājs Johans Nigehofs (Johann 

Nigehof) nosūtīja mestram ziņu, ka Cēsu pilsētas rāte pils vajadzībām piešķīrusi vienu lastu71 

šaujampulvera(!)72. Netiešu, iespējams, uz šiem vai citiem notikumiem attiecināmu 

informāciju sniedz ordeņa Cēsu mūra pils komtura 1546. gada ziņojums mestram, kurā tika 

skaidrota situācija gan par daļu no konventa ēkām, kas iebrukušas gadu atpakaļ, gan to, kā 

progresē pārbūvēšanas vai celšanas darbi. Iespējams šis ziņojums rāda kārtējās pils pārbūves. 

Kā redzams, Cēsu pilsēta bija vieta, kurai ordenis droši varēja taujāt pēc sev nepieciešamām 

lietām un palīdzības, turklāt to darīja visai pavēlnieciskā tonī. Jādomā, ka pilsēta bija 

ieinteresēta palīdzēt uz pils pieprasījumu, jo aizsardzības sistēma pilij un pilsētai bija kopīga 

un uzbrukuma gadījumā pils bija svarīgākais aizsardzības sistēmas elements. Tāpat šis ir 

apliecinājums, ka pils, vēl pirms 1577. gada uzbrukuma rezultātā notikušā sprādziena, jau 

1538. gadā piedzīvoja nopietnus postījumus. 

Kāda neparasta situācija 1548. gada vasarā norāda uz Livonijas mestra viedokļa 

nozīmību attiecībā uz Cēsu pilsētas rātes lēmumiem. Proti, Cēsu pilsētas rāte rakstīja 

mestram, lai tas ļauj kādai ieslodzītai, pēc izcelsmes nevācu sievietei izpildīt ūdens 

																																																													
70 „[...] Und von da zog ich [...] durch eine große ummauerte Stadt, genannt Wenden [...]”. Vairāk: 
Bunge, G. F. (Hrsg.) .Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands, Bd. 5. Dorpat, 1846. 
71 Last, viduslaikos lietota masas mērvienība, kas ir mērāma aptuveni 1900 kg. Vairāk: 
Benninghoven, F. Probleme der Zahl und Standortverteilung der livländischen Streitkräfte im 
ausgehenden Mittelalter. Zeitschrift für Ostforschung, 1963, Bd. 12(4), S. 618. 
72 Tallinn Linnaarhiiv (turpmāk TLA), f. 230 (Reval Linn Nõukogu), n. 1, s. BB 24 IV, fol. 44.- 45. 
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pārbaudījumu jeb t.s. raganu peldi73 pēc Rīgas procesa parauga un balstoties uz pilsētas 

paražām un tiesībām. Uz šo lūgumu mestrs atbildēja, ka viņš uz Rīgas procesu skatās ar 

aizdomām un šī sieviete jātiesā pēc vispārējām rakstītajām tiesībām74, turklāt pilsētas 

tiesībās par šādu pārbaudi nekas nav minēts75. Šis gadījums rāda, ka nozīmīgās lietās pilsētas 

rāte nevarēja pieņemt lēmumus bez mestra ziņas. 

Tāpat nedaudz vēlāk, 1548. gada rudenī, Livonijas mestrs lūdza Cēsu pils komturam, lai 

tas gādā par to, ka izvēlētais Franča Lutera kungs tiktu izraudzīts par Cēsu pilsētas 

birģermeistara piesēdētāju jeb līdz birģermeistaru76. Turklāt no mestra sekoja norāde, ka šo 

lietu var nokārtot pats komturs, izklāstot mestra “domas un patiku”. Dokumentā vairākkārt 

uzsvērts, ka Cēsu pilsētā esošie pilsoņi un iedzīvotāji ir pakļautu Livonijas mestram, taču tajā 

pat laikā atzīmēts, ka pilsētas kopiena ir tā, kas izraugās tās vadītāju jeb birģermeistaru. 

Kopumā šeit vērojama acīmredzama mestra kā senjora varas izpausme attiecībā uz pilsētas 

pārvaldi. 

Bija arī kādi jautājumi, kuru risināšanā iesaistījās gan ordeņa vara pārstāvis, gan Cēsu 

pilsētas rāte. Tā, piemēram, 1502. gadā Cēsu pils komturs, birģermeistars un rāte rakstīja 

Rēveles rātei, lūdzot palīdzēt ar kādas personas atrašanu77. 

 

3.2. EKONOMIKA: TIRDZNIECĪBA, AMATNIECĪBA, LAUKSAIMNIECĪBA 
 

Viduslaikus pilsētas izveidošanās un turpmākā attīstība bija atkarīga lielākoties no 

iespējamās saimniekošanas nozares. Tāpat tas bija arī Cēsu pilsētas gadījumā. Cēsis 

izveidojās pie Rīgas- Tērbatas ceļa trases, līdz ar to tirdzniecība pilsētas ekonomikā ieņēma 

būtisku lomu. Pils iemītnieku un pilsētas iedzīvotāju vajadzībām darbojās arī amatnieki. 

Tāpat mazpilsētās blakus iepriekš minētajām nozarēm būtiska loma bija arī lauksaimniecībai, 

ar kuru iedzīvotāji ieguva iztikšanai nepieciešamos resursus apstrādājot pie pilsētas esošos 

dārzus un laukus. 

 

3.2.1. TIRDZNIECĪBA 
 

																																																													
73 Sievieti, kas tika uzskatīta par raganu, pārbaudīja gan ar ūdeni, gan uguni. Šajā gadījumā minētā 
raganu pelde ir ūdens paņēmiens, kura laikā sievieti ar sasietām rokām un kājām vai ieslēgtu maisā 
iemeta ūdenī. Ja apsūdzētā nebija ragana, tad tā neuzpeldēja, ja bija- uzpeldēja. Ja uzpeldēja, to 
izvilka no ūdens un piesprieda sodu- sadedzināšanu. Principā, ja sieviete bija apsūdzēta par raganu, 
nāve bija neizbēgama. Vairāk: Behringer, W. Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. München, 
1993. 
74 Šeit domāts Karolīnas likumu krājums, kur ir ietverta raganu dedzināšana (pārbaude ar uguni), 
bet ne slīcināšana (pārbaude ar ūdeni). 
75 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 233., 235. 
76 Turpat, Nr. 238. 
77 LUB, Abt. 2., Bd. 2., Nr. 630. 
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Par tirdzniecību 13. gs. īsas ziņas sniedz Rīgas parādnieku grāmata. Tā bija Rīgas 

pilsētas rātes izveidota uzskaites grāmata tirgotāju parādu reģistrēšanai un tās saglabājusī 

daļa aptver informāciju par laika periodu no 1286. līdz 1352. gadam78. Grāmatā tirgotāju 

vārdi doti alfabētiskā secībā, turklāt visbiežāk minēti tikai parādnieku vārdi, bez kuriem 

norādītas arī atmaksas summas un datumi. No 1286. līdz 1306. gadam tirgotāji no Cēsīm (de 

Wenda) minēti 36 reizes. Parādnieku grāmatā no visiem mēnešiem trūkst ierakstu tikai par 

februāri, jūliju un oktobri. Ņemot vērā, ka grāmatai iztrūkst vairāki burti (piemēram, G, M, O 

u.c.), tad iespējams, ka agrāk bija minēti arī šie mēneši. Tas nozīmē, ka Cēsu apdzīvotās vietas 

tirgotāju aktivitāte Rīgā notiekošajos procesos bija visai liela un tā novērojama praktiski visa 

gada garumā. Janvārī minētajos gados bijis viens darījums, martā- trīs, aprīlī- seši, maijā- 

viens, jūnijā- viens, augustā- viens, septembrī- deviņi, novembrī- septiņi un decembrī- seši79. 

Kā redzams, aktivitāte pēc esošajām ziņām vairāk novērojama rudens pusē. Taču joprojām 

paliek nenoskaidrots jautājums- kādēļ Cēsu apdzīvotās vietas tirgotāju aktivitātes vērojamas 

tikai līdz 1306. gadam. Tāpat joprojām nav atbildams jautājums par to, vai visas personas 

patiesi bija Cēsu apdzīvotās vietas iedzīvotāji, ņemot vērā jau minētos apstākļus par pavārdu 

lietošanu.  

Līdzīgu informāciju var iegūt no Lībekas80 parādu grāmatas, kur uzskaitīti tirgotāju 

parādi no 1325. līdz 1360. gadam. Cēsu pilsētas iedzīvotāju tirdznieciskie darījumi no 1325. 

līdz 1363. gadam minēti 40 reizes. Tāpat no 1325. līdz 1360. gadam tirgotāji, kas dzīvoja 

Cēsu pilsētā un bija galvotāji kādā darījumā, minēti 52 reizes. Šie ir salīdzinoši augsti radītāji, 

ja ņem vērā to, ka Rīgas pilsēta minēta 97 reizes, Tartu- 95, Tallina- 19, Valmiera- trīs, 

Pērnava- divas, Straupe- divas un Vīlande- vienu. Atšķirībā no Rīgas parādnieku grāmatas, 

Lībekas grāmatā iztrūkst ierakstu, kas būtu veikti ziemā. Minētajā laika posmā maijā veikti 

pieci ieraksti (agrākais laiks ir 1326. gada 6. maijs), jūnijā- 17, jūlijā- 13, augustā- 11, 

septembrī- pieci un novembrī- viens (tikai 1333. gada 1. novembrī). Tirdzniecības 

sezonalitāte acīmredzot saistīta ar nepieciešamību pārvietoties lielākoties pa jūru un līčiem, 

kas ziemas mēnešos aizsala. No ierakstiem var secināt, ka 1326. gada maijs ir bijis salīdzinoši 

silts mēnesis, bet 1333. gada novembris bijis tik auksts, ka šajā mēnesī vairs nav varēts kuģot. 

Iespējams, sezonalitāte bija saistīta gluži vienkārši ar salīdzinoši lielo attālumu. Parādi parasti 

bija jāatdod nākamā gada Vasarassvētkos81 vai Lieldienās82, un to summas līdz 1335. gadam 

																																																													
78 Šterns, I. Latvijas vēsture 1180- 1290. Krustakari. Rīga, 2002. 475. lpp. 
79 Das Rigische Schuldbuch (1286- 1352). Hildebrand, H. (Hg.). St. Petersburg, 1872. S. 1- 119. 
80 Pilsēta mūsdienu Vācijas teritorijā (Šlēzvigas- Holšteinas apgabalā). Viena no Hanzas sistēmas 
lielākajām pilsētām. 
81 Sv. Jāņa diena, 24.06. 
82 Sv. Jēkaba diena, 24.04. 
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norādītas sudraba markās83, bet kopš 1339. gada regulāri tās minētas feniņos84. Lībekas 

pilsētas tirgotāji, kas Cēsu tirgotājiem bijuši parādā vienu maksājumu, minēti 43 reizes. Tālāk 

jau vairāki tirgotāji parādnieku sarakstā nonāca atkārtoti. No tirgotāju vārdiem un pavārdiem 

var secināt, ka vairāki no tiem bijuši ievērojamu personu atvases, piemēram, rātskungu dēli. 

Tirgojās, izmantojot dažādas naudas summas. Piemēram, augstākā summa bijusi 600 feniņi, 

bet zemākā- 35 feniņi. Lai tirgotāji varētu savus parādus dzēst, bija iespēja ne tikai pašam 

atmaksāt parādā palikušo summu. Ja aizdevēja vārda ierakstam bija pierakstīts „vel” (jeb, 

gan) nevis „et” (un), tas nozīmēja, ka tirgotājs, lai dzēstu parādu, bija saņēmis pilnvaru cita 

tirgotāja parāda atmaksāšanai (dzēšanai). Piemēram, līdz 1339. gadam šādā saistībā minēti 

17 reizes Cēsu pilsētas un sešas reizes Lībekas pilsētas pilsoņi. Tirgotāja parādu varēja dzēst 

arī pilsētas, kurā tirgotājs dzīvoja, rāte. Kopumā bija reģistrēti četri gadījumi, kad tirgotājiem 

parādu dzēsusi Cēsu pilsētas rāte (consulum Wenda). No 1342. gada 11 reizes tika dzēsti 

parādi tirgotājiem, kas dzīvoja Cēsu pilsētā. Šāda parādu dzēšanas sistēma bija 

nepieciešama, jo ne katru gadu vieni un tie paši tāltirgotāji devās uz Lībeku85. Tāpat no 

parādu grāmatā izdarītajiem ierakstiem var saprast, ka Cēsu pilsētas tirgotājiem Lībekā bijuši 

radinieki. Visticamāk šis bija apstāklis, kas noteica šo tirgotāju nodarbošanos ar 

tāltirdzniecību un nenoliedzami to arī sekmēja, jo atrisināja virkni ar ceļošanu saistītu 

problēmu, piemēram, jautājumus par mājvietu, kā arī pārtiku un drošību. Ceļošana 

viduslaikos bija visai bīstama un sarežģīta nodarbe, jo tāltirgotājam bija jāparūpējas gan par 

preču, gan savu drošību, nerunājot nemaz par iespēju pārnakšņot un ieturēt maltīti. Šie 

jautājumi bija aktuāli katram tirgotājam, jo uz svešiniekiem raudzījās ar piesardzību. Vienmēr 

pastāvēja laupītāju vai pirātu uzbrukuma86 iespējamība, tāpēc par drošību tirgotājam bija 

jādomā pašam. Šo apstākļu aktualitāti rāda Cēsu pilsētas fogta Alberta no Brenkenas (Albert 

von Brinken, amatā 1371.- 1375.) 1374. gada lūgums Vācu ordeņa Livonijas atzara mestram 

par pārvietošanās drošības nodrošināšanu, lai tirgotāji varētu ievērot tirgošanās brīvības87. 

Grūtības un, jādomā, pārsteigumus radīja arī katram gadalaikam raksturīgie laika apstākļi. 

To, ka tirdzniecība bija visai svarīga pilsētas iztikšanas nozare, rāda daži atgadījumi. 

1464. gada 21. februārī Valmierā notikušajā apspriedē Livonijas pilsētu kopums, tajā skaitā 

Cēsis, vērsās pret kādu Rīgas arhibīskapa Silvestra (Silvester Stodewescher, amatā 1448.- 

																																																													
83 Mark argentum, saīsināti dokumentos atzīmētas kā „m.a.” 
84 Mark denarius, saīsināti dokumentos atzīmēti kā „m.d.” Feniņš bija markas mazāka vienība, kas 
bija šādā attiecībā: 1 marka- 16 šiliņi- 192 feniņi. 
85 Das Lübecker Niederstadtbuch 1363- 1399, Teil 1.,2.  / Bearbeitet von Ulrich Simon. Böhlau, 
2006.; Lenz, W. Beziehungen zwischen Lübeck und Wenden (Livland) im 14. Jahrhunder. Zeitschrift 
des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, 1971, Bd. 51. S. 81- 89. 
86 Eihmane, E. Pirātisms Baltijas jūrā 14.-15. gs.- Rietumeiropas krīzes atbalsis? In: Vēsture: avoti un 
cilvēki. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XVII starptautisko zinātnisko lasījumu 
materiāli. Daugavpils, 2009., 97.-102. lpp. 
87 AR, Bd. 1., Lief. 1. Nr. 100. 
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1479.) vasali Hermenu Blomi no Smiltenes (Hermen Blome tor Smylten), kurš pilsētu 

tirdzniecībai kaitēja ar savu negodīgo tirgošanās paražu. Protokolā norādīts, ka vasalis 

pretēji pilsētu brīvībām un senām tradīcijām lietojot svarus un mērus88. Tāpat interesanta ir 

Rīgas pilsētas sūdzība 1487. gada Hanzas pilsētu sanāksmē Lībekā, kas notika no  28. maija 

līdz 15. jūnijam. Tur Rīgas pilsēta apliecināja, ka Hanzai nepiederošu tirgotāju darbošanās 

paplašinās un tie zeļļus ar zirgiem, kājām vai laivām sūta pēc zemnieku ražojumiem- 

graudiem, medus, apiņiem89- pat līdz Valmierai un Cēsīm90. No šiem gadījumiem redzams, 

ka pilsētas bija uztrauktas par iekšējās tirdzniecības91 apdraudējumu un tirdzniecības 

konkurenci. Un šie gadījumi vēlreiz apliecina tirdzniecības būtisko un svarīgo lomu pilsētu 

ekonomikā.  

16. gs. tirdzniecības vide mainījās un to ietekmēja vairāki apstākļi. Pirmkārt, 1494. gadā 

tika slēgts lielākais tirdzniecības punkts Hanzas teritoriālās telpas austrumos. Tas bija 

Novgorodā esošais Hanzas kantoris jeb t.s. Sv. Pētera sēta. Līdz ar to, otrkārt, Livonijā 

aktīvākus tirdzniecības darījumus uzsāka tirgotāji no Pleskavas, kas bija lielākais tirdzniecības 

punkts Krievzemē aiz Novgorodas. Sv. Pētera sētas slēgšana bija zaudējums visai Hanzai, 

izņemot Vidus- un Ziemeļlivonijas pilsētas. Ņemot vērā, ka pirms Hanzas kantora slēgšanas 

galvenais galamērķis Krievzemē bija Novgoroda, tad agrāk tika izmantoti ceļi, kas uz 

Novgorodu veda caur Tērbatu, Rēveli un Narvu, bet uz Pleskavu caur Tērbatu. Tā kā 

Novgorodas tirdzniecības kantoris pārstāja darboties aizvien biežāk tika izmantots 

tirdzniecības ceļš Rīga- Pleskava jeb t.s. „Alūksnes ceļš” vai „krievu ceļš”, kas veda no 

Pleskavas uz Rīgu caur Vastselīnu92, Alūksni, Gaujienu, Smilteni, Trikātu un Cēsīm93. Iepriekš 

minēto iemeslu dēļ pret šī ceļa izmantošanu 16. gs. sākumā iebilda Tērbata, Narva un Rēvele, 

kuras tirdzniecībā vairs neguva agrākos ienākumus. Tika izteikta prasība šo ceļu slēgt. 

Livonijas mestrs Volters fon Pletenbergs šos iebildumus neuzklausīja un ceļu neslēdza94. 

Jādomā, ka mestram šajā jautājumā bija savas personīgās intereses, kas bija saistītas ar Cēsu 

pilsētu. Tā kā viņa galvenā apmešanās vieta bija ordeņa Cēsu mūra pils, tad mestrs nebija 

ieinteresēts ceļu slēgt un no Cēsu pilsētas novirzīt tik svarīgos ienākumus, ko aizvien noteica 

																																																													
88  AR, Bd. 2., Lief. 1., Nr. 61. 
89 „[...] senden mit perden, boten unde tho vote, ock korn, honnich, hoppen, molt kopen unde 
verkopen ock to Wolmeren, Wenden dat [..]”. Hanserecesse von 1477- 1530, Abt. 3., Bd. 2. Schäfer, 
D. (Hrsg.) Leipzig, 1883. Nr. 164. (turpmāk: HR) 
90   Hanzā neiekļāvās tādas tolaik aktīvas tirdzniecības zemes kā Anglijas Karaliste un Burgundijas 
hercogiste 
91 Par iekšējo tirdzniecību vairāk skatīt: Niitenaa, V. Der Binnenhandel in der Politik der 
Livländischen Städte im Mittelalter. Helsinki, 1952. 
92 Neuhausen, Vastseliina, apdzīvota vieta mūsdienu Igaunijas teritorijas dienvidaustrumos 
93 Pāvulāns, V. Satiksmes ceļi Latvijā XIV- XVII gs. Rīga, 1971. 76.- 78. lpp.; Jenšs, J. Rīgas pilsētas 
tirdzniecība ar Pliskavu XVI un XVII g. simtenī. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1937, Nr. 1, 51. lpp. 
94 Vienīgais izņēmums bija 1532. gads, kad ceļu slēdz no februāra līdz jūnijam. 
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princips, ka Krievzemes tirgotāji nedrīkstēja tirgoties ar Ziemeļvācu pilsētu tirgotājiem95 jeb 

tāltirgotājiem, kas Rīgā ieradās no dažādām pilsētām mūsdienu Vācijas teritorijā. Līdz ar to 

sistēma bija izveidota tāda, ka Livonijas pilsētnieki preces uzpirka no Krievzemes tirgotājiem 

un tās par augstāku maksu tālāk pārdeva tāltirgotājiem no pilsētām mūsdienu Vācijas 

teritorijā. Jāatzīst, ka šis princips, protams, tika arī pārkāpts. 1498. gadā Tērbatas pilsētas 

pārstāvji rakstīja uz Rīgu, minot, ka Cēsu un Valmieras apgabalos krievi (russen) ar 

zemniekiem tirgojas pie pagrabiem un būdām. Tērbata vien piemetināja, ka tā šādu rīcību 

vēlas apturēt96. Iekšējā tirdzniecības jautājumi, īpaši par ceļu izmantošanu, palika aktuāli arī 

16. gs.97 

Iepriekšminētais princips bija ļoti izdevīgs Livonijas pilsētu tirgotājiem. Līdz ar to 

pilsētas meklēja dažādus ceļus, lai tirgotāji būtu spiesti pilsētās apstāties. Hanzas telpā 

pastāvēja tiesību kopums, kuras dēvēja par Izkrautņu tiesībām98 un šo tiesību princips 

paredzēja, ka tāltirgotājiem99 obligāti savas preces jāpiedāvā vispirms vietējiem tirgotājiem 

un tikai tad tās varēja nogādāt tālāk. Šis princips Cēsu pilsētā radīja nepieciešamību pēc 

Krievzemes tirgotāju apstāšanās un preču uzglabāšanas vietām. No 1590. gada novembra ir 

saglabājušās vairāku Cēsu pilsētas rātskungu un pilsoņu ziņas par to, ka agrākos laikos krievu 

tirgotāji (russischen Kaufleute) izmantojuši tirdzniecībā Pleskavas- Rīgas ceļu100, kas vedis 

caur Adzeli101 uz Cēsīm. Piemēram, rātskungs Georgs Hemers (Georg Hemer) apliecināja, ka 

1535. gadā Cēsīs ir redzēti krievu tirgotāji, kas devušies uz Pleskavu un tiem Cēsīs bijušas 

būdas. Viņš ir arī dzirdējis, ka no Pleskavas viņi vispirms dodas uz Adzeli, bet to, ka krievu 

tirgotāji dotos uz Tartu102, viņš nebija dzirdējis. Tāpat liecināja arī rātskungs Dāvids Švābs 

(David Schwab), ka no vāciešiem un Maskavas zemes krieviem103 esot dzirdējis, ka krievu 

tirgotāji no Pleskavas vispirms dodas uz Alūksni104, tad uz Adzeli, Cēsīm un uz Rīgu. Arī šis 

rātskungs neliecina, ka tirgotāji dotos caur Tartu. Cēsu pilsētas pilsonis Simons Mateuss 

(Simon Matteus) minēja, ka 70 gadus atpakaļ viņš pirmo reizi bijis Cēsu pilsētā105, bet 

																																																													
95 Jenšs, J. Rīgas pilsētas tirdzniecība ar Pliskavu XVI un XVII g. simtenī. Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts, 1937, Nr. 1, 51. lpp. 
96 LUB, Abt. 2., Bd. Nr. 742. 
97 LUB, Abt. 2., Bd. 2., Nr. 436., 475. 
98 Ius emporii (latīņu), Stapelrecht (vācu)- tas bija tirdzniecības tiesību kopums, kas pilsētām bija 
piešķirts kā atsevišķas privilēģijas. Tāpat tas tika iestrādāts arī līgumos, piemēram, Kopusas līgumā 
1406. gadā. LUB, Bd. 6., Nr. 2967. 
99 Tie bija visi tirgotāji, kas nodarbojās ar tranzīta tirdzniecību. Tirgotāji varēja nākt gan no 
mūsdienu Vācijas teritorijas un to vēlme bija doties tālāk uz Krievzemi. Tāpat tie varēja būt 
Krievzemes tirgotāji, kas tālāk gribēja preces pārdot tāltirgotājiem no, piemēram, Lībekas. 
100 „weg von Pskow nach Riga” 
101 Adzele apgabalā ietilpa Alūksne 
102 Dorbtt 
103 Tie tiek saukti par „Muscowitern” jeb burtiski tulkojot- maskavītiem. 
104 Te teik minēts Alūksnes (Marienburg) otrs nosaukums- Allisz 
105 Tātad 1520. gadā 
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uzaudzis esot Alūksnē, kur redzējis, ka ziemā un vasarā gar viņa tēva māju brauc krievu 

tirgotāji, kas tālāk gar Alūksnes pili devušies uz Adzeli, savukārt pēc tam caur Cēsīm uz Rīgu. 

Arī viņš nebija dzirdējis neko par to, ka tirgotāji būtu devušies caur Tartu. Cēsu pilsonis Kersts 

Cimermanis (Kersten Zimmermann) savukārt apliecināja, ka viņš Cēsu pilsētā ieradies tad, 

kad ordeņa mestrs vēl bijis Gālens106. Viņam stāstījusi sieva, ka viņas tēvs bieži vēloties, lai 

būtu kā agrāk, kad krievu tirgotājiem bija obligāti Cēsu pilsētā jāapstājas un jāizkrāmējas, un 

tie nedrīkstēja tālāk doties un tiem nācās tirgoties. Viņš esot dzirdējis, ka par šī noteikuma 

neievērošanu viņus varējis pakārt kokā107. Pilsonis Rūdolfs Šmits (Rudolph Schmit) liecināja, 

ka mestra Hāzenkampa108 laikā krievu tirgotāji devušies no Alūksnes līdz Adzelei un tālāk uz 

Cēsīm, no kurienes viņiem nav bijis atļauts doties tālāk uz Rīgu. Tālāk no Rīgas tirgotāji viņiem 

uz Cēsu pilsētu nogādāja citas preces un viņi tirgojās. Par Tartu ceļu viņš nebija neko 

dzirdējis. Šī paša gada decembrī tika uzklausītas vēl dažas liecības. Vienu no tām sniedza 

Livonijas amatpersona109 Henrihs Vardovs (Heinrich Wardow), kuram bija 55 gadi110 un viņš 

minēja, ka Cēsīs krievu tirgotājiem vajadzēja savas preces trīs dienas piedāvāt un tikai tad, ja 

tās nebija pārdotas, viņi varēja doties uz Rīgu111. Kā redzams, liecības par krievu preču 

noliktavu pastāvēšanas laiku visumā sakrīt ar laiku, kad aktīvāk sāka izmantot jau minēto 

Alūksnes ceļu. 

 

 

3.2.2. AMATNIECĪBA 
 

Par amatniecību Livonijas mazpilsētās, tajā skaitā Cēsu pilsētā, ziņu nav daudz. 

Iespējams, tas skaidrojams ar amatnieku darba specifiku. Ja tirgotāju nodarbošanās bija 

tāda, kas tika reģistrēta vairākos dokumentos dažādās pilsētās, tad amatnieku ražojumus 

lielākoties izmantoja konkrētās mazpilsētas vai turpat esošās pils kopiena. Līdz ar to 

amatnieku darbību visticamāk dokumentēja pilsētas arhīvā. Diemžēl Cēsu pilsētas vecākais 

arhīvs nav saglabājies. 

Sākotnēji, 13.- 15. gs., atsevišķi amatnieki no pilsētas uz pilsētu ceļoja. Uz to norāda 

kāds 1464. gada Rostokas pilsoņa Matiasa Dāvida lūgums Lībekas rātei par to, lai atļauj 

viņam un viņa dienestā esošajam cilvēkam (zellim) doties uz dažādām Livonijas pilsētām- 

																																																													
106 Heinrihs fon Gālens (Heinrich von Galen, mestra amatā no 1551. līdz 1557. gadam) 
107 „ahnn die beume hencken” 
108 Hermann von Brüggenei, dēvēts par Hasenkamp, amatā 1535.- 1549.  
109 „livländischen Landsassen” 
110 Tātad dzimis 1535. gadā 
111 Schwartz, Ph. Wenden, ein Stapelplatz für den russischen Handel. In: Sitzungsberichte der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 
1896. Riga, 1897. S. 5- 7. 
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Rēveli, Pērnavu, Cēsīm- liet zvanus (Glockengiesser)112. Ņemot vērā Rīgas pilsētā esošos 

amatus, ir skaidrs, ka jau sākotnēji izveidojās visnotaļ plaša amatu joma un nepieciešamākās 

nozares attīstījās uz vietas Rīgā. Cēsīs tikai 16. gs. ir konstatējama kalēju kopienas esamība, 

jo 1550. gadā113 minēts kāds Cēsu pilsonis Rolofs, kur pavārds bija “Klennschmidt”- tātad 

mazkalējs114. Netieša norāde ir uz stiklinieka un plākšņu bruņu izgatavotāja amata 

pastāvēšanu, jo 1546. gadā ir minēts kāds Arnds, kur pavārds ir “Glasemaker” jeb stiklinieks, 

kā arī turpat minēts kāds Hermanis, kura pavārds ir “Platenschleger” jeb metāla plākšņu 

izgatavotājs115. 

Tāpat 1546. gadā pie Katrīnas vārtiem minēta kāda ēka, kas agrāk piederējusi luterāņu 

sprediķotājam un mācītājam Bernhardam Brigemanam un saukusies par Mazās ģildes ēku116. 

Šī ir ļoti būtiska norāde, jo apliecina, ka Cēsu pilsētā vismaz 15. gs. beigās un 16. gs. tāpat kā 

lielajās pilsētās pastāvēja amatnieku cunftu brālība jeb Mazā ģilde. Un tas netieši liecina, ka 

Cēsu pilsētā bija jābūt vairākām amatnieku cunftēm. Jādomā, ka iepriekš minētais zvanu 

lējējs, lielgabalu lējējs un dzelzs plākšņu izgatavotājs darbojās kalēju cunftē un stiklinieks 

stiklinieku cunftē. Tekstā tālāk būs minēts kāds Sv. Jāņa baznīcā esošs kapa plāksnes 

fragments, uz kura redzama drēbnieka simbolika- šķēres un adata. Jāpieņem, ka darbojusies 

arī drēbnieku cunfte.  

Būtiskas norādes uz amatniecības raksturu sniedz arheoloģisko izrakumu rezultāti, 

piemēram, Cēsu pilsētas rietumdaļā, tagadējā Līvu laukuma teritorijā. Izpētes gaitā tika 

atrasts liels daudzums ādas izstrādājumu. Lielu īpatsvaru no tiem veido apavu fragmenti, 

piemēram, zoles un virsas, kas acīmredzot izmesti, jo bijuši nolietoti. Tāpat laukuma 

apkārtnē, domājams, darbojies ādas apstrādes meistars. Par to liecina visnotaļ labā 

saglabātības stāvoklī atrastās apavu daļas, tāpat ādas atgriezumi un pat nebojāti apavi. 

Tātad var pieņemt, ka darbojusies arī kurpnieku cunfte. Tāpat šajā daļā darbojušies arī kalēji, 

uz ko norāda lielais skaits dažādu kalto lietu (pakavi, naglas). Un šis laukums reizē bijis arī 

tirdzniecības vieta, par ko liecina salīdzinoši apjomīgais atrasto preču plombu skaits. Tāpat 

uz amatniecību vai vienkāršu sadzīvi liecina liels skaits keramikas atradumu (podi, bļodas, 

šķīvji un krūzes ar osām), kas lielākoties ir uz vietas gatavotie. No ārzemēm (Reinzemes) 

ievestā tā laika keramika pilsētā, atšķirībā no ordeņa Cēsu mūra pils, atrasta un līdz ar to 

izmantota maz117. 

																																																													
112 „[...] to Revel to der Parnouwe unde to Wenden alle in Lyflande beleghen dar ik klocken 
ghegoten hebbe [...]”. LUB, Abt. 1., Bd. 12., Nr. 289. 
113 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 333. 
114 Kalējs, kas nodarbojas ar nelielu lietu, piemēram, nažu kalšanu 
115 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 188. 
116 Caune, M. Cēsis Livonijas ordeņa laikā. Vēsturiskās topogrāfijas problēmas. Latvijas Vēstures 
institūta žurnāls, 1994, Nr. 2. 114. lpp. 
117 Apala, Z. Pārskats par 2002. gada arheoloģiskajiem izrakumiem Cēsīs, Līvu laukumā, 1. sēj. Rīga, 
2003. 26.- 27. lpp. (Glabājas VKPAI PDCA) 
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Ar amatniecību un tirdzniecību nodarbojās arī ārpus pilsētas dzīvojošie cilvēki. No Cēsu 

pilsētas uz Ziemeļrietumiem, netālu no Gaujas un pār to esošās pārceltuves (Pielikums Nr. 

6.)118 15. un 16. gs. pastāvēja kāda saimniecība, par kuras izskatu ziņas sniedz arheoloģiskās 

izpētes rezultāti. Tur atradusies no koka celta ēka, kurai bijušas gan no akmeņiem krautas, 

gan no ķieģeļiem kaļķu javā mūrētas krāsnis. Ēkā atrastas Reinzemes keramikas lauskas, kā 

arī, nebojātas, veselas krūkas (Pielikums Nr. 7.), kas liecina, ka cilvēki šajā vietā nodarbojušies 

ar tirdzniecību, jo šādus keramikas izstrādājumus Livonijā importēja no Vācijas teritorijas. 

Savukārt tādi atradumi kā dzirnakmens un kalēja kaltas dzelzs naglas liecina, ka vietā ļaudis 

nodarbojušies ar amatniecību un zemkopību119. 

15. gs. Cēsīs dzīvoja arī virkne amatnieku, kas bija nodarbināti naudas kaltuvē. Par to, 

kur kaltuve atradās, runāsim nedaudz vēlāk. Šeit tikai jāpiemin, ka senākā arheoloģiskajos 

izrakumos atrastā Cēsīs kaltā nauda, ir Livonijas mestra Bernta fon der Borha120 laikā kaltais 

šiliņš (schilling)121. Tas norāda uz to, ka Cēsu pilsētā monētu kaltuve pastāvējusi minētā 

mestra laikā un tur kalta nauda. Tāpat arheoloģiskajos izrakumos atrasta arī Livonijas mestru 

Johana Freitāga fon Loringhofes122 un Voltera fon Pletenberga123 laikā Cēsīs kaltā nauda124. 

Visas monētas grezno uzraksti „MAGISTRI LIVONIE” (Livonijas mestrs) un „MONETA 

WENDNS” (Cēsu monēta). Pašlaik atrastajā numismātiskajā materiālā nav liecību par to, ka 

Cēsu pilsētā nauda kalta pēc 1500. gada, līdz ar to, pamatojoties uz šobrīd zināmo materiālu, 

var domāt, ka monētu kaltuve Cēsu pilsētā darbojusies tikai līdz 15. gs. beigām. 

 

3.2.3. LAUKSAIMNIECĪBA 
 

Par šo nozari un tajā iesaistītajiem tikpat kā ziņu nav. Ņemot vērā zināmo par citu 

mazpilsētu pilsoņiem125, ir skaidrs, ka lauksaimniecībai mazpilsētu pilsoņu saimniecībā bija 

būtiska loma. Dokumentos vairākkārt minēti dārzi. Piemēram, 1537. gada dokumentā 

atzīmēts, ka Korbahas126 pilsonis Hans Strahs (Hans Strack) pārdevis par 20 Rīgas markām 

																																																													
118 To labi parāda kopējā situācija Liepas muižas kartē, kas zīmēta ap 1691. gadu. Karte ievietota: 
Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 160. lpp. 
119 Apala, Z. Aizsardzības izrakumi Cēsīs, Dzirnavu ielā 33. Grām.: Zinātniskās atskaites sesijas 
materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem. Rīga, 1990. 17.- 
20. lpp. 
120 Bernhardus von der Borch, amatā 1472.- 1483. 
121 Apala, Z. Arheoloģiskie pētījumi Cēsu viduslaiku pils pagalmā un uzraudzība Jaunajā pilī. Grām.: 
Arheologu pētījumi Latvijā 2006.- 2007. gadā. Rīga, 2008. 100. lpp. 
122 Johann Freitag von Loringhofe, amatā 1483.- 1494. 
123 Wolter von Plettenberg, amatā 1494.- 1535. 
124 Apala, Z., Ducmane, K. Cēsu pils dārgumi. Cēsis, 2007. 30.- 31. lpp. 
125 Piemēram, Straupes pilsētas gadījumā. Vairāk: Plētiens, E. Pils un pilsēta Livonijā 13.- 16. 
gadsimtā: Straupes piemērs. Grām.: Ose, I. (sast.) Latvijas viduslaiku pilis, 9. d. Rīga, 2016. 192.-193. 
lpp. 
126 Korbach- pilsēta mūsdienu Vācijā Hesenes apgabalā 
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Livonijas mestra ķirurgam (wundartzt) Zigmundam Seklernam (Sigmund Secklern) savu 

dārzu Cēsīs, Katrīnas vārtu priekšā (garden tho Wenden vor sanct Katharinen porten), kas 

atrodas starp sludinātāja Bernta Brigemaņa (Bernth Bruggeman) un Joahima Bušenšuta 

(Jochim Buchssenschutt) dārziem127. Turklāt šo dārzu agrāk viņam uzticējusi Cēsu pilsētas 

rāte un šo apgalvojumu pārdevējs apliecināja, izmantojot pilsētas grāmatu. Tāpat 1546. 

gada pavasarī kādā Cēsu pilsētas rātes izdotā dokumentā minēts, ka kādam pilsoniem pieder 

divi lauksaimnieciska rakstura lauki, kā arī viens dārzs. Tāpat minēts, ka mirušajam Cēsu 

birģermeistaram Johanam Frilinkhuisenam piederējuši lauki un dārzi128. Arī 1549. gadā 

atzīmēts, ka Cēsu pilsētas priekšā atrodas kādai personai piederoši lauki129. Jādomā, ka lauki 

un dārzi bija piesaistīti kādam īpašumam pilsētā, kā tas bija Kokneses mazpilsētas 

gadījumā130. Tāpat netālu no pilsētas, ceļa, kas veda uz Rīgu, tuvumā atradās pilsētas zirgu 

ganības131. 

 

1561. gadā, kad par Livonijas virsvaru kļuva Polijas- Lietuvas valsts karalis, Cēsu pilsēta 

ieguva tiesības nedēļā divas reizes rīkot nedēļas tirgu un vienreiz gadā- gadatirgu132. 

Jādomā, ka šāda tirgus sadalījumu shēma pastāvēja arī Livonijas laika Cēsu pilsētā, jo jaunā 

virsvara parasti iepriekšējās privilēģijas ar nelieliem labojumiem vienkārši pārapstiprināja. 

Jādomā, ka kopējo tirdzniecības un amatniecības raksturu pilsētā mainīja Livonijas karš 

(1558.- 1583.), kura laikā pilsēta tika izpostīta. Pēc tā,  17. gs. pirmajā pusē, Cēsu pilsēta 

nonāca Zviedrijas grāfa Aksela Uksenšernas pārvaldībā, kura muižu saimniecības grāmatās133 

jau iekļauta detalizētāka informācija gan par iedzīvotāju sociālo sastāvu, gan nodarbošanos. 

Tāpat 17. gs. dokumenti sniedz ziņas arī par ģilžu un cunftu statūtiem134. Diemžēl šī 

informācija nav attiecināma uz situāciju pilsētā 16. gs. 

 

																																																													
127 Livländische Güterurkunden 1500- 1545, Bd. 2. (1923.). Bruiningk, H. (Hg.). Riga: 
Kommissionsverlag von A. Gulbis, 1923. Nr. 703. (turpmāk: LG) 
128 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 188. 
129 Turpat, Nr. 275. 
130 LUB, Abt. 1., Bd. 1., Nr. 454. 
131 LG, Bd. 2., Nr. 442. 
132 Te domāta tā sauktā „Sigismunda privilēģija”, kur Cēsu pilsētai piešķīra Sigismunds II Augusts 
(Zygmunt II August, karalis no 1548. līdz 1572. gadam); Strods, H. Cēsis attīstītā un vēlā feodālisma 
laikā. Grām.: Cēsis senāk un tagad. Rīga, 1960. 28. lpp. 
133 1627. gadā grāfa Aksela Uksenšērna (Graf Axel Gustafsson Oxenstierna af Södermöre, 1583.- 
1654.) pārvaldībā nonāca arī Cēsu pilsēta. Viņa saimniecības grāmatas sniedz salīdzinoši smalku 
apskatu par Cēsu pilsētas iedzīvotāju kopainu. Uz 1647. gadu pilsētā bija 2 birģermeistari, 5 
rātskungi, 1 sekretārs, 1 mācītājs, 1 skolmeistars, 1 ērģelnieks, 37 tirgotāji, kas ir tirgotāju ģildē, un 
38 amatnieki. Vairāk: Dunsdorfs, E. (Sast.) Uksenšernas Vidzemes muižu saimniecības grāmatas 
1624.- 1654. Rīga, 1935. 154.- 157. lpp. 
134 Zeida, A., Zeids, T. Amatniecības attīstība Cēsīs feodālisma laikmetā. Grām.: Vēstures problēmas, 
4. d. Rīga, 1961. 86.- 92. lpp. 
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3.3. IEDZĪVOTĀJI 
 

Pilsētā uzturējās dažādas sociālās grupas. Iepriekš daudz pieminēti tirgotāji un 

amatnieki, kas bija pilsētas iedzīvotāju lielākā daļa un parasti pilsoņi no viņu vidus veidoja arī 

pilsētas rāti. No analoģijām ar citām pilsētām ir zināms, ka pilsētā uzturējās arī pilsētas 

senjora, kas šajā gadījumā bija Vācu ordeņa Livonijas atzars, vasaļi. Tāpat ar pilsētu bija 

saistīti arī ordeņa kalpotāji jeb t.s. melngalvji135. Un pilsētā uzturējās arī garīdznieki. Par 

pilsētas iedzīvotāju skaitu un etnisko sastāvu pateikt neko nav iespējams. Var pieņemt, ka 

pilsētā uzturējās arī vietējie iedzīvotāji136, īpaši to pēcteči, kas šajā vietā bija dzīvojuši jau 13. 

gs. Tāpat dokumentos minēti gan pilsētas pilsoņi, gan iedzīvotāji137. Acīmredzot, vieniem 

piederēja īpašums, bet otri to nomāja. Lai arī par pilsētniekiem informācijas nav daudz, 

saliekot zināmās norādes kopā, izveidojas aptuvens priekšstats par to, kas pilsētā dzīvoja. 

Ļoti konkrēta informācija par atsevišķiem pilsētas iedzīvotājiem saglabājusies 

ikonogrāfijas un tēlniecības pieminekļos- kapu plāksnēs. Kopumā bijušās Livonijas telpā tās 

visvairāk saglabājušās tieši lielajās pilsētās, taču Sv. Jāņa baznīca Cēsīs ir izņēmums. Tā ir 

viena no retajām mazpilsētu baznīcām, kur šīs liecības saglabājušās ievērojamā skaitā. 

Aplūkosim katru no tām tuvāk. Vecākās kapu plāksnes Sv. Jāņa baznīcā saglabājušās no 14. 

gs. otras puses - 1373. un 1387. gada. Ja agrākajai kapa plāksnei ir vērojams tikai gada 

skaitlis, tad otra saistās jau ar konkrētu personu. Uz 1387. gada kapa plāksnes redzams 

uzraksts „anno. dni. m. ccc. l. xxx. viii. die. beati. georgii. obiit. dns. tide. rimann”, kas daļēji 

būtu skaidrojams kā „dies beatitas Georgi [...] Tideman Riman”138. Tidemans Rimans kā Cēsu 

pilsētas rātskungs un pārstāvis pilsētu sanāksmēs minēts vairākos avotos139. Pēc kapa 

plāksnes jāsaprot, ka rātskungs miris Sv. Georga dienā. Tāpat no 1392. gada ir saglabājusies 

Alberta Pauli kapa plāksne ar mājas zīmi un uzrakstu “anno domini mccc lxxxxii obiit 

[al]bertus pauli [..] requiescat un pace amen”140. Šī kapa plāksne interesanta ar to, ka viņa 

kapavietas nosegšanai izmantots altāra galds jeb menza. Tad 1404. gada kapa plāksnes 

uzraksts “[m]cccciiii obiit frater franco spe[..]”141 liecina, ka zem šīs plāksnes bijis apglabāts 

																																																													
135 Šeit nav domāta tā pati Melngalvju brālība, kuras brāļu galvenā nodarbošanās bija 
tāltirdzniecība. Šajā kontekstā ar melngalvjiem jāsaprot kādas pils apkalpojošais personāls, 
respektīvi, visi tie cilvēki, kas bija iesaistīti tās iekšējā dzīvē. 
136 Šeit jāmin kāda Heinriha hronikas epizode, kur Modēnas bīskaps pie Cēsu pils sastapis vietējos 
iedzīvotājus- vendus un letus-, kā arī vācu izcelsmes iedzīvotājus. Vairāk: Heinrici Chronicon. Indriķa 
hronika. Tulkojis Ā. Feldhūna. Komentējis un priekšvārdu sarakstījis Ē. Mugurēvičs. Rīga, 1993. 313. 
lpp. 
137 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 238. 
138 Svētlaimīgā Georga dienā Tidemans Rimans 
139 Tidemans Rimans (Tydeman Ryman, arī Riman) minēts 1441. gadā kā pilsētu sanāksmes 
Valmierā delegāts no Cēsīm. LUB, Abt. 1., Bd. 9., Nr. 687. 
140 Tā Kunga 1392. gadā nomira Alberts Pauli […] lai atdusas Dieva mierā 
141 1404. gadā nomira brālis franks spe[..] 
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Cēsu pils fogts Franks Spede142. Kāda 1418. gada kapa plāksne atklāj tikai nelielu uzraksta 

daļu “anno dni mccccxviii [..] [nativita] tis dni obiit w[..] in pace amen”143 un neļauj noskaidrot 

mirušo personu vārdus. Vienīgi uz kapu plāksnes redzamas divas personas- vīrietis un 

sieviete. Var tikai pieņemt, ka tie bijuši turīgi Cēsu pilsētas pilsoņi. Vēl kāda ļoti interesanta 

kapa plāksne datējama ar 1441. gadu. Tā piederējusi divu cilvēku kapam. Viens no tiem bijis 

vīrietis, kas miris 1441. gada 10. augustā , bet otrs- sieviete, kas mirusi 1445. gada 29. jūnijā. 

Šīs un vēl plašākas ziņas iegūstamas no kapa plāksnes gravējuma: „Int. iar. unses. her. simon. 

schotdorp. rathman. darna. in. dem. xlv. iar. viii. dage. nasunte. peter. unde. pawel. do. stars. 

sine. moder. gertrud. de. got. gnedich. sh. se. weren. de. ersten. stichtere. des. 

loveclanges”144. Zem šīs kapa plāksnes ir bijis apglabāts Cēsu pilsētas rātskungs Simons 

Šotdorps145 un viņa māte Ģertrūde, kuri bijuši pirmie „loveclanges” izveidotāji. Šis vārds rada 

neskaidrības, taču ir skaidrs, ka tas saistīts ar kādām skaņām. Ja uz kapa plāksnes tas tiek 

īpaši atzīmēts, tad var pieņemt, ka skaņas saistītas ar baznīcu, kas savukārt liek domāt, ka viņi 

ir rūpējušies par mūziku, kas skanēja baznīcā. Pirmajā mirklī varētu šķist, ka viņi ir dāvinājuši 

baznīcai ērģeles. Taču ērģeles baznīcās nebija izplatīts instruments, tāpēc jādomā, ka abas 

personas apmaksājušas baznīcas dziedājumus. Šajā sakarā nedaudz vairāk skaidrības ievieš 

kāds 1501. gadā Hāpsalā izdots testaments, ar kuru kāda atraitne nosaka, ka viņas 

radiniekiem jārūpējas par viņas vīra un viņas  nodibinātajiem dziedājumiem (lavesangen146) 

un vikāriju147. Ņemot vērā, ka testamentā minētas vairākas vietas- Rīga, Hāpsala un Limbaži, 

tad grūti noteikt, uz kuru apdzīvoto vietu tas attiecināms. Taču būtiskākais ir tas, ka vārdi pēc 

savas uzbūves ir ļoti līdzīgi. Tas ir netiešs apstiprinājums tam, ka minētās personas 15. gs. 

finansējušas dziedājumus, kas bija baznīcas dievkalpojumu sastāvdaļa. Turklāt uzraksts 

liecina, ka šīs personas bija dziedājumu pirmie patroni, kas norāda, ka dziedājumus joprojām 

15. gs. kāds apmaksāja. Vēl kādas sievietes vārdā Margarētes Zēgebādenšes kapa plāksne 

saglabājusies no 1441. gada 24. jūnija. Uz tās rakstīts: „Int. iar. unses. hern. m. cccc. unde. xli. 

des. dinestages. na. sunte. iohannes. do. stars. mgharete. segebadensche. dat. er. got. 

gnadig. sh. amen.”. Savukārt uz 1470. gada kapa plāksnes lasāms “anno. dni. mcccclxx. obiit. 

																																																													
142 Frankam bija brālis Karls, kas bija benediktīniešu mūks un kalpoja kā mācītājs nelielā baznīcā 2 
jūdzes no Bonnas. 1418. gadā tika apskatīts kā viens no Rīgas arhibīskapa kandidātiem. Vairāk: LUB, 
Abt. 1., Bd. 5., Nr. 2198.; Arbusow, L. Die im Deutschen Orden in Livland vertretenen Geschlechter. 
In: Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1899. Mitau, 1901. S. 94. 
143 Kunga 1418. gadā nomira V[..] mierā, āmen 
144 Mūsu Kunga 1441. gada svētdienā pirms Sv. Laurencija dienas mira kungs Simons Šotdorps, 
rātskungs, tad 1445. gada 8. dienā pēc Sv. Pētera un Pāvila dienas mira viņa māte Ģertrūde 
145 Simons Šotdorps (Symon Schotdorp, arī Schoddorp) minēts 1441. gadā kā pilsētu sanāksmes 
Valmierā delegāts no Cēsīm. LUB, Abt. 1., Bd. 9., Nr. 687. 
146 Lavesangen- apsolītie dziedājumi. Tos min arī Minsteres hronika kā vienu no procesijas 
sastāvdaļām. 
147 LG, Bd. 1., Nr. 652. 
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dns. sim. [on] helewich. vicar temp. eccle. cat. cui. ai. req. in. pace”148. Daļa no teksta ir 

saprotama kā „Simon Helewich vicar Templum ecclesie Caterina”149. No 1471. gada 

saglabājusies Vācu ordeņa Livonijas atzara landmaršala Johana Špāra fon Hertena150 kapa 

plāksne uz kuras uzraksts “int iar m cccc lxxi up lichtmisse[n] starf broder ioha[n] van 

kreke[n]beke spor ge[..]”. Kāda nezināma persona apbedīta 1481. gadā un uz tās kapa 

plāksnes lasāms “anno mcccc lxxxi des andere[n] sondages n asu[n]te iurg[ne] we den got 

gnade”151. 1518. gadā baznīcā apbedīts kāds bruņinieks Diriks Lode uz kura kapa plāksnes 

lasāms “int iar mcccc und xviii vorblef selige dirik lode deme got mote gnedich sin siner seele 

ihs maria joes”152. Iespējams, tas ir tas pats bruņinieks, kas minēts kādā 1501. gada 

dokumentā kā Diderihs Loide (Dyderich Loyde)153. Un vēl 1549. gadā miris kāds Lodoviks 

Gralovs, uz kura kapa plāksnes lasāms “int jaer mcccccxlix starf de h[er] lodowic gralow”154. 

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā apbedīti arī trīs Livonijas mestri. No 1494. gada 26. maija 

saglabājusies Vācu ordeņa Livonijas atzara mestra Johana Freitāga fon Loringhofes155 kapa 

plāksne, uz kuras iegrebts, ka Livonijas mestrs miris Sv. Trīsvienības dienā : „Int. iar. x(vii) des. 

ma-dages. na. de. hillige. drevoldichkeit. do. stars. her. ioha. Fridach. va. lorinhoffe. meste. 

to. liflat. dusches. ordes. de. got. gnade.”156. Tāpat 1535. gadā baznīcā apbedīts Volters fon 

Pletenbergs157. Uz viņa kapa plāksnes iegravēts: „int. iar. 1535. des. verden. sundages. in. 

der. vasten. do. starf. de. hochlofflike. furst. her. wolter. von. plettenberch. d. o. meister. to. 

liffland. regerte. 44. iar.”158. Vēlāk, 1549. gadā, apglabāts Livonijas mestrs Hermanis fon 

Brigenejs159, uz kura kapa plāksnes lasāms: „Anno 1549. mandach. nach. maria. lichtmessen. 

																																																													
148 Heine, W. Die ehemalige St. Katkarinenkirche zu Wenden. Rigasche Stadtblätter, 1893, Nr. 11. 
(84.) S. 84. 
149 Katrīnas baznīcas un svētnīcas vikārs. Vikārs bija kādas garīgas amatpersonas uz laiku vai 
pastāvīgi iecelts garīdznieks. Piemēram, draudžu vikāri bija draudzes galvenā garīdznieka jeb 
prāvesta palīgs (palīgpriesteris). Skatīt: Trūps, H. Katoļu baznīcas vēsture. Rīga, 1992. 338. lpp. 
150 Johann Spar (arī Spore) von Herten, saukts par Krekenbeke. Politisku apsvērumu dēļ tika 
ieslodzīts Cēsu pils cietumā, kur 1471. gada 2. februārī arī nomira. 
151 Tā Kunga 1481. gada otrajā svētdienā pēc Sv. Jura dienas nomira [..] lai Dievs viņam žēlīgs 
152 1518. gadā svētlaimīgi mira Diriks Lode. Lai Dievs ir žēlīgs viņa dvēselei. Jēzus, Marija, Jāzeps. 
153 LG, Bd. 2., Nr. 3. 
154 1549. gadā miris kungs Lodoviks Gralovs 
155 Johann Freitag von Loringhofe (mestra amatā no 1483.g. līdz 1494.g.) 
156 1494. gada pirmdienā pēc Sv. Trīsvienības dienas mira kungs Johans Freitāgs no Loringhofas, 
Vācu ordeņa mestrs Livonijā, kuram Dievs lai ir žēlīgs 
157 Wolter von Plettenberg (amatā 1494.- 1535.) 
158 1535. gada ceturtajā svētdienā, vastslāvjos, mira augsti godājamais firsts, kungs Volters no 
Pletenbergas, Vācu ordeņa mestrs Livonijā, valdījis 44 gadus 
159 Hermann von Brüggenei, dēvēts par Hasenkamp, amatā 1535.- 1549. 
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ist. her. herman. vo. bruggenei genand. hasenkampf. des. ritt. d. o. meister. zu. lieflandt. in. 

got. seliglich. verstorben. hat. christlich und. vol. regirt. 14. iar.”160161. 

Vairākas kapa plāksnes vai to fragmenti nav datējami. Uz vienas no tām māju zīme, kas 

parasti bija pilsētas pilsoņa atpazīstamības simbols. Uz citas kapa plāksnes fragmenta 

redzama māju zīme, kas ietverta vairoga formā. Tāpat lasāms uzraksts “[..] proconsul 

we[nd]”162, kas nozīmē, ka zem tās bijis apbedīts Cēsu pilsētas birģermeistara vietnieks. 

Tāpat uz viena fragmenta redzama ģērboņa forma, kuras iekšpusē attaisītas šķēres. Tās 

vertikāli šķērso garens priekšmets, kas pēc analoģijas varētu būt adata. Ja tā, tad zem šīs 

kapa plāksnes kādreiz apbedīts drēbnieku cunftei piederīgais. Tāpat kādam nezināmam 

apbedījumam atkal lietots altāra galds, uz kura vidusdaļā iegravēta mājas zīme. 

Īsas norādes par pilsētā dzīvojošajiem sniedz arī dokumenti. Tā, piemēram, 1537. gada 

pārdošanas dokumentā minēts gan Cēsu baznīcas mācītājs Johans Šnelle (Johan Schnelle), 

gan divi Cēsu pilsoņi. Viens ir Bernts Brigemans, kas Cēsu pilsētā sludināja Lutera mācību. 

Savukārt otrs bija Joahims Bušenšuts (Jochim Buchssenschutt), kura pavārds liecina, ka tas 

nodarbojies ar šaujamieroču izgatavošanu. Atsevišķu personu pieminējumi liek domāt, ka tie 

bijuši Cēsu pils melngalvji. Piemēram, 1551. gadā minēts bārdziņu meistars Pēteris163, vai arī  

1550. gadā minēti Livonijas mestra ieroču meistari164, kuriem, iespējams, bijusi kāda saistība 

ar amatniekiem pilsētā, kā arī kāds artilērijas meistars Hanss no Homberhs165, kurš 

nodarbojies ar lielgabalu liešanu166. Iespējams, melngalvju brālība pastāvēja jau 1451. gadā, 

kad Cēsu pils vizitācijā minēts, ka ļaudis, kuriem nepieciešams doties pils darbos167. Taču ar 

nosaukumus Melngalvju brālība (schwarten hoveden tho Wenden) tā zināmajos rakstītajos 

vēstures avotos minēta tikai 1544. gadā168. Dokumentos 1500. gadā minēts tāds ļaužu 

kopumā kā „stalbrodern169 tho Wenden”170, kuru literatūrā nereti uzskata par to pašu 

melngalvju brālību. Ņemot vērā tulkojumu un Kuldīgas pils melngalvju kopienas 

																																																													
160 1549. gada pirmdienā pēc Marijas Sveču mises kungs Hermanis no Brigenejas, saukts 
Hāzenkampfs, Livonijas bruņinieku Vācu ordeņa mestrs, svētlaimīgi nomira. Svētlaimīgi un labi bija 
valdījis 14 gadus. 
161 Heine, W. Von Alterthümern und Monumenten, wie auch verschiedenen Inscriptionen der 
Dohm- oder St. Johanniskirche in Wenden. Rigasche Stadtblätter, 1895, Nr. 43. (86.) S. 344- 346. 
162 Cēsu pilsētas prokonsuls 
163 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 341. 
164 Turpat, Nr. 333. 
165 Hanns vonn Homberch. Iespējams nācis no Hombergas (Homberg, Hoimberch) apdzīvotās vietas 
Vācijas rietumdaļā, pašlaik ietilpstošas Reinzemes- Pfalcas teritorijā. 
166 Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Rīga, 1941. Nr. 333. 
167 „Summa alles getreydes, korn, gerste, hawer, 750 leste; dy helfte dynet is zcu dem slosse, dy 
ander helfte den leuten, dy dem slosse reyten zcu noten”. Vairāk: LUB, Abt. 1., Bd. 11. Nr. 160. 
168 LG, Bd. 2., Nr. 1083.; Siliņa, M. Melngalvju nams. Rīga, 2009. 7., 18. lpp.; Milicers, K. Vācu ordeņa 
vēsture. Rīga, 2009. 166. lpp. 
169 Stallbruder- biedrs, līdzgaitnieks, dienesta biedrs 
170 LG, Bd. 1., Nr. 694. 
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šrāgās171minēto, tad šie “stalbroder” bija kādas kopienas biedri (Kuldīgas gadījumā- 

melngalvju brālības biedri) visplašākajā izpratnē, līdz ar to tā nav atsevišķa kopiena un šis 

vārds saprotams no dokumentā minētā konteksta. Pēc pakļautības melngalvju kopiena 

atradās Cēsu pils šefera172 atbildībā. 

Kopumā kapa plāksnes mums rāda, ka visas apglabātās personas ir vācu izcelsmes, 

turklāt pieder pie pilsētas turīgākajiem vai citādi ievērojamiem cilvēkiem. Pilsētas centrālajā 

baznīcā apglabāti rātskungi, birģermeistari, garīdznieki un bruņinieki. Tāpat, iespējams, 

apglabāts kāds amatnieku cunftei piederīgais un kādi citi pilsētas pilsoņi, kas šobrīd nav 

zināmi. Šie ir vieni no nedaudzajiem datiem, kas pieejami, lai analizētu Cēsu pilsētas 

iedzīvotāju sociālo sastāvu. Aptuveno iedzīvotāju skaitu nav iespējams noteikt, jo nav liecību, 

kas ļautu izdarīt kaut aptuvenas aplēses. Tas pats sakāms par nacionālo sastāvu. No 

analoģijām ar citām pilsētām var apgalvot, ka pilsētās uzturējās arī vietējie iedzīvotāji un 

nodarbojās ar amatniecību. To, kādas bija šo iedzīvotāju grupu skaitliskās attiecības, pateikt 

nav iespējams. 

 

3.4. APBŪVE UN PLĀNOJUMS 
 

Par 13.- 15. gs. apbūvi Cēsu pilsētā zināms maz. Jādomā, ka nākotnes arheoloģiskās 

izpētes varēs sniegt kādas konkrētākas ziņas. Savukārt 16. gs. Cēsu pilsētas plānojums ir tikai 

apjaušams no vēlāko laiku rakstītajām liecībām. Līdz ar to uz plānojumu jāraugās 

retrospektīvi. Par Cēsu pilsētas vēsturiskās topogrāfijas problēmām daudz rakstījusi gan 

vēsturniece Māra Caune, gan arhitekte Rita Zandberga. Detalizēti atkārtot minēto autoru 

paustās atziņas par konkrētām topogrāfijas problēmām nav vajadzības, tāpēc 

paraudzīsimies uz pilsētas plānojumu kā uz vienotu lielumu. 

Kopumā viduslaikiem tipiskās pilsētas plānojumā Rietumeiropā bija pamanāmas 

dažāda veida apbūves un plānojuma elementi. Pilsētās mijās radiāli lokveida plānojums ar 

grieķiem un romiešiem raksturīgajām taisnleņķa formām. Pilsētu ārējās līnijas bija dažādas- 

sākot ar četrstūra un taisnleņķa aprisēm, beidzot ar daudzšķautņainām, apaļām un ovālām 

formām. Tradicionāli viduslaiku pilsētas centrā, kur bija neapbūvēts laukums, izvietojās 

draudzes galvenā baznīca un rātsnams. Rātsnams varēja būt izvietots arī laukuma stūrī, pie 

galvenās iekļuves laukumā. Laukums vai laukumi parasti veidoja telpu, kas skaidri raksturoja 

to kā ielu noslēdzošo elementu. No laukuma atzarojās vairākas ielas, kas veda uz pilsētas 

vārtiem vai tiltiem. Vēl viens izteikts elements bija pilsētas mūru un torņu vertikālās aprises. 

Ēkas parasti izvietoja cieši vienu pie otras tā, lai to šaurāko sānu gali (zelmeņi) būtu vērsti uz 

																																																													
171 LUB, Abt. 1., Bd. 4., Nr. 1520. 
172 Vācu ordeņa Livonijas atzara brālis, kas bija atbildīgs par tirdzniecības lietām. Minēts LG, Bd.2., 
Nr. 1081., 1082., 1083. 
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ielas pusi. Ēku jumti parasti bija stāvi un fasādes- šauras. Kopumā apbūvē dominēja šauri 

skatu leņķi un mazās apbūves vienības (piemēram, mājas) mijās ar lielajām (piemēram, 

baznīcu). Tas radīja vienreizējus kompozicionālos rakursus, kas bija raksturīgi tikai viduslaiku 

pilsētas plānojumam. Ugunsdrošības jautājumi bija noteicošie mūra apbūves ieviešanā. Tika 

celtas dažāda lieluma ēkas, taču dominēja vairākstāvu apbūve, ko lielā daļā noteica gan 

pilsētā esošā šaurība, gan pilsētas pilsoņu nodarbošanās ar tirdzniecību173. 

Livonijas teritorijā pilsētu plānojumu uzbūvi nosacīti var iedalīt divās grupās. Pirmo 

veidoja pilsētas, kuras piekļāvās viduslaiku mūra pils struktūrām (piemēram, Rīga, Valmiera, 

Cēsis, Vīlande un lielākā daļa citu Livonijas pilsētu). Savukārt otro grupu veidoja pilsētas, kas 

izveidojās atklātās apdzīvotās vietās, pavisam netālu no viduslaiku mūra pilīm (piemēram, 

Rakvere). Abu tipu pilsētas parasti bija izveidojušās pie nozīmīgiem tirdzniecības ceļiem vai 

stratēģiski nozīmīgās teritorijās, piemēram, kādā blīvi apdzīvotā reģionā. Kopumā pilsētu 

plānojumi nav stingri nodalāmi, jo gan to plānojuma elementi, gan funkcionalitāte dažādos 

variantos mijās un pārklājās. 

Vecākie zināmie Cēsu pilsētas kartogrāfiskie materiāli ir saglabājušies no 17. gs. otras 

puses un izmantojami ar piesardzību, jo pilsēta bija izpostīta ka Livonijas, gan Polijas- 

Zviedrijas karā. 1693. gada Cēsu pilsētas plānā iezīmētas 128 zemes vienības (Pielikums Nr. 

8.). Par to, vai šāds zemes vienību skaits bijis arī 16. gs., nav zināms. Var tikai pieņemt, ka 

biežo pilsētas ugunsgrēku rezultātā zemes vienības nebija apvienotas vai sadalītas. 

Precīzākas ziņas varētu sniegt arheoloģiskie pētījumi. Informācijas trūkuma dēļ nav 

iespējams analizēt ne pilsētas apbūves gabalu lielumu, ne daudzumu. Var pieļaut, ka mūru 

ieskautās pilsētās zemes vienību apjomus parasti mainīja reti un pilsētu struktūras pamatā 

saglabājās sākotnējā formā. Taču tie ir pieņēmumi.  

Arī pilsētas sociālā topogrāfija ir sarežģīta. Šajā aspektā, izņemot pāris desmitus 

īpašumu, nav iespējams tuvāk noteikt īpašumu sadalījumu starp pilsētas pilsoņiem. No 

arheoloģiskajiem pētījumiem zināms vien tas, ka pilsētas rietumdaļa lielā mērā bijusi vietējo 

iedzīvotāju apdzīvota174 un tur noritējusi pilsētas saimnieciski- amatnieciskā dzīve, kur 

darbojušies kurpnieki, kalēji u.c. amatnieki175. Ņemot vērā pilsētas strukturālo izveidojumu, 

iespējams, pilsētas austrumdaļas apbūve bija piesaistīta pilij un kalpoja kā dzīvesvieta pils 

																																																													
173 Buka, O., Volrāts, U. Pilsētbūvniecība. Rīga, 1987. 13.- 14. lpp. 
174 Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 157. lpp. 
175 Apala, Z. Pārskats par 2002. gada arheoloģiskajiem izrakumiem Cēsīs, Līvu laukumā, 1. sēj. Rīga, 
2003. 28. lpp. (Glabājas VKPAI PDCA) 
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personālam176, savukārt rietumdaļu veidoja 1221. gadā minētais177 vietējo iedzīvotāju 

ciems. 

Kas zināms par pilsētas apbūves struktūrām? Ir skaidrs, ka pilsētas lielāko daļu aizņēma 

dzīvojamie nami178. To, kādi tie izskatījās, pašlaik pateikt nav iespējams. Tāpat pilsētā 

pastāvēja arī tavernas, kur varēja dabūt uzturu, naktsmājas, barību zirgam179 un 

noliktavas180. Apskatīsim dažas pilsētas struktūras atsevišķi. 

Cēsu pilsētu viduslaikos apņēma mūris. Ņemot vērā iepriekš minēto, mūris pastāvējis 

vismaz 15. gs. Iespējams, tas celts 14. gs. taču par to ziņu nav. Ņemot vērā, ka mūra 

celtniecība bija salīdzinoši ilgs un dārgs process, tad jādomā, ka tas celts pamazām. Uz to 

norāda arī kāda 18. gs. liecība, kurā minēts, ka Cēsu pilsētas namnieki agrāk nav dzīvojuši 

pilsētā, bet gan ārpus tās181. Tāpat zināms, ka pilsētas rietumdaļā agrāk pastāvējusi vietējo 

iedzīvotāju kapsēta jeb Līvu kalns. Un šī vieta atradusies ārpus pilsētas182. Tātad viduslaikos 

pilsētas mūri nav apņēmuši visu 17. gs. plānā redzamo teritoriju. Tas nozīmē, ka daļa 

apdzīvotās vietas bija ietverta ar mūri, bet daļa- nebija. Un tas savukārt nozīmē, ka kaut kur 

šajā mūrī bija arī kādi vārti. Uz pilsētas mūru attīstību, iespējams, var norādīt minētajā plānā 

redzamo pilsētas nocietinājumu lauztās līnijas. Ja pilsētas mūri (Pielikums Nr. 9.) tika celti 

pamazām, tad tas noteikti bijis ļoti dārgs process, jo veco mūru nojaukšana un to pārvirzīšana 

tālāk no bijušās teritorijas bija laikietilpīgs process, kas prasīja lielus finanšu līdzekļus. 

Jādomā, pamatojoties uz salīdzinoši aktīvo tirdzniecību, pilsēta bija pārtikusi un to varēja 

atļauties. Kopumā šis mūru veidošanās process, kamēr nav veikti plašākas arheoloģiskās 

izpētes, paliek nezināms. Runājot par pilsētas nocietinājumiem, nav arī skaidrs, kad celti 

pilsētas torņi. Trīs torņu celtniecība Cēsīs minēta „Livonijas hronikā”183, taču nav skaidrs, vai 

torņi celti pilij vai pilsētai. Jau minētais 17. gs. plāns liecina, ka pilsētai vismaz 16. gs. bijuši 

septiņi torņi. Dažiem no tiem saglabājušies nosaukumi, piemēram, Sardzes184, Lējēju185, 

																																																													
176 Fjodorovs, D. Cēsu pils vēsturiskā izpēte, 2. sēj.: Arhīva materiāli. Rīga, 1961. 35. lpp. Inv. Nr. 
92018 III (Glabājas VKPAI PDCA) 
177 Heinrici Chronicon. Indriķa hronika. Tulkojis Ā. Feldhūna. Komentējis un priekšvārdu sarakstījis Ē. 
Mugurēvičs. Rīga, 1993. 272.- 273. lpp. 
178 LG, Bd. 2., Nr. 707., 1087. Švābe, A. Vidzemes saimniecības vēstures avoti 1336- 1551., Nr. 142. 
179 LUB, Abt.2., Bd.1., Nr. 217., 476.; LUB, Abt. 2., Bd. 2., Nr. 561. 
180 Švābe, A. Vidzemes saimniecības vēstures avoti 1336- 1551., Nr. 142. 
181 Caune, M. Cēsis Livonijas ordeņa laikā. Vēsturiskās topogrāfijas problēmas. Latvijas Vēstures 
institūta žurnāls, 1994, Nr. 2. 112. lpp. 
182 Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 157.- 160. lpp. Tāpat: Latvijas Valsts 
Vēstures arhīvs (LVVA), 220.f., 1. apr., 1.l., 105.-107.l. 
183 Rusovs, B. Livonijas Kronika . Tulkojis Ed. Veispals. Rīga, 1926. 45. lpp. 
184 Caune M. Viduslaiku naudas kaltuve Cēsīs. Druva, 1994, 9. jūlijs; Caune, M. Cēsis Livonijas ordeņa 
laikā. Vēsturiskās topogrāfijas problēmas. Latvijas Vēstures institūta žurnāls, 1994, Nr. 2. 111. lpp. 
185 Strods, H. Cēsis attīstītā un vēlā feodālisma laikā. Grām.: Cēsis senāk un tagad. Rīga, 1960. 28. 
lpp. 
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Moku186 tornis. Pilsētai bija arī četri vārti- Rīgas, Raunas, Katrīnas un Ūdens. Precīzākas ziņas 

par vārtu izskatu sniedz arheoloģiskie izrakumi Raunas vārtu vietā. Izpētes rezultāti liecina, 

ka tornis un līdz ar to vārti tādos apjomos izveidoti vēlāk nekā pilsētas aizsargmūris, kurā 

agrāk visticamāk bija izbūvēti mazāk nocietinātu vārtu apjomi. Izpētītais tornis un vārti bija 

celti no plienakmens, kas saistīts ar kaļķu javu. Caur torni pilsētā un no pilsētas veda Raunas 

iela, kas pilsētas iekšpusē pie torņa sasniedza vairāk kā sešu metru platumu. Pastāv iespēja, 

ka torņa priekšā atradusies vēl kāda celtne vai grāvis, pār kuru vedis tilts187. 

Kā minēts iepriekš, Cēsu pilsētā bija izvietota arī monētu kaltuve (monetaria). Pēc 17. 

gs. īpašumu sarakstiem un plāniem var konstatēt, ka tā Cēsu pilsētas rietumdaļā aizņēmusi 

veselu kvartālu188. Tāpat pilsētā pastāvēja arī skola189, kas atradās uz dienvidaustrumiem no 

baznīcas, kā arī bija atsevišķs nams Mazajai ģildei. Šī ēka atradās uz ziemeļrietumiem no 

tirgus laukuma, Katrīnas ielas kreisās puses apbūvē190. Savukārt par pilsētas rātsnama 

atrašanās vietu liecina vācbaltiešu novadpētnieka Johana Kristofa Broces (Johann Christoph 

Brotze, 1742.- 1823.) atstātie manuskripti ar zīmējumiem un rasējumiem. Tajos atzīmēts, ka 

1797. gadā no agrākā rātsnama saglabājies tikai tā neapbūvētais laukums191. Jāatzīst, ka 

neatbildēts jautājums joprojām paliek par minēto krievu tirgotāju preču būdu topogrāfiju. 

Var tikai pieņemt, ka tās, tāpat kā Rīgas pilsētā, atradušās Cēsu pilsētā pie Grieķu jeb 

Austrumu katoļu baznīcas. 

Pilsētu tradicionāla problēma ciešā plānojuma un līdz ar to vietas trūkuma dēļ 

viduslaikos un agrajos jaunajos laikos bija mirušo apglabāšana. Šis jautājums cieši saistījās ar 

ticību, jo kristieši mirušos apglabāja īpašā, savrupā, vienkopus esošā vietā ar domu, lai tos 

pēc nāves varētu vieglāk aprūpēt, ar to domājot aizlūgšanu par tiem. Turklāt viduslaikos 

cilvēks no kārtas teorētiski nešķīrās pat pēc nāves, jo pilsētas dižciltīgos pilsoņus apglabāja 

baznīcā vai tuvu pie tās, bet vienkāršos- kapsētas tālākajās vietās. Cēsu pilsētā bija viena 

kapsēta, bet tūlīt aiz mūriem, vēl divas. Pirmās apjomi īsti nav nosakāmi. 1582. gada revīzijā 

teikts, ka „kapsēta pie baznīcas ir plaša”192, kas neko nepasaka par tās konkrētiem apjomiem 

un topogrāfiju dabā. Kā noskaidrots nelielajos arheoloģiskās izpētes darbos, tā noteikti 

pastāvējusi uz austrumiem un dienvidaustrumiem no baznīcas. Pašlaik arheoloģisko 

																																																													
186 Švābe, A. Straumes un avoti, 1. d. Nebraska, 1962. 384. lpp. 
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arheologu un etnogrāfu 1988.- 1989. gada pētījumu rezultātiem. Rīga, 1990. 150.- 151. lpp. 
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laikā. Vēsturiskās topogrāfijas problēmas. Latvijas Vēstures institūta žurnāls, 1994, Nr. 2. 114.- 115. 
lpp. 
189 Caune, M. Cēsis Livonijas ordeņa laikā. Vēsturiskās topogrāfijas problēmas. Latvijas Vēstures 
institūta žurnāls, 1994, Nr. 2. 115.- 116. lpp. 
190 Turpat. 
191 Broce, J. K. Zīmējumi un apraksti, 4. sēj.: Latvijas mazās pilsētas un lauki. Rīga, 2007. 31. lpp. 
192 Fjodorovs, D. Cēsu pils vēsturiskā izpēte, 2. sēj.: Arhīva materiāli. Rīga, 1961. 12. lpp. Inv. Nr. 
92018 III (Glabājas VKPAI PDCA) 
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izrakumu rezultāti liecina, ka tajā apglabāti mirušie 16. gs. otrajā pusē, 17. un 18. 

gadsimtā193. Kapsētā mirušie apglabāti 2- 3 kārtās. Ar šo kapsētu vai agrākām apbedīšanas 

tradīcijām, iespējams, var saistīt apbedījumus, kas atrasti 19. gs. nogalē ceļot māju tagadējā 

Rīgas ielā 16. Tolaik zemes rakšanas darbos atklāti vairāki apbedījumi, kur mirušie apglabāti 

no viena koka grebtos zārkos194. Ņemot vēra iepriekš minēto, spriest par viduslaikos 

pastāvošās kapsētas lielumu ir visai grūti. Ārpus mūriem esošās kapsētas, šķiet, bijušas pie 

draudžu baznīcām. Pirmā no tām atradusies uz ziemeļaustrumiem no pilsētas mūriem. Par 

to liecina gan 1933. gadā zemes rakšanas darbu laikā atklātie apbedījumi195, par kuriem gan 

tuvāku ziņu nav, gan 1683. gada kartē atzīmētā baznīca196. Otrā aiz mūriem izvietotā kapsēta 

atradusies uz rietumiem no pilsētas mūriem. Par to savukārt parāda, pirmkārt, 1991. gadā 

būvniecības darbos atklātie apbedījumi. Kopumā tika atsegti pieci kapi, kas gan datējami 

tikai ar 17. un 18. gs.197 Par kapsēta šeit liecina arī baznīcu vizitāciju protokoli, kuros teikts, 

ka „latvieši tiek apglabāti 3 vietās: (1.) pie Katrīnas baznīcas, (2.) Liepā, (3.) Lenču muižā. Šīs 

ir priviliģētas kapelas”198. Treškārt par kapsētu šeit norāda 1683. gada karte, kur atzīmēta 

šeit pastāvošā Katrīnas baznīca199. Kā redzams, arī šajā gadījumā nav ziņu par kapsētu 

plašumu viduslaikos, taču jau iepriekš atzīmētais par baznīcām Cēsu pilsētā un tās apkārtnē 

rāda, ka tās pastāvējušas arī agrāk. 

Atsevišķs jautājums ir par Cēsu pilsētas ielām200. Parasti viduslaiku pilsētās ielu 

nosaukumiem bija tīri praktiska nozīme. Respektīvi, ielas nosaukumi varēja liecināt par 

galamērķi, kura virzienā iela veda. Tāpat ielas nosaukums varēja norādīt par iespējamajiem 

nodarbošanās veidiem, kuru darbnīcas atradās ielas malā. Iespējamas bija arī citas, praktiskas 

norādes. Mazajām ielām pilsētās parasti nosaukumi netika doti201. Trīs Cēsu pilsētas ielas 

kopumā minētas 15. un 16. gs. rakstītajos avotos. Raunas iela netieši minēta 1474. gadā, kad 

																																																													
193 Apala, Z. Arheoloģiskās uzraudzības darbi Cēsu vecpilsētā. Grām.: Arheologu pētījumi Latvijā 
2002. un 2003. gadā. Rīga, 2004. 57.- 58. lpp.; Zariņa, G. Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija. 7. g. 
t. pr. Kr.- 1800. g. Rīga, 2009. 103.- 104. lpp. 
194 Berkholce, E. Apcerējums par Cēsu būvniecības vēsturi. Rīga, 1952., 1953. 64. lpp. (Glabājas 
VKPAI PDCA) 
195 Konventa laukuma viduslaiku kapsētas lieta, Inv. Nr. 6708. (Glabājas VKPAI PDCA) 
196 Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 161. lpp. 
197 Vilka, A. Pārskats par arheoloģiskās uzraudzības darbiem Cēsīs Palasta ielas Nr. 22. nama 
pagalmā. Cēsis, 1992. 3.- 6. lpp. (Glabājas VKPAI PDCA) 
198 „Die letten würden an 3 örten begraben (1.) bey der Catharinen kirche, (2.) zu Lindenhoff, (3.) zu 
Lenzenhoff. Diese wären privilegirte capellen”. Vairāk: Bregžis, K. Baznīcu vizitāciju protokoli. 
Izraksti par jautājumu: Kristīgās ticības cīņa ar latvju tautas reliģiju. Rīga, 1931. 105. lpp. 
199 Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 161. lpp. 
200 Ar Cēsu pilsētas ielu vēsturi detalizētāk var iepazīties: Caune, M. Cēsu senās ielas un to 
nosaukumi. Druva, 1994, 30. augusts 
201 Caune M. Viduslaiku naudas kaltuve Cēsīs. Druva, 1994, 9. jūlijs; Caune, M. Cēsis Livonijas ordeņa 
laikā. Vēsturiskās topogrāfijas problēmas. Latvijas Vēstures institūta žurnāls, 1994, Nr. 2. 115.- 116. 
lpp. 
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avotos minēta apspriešanās vieta starp ordeņa un arhibīskapa pusēm202. Savukārt uz Rīgas 

ielu netieši norādīts 1526. gadā, kad minēti vārti, kas ved uz Rīgu (viam Rigensem)203, bet 

Katrīnas vārti, kas norāda uz ielas eksistēšanu, savukārt minēti 1537. gadā, kad tika kārtoti 

jau pieminētie jautājumi par dārzu pirkšanu to priekšā jeb mūra ārpusē pie Sv. Katrīnas 

vārtiem (vor sanct Katharinen porten)204. Tās, domājams, bijušas svarīgākās Cēsu pilsētas 

ielas. Par to liecina nosaukumi. Raunas iela caur Raunas vārtiem veda uz aptuveni 20 km 

attālo Raunas pili, kur ik pa laikam uzturējās Rīgas arhibīskaps, kā tas redzams izdotajos 

dokumentos205. Rīgas iela savukārt caur Rīgas vārtiem veda uz aptuveni 80 km attālo Rīgas 

pilsētu, kas, kā minēts, bija svarīgs tirdzniecības partneris. Savukārt Katrīnas iela caur 

Katrīnas vārtiem veda un netālo Sv. Katrīnas baznīcu. Ielu sākotnējā topogrāfija nav precīzi 

zināma. Ja par Rīgas un Raunas ielu var pieņemt, ka tās izveidotas sen pastāvošā 

tirdzniecības ceļa vietā, ko pilsēta ieslēdza ar mūri, tad par Katrīnas ielas izvietojumu nav 

viennozīmīgas atbildes. Iespējams, tās sākotnējais risinājums bijis citādāks un 1693. gada 

plānā atzīmēto konfigurāciju tā ieguvusi tikai pēc kārtējās mūra paplašināšanas206. 

Kopumā skatoties uz Cēsu pilsētas plānojumu, nevar nepamanīt 1693. gada plānā 

redzamās pilsētas rietumu un austrumu daļas atšķirības. Ja rietumdaļā vērojamas šauras, 

mazas, nedaudz līkumotas ieliņas, kas ir tipiska viduslaiku pilsētas plānojuma daļa, tad 

pilsētas austrumu daļā nekas tāds nav redzams. Tur ir visnotaļ nestrukturēti izkārtota 

apbūve ar pilsētas centrālo tirgus laukumu, kas minēts 16. gs. sākumā207 un kur izvietota 

galvenā pilsētas draudzes baznīca. Iespējams, šo salīdzinoši savrupo apbūvi var izskaidrot 

tas, ka šī pilsētas daļa kopējai pilsētas jurisdikcijai tika pakļauta tikai 17. gs. vidū208. Cēsu 

pilsētas apbūve bija salīdzinoši maza mēroga209 un ar nelielu stāvu skaitu210. Būves bija celtas 

gan no koka, gan akmens211. Salīdzinot ar Rietumeiropas viduslaiku pilsētām, šeit apbūvei 

raksturīgi nelieli būvapjomi. Kopumā un galvenajās līnijās Cēsu pilsēta tomēr bija 

viduslaikiem raksturīga mazpilsēta un tajā bija visi nepieciešamie tipiskas viduslaiku pilsētas 

rakstura lielumi: mūris, baznīca, rātsnams un tirgus laukums. 

																																																													
202 LG, Bd. 1., Nr. 503. 
203 LG, Bd. 2., Nr. 442. 
204 Turpat, Nr. 703. 
205 Viens no tādiem, piemēram, 1381. gada dokuments. Vairāk: LUB, Abt. 1., Bd. 3. Nr. 1178. 
206 Vairāk par iespējamajiem rekonstrukcijas mēģinājumiem: Zandberga, R. Cēsu pilsētas vēsturiskā 
centra pirmsprojekta izpēte, 2. d.: Cēsu arhitektoniski pilsētbūvnieciskās struktūras attīstības 
vēsture, 1. sēj. Rīga, 1979. 56. lpp. (Glabājas VKPAI PDCA) 
207 LUB, Abt.2., Bd.2., Nr. 243. 
208 Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 158. lpp. 
209 Cēsīs 16. gs. sākumā minēta kāda stūra māja pie pilsētas tirgus (orthus am Markte). LUB, Abt.2., 
Bd.2., Nr. 243. 
210 Zandberga, R. Cēsu pilsētas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpēte, 2. d.: Cēsu arhitektoniski 
pilsētbūvnieciskās struktūras attīstības vēsture, 1. sēj. Rīga, 1979. 113. lpp. (Glabājas VKPAI PDCA) 
211 Švābe, A. Vidzemes saimniecības vēstures avoti 1336- 1551., Nr. 142. 
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3.5. RELIĢISKĀ VIDE 
 

Viduslaiku cilvēku ikdienā būtiska loma bija kristīgai reliģijai. Kristietība noteica gan 

cilvēku ikdienas ritējumu, gan svētku dienas. Tāpat baznīcas kalendārā minētos svēto vārdus 

izmantoja, lai vārdu dotu jaundzimušajam. Kā minēts, Cēsu pilsētā vai tiešā tās tuvumā 

atradās sešas baznīcas. Lai arī sākotnējā veidā nav saglabājusies neviena no tām, tās sākotnēji 

veidoja pilsētas un tās tuvākās apkārtnes reliģiskās dzīves sakrālo telpu. 

Cēsu pilsētas galvenais dievnams bija Cēsu Sv. Jāņa baznīca (Pielikums Nr. 10.). Par to 

jau runāts pētījuma otrajā nodaļā. Jāatzīmē, ka baznīca vairākkārt pārbūvēta, kā arī cietusi 

teju desmit pilsētas ugunsgrēkos un bijusi izdemolēta212. Tā, piemēram, 1582. gada poļu 

Cēsu pils revīzijā minēts, ka „[...] Baznīca ievērojami cietusi, bet sevišķi jumts, tornis un vienā 

vietā velves [...]”213. Tālāk 1613. gadā minēts, ka baznīca ir sabrukuma stāvoklī, jo jumts no 

visām pusēm ir vaļā, velvju spraišļi214 pa pusei sabrukuši un tornis nodedzis. 1665. gadā 

teikts, ka baznīca izdegusi, bet 1691. gadā, ka atkal atrodas sabrukuma stāvoklī. 1703. gadā 

rakstīts, ka sabrucis pilārs215, bet 1724. gadā, ka baznīca vienkārši sliktā stāvoklī un nav droša. 

Savukārt pēc lielā 1748. gada ugunsgrēka baznīca ir izpostīta un nelietojama216. Šīs vēlāko 

laiku ziņas raksturo to, kāpēc nebūtu pamata runāt par baznīcas iekšējo autentiskumu, 

precīzām būvformām un kopējo izskatu. Visprecīzāk šeit būtu teikt, ka no viduslaikiem 

saglabājies tikai baznīcas ārējie mūri, dažas detaļas un tajā esošās kapa plāksnes. Par 

baznīcas plānojumu agrāk īsas ziņas sniedz jau pieminētā 1582. gada revīzija, kur minēts, ka 

„[...] pilsētā netālu no pils atrodas mūra baznīca ar velvēm, kurā ir divas kolonnu rindas. 

Baznīca varbūt ir tikpat liela vai mazāka kā Sv. Jēkaba baznīca Rīgā [...] Šajā baznīcā ir viens 

altāris. [...]”217. Tas ir pietiekoši, lai secinātu, ka viduslaikos Cēsu Sv. Jāņa baznīca bijusi trīs 

jomu218 celtne, kas Cēsu pilsētā novietota ziemeļaustrumu virzienā. Tāpat, šķiet, baznīca 

sākotnēji būvēta romānikas stilā un tai bijis romānikai raksturīgais taisnstūra veida tornis. 

Baznīcā minēts altāris, kas nozīmē, ka tai austrumu pusē bijusi romānikas baznīcām 

																																																													
212 Baznīca degusi Livonijas kara laikā, kā arī vēlāk 1640., 1665., 1667., 1671., 1676., 1677., 1686. 
1694., 1742., 1746. un 1748. gadā. Tāpat baznīcu postījuši gan krievu spēki, kas tajā turējuši zirgus, 
gan poļu karaspēks. Vairāk: Caune, M. Cēsu Sv. Jāņa baznīcas vēsturiskās izpētes materiāli, 1. sēj. 
Rīga, 1987. 35.- 48. lpp. (Glabājas VKPAI PDCA) 
213 Fjodorovs, D. Cēsu pils vēsturiskā izpēte, 2. sēj.: Arhīva materiāli. Rīga, 1961. 12. lpp. Inv. Nr. 
92018 III (Glabājas VKPAI PDCA) 
214 Garens akmens veidojums, ko lieto velvju balstam 
215 Masīvs pārsedzoša būvelementa balsts 
216 Caune, M. Cēsu Sv. Jāņa baznīcas vēsturiskās izpētes materiāli, 1. sēj. Rīga, 1987. 35.- 47. lpp. 
(Glabājas VKPAI PDCA) 
217 Fjodorovs, D. Cēsu pils vēsturiskā izpēte, 2. sēj.: Arhīva materiāli. Rīga, 1961. 12. lpp. Inv. Nr. 
92018 III (Glabājas VKPAI PDCA) 
218 Ar balsta elementu, piemēram, stabu vai kolonnu rindu atdalīta baznīcas telpas daļa. Visbiežāk 
baznīcās ir trīs jomi un vidējais no tiem ir platāks kā abi malējie  
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raksturīgā pusapaļā apsīda. Kā redzams, baznīca 16. gs. beigās salīdzināta ar Sv. Jēkaba 

baznīcu Rīgā, kas ir mazākā Rīgas baznīca. Ja var ticēt revīzijas veicējiem un to acu mēram, 

tad jāsecina, ka Sv. Jāņa baznīca 16. gs. beigās bijusi krietni vien mazāka nekā tagad. Kopumā 

par Sv. Jāna baznīcu zināms visai maz. Nav droši zināms ne tās celšanas gads, ne izskats. 

Tāpat dokumentos vairākkārt minēti kādas draudzes baznīcas Cēsīs garīdznieki. Jāpieņem, 

ka tie kalpoja tieši Sv.Jāņa baznīcā, jo tas bija vienīgais katoļu dievnams pilsētas teritorijā. 

1329. gadā pirmo reizi zināmajos rakstītajos avotos minēts baznīcas garīdznieks, kur vārds 

bija Mārtins no Sindato219. 1364. gadā minēts garīdznieks Frīdrihs Papendorps220. Savukārt 

1375. gadā minēts kāds Ulsena dēls, kas ir Cēsu draudzes baznīcas mācītājs221. Nedaudz 

vēlāk, 1369. gadā, minēts arī mācītājs Teoderihs no Hammes222. Nepilnus trīsdesmit gadus 

vēlāk, 1395. gadā, minēts šīs baznīcas cits garīdznieks, kura vārds bija Nikolo Hānens223. Vēl 

kāds mācītājs Johans Šnelle224 minēts 1537. gadā. Vēlāk, 1601. gada revīzijā minēts, ka 

mācītājs sprediķo abās valodās un rāte viņam par to maksā225. Jādomā, ka arī viduslaikos 

mācītāju finansēja pilsētas rāte. Savukārt kas attiecas uz valodu, tad pilsētas vidē noteicošā 

bija viduslejasvācu valoda, jo pilsētas pilsoņi, kā minēts, galvenokārt bija vācu izcelsmes. Taču 

ņemot vērā to, ka tirgotāji iesaistījās arī iekšējā tirdzniecībā, tad bija primitīvā līmenī jāprot 

vietējā valoda vai tika izmantoti tulki. 

Cita dievnama- Sv. Katrīnas baznīcas- atlikušie mūri apbūvēti, izveidojot Cēsu Kristus 

Apskaidrošanas pareizticīgo baznīcu226 (Pielikums Nr. 11.). Par Sv. Katrīnas baznīcu zināms 

maz. Visbiežāk Rietumeiropā Sv. Katrīna tika izvēlēta par patronesi draudzes baznīcām, kas 

nereti atradās ceļu krustcelēs vai tirgus vietās227. Balstoties uz analoģiju un tās novietojumu 

ārpus pilsētas mūriem, var apgalvot, ka Sv. Katrīnas baznīca pie Cēsu pilsētas bijusi draudzes 

																																																													
219 “Martino de Sindato, rectori parochiali ecclesiae in Wenda, Rigensis diocesis”. Šīs personas 
pavārds “Sindato” nav izskaidrojams. Parasti šajā laikā pavārdi apzīmēja vietu. Ir līdzība ar latīņu 
valodas vārdu “sindaco”, kas apzīmē pilsētas birģermeistaru. In: LUB, Abt. 1., Bd. 6., Nr. 867.(e) 
220 “[..] unsere sunderliken leven her Vrederike Papendorpe, ickswanne kerckheren to Wenden [..]”. 
LUB, Abt. 1., Bd. 3. Nr. 1003.(a) 
221 “Idem dilecto filio Ulsen, rectori parrochialis ecclesiae in Wenden, Terbatensis diocesis”. In: LUB, 
Abt. 1., Bd. 6., Nr. 1302.(c) 
222 „[...] Tarbatensis ecclesiarum canonicis, ac Thideriko de Hamme in Wenden [...]”. In: LUB, Abt. 1., 
Bd. 2., Nr. 991.-993.; Nav droši zināms, bet, iespējams, šis garīdznieks nāk no mūsdienu Vācijas 
teritorijā (Vestfālenes apgabalā) atrodošās Hammas pilsētas. 
223 „[...] presentibus discretis viris, dominis Nicolao Hanen, rectoris parochialis ecclesie in Wenden 
[...]”. In: LG, Bd. 1., Nr. 129. Tāpat šis garīdznieks minēts 1393. gadā: “Nicolao Hanen, plebano in 
opido Wenden”. In: LUB, Abt. 1., Bd. 3., Nr. 1345. Šis pats garīdznieks minēts arī 1423. gadā: 
“praeterquam dominum Nicolaum Hanen, plebanum in Wenden”. In: LUB, Abt. 1., Bd. 5., Nr. 2705. 
224 „[...] Johan Schnelle, kerckherrn tho Wenden [...]” Vairāk: LG, Bd. 2., Nr. 703. 
225 „[...] Der pastor predigett beyde sprachen worfur der rath ihme seine besoldung gibt [...]” 
Vairāk: Švābe, A. Die älteste schwedische Landrevision Livlands (1601). Grām.: Latvijas Ūniversitātes 
raksti. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija, 2. sēj. Rīga, 1932./ 1933. 505. lpp. 
226 Zandberga, R. Cēsu pilsētas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpēte, 2. d.: Cēsu arhitektoniski 
pilsētbūvnieciskās struktūras attīstības vēsture, 1. sēj. Rīga, 1979. 87. lpp. (Glabājas VKPAI PDCA) 
227 Schmieder, F. Die mittelalterliche Stadt. Darmstadt, 2005. S. 46. 
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baznīca. Tās izskatu raksturot ir ļoti grūti, nezinot ne tās sākotnējo veidu un formu, ne 

iespējamās pārbūves. Nav zināms arī tās celšanas gads, taču Cēsu Sv. Jāņa baznīcā, kā minēts, 

glabājas šīs baznīcas garīdznieka kapa plāksne no 1470. gada. Tas nozīmē, ka baznīca 15. gs. 

pastāvējusi. 

Savukārt krievu pareizticīgās baznīcas daļu, kas, kā liecina 18. gs. rakstītās liecības228, 

vēl bija saglabājusies pilsētas kultūrslānī, iespējams, pavisam vai daļēji iznīcināja 1994. gada 

nelikumīgie būvniecības darbi229. Vienīgās ziņas par to ir no 1693. gada pilsētas plāna 

(Pielikums Nr. 12.)230, kur tā atzīmēta kā maza taisnstūra formās risināta celtne, kurai 

austrumos atrodas pusaploces apsīda231. Savukārt pēc rakstītajiem avotiem var spriest, ka 

baznīca vairs nav lietota 16. gs. otrajā pusē, jo 1558. gadā tās teritorijā atradusies koka 

māja232. 

No Sv. Jura (Sv. Georga) un Sv. Antonija baznīcām nekas vairs nav saglabājies. Svētais 

Antonijs no Padujas 13. gs. bijis Franciskāņu mūku ordeņa mūks, līdz ar to bijis šī ordeņa 

svētais. Līdz ar to, iespējams, šo baznīcu veidojuši Franciskāņu ordeņa brāļi, kuri darbojušies 

arī Rīgā. Šīs baznīcas atrašanās vieta parādīta 1688. gada kartē233 (Pielikums Nr. 13.). Tā 

atradās netālu no Raunas vārtiem. Pašlaik aptuveni tajā vietā atrodas Vidzemes tiesu 

apgabala ēka. Iespējams, tieši šīs baznīcas kapsētā bija apbedītas to cilvēku mirstīgās 

atliekas, kas tika atraktas 1933. gada ūdensvada būvniecības darbos234. Savukārt Svētais 

Juris bijis viens no pazīstamākajiem svētajiem viduslaiku sabiedrībā un kalpojis par aizstāvi 

gan tiem, kas karo, gan tiem, kas strādā. Tāpat bijis viens no Rīgas melngalvju svētajiem, kas, 

iespējams, var norādīt šīs baznīcas saistību ar Cēsu pils melngalvjiem, kas, kā minēts, kalpoja 

pilī. Par Sv. Jura baznīcu no 1432. gada 14. janvāra ir neliels ieraksts Vatikāna arhīvā. Tur 

teikts, ka Sv. Jura baznīca atrodas „ārpus Cēsu pilsētiņas mūriem”. Turpat minēts arī tās 

vikārs Johans Zomers (Johann Somer)235. Šī baznīca jau minētajā kartē atzīmēta netālu no 

pilsētas. Tā atradusies ceļa, kas veda uz Rīgu, labajā pusē. Savukārt no agrākās pils kapelas, 

kas ir viena no senākajām Cēsu mūra pils daļām, saglabājusies tikai viena neliela daļa. 

																																																													
228 M. Cēsis Livonijas ordeņa laikā. Vēsturiskās topogrāfijas problēmas. Latvijas Vēstures institūta 
žurnāls, 1994, Nr. 2. 114. lpp. 
229 Cēsu senpilsētas lieta, Inv. Nr. 46685- I (Glabājas VKPAI PDC) 
230 Plāns ievietots: Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo 
vadis, Cēsis? Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 157. lpp. 
231 Baznīcas vidējā joma vai altāra noslēgums pusapaļa vai daudzstūra formā, kas izvirzīts uz āru. 
232 Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 158. lpp. 
233 Zandberga, R. Cēsu pilsētas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpēte, 2. d., 2. sēj., 1. pussēj. Rīga, 
1979. 
234 Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis Konventa laukuma viduslaiku kapsēta (Nr. 396.) 
(Glabājas VKPAI PDC) 
235 „extra muros opidi Wenden”. Hildebrand, H. Livonica, vornämlich aus dem 13. Jahrhundert, im 
Vatikanischen Archiv. Riga, 1887. S. 71. 
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Kā redzams, Cēsu pilsētā atradās divas baznīcas, pilī viena kapela, bet tiešā pilsētas 

tuvumā vēl trīs baznīcas. Salīdzinoši Tallinā bija septiņas baznīcas un divi klosteri, Rīgā- sešas 

baznīcas un trīs klosteri, savukārt Tartu- četras baznīcas236. Tāpat, piemēram, Koknesē bija 

trīs, Limbažos un Salaspilī- divas baznīcas.  

Pilsētas reliģiskās dzīves neatņemama sastāvdaļa neapšaubāmi bija pilsētas svētais 

patrons, par ko attiecībā uz Cēsu pilsētu nav saglabājušās konkrētas ziņas, taču literatūrā237 

ir sastopami apgalvojumi, ka tā varēja būt Svētā Katrīna no Aleksandrijas238, kas attēlota 

ordeņa Cēsu mūra pils komtura zīmogos. Tie saglabājušies no 1271., 1306. un 1349. gada 

(Pielikums Nr. 14.)239. Apgalvojums nav balstīts uz rakstītajiem vēstures avotiem, turklāt tie 

rāda, ka Sv. Katrīna bijusi, iespējams, Cēsu mūra pils un komtura amata patronese. Šo 

viedokli pamato tas, ka zīmogs bija sava veida inventārs, ko deva katram fogtam vai 

komturam stājoties amatā. Tātad zīmogs un līdz ar to svētais aizbildnis bija piesaistīts gan 

vietai, gan veicamajiem pienākumiem. Kad amats tādu vai citādu apstākļu dēļ tika atstāts, 

zīmogu nodeva nākamajam amata veicējam. Tas tā notika, līdz kādi apstākļi (pazušana, 

nodilums) spieda mainīt zīmogu. Tikai 15. gs. beigās parādījās iespēja amatam paralēli lietot 

arī privāto zīmogu240. Kopumā tomēr pastāv vairāki apstākļi, kas nosaka, ka Cēsu pilsētas 

aizbildne tomēr nevarēja būt Sv. Katrīna. Pirmkārt, Cēsu pilsētas draudzes galvenās baznīcas 

patrons, šķiet, bija Sv. Jānis Kristītājs. Lai arī pilsētas un baznīcas svētie varēja atšķirties, tad 

tomēr, piemēram, Kuldīgā gan pilsētas, gan baznīcas svētā patronese bija tieši Sv. Katrīna. 

Otrkārt, Cēsu lauku draudzes baznīca bija veltīta Sv. Katrīnai, kas būtu neparasti, ja arī 

pilsētas patronese būtu bijusi Sv. Katrīna. Treškārt, ja Sv. Katrīna būtu bijusi Cēsu pilsētas 

																																																													
236 Tuvāk par baznīcu skaitu katrā pilsētā skatīt: Pärn, A. Die Lage der Stadtarchäologie in Estland: 
Der Stand der Forschungen und die bisherigen Ergebnisse. In: Lübecker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanseraum: Stand, Aufgaben und Perspektiven. Lübeck, 1997. P. 333.; Caune, 
A., Ose, I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas 12. gs. beigas- 16. gs. sākums. Rīga, 2010. 248.- 345. 
lpp.; Wienberg, J. Churches and Centrality: Basilicas and Hall- Churches in Medieval Scandinavia and 
Livonia. In: Lubeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural 
Encounters and Urbanization 1100-1400 AD. Riga, 2001. P. 291- 299.; Mäesalu, A. Über den Stand 
der archäologischen Forschungsarbeit in Dorpat (Tartu). In: Lübecker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanseraum: Stand, Aufgaben und Perspektiven. Lübeck, 1997. P. 344. 
237 Caune, A., Ose, I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas 12. gs. beigas- 16. gs. sākums. Rīga, 2010. 
126. lpp.; Polis, J. (red.) Cēsu hronika. Cēsis, 2006. 23. lpp. 
238 Sv. Katrīna kristīgajā ticībā ir viena no 14 svētajiem palīgiem. Vecākā leģenda par viņu 
saglabājusies no 11. gs. Tā vēsta, ka Katrīna dzimusi aristokrātu ģimenē. Viņa bijusi skaista un 
izglītota. Sapnī redzējusi ainu, kad kļūst par Jēzus Kristus līgavu un viņu kristī kāds vīrs no tuksneša. 
Pēc sapņa par savu pārliecību mēģinājusi pārliecināt arī valdnieku, kā dēl ielaidusies diskusijā ar 
vairākiem desmitiem filozofu, kuri pēc diskusijas kļuvuši par pārliecinātiem kristiešiem. Par savu 
pārliecību viņai piesprieda nāvi uz moku rata. Mocības nav izdevušās, jo rats salūzis, tāpēc 
nāvessods izpildīts, nocērtot galvu. Bijusi patronese Svētās Romas impērijas valdniekam Kārlim IV. 
Katrīnas diena latīņu kristietībā ir 25. novembris. Viņas attēlošanas atribūtika- salauzts rats, zobens, 
jērs un krusts. Atribūtu izkārtojums nav noteikts. 
239 Sachssendahl, J. (Hrsg.) Est- und Livändische Brieflade, Bd. 4.: Siegel und Münzen der weltlichen 
und geistlichen Gebietiger über Liv-, Est- und Curland bis zum Jahre 1561 nebst Siegeln 
einheimischer Geschlechter. Reval, 1887. S. 75. 
240 Turpat.S.  48- 51. 
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patronese, tai tādā gadījumā bija jābūt ietvertai pilsētas zīmogā vai jebkādā pilsētu 

raksturojošā elementā. Pamatojoties uz šiem apstākļiem, var teikt, ka, lai arī konkrētās vietas 

ordeņa virsvara teorētiski varēja dot pilsētai savu svēto, tas tomēr šajā gadījumā nav noticis. 

Drīzāk var pieņemt, ka ordeņa svētais pārņemts lauku draudzes baznīcai. Kopumā avotu 

trūkuma dēļ viennozīmīgi nav iespējams atbildēt uz jautājumiem par Cēsu pilsētas zīmogu 

un patronu. 

Reliģiskās telpas neatņemama sastāvdaļa bija baznīcā izvietotās lūgšanas vietas- 

vikārijas241. Tās parasti izveidoja un uzturēja pasūtītājs, kas varēja būt kāda kopiena, ģimene 

vai atsevišķa persona. Tas prasīja līdzekļus, līdz ar to vikārijas izveidošanu parasti varēja 

atļauties tikai lielākas kopienas, bagātākās dzimtas vai turīgi pilsētas pilsoņi. Cēsu pilsētas 

baznīcā minētas divas vikārijas. 1502. gadā minēta Svētā Toma vikārija un tās vikārs jeb 

palīgpriesteris Pēteris Valrāvens242, bet 1546. gadā pieminēta arī Sv. Nikolaja vikārija un tās 

izveidotājs, rātes birģermeistars Johans Frīlinkhusens243. Pirmajā gadījumā vikārijas 

izveidotājs bija Vācu ordeņa brālis Johans Ose van Valhausens244. Tas nozīmē, ka Sv. Toms245 

bijis paša ordeņa brāļa patrons vai ordeņa brālis šo vikāriju izveidojis visu ordeņa brāļu, kas 

uzturējās ordeņa Cēsu mūra pilī, interesēs. Savukārt par Sv. Nikolaja vikāriju teikts, ka to 

izveidojis minētais birģermeistars un to nodevis rātes aizgādībā, kas nozīmē, ka tā tika 

apgādāta par rātei pieejamajiem līdzekļiem. Turklāt šajā gadījumā vikārijai agrāk bijuši 

piesaistīti divas zemes vienības pilsētā, kas, domājams, izmantotas tās uzturēšanai. Turklāt 

Cēsu rāte lūdza Livonijas mestram īpašumus atstāt to īpašnieku rīcībā. Vikārijas pastāvēja 

jebkurā baznīcā, arī Cēsu pils kapelā. Tāda, kas veltīta Sv. Jaunavai Marijai, minēta 16. gs. 

sākumā246. Turklāt 16. gs. sākumā kāds priesteris, kas kalpo mestram, saņēma no Romas 

																																																													
241 Vikārija- nodibinājums, kas parasti bija domāts kādas personas pieminēšanai. Vikārija viduslaikos 
bija kaut kas līdzīgs tam, kas mūsdienās ir fonds. Parasti vikārijas bija veltītas kādam baznīcas 
svētajam, līdz ar to tās ieguva noteiktāku formu, jo parasti šim svētajam dibinātājs bija veltījis altāri 
baznīcā. Vikārijas darbība bija vienkārša. Konkrētās personas jeb dibinātāja interesēs bija viņa 
pieminēšana, kurai viduslaikos bija būtiska nozīme. Līdz ar to persona, dibinot vikāriju, paredzēja tai 
noteiktu summu, kas bija izmantojama vikāra (palīgpriesteris) algošanai, kas noturēja lūgšanas par 
dibinātāja dvēseli, kā arī vikārijas vajadzīgo priekšmetu (piemēram, sveču) iegādei. Taču pastāvēja 
iespēja šo naudas summu, ko dibinātājs vikārijai bija novēlējis, daļēji laist saimnieciskajā apgrozībā, 
piemēram, kādam aizdot uz nomas nosacījumiem. Tā rezultātā summa palielinājās un aizlūgumus 
par aizgājēju varēja noturēt ilgāk. Protams, šajā procesā pastāvēja arī savi riski, piemēram, tas, ka 
nauda varēja netikt atdota laicīgi, kas sagādāja problēmas šī dibinājuma tālākā uzturēšanā. 
242 „[...] der vicarie s. Thome bynnen Wenden in der perlekerke in der norderside belegen [...] Her 
Peter Walraven, prester, viccarn [...]”. Vairāk: LUB, Abt. 2., Bd. 2., Nr. 243. 
243 „[...] vicarie, genomet Nicolai, vann etwan disser stadt burgermeister, zeligen herrn Johan 
Frilinckhuisen gestifftet [...]”. Vairāk: Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. 
Rīga, 1941. Nr. 188. 
244 Johann Osse van Walhusen. Iespējams nācis no Valhausenas (Walhausen) apdzīvotās vietas 
Vācijas rietumdaļā, pašlaik ietilpstošas Reinzemes- Pfalces teritorijā. 
245 Šeit nav iespējams noteikt, kurš no Svētajiem Tomiem šeit domāts. Katoļu baznīcā bija trīs svētie 
ar šādu vārdu. Viens no tiem bija pazīstamais Sv. Akvīnas Toms. Vēl Sv. Toms no Kenterberijas, kā arī 
apustulis Sv. Toms. 
246 LUB, Abt.2., Bd.2., Nr. 244. 
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atļauju dibināt vikāriju247. Ņemot vērā, ka šajā laikā mestrs uzturējās Cēsīs, jādomā, ka vikārija 

arī dibināta Cēsu pilī. 

Viduslaiku baznīcā varēja būt arī vairākas reliģiska rakstura brālības. Tāda, piemēram, 

Cēsīs bija Kalandas brālība248, kuras biedrs (calandeshern) bija jau pieminētais vikārs Pēteris 

Valrāvens249. Acīmredzot, palīgpriesteris mazpilsētas baznīcā pildīja vairākas funkcijas. 

Būtiski vēlreiz atzīmēt, ka Sv. Jāņa baznīcā 15. un 16. gs. tika apglabāti vairāki Vācu 

ordeņa Livonijas atzara mestri, kas, jādomā, norāda uz augstu gan baznīcas, gan pilsētas 

statusu. 

Cēsu pilsētā, gluži kā visā Livonijā, 16. gs. sākums iezīmējās kā reformācijas laiks. 

„Livonijas kronikā” minēts, ka „1522. gadā sāka spīdēt evaņģēlija gaisma Livonijas pilsētās 

[...]”250. Tā kā Cēsis, domājams, nebija izņēmums starp citām Livonijas pilsētām, tad arī šeit 

izplatījās luterticība. Par to liecina arī luterāņu sprediķotāja un mācītāja Bernharda 

Brigemana (Bernhard Brugemann) darbība251, kurš sprediķojis Cēsu pilsētas monētu 

kaltuvē252, kā arī Katrīnas baznīcā253. Par reformācijas ideju izplatību un popularitāti arī 

ordeņa Cēsu mūra pilī liecina tur atrastie krāsns podiņi ar Mārtiņa Lutera (Martin Luther, 

1483.- 1546.) attēlu254. Taču tas noteikti neliecina, ka Vācu ordeņa Livonijas atzara brāļi bija 

pieņēmuši Lutera mācību. Jādomā, ka šie podiņi norāda uz simpatizēšanu tai un sava laika 

stilistisko iezīmi. Jāpiezīmē, ka V. fon Pletenbergs pats nepārgāja luterticībā, bet atļāva to 

tikai sludināt. Tāpēc var uzskatīt, ka arī pārējie ordeņa brāļi rīkojās kā Livonijas mestrs. Tas, 

vai Cēsīs norisinājās ārējās reformācijas izpausmes, piemēram, baznīcu postīšana, nav 

zināms, taču jādomā, ka reformācijas gaita šeit norisinājusies mierīgāk, jo Cēsu pilsēta 

atšķirībā no Rīgas atradās tiešā ordeņa kontrolē. 

 

 

																																																													
247 LG, Bd. 2., Nr. 253. 
248 Kalandas brālība (Fratres Calendarii)- brālība viduslaikos, kas apvienoja gan priesterus, gan lajus. 
Brālībā bija 6- 12 klerikāļi un vēl laji. Īpaši izplatīta centrālajos un ziemeļu Vācijas zemju reģionos. 
Brālība īpaši uzsvēra labdarību un aizlūgšanu par mirušajiem. Brālības sanāksmes notika pirmajā 
mēneša dienā, kuru, atbilstoši romiešu tradīcijai, sauca par kalandu (kalandae). Tāpēc arī brālība 
dēvēta šādi. Brālība bija atvērta gan klerikāļiem, gan lajiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Kalandas 
brālībai, kā visām viduslaiku brālībām, bija savi statūti, kas regulēja kopienas darbību, sanākšanas 
principus, līdzekļu sadali labdarībai u.t.t. Brālība par saviem galvenajiem uzdevumiem uzskatīja 
reliģiskās dzīves un kristīgās disciplīnas veicināšanu. Brālībai arī bija atsevišķs altāris baznīcā, kuras 
draudzē tā darbojās. 
249 LUB, Abt.2., Bd.2., Nr. 243. 
250 Rusovs, B. Livonijas Kronika . Tulkojis Ed. Veispals. Rīga, 1926. 48. lpp. 
251 Arbusow, L. Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland. Leipzig, Riga, 1919. S. 466. 
252 Caune M. Viduslaiku naudas kaltuve Cēsīs. Druva, 1994, 9. jūlijs 
253 Heine, W. Die ehemalige St. Katkarinenkirche zu Wenden. Rigasche Stadtblätter, 1893, Nr. 11. 
(84.) S. 85. 
254 Apala, Z. Arheoloģiskie izrakumi Cēsu viduslaiku pilī. Grām.: Zinātniskās atskaites sesijas materiāli 
par arheologu 1992. un 1993. gada pētījumu rezultātiem. Rīga, 1994. 8. lpp. 
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4. CĒSU PILSĒTAS NOZĪME LIVONIJĀ UN DALĪBA HANZĀ255 

 

Mazpilsētas viduslaikos attiecībā pret laukiem bija vide, kur dzīve noritēja citādāk. Turklāt 

atšķīrās arī ainava. Jau tika minēts, ka mazpilsētas nebija neatkarīgas. To dzīvi lielā mērā 

noteica konkrētās mazpilsētas senjors, dodot gan pilsētai brīvības un privilēģijas, gan 

pastarpināti piedaloties to pārvaldē. Saimniecība, šķiet, bija vienīgais aspekts, kurā 

mazpilsētas rātes personā varēja būt nedaudz neatkarīgākas, jo tā, atšķirībā no pilsētai 

svarīgajiem tiesiskiem jautājumiem, bija joma, kurā pilsētas pilsoņi izteica savu nostāju. Taču 

mazpilsētu nostāja atkal nebija lielums, ar kuru daudz rēķinājās lielās pilsētas kopējās pilsētu 

sanāksmēs. Lai kā, arī mazpilsētās uzturējās tirgotāji vai to partneri, kas nodarbojās ar 

tāltirdzniecību. Un šis aspekts mazpilsētu piesaistīja Hanzai. 

 

4.1. KAS IR HANZA 
 

Lai saprastu, kas noteica kādas pilsētas piederību Hanzai, ir būtiski noskaidrot to, kas ir 

Hanza. Literatūrā ir nostabilizējies viedoklis, ka Hanza ir pilsētu savienība. Taču uztvert Hanzu 

šādi nozīmētu domāt neprecīzi, jo nesenāko pētījumu secinājumi pārliecinoši rāda pretējo. 

Hanza nebija vis pilsētu savienība, kā tas lasāms lielākajā daļā literatūras, bet gan tirgotāju 

kopums256, kuru vienoja valoda un tiesības. Un šie tirgotāji nāca no konkrētām pilsētām, 

turklāt bieži veidoja šo pilsētu pašpārvaldi, līdz ar to tas bija arī pilsētu kopums. Šim 

kopumam nebija tādas tipiskas organizācijas pazīmes kā kopīga pārvalde vai kopīgu un 

noteiktu finanšu resursu. Tāpēc apzīmējums “gemeinen Steden vnde gemeinen kopmann” 

jeb “kopīgās pilsētas un kopējie tirgotāji” norāda uz kādu brīvi pastāvošu kopumu nevis kādu 

strukturētu savienību. Vislabāk to, kas ir Hanza, paskaidros paši laikabiedri. Proti, 1468. gada 

vasarā Dānijas karalistes kuģi bija uzbrukuši Anglijas karalistes kuģiem. Anglijas karalis 

Edvards IV (1442- 1483) šajā notikumā kādu nezināmu iemeslu dēļ vainoja Hanzu, tāpēc 

apcietināja Londonā Hanzai piederošos tirgotājus un konfiscēja to preces. Karalis šo rīcību 

pamatoja ar viduslaiku civiltiesībās esošajām normām, kas bija radītas uz romiešu tiesību 

bāzes. Viņš rakstīja Lībekas rātei ar lūgumu paskaidrot, vai vācu Hanza (Hanza Theutonica) ir 

sabiedrība (societas), kompānija (collegium) vai korporācija (corpus, universitas). Vēstulē tika 

norādīts, ka Hanzu acīmredzot veido pilsētu un ciemu savienība, kas rīkojas kopīgi un līdz ar 

to katrai pilsētai ir individuāla atbildība par kopīgiem nodarījumiem. Kā redzams, Anglijas 

																																																													
255 Šī nodaļa veidota uz 2016. gada novembrī Valmieras zinātniskajā konferencē “Jauno vēsturnieku 
zinātniskie lasījumi” nolasītā referāta “Viena no daudzām: Valmieras mazpilsēta Hanzā” un 2017. 
gadā publicējamā zinātniskā raksta “Mazpilsētu dalība Hanzā: Valmieras piemērs” bāzes. Paustās 
atziņas attiecināmas uz visām Livonijas mazpilsētām, kas atrodas tagadējās Vidzemes teritorijā. 
256 Hamels- Kīzovs, R. Hanza. Rīga: LU žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2003. 15., 29., 44. lpp. 
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karalim nebija izprotama Hanzas būtība, taču jau 1469. gadā viņš saņēma atbildes vēstuli no 

Lībekas rātes vecākā sekretāra jeb sindika, kurā bija paskaidrots sekojošais: Vācu Hanza nav 

ne sabiedrība, ne kompānija, ne arī korporācija. Hanzai nav ne kopīgu noguldījumu, ne 

uzkrājumu, ne kādas atbildīgās amatpersonas, ne pārvaldes. Hanza ir vairāku lielu un mazu 

pilsētu brīva kopīgā pastāvēšana, kuras ietvaros pilsētas var droši un izdevīgi realizēt savas 

personīgās tirdzniecības intereses257. Redzams, ka Hanzai nebija pastāvīgas struktūras un 

kopīgu, organizācijai raksturīgu lielumu. Hanzu veidoja konkrētā telpā pastāvošu pilsētu 

kopējās intereses, kas tika realizētas pa tirdzniecības ceļiem. Tātad piederību šai telpai 

noteica gan konkrētas pilsētas tirgotāju aktivitātes tirdzniecībā, gan pilsētu dalība konkrēto 

interešu formulēšanā un aizstāvībā, kas notika t.s pilsētu dienās (Städtetage). Tās bija 

sanāksmes, kas starptautiski lielākoties norisinājās Lībekā. Taču pilsētām parasti bija arī savas 

reģionālās sanāksmes, kuras Livonijas gadījumā sasauca lielākoties Valmierā. Paskatīsimies, 

kas Cēsu mazpilsētu piesaistīja Hanzas telpai un kāda bija Cēsu nozīme Hanzas tirdzniecības 

sistēmā. 

 

4.2. TIRGOTĀJI NO CĒSĪM 
 

Cēsu pilsētas atrašanās Rīgas- Tērbatas ceļa posmā (Pielikums Nr. 15.) bija izdevīgs 

priekšnoteikums apdzīvotās vietas attīstībai. Iespējams, tāpēc 13. gs. beigās Rīgas pilsētā 

reģistrētajos darījumos aizvien vairāk iesaistījās tirgotāji no Cēsīm (de Wenda). Kopumā ir 

zināmas 36 šādas personas258. Viņi naudu gan aizņēmās, gan aizdeva citām personām. 

Piemēram, 1286. gadā kāds Johaness no Zverinas259 aizdeva Helmikam no Cēsīm 9 mārkas, 

kuras nodrošina ar Hartvika naudu fogtam un tā paša Helmika māju, kā arī visu tur atrodošo, 

tāpat ar Hartvika un Johanesa abpusēju solījumu pie vara kalēja260. Tāpat 1296. gadā kāds 

Aspelāns aizdod savam tirdzniecības partnerim Cēsīs 50 mārkas261. Tad 1292. gadā kādi 

tirgotāji Johans, Ivans un Pēteris aizdeva kādas personu apvienības jeb koprokas (communi 

manu) biedram Ludolfam no Cēsīm 5 mārkas262. Koprokas apvienība bija pēc brīva prāta 

pastāvoša apvienība, kas viduslaikos bija tipisks tirgošanās veids. Tajā vairāki tirgotāji 

apvienojās, jo tiem bija vienas intereses, taču šai apvienībai parasti nebija ne vienotu 

																																																													
257 Bracker, J.(Hg.) Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos, 4. Aufl. Lübeck: Verlag Schmidt-
Römhild, 2006. S. 15.-20. 
258 Piemēram: Das Rigische Schuldbuch, Nr. 45., 255., 471., 699., 777., 894., 1069., 1173., 1200., 
1499., 1562., 1866. 
259 Zverin. Vietvārds visticamāk attiecas uz Šverīnes pilsētu mūsdienu Vācijas teritorijā 
(Meklenburgas- Priekšpomerānijas apgabalā, aptuveni 70 km attālumā no Lībekas un 30 km 
attālumā no Vismāras). Jāatzīmē, ka Novgorodā pastāv Zverinas klosteris. 
260 Das Rigische Schuldbuch, Nr. 471. 
261 Turpat, Nr. 64. 
262 Turpat, Nr. 699. 
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noteikumu, ne pārstāvniecības. Proti, te ir domāti jau minētie kopējie tirgotāji, kas darbojās 

Hanzas telpā. Tātad Ludolfs bija viens no tirgotājiem, kas veidoja Hanzas sistēmu, turklāt 

tirdzniecības darījumos minēts 10 reizes. 

Cēsu tirgotāju kontakti rāda, ka Rīgā satikās dažādi Livonijas tirgotāji ar tirgotājiem, kas 

nodarbojās ar tāltirdzniecību vācu valodā runājošajās zemēs. Mēs daļā gadījumu zinām, ka 

tirgotāju starpā pastāvēja radnieciskas saites, kas viduslaiku tirdzniecībai nebija nekas 

neparasts. Tāpat finanšu darījumi apliecina, ka jau minētais Cēsu tirgotājs Ludolfs bija kādas 

lielākas tāltirgotāju dzimtas no Beverenes (Beveren)263 pilsētas sadarbības partneri264. Tāpat 

Cēsu pilsētā savus tirdzniecības darījumus veica tāltirgotāju Zeimes (Seyme) dzimtas 

tirdzniecības kompanjoni265. 

Konkrētas personas Cēsu apdzīvoto vietu piesaistīja Hanzas tirdzniecības sistēmai. 

Mums ir zināmi visai daudz tirgotāju vārdi, kas liecina, ka 13. gs. beigās Livonijā norisinājās 

aktīva tirdznieciskā dzīve, kurā darbojās tāltirgotāji, tirgotāji no mazajām pilsētām un 

apdzīvotajām vietām bez pilsētas tiesībām, kā arī tirgotāji no Krievzemes. Taču šis bija viens 

no tirdzniecības tīkliem. Citādāka sadarbība pastāvēja starp kopienām ar noteiktu juridisko 

statusu. Vienkāršāk sakot- starp pilsētām. 

 

4.3. CĒSU PILSĒTA: DAĻA NO HANZAS SISTĒMAS 
 

Lai gan Hanzai nebija organizācijai raksturīgo iezīmju, tomēr Hanzas telpā kopēju 

jautājumu risināšanai pastāvēja konkrēti instrumenti, piemēram, jau pieminētās pilsētu 

sanāksmes. Šis instruments reģionālā līmenī ļāva iesaistīties arī mazpilsētām, kuru budžets, 

jādomā, bija par mazu, lai piedalītos starptautiskajās sanāksmēs. Tāli pārbraucieni 

viduslaikos bija dārgs process un to varēja atļauties personas vai kopienas, kuru rokās bija 

ievērojams kapitāls. Minēsim dažus piemērus. Braucieni uz starptautiskajām pilsētu dienām 

Lībekā266 bija ļoti dārgi, piemēram, 1419. gadā Rīgas sūtnis braucienam uz Lībeku iztērēja 

aptuveni 181 marku,  1422. gadā- aptuveni 192 mārkas, bet 1429. gadā summa sasniedza 

487 mārkas267. Braucieni Livonijas teritorijā bija lētāki, taču tas bija atkarīgs no sūtņu skaita. 

																																																													
263 Beveren, pilsēta agrākās Austrumflandrijas teritorijā, mūsdienu Beļģija 
264 Das Rigische Schuldbuch, Nr. 649. 
265 Benninghofens, F. Kāda Osnabrikas tāljūras tirgotāju dzimta 13. gs. Livonijas tirdzniecībā. No: 
Caune, A. (Red.) Senā Rīga, 3. d. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 213.- 235. lpp (šeit: 
216., 220. lpp.) 
266 Pilsētu sanāksmes Lībekā pēc norises, šķiet, neatšķīrās no pilsētu sanāksmēm Livonijā. Pilsētu 
sanāksmes norisinājās vairākas dienas. No katras uzaicinātās pilsētas ieradās konkrēts delegātu 
skaits (no mazpilsētām pārsvarā bija viens delegāts). Tie apmetās pilsētā. Katru dienu bija lielākas 
un mazākas sanāksmes, kurās visas pilsētas tikās gan kopā, gan atsevišķi pa grupām (lielās un mazās 
pilsētas). 
267 Bulmerincq, von A. (Hg.) Kämmerei-Register der Stadt Riga 1348-1361 und 1405-1474, Bd. 1. 
Leipzig: Verlag von Duncker&Humblot, 1909. Nr. 126., 142., 174. 
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1509. gada Rēveles pilsētas rātskunga Hansa Fienda aprēķins par sūtņu Alberta Fēgezaka un 

Hansa Viena brauciena izmaksām uz Cēsīm rāda, ka sūtņi ceļā iztērēja 77 mārkas. Mūsdienās 

attālums starp šīm divām vietām ir apmēram 300 km. No minētās summas aptuveni 20 

mārkas sūtņi iztērēja uzturam, aptuveni 12 mārkas kopā 9 zirgu nomaiņai vienā virzienā 

(abos: aptuveni 26 mārkas), 10 mārkas tavernas izmaksām, aptuveni 8 mārkas pavāram un 

viņa palīgiem (zābakiem un darba algai), aptuveni 5 mārkas trīs staļļa ļaudīm (darba algai un 

biksēm). Tāpat 2 mārkas sūtņi samaksāja mestra skrīverim, kā arī citiem nelieliem 

izdevumiem268. Taču 1497. gada rēķina summa par divu sūtņu braucienu sastādīja lielāku 

summu- 84 mārkas269. Savukārt divu Rīgas sūtņu izmaksas 1424. gadā ceļā uz Cēsīm bija 

salīdzinoši mazākas- aptuveni 14 mārkas270. Jāpieņem, ka izmaksu būtisku daļu veidoja 

attālums, kas Rīgas gadījumā bija nepilni 90 km. Savukārt 1444. gadā uz pilsētu sanāksmi 

Valmierā devās trīs Rīgas sūtņi, kuru kopējās izmaksās sastādīja teju 40 mārkas271. Tas 

apliecina, ka būtiskāko izdevumu daļu veidoja ceļa izdevumi un attiecīgi ceļā pavadītajam 

laikam- arī uztura izmaksas. Šis, jādomā, bija noteicošais apstāklis tam, kādas attiecības 

izveidojās starp Livonijas pilsētām. Valmiera bija viena no mazpilsētām, kas pilsētu 

sanāksmēs veidoja vienotu kopumu, līdz ar to neizdalīsim to atsevišķi, jo tas nav iespējams, 

bet apskatīsimies šo interesanto sadarbības modeli kā vienu veselumu. 

Jau 1352. gadā ir iespējams fiksēt kādu Tērbatas ziņu Rēvelei, kurā bija izteikts Visbijas 

rātskunga Jordāna Koniga (Jordanum Koninc) aicinājums Livonijas pilsētām kopīgi 

sadarboties par tirgotāju apvienības tiesībām (justicia communis mercatoris) Flandrijā. 

Rātskungs bija personīgi apceļojis Rīgas, Cēsu, Valmieras un Straupes pilsētas, lai vienotos 

par kopīgu tikšanos Vīlandē.  Tā bija tikšanās, kuru, kā teikts vēstulē, “visiem bija izdevīgi 

sasaukt”272. Šī situācija ļoti labi atspoguļo Hanzas sadarbības principus- šo tirgotāju brīvu 

kopā pastāvēšana kopēju interešu vārdā. 

Taču ir skaidrs, ka līdzās pastāvošajām lielajām un mazajām pilsētām nebija vienāda 

nozīme, kuru noteica gan politiskās, gan ekonomiskās iespējas. Atsevišķas Hanzas telpai 

piederošās pilsētas, kuras dēvēja par Jūras pilsētām (civitates maritimas), bija apvienojušās, 

lai īstenotu militāru akciju pret Dānijas karalisti un tā karali Valdemaru IV (Waldemar, 

Valdemar Atterdag, 1320.- 1375., tronī 1340.- 1375.). Karā, kas ilga no 1361.- 1365. gadam, 

šī pilsētu apvienība zaudēja un līgumu, kuru slēdza abas karojošās puses, apstiprināja jeb 

ratificēja katra no pilsētām. Interesanti, taču līgumu Cēsu un Valmieras pilsētu vietā 

																																																													
268 LUB, Abt.2., Bd.3., Nr. 561 
269 LUB, Abt.2., Bd.1., Nr. 476 
270 LUB, Abt.1., Bd.7., Nr. 132 
271 LUB, Abt.1., Bd.9., Nr. 687 
272 Die Rezesse und andere Akten der Hansetage von 1256- 1430, Abt. 1., Bd. 3. (1875), Leipzig: 
Verlag von Duncker & Humblot, 1875. Nr.10. (turpmāk: HR); AR, Bd.1., Lief.1., Nr.61 
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apstiprināja Rīgas pilsēta273. Iespējams šāda Rīgas pilsētas rīcība izskaidrojama ar pastāvošo 

telpas sadalījumu konkrētu lielo pilsētu tirdzniecības ietekmes zonās jeb t.s. trešdaļās 

(derdendele), kur Rīgas trešdaļai piederēja abas iepriekš minētās mazpilsētas274. Jāatzīst, tas 

nebija nekas neparasts, jo šāds sadalījums pastāvēja arī citos Hanzas telpas reģionos275. 

Minētā līguma apstiprināšanas procesā ir vēl viena interesanta detaļa. Tad, kad līgums bija 

apstiprināts, Cēsu pilsētas rāte Rīgas pilsētas rātei nosūtīja vēstuli, kurā apsolīja Rīgas pilsētu 

atbalstīt jebkurā ķīlā, kuru būs nolēmušas dot jau minētās Jūras pilsētas276. Tātad 

mazpilsētas šo sistēmu akceptēja, jo, acīmredzot, tāda bija pastāvošo lietu kārtība, turklāt 

varētu teikt, ka tās bija hierarhiskas277 jeb noteiktā sistēmā esošas attiecības. Tas nozīmē, ka 

eksistēja savdabīga partnerība- lielākajai pilsētai attiecībā pret mazāko bija kādas noteiktas, 

deliģētas vai no rīcībā esošajiem resursiem izrietošas pilnvaras. Līdzīga situācija atkārtojās 

1365. gada augustā, kad Rīgas pilsētas rāte nosūtīja vēstuli Lībekas rātei, informējot to par 

noteikumiem, kas izdoti attiecībā uz jūras laupītājiem, kā arī rakstīja par nodokļa uzlikšanu 

kādai ostai. Vēstules nobeigumā tika uzsvērts, ka vēstulē minētajam piekrīt arī Cēsu un 

Valmieras pilsoņi278. Redzams, ka mazajām pilsētām bija tādas kā atbalstošas un pavadošas 

funkcijas. 

Konflikts abu pušu starpā atkal saasinājās 1368. gadā un ilga līdz 1370. gadam, kad 

Hanzas pilsētas guva virsroku. Šī konflikta procesā atklājās vēl viens Hanzas sistēmas 

princips- noteikti pilsētu maksājumi kopīga mērķa sasniegšanai. Respektīvi, no katras 

Livonijas lielās pilsētas trešdaļas tika iekasēts konkrēts naudas maksājums. Maksājumi bija 

domāti tikai vienam mērķim- nodrošināt ar visu nepieciešamo kopīgi izveidoto floti karam 

pret Dānijas karalisti. Maksājumi tika pierakstīti Pērnavā notiekošajā pilsētu sanāksmē un 

izdotajā lēmumu protokolā jeb recesā minēts, ka maksājumi domāti ieročiem, bruņām un 

kuģiem. Maksājumu apmērs bija ļoti dažāds: Rīga maksāja aptuveni 304 mārkas, Limbaži- 8 

mārkas, Valmiera- 36 mārkas, Cēsis- 72 mārkas, Tērbata- 450 mārkas, Pērnava- 73 mārkas, 

Vīlande- 43 mārkas un Rēvele- 265 mārkas279. Mums nav zināmi vēl kādi līdzīgi maksājumi, 

																																																													
273 LUB, Abt.1., Bd.2., Nr. 1011 
274 LUB, Abt.1., Bd.6., Nr. 2895 
275 HR, Abt.1., Bd.1., Nr.143 
276 LUB, Abt.1., Bd.2., Nr. 1012 
277 Par hierarhijas aspektu starp Livonijas lielākajām pilsētām vairāk skatīt šeit: Misāns, I. Hierarhijas 
aspekti Livonijas pilsētu attiecībās viduslaikos. Misāns, I. (Atb.red.) Latvijas vēstures institūta 
žurnāls, 1. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014. 
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1367. gadā Cēsu pilsēta iestājās t.s. Ķelnes konfederācijā, kuru veidoja Hanzas sistēmai piederošās 
pilsētas. Jāatzīmē, ka Ķelnes konfederācija bija īslaicīga savienība (kā apvienība pastāvēja līdz 1385. 
gadam) un bija izveidota ar mērķi kopīgiem spēkiem aizstāvēt kopējās Hanzas intereses karā pret 
Dānijas karalisti. Tas, vai Cēsu pilsētas pārstāvji noslēdza kādu atsevišķu vienošanos par dalību šajā 
apvienībā, pašlaik nav zināms. Ir skaidrs, ka Cēsu pilsēta ar savu maksājumu apliecināja piesaisti šai 
apvienībai. Iespējams, mazpilsētu dalība notika ar lielo pilsētu pārstāvniecību. 
279 HR, Abt.1., Bd.3., Nr.29, 30 



53 
tāpēc nav iespējams noskaidrot naudas summas apmēra noteikšanas principu. Ja zinām, ka 

Hanza balstījās uz pilsētu brīvu kopā pastāvēšanu, tad apsverama iespēja, ka maksājuma 

lielums arīdzan nebija noteikts un pilsētas maksāja no savas kases tādu summu, kādu tobrīd 

vai vispār varēja atļauties. Iespējams, pastāvēja kāds noteikts algoritms, kas bija pamatā jau 

minētajām naudas summām. Tā vai citādi šīs ir spekulācijas un atbildes uz šo jautājumu nav. 

Pie jau pieminētās Rīgas trešdaļas piederēja ne tikai Valmiera un Cēsis, bet arī Koknese 

un Limbaži280. Kā redzams no iepriekš minētā, Rīgas pilsētai ar savā trešdaļā esošajām 

mazpilsētām bija savdabīgas partneru attiecības. Jādomā, ka tā tas bija arī Tērbatai, kuras 

trešdaļai piederēja Pērnava un Vīlande. Savukārt Rēveles pilsētas šajā sistēmā eksistēja 

viena. Trešdaļā esošās pilsētas kopīgi risināja ne tikai ekonomiskus jautājumus, bet arī sanāca 

kopā kādu visām pilsētām citu kopēju iemeslu dēļ. Tā, piemēram, 1425. gadā Rīgā sapulcējās 

Cēsu, Valmieras, Kokneses un Limbažu pilsētas281. Iespējams, tā bija sanāksme pēc pilsētu 

dienām Pērnavā, kur tika aizsākts kāds ļoti būtisks jautājums, kas tiešā mērā attiecās uz 

mazpilsētām. Proti, Rēveles pilsēta žēlojās, ka sūtņi no Rīgas un Tērbatas vienmēr saņem 

braucienu tēriņu segšanai atbalstu no mazajām pilsētām (cleynen steden), taču Rēveles 

pilsētas sūtņi šādu palīdzību nekad nesaņem282. Šī žēlošanās ir saprotama, jo, kā minēts, 

Rēveles pilsēta trešdaļu sistēma funkcionēja viena. Tas, kāpēc bija izveidojusies šāda 

sistēma, ir atsevišķa pētījuma vērts jautājums, tomēr šī Rēveles problēma tika sadzirdēta. 

1427. gada pilsētu sanāksmē Valmierā tika nolemts, ka “Pērnavas, Cēsu, Valmieras, Vīlandes, 

Limbažu un citām pilsētām vajag šīm trīs pilsētām, kā Rīga, Tērbata, Rēvele, viņu pilnvaras 

dot tajā, ko tās dara un šīm pilsētām palīdzību dot naudā, ko tās izmantos to pilnvarās 

labprātīgā gribā. Tas viss tiks izmantots tēriņiem, kas būs [pilsētu] sūtņiem uz Lībeku no [šīs] 

pilsētu kopienas, kas savā gribā dos savas pilnvaras”283. Tātad blakus sadalījumam trešdaļās 

tika noformulēts princips, kas paredzēja kopējas sadarbības modeli- lielās pilsētas pārstāvēja 

mazās pilsētas starptautiskajās Hanzas sanāksmēs, par to pretī saņemot mazo pilsētu 

atbalstu tēriņu izmaksu segšanā, kas radās, dodoties uz starptautiskajām sanāksmēm ārpus 

Livonijas. Taču modelis, kā redzams, izveidojās tāds, ka reālu labumu no tā ieguva tikai 

Livonijas lielās pilsētas, jo mazpilsētu ietekme pilsētu sanāksmēs, lai arī tās tur veidoja 

atsevišķu kopumu, bija niecīga284. Diez vai būtu neprecīzs apgalvojums, ka mazpilsētu loma 

neatspoguļojās to reālā darbībā, bet gan tajā, ka tās piedalījās un vienkārši bija klāt lielāku 
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54 
vai mazāku jautājumu risināšanā, tādā veidā stiprinot lielo pilsētu viedokļa nozīmi 

starptautiskajās Hanzas sanāksmēs. Šāda sadarbība vēlreiz minēta 1434. gada pilsētu 

sanāksmē Valkas apdzīvotajā vietā, kurā piedalījās Rīgas, Tērbatas, Rēveles, Pērnavas, Cēsu, 

Valmieras, Kokneses un Limbažu pilsētas sūtņi. Izdotajā lēmumu protokolā teikts, ka 

iekšzemes pilsētas, ar to domājot mazās pilsētas, ir tiesīgas saņemt starptautisko Hanzas 

sanāksmju lēmumu protokolu izrakstus. Tas nozīmēja, ka mazpilsētas, lai arī tās ietekmēt 

neko nespēja, tomēr varēja būt informētas par apspriesto jautājumu gaitu un iznākumu. 

Tāpat mazpilsētas šajā sanāksmē žēlojās, ka tās nav spējīgas palīdzēt nosegt lielo pilsētu 

radušos tēriņus un ka šis uzstādījums ir jāpārskata285. Nav zināms, vai šis jautājums tika 

atrisināts, taču 1477. gadā notikusī pilsētu sanāksme Valmierā bija pēdējā reize, kad tajā tika 

uzaicināti Cēsu pilsētas pārstāvji286. Mums nav zināmi arī vairs tirgotāju vārdi, kas būtu aktīvi 

iesaistījušies Livonijas tirdzniecības procesos. Vien zināms, ka vēl 1503. gadā tirgotāji pa 

vecam izmantoja savus drošos ceļus uz Rēveli un Tērbatu caur Cēsīm un Valmieru287. 

Apgalvojums, ka Cēsu pilsēta 15. gs. otrajā pusē un 16. gs. vairs nebūtu piederējusi Hanzai 

būtu pārspīlēts, jo tomēr tā atradās Hanzas reģionā. Tajā pašā laika pilsētas reģionālā nozīme 

un piesaiste Hanzas sistēmai noteikti bija mazinājusies. 

Pilsētu sanāksmes Valmieras pilsētā ar noteiktu regularitāti norisinājās arī turpmāk, 

taču tajās vairs nepiedalījās ne Cēsis, ne citas Livonijas mazpilsētas. Izskatās, ka 15. gs. otrajā 

pusē kādu iemeslu dēļ lielajām pilsētām vairs nebija nepieciešama mazo pilsētu klātbūtne. 

Tātad lielās pilsētas vairs nesaskatīja nozīmi tajā, ka mazpilsētas iesaistās pilsētu sanāksmēs. 

Varbūt tas skaidrojams ar mazpilsētu finansiālajām iespējām, kuras vairs neattaisnoja lielo 

pilsētu vajadzības. Būtiski atcerēties, ka iepriekš mazpilsētas bija iebildušas pret ceļa 

izdevumu segšanu, piesaucot savu finansiālo nespēju. Katrā ziņā mazpilsētas tika izslēgtas 

no dalības vienā būtiskā Hanzas instrumentā- pilsētu sanāksmēs. Taču tas nepalika bez 

sekām. Proti, mazpilsētas bija tās kopienas, kas savā ziņā nodrošināja iekšzemes tirdzniecības 

sistēmas darbību, kuras pastāvēšanā arī liela nozīme bija ceļiem. Mazpilsētās tirgojās gan 

personas, kas ieradās Livonijā no Krievzemes, gan tirgotāji, kas sadarbojās ar vietējiem 

iedzīvotājiem. 1487. gadā Rīgas pilsēta žēlojās, ka paplašinās Hanzai nepiederošu tirgotāju 

darbība. Šie ļaudis dodoties no ostām ar zirgiem, kā arī ar laivām un kājām līdz Valmierai un 

Cēsīm, kur uzpērk tādus zemnieku ražojumus kā graudus, medu un apiņus288. Arī 1498. gadā 

Tērbatas pilsēta rakstīja Rīgas pilsētai, ka vēlas apturēt to, ka krievi (russen) Cēsu un 

Valmieras apgabalos ar zemniekiem tirgojas pie pagrabiem un būdām289. Iespējams, šādas 

																																																													
285 LUB, Abt.1., Bd.8., Nr. 956. 
286 HR, Abt.3.,Bd.1., Nr.2. 
287 LUB, Abt.2., Bd.2., Nr. 436. 
288 HR, Abt.3.,Bd.2., Nr. 164. 
289 LUB, Abt.2., Bd.1., Nr. 742. 
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problēmas būtu radušās pat tad, ja mazpilsētas joprojām būtu iesaistītas pilsētu sanāksmju 

procesā, taču sakritība starp abiem procesiem nav atstājama bez ievērības. Kā minēts 

iepriekš, Cēsu pilsēta arī 16. gs. turpināja pastāvēt kā vieta, kuru tirgotāji izmantoja ceļā uz 

tālākām Livonijas pilsētām. Tāpat nevar noliegt, ka pilsētā joprojām koncentrējās konkrētas 

apkārtnes iekšējā tirdzniecība. 

 

SECINĀJUMI 
 

Livonijā pilsētu izveide notika paralēli teritoriālajai zemes pakļaušanai un tirdzniecības 

sistēmas attīstībai. Lai sekmētu teritorijas pakļaušanu, krusta karotāji kā ilgtermiņa 

stratēģiju īstenoja nocietinātu piļu veidošanu. 13. un 14. gs. lielākoties nocietinātu piļu 

tuvumā radās vairākas, pārsvarā tirgotāju veidotas centrālās vietas. Viena no tādām bija Cēsu 

apdzīvotā vieta, kas izveidojās pie ordeņa Cēsu mūra pils un kopā ar pili veidoja vienotu 

kompleksu. Cēsu apdzīvoto vietu sākotnēji veidoja gan tirgotāju nami- noliktavas, gan 

vietējo iedzīvotāju ciema ēkas. Vietas tuvumā atradās tirdzniecības ceļi, kas bija nozīmīgs, 

attīstību noteicošs faktors. 13. gs. otrajā pusē Cēsu apdzīvotā vieta bija izveidojusies par 

miestu, kur noritēja aktīva tirdzniecība. Pilsētas kvalitāti apdzīvotā vieta sasniedza 13. gs. 

beigās vai 14. gs. sākumā, jo 1314. gadā pirmo reizi rakstītajos vēstures avotos minēti Cēsu 

pilsoņi un fogts, tādā veidā netieši apliecinot juridiski pamatotas pilsētas esamību. 

Cēsu apdzīvotās vietas novietojums pie vienas no būtiskākajām pilīm Vācu ordeņa varas 

sistēmā noteica tās pakļautību visā Livonijas pastāvēšanas laikā. Tāpēc pilsētai, lai arī 

pastāvēja pilsētas rāte, domājams, arī nekad neizveidojās izteikti autonoma pašpārvaldes 

struktūra. Vairākas norādes liecina, ka pilsēta savos lēmumos un rīcībā vienmēr bija pakļauta 

ordenim. No vienas puses, tas veicināja autonomas organizācijas neveidošanos, bet, no otras 

puses, tas vienmēr pilsētai nodrošināja atbalstu un drošību, nosakot, ka pilsēta kopš tās 

izveidošanas ne reizi līdz 16. gs. otrajai pusei netika izpostīta militāro konfliktu rezultātā. 

Tāpat dažādi apstākļi liecina, ka ordeņa un pilsētas attiecības bija ciešas un stingri noteiktas, 

kas raksturoja pilsētas statusu ordeņa varas sistēmā. Tāpat pilsēta noteikti tikai ieguva ar 

Livonijas mestru galvenās dzīves vietas pārcelšanu uz ordeņa Cēsu mūra pili. 

Jau sākotnēji Cēsu apdzīvoto vietu izveidoja un apmetās šeit uz dzīvi vācu izcelsmes 

tirgotāji. Turpmākajā attīstībā tirdzniecībai bija būtiska loma, jo pilsētai tam bija labi 

priekšnoteikumi. Pirmkārt, šajā vietā bija nodrošināts tirgotājiem tik būtiskais drošības 

aspekts. Pilīm, kas ilgu laiku bija drošākās vietas Livonijā, apdzīvotības attīstībā bija 

ievērojama loma. Tāpat kā citas, arī Cēsu pils bija drošības garants katram cilvēkam, kas uz 

šo vietu devās. Tā bija vieta, kur patverties un nepieciešamības gadījumā arī lūgt palīdzību. 

Tajā pašā laikā pils struktūras noteica, ka tā nebūs ražotāja, bet gan patērētāja. Tas deva 
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iespēju tiem, kas spēja saražot, kā arī tiem, kas spēja saražotās lietas pārvadāt no vietas uz 

vietu. Respektīvi, iespējas parādījās amatniekiem un tirgotājiem. Ar laiku pie pils uz dzīvi bija 

apmetusies kopiena, kas veidoja Cēsu pilsētu. Otrkārt, vietai cauri veda Rīgas- Tērbatas 

tirdzniecības ceļš, kas savienoja tuvas un tālas, mazas un lielas vietas gan Livonijā, gan ārpus 

tās. Cēsu tirgotāju naudas summu apgrozība gan Lībekā, gan Rīgā liecina, ka tirgotāji rīkojās 

ar salīdzinoši lielām summām un bija gatavi savas nodarbes dēļ riskēt. Cēsu pilsētas pārticība 

bija būtisks apstāklis, lai tā 14. gs. kļūtu par Hanzas sistēmas daļu. Cēsu pilsētas labklājību 

vairoja arī tirdzniecība ar austrumiem, konkrētāk, Pleskavu. Īpašu nozīmi Cēsu pilsētas 

tirdzniecībā šis tirdzniecības partneris ieguva 16. gs., kad pilsētā biežāk iegriezās krievu 

izcelsmes tirgotāji, kuri pilsētā bija spiesti tirgoties pastāvošo tiesisko normu dēļ. Cēsu 

pilsēta bija tirgotāju radīta un bija viens no ekonomiskās telpas elementiem. 

Cēsu pilsētā gluži kā citās blīvi apdzīvotajās vietās bija izteikta kristīgi reliģiskā dzīve. 

Pilsētā un tās tiešā tuvumā atradās pieci dievnami. Pilsētā pastāvēja viena galvenā draudzes 

baznīca, kurā bija izveidotas vairākas vikārijas. Baznīca, domājams, izveidota jau 13. gs. 

beigās, turklāt uz vietējo iedzīvotāju vēlā dzelzs laikmeta apbedījumiem. Reliģiskā dzīve bija 

cieši saistīta ar pilsētas iedzīvotāju kopumu. Par to saglabājušās vien niecīgas rakstīto avotu 

liecības. Dažos rakstītajos avotos minēts kāds amatnieks vai tirgotājs, kas nedod iespēju 

spriest par kopējo iedzīvotāju struktūru. Tādas pašas ziņas sniedz tēlniecības lietiskie avoti- 

kapu plāksnes. Tajās iegūstamā informācija sniedz ziņas gan par pilsētas rātskungiem, 

dižciltīgajiem, amatniekiem, garīdzniekiem un Livonijas mestriem. Taču, balstoties uz 

analoģijām, var apgalvot, ka pilsētas iedzīvotāju sociālo struktūru veidoja gan vācu, gan 

vietējās izcelsmes ļaudis. Turklāt jāņem vērā, ka tirdzniecības procesos bija iesaistīti arī citu 

tautību cilvēki. 

Tāpat kā citās pilsētās, arī Cēsīs bija jaukta tipa apbūve. Sākotnēji 13. gs. sākumā Cēsu 

apdzīvotajai vietai bija raksturīga koka apbūve. Vācu izcelsmes tirgotāju nami- noliktavas bija 

būvēti pildrežģu tehnikā. Starp tiem izvietojās no apaļkokiem veidotas ejas, kas kalpoja par 

nosacītām ielām. Domājams, ka apbūve bija neregulāra. Apbūves tālākais veidošanās 

process avotu trūkuma dēļ nav raksturojams un ir zināms tikai tā gala rezultāts 17. gs. beigās 

ar 128 zemes vienībām. Pastāv iespēja, ka biežo pilsētas ugunsgrēku rezultātā zemes 

vienības nebija apvienotas vai sadalītas, līdz ar to ir iespēja apjaust vismaz 16. gs. pilsētas 

plānojumu. Tajā pastāvēja galvenā draudzes baznīca, kas, bija celta agrāk. Tāpat pastāvējis 

rātsnams, par kura izveidi ziņu nav. Pilsēta bija apjozta ar mūri, kas pastāvēja jau 14. gs. 

beigās. Pilsētai uz 16. gs. bija septiņi torņi un četri vārti. Tāpat pastāvēja arī skola un Mazās 

ģildes ēka. Kompozicionāli pilsētu veidoja trīs ielas, kas attiecīgi minētas 15. un 16. gs. 

rakstītajos avotos. Būves pilsētā bija celtas gan no koka, gan akmens, norādot, domājams, 

uz pilsētas iedzīvotāju sociālo stratifikāciju. Piemēram, pamatā no arheoloģiskajiem 
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pētījumiem zināms vien tas, ka pilsētas rietumdaļa, kurā vērojama koka apbūves 

koncentrācija, lielā mērā bijusi vietējo iedzīvotāju apdzīvota. 

Pārvaldes, tirdzniecības, reliģiskie un būvniecības principi Livonijas pilsētās tika 

pārņemti un transformēti no Rietumeiropas. Cēsu apdzīvotā vieta un vēlākā pilsēta bija 

ordeņa varas sistēmas centrs Livonijā. Tikpat lielā mērā tā bija būtiska mazpilsēta un kopā ar 

citām centrālajām vietām veidoja vienotu ekonomisko telpu. Lai arī tās pastāvēšanas un 

attīstības pamats bija tirdzniecība, tai bija konkrēts, ar ordeni saistīts politisks statuss. Būtībā 

vietas statusu veidoja divas līdzvērtīgas vienības- pils un pilsēta. Iespējams, ka, ja pilsēta 

nebūtu bijusi tik ļoti pakļauta ordenim, tā kļūtu neatkarīgāka un būtu ieguvusi cita veida un 

rakstura statusu. Tāpat, iespējams, pilsēta bez ordeņa virsvaras nebūtu spējusi izveidoties 

un attīstīties līdz tādam statusam, kādu tā sasniedza 16. gs. 

Nevar aizmirst, ka Cēsu apdzīvotu vietu veidoja tur dzīvojošie cilvēki, kā arī to, ka 

cilvēki visos laikos ir meklējuši iespējas tam, lai savu dzīvi padarītu labāku. Izpratne par Hanzu 

mūsdienās apgalvo to, ka Hanzu veidoja tieši šādi cilvēki. Tās bija personas, kuras mēs 

pazīstam kā tirgotājus, kas uzņēmās risku, lai kaut ko no vienas vietas nogādātu citā vietā, 

tādā veidā gūstot peļņu. Vēlāk, kad bija izveidojušās Cēsu apdzīvotās vietas struktūras, šie 

vai citi tirgotāji pārstāvēja šo pilsētu visam Livonijas reģionam kopīgā sadarbības 

instrumentā- pilsētu sanāksmēs. Tie bija tirgotāji, kas Cēsu mazpilsētas gadījumā varēja 

nodrošināt tās attīstību un iesaisti lielāka mēroga, šajā gadījumā Hanzas notikumos. 

Ja lielās pilsētas aktīvi piedalījās Hanzas rīkotajās sanāksmēs un bija tiešā veidā 

iesaistītas jautājumu pieņemšanā, tad mazpilsētām finansiālu apstākļu dēļ nebija iespēja 

iesaistīties Hanzas starptautiskajās sanāksmēs. Tāpēc Hanzas notikumos tās iesaistījās, 

piedaloties reģionālajās pilsētu sanāksmēs Livonijā. Taču mazpilsētu loma tajās bija drīzāk 

pasīva, lai arī tās kopā veidoja atsevišķu kopienu. Šķiet, ka lielajām pilsētām 14. un 15. gs. bija 

būtiski mazpilsētas piesaistīt, lai tās netieši stiprinātu lielo pilsētu viedokļa nozīmi 

starptautiskajās Hanzas sanāksmēs, kā arī sniegtu ekonomisku atbalstu gan Hanzas kopējo 

pasākumu, gan lielo pilsētu ceļa izdevumu finansēšanā. Situācija mainījās 15. gs. otrajā pusē, 

kad Cēsis tāpat kā citas mazpilsētas tika savā ziņā no pilsētu sanāksmēm izstumtas. Proti, 

lielās pilsētas uz tām mazpilsētas vairs neaicināja.  Iemesli šādai rīcībai varēja būt dažādi. 

Iespējams, mazpilsētas gluži vienkārši nespēja sniegt regulāru finansiālu atbalstu lielo 

pilsētu aktivitātēm. Līdz ar to, lai arī tāltirgotāju klātbūtne Cēsīs fiksējama arī 16. gs. sākumā, 

pilsētas nozīme Hanzas kontekstā 15. gs. otrajā pusē un 16. gs. noteikti samazinājās. 
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(2008. gads. Autora fotogrāfija) 
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pussēj. Rīga, 1979. (Glabājas VKPAI PDCA) 

 



69 
4. pielikums 
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Cēsu pilsētas zīmogs no 1383. gada 
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Cēsu pils un pilsētas plāns. Zīmējis J. A. Ulrihs 1693. gadā. 
(pēc Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, Cēsis? Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 156. lpp.)
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Cēsu pilsētas mūri tagadējā Vaļņu ielā 

(2008. gads. Autora fotogrāfija.) 
 

 
Cēsu pilsētas mūri tagadējā Palasta ielā 

(2008. gads. Autora fotogrāfija.) 
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Cēsu Sv. Jāņa baznīca. 1793. gads. Zīmējis J.K. Broce. 
(pēc Broce, J. K. Zīmējumi un apraksti, 4. sēj.: Latvijas mazās pilsētas un lauki. Rīga, 2007. 

17. lpp.) 
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11. pielikums 

 

 
 

Cēsu Sv. Katrīnas baznīca. 1793. gads. Zīmējis J.K. Broce. 
(pēc Broce, J. K. Zīmējumi un apraksti, 4. sēj.: Latvijas mazās pilsētas un lauki. Rīga, 2007. 

17. lpp.) 
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12. pielikums 

 

 
 

Fragments no Cēsu pils un pilsētas plāna. Uzraksts “Krievu baznīcas gruntsgabals” 
(“Russischen Kirchen Grund”). Zīmējis J. A. Ulrihs 1693. gadā. 

(pēc Caune, M. Cēsis 14.- 18. gadsimtā: plānojums, apbūve un iedzīvotāji. Grām.: Quo vadis, 
Cēsis? Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Cēsis, 2007. 156. lpp.) 
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Cēsu pilsoņu zemju kartes fragments. Tā kreisajā lejasdaļā redzama Sv. Jura baznīca, netālu no Raunas vārtiem redzama Sv. Antonija baznīca. Zīmējis E.Kelčs 1688. gadā. 
(pēc Zandberga, R. Cēsu pilsētas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpēte, 2. d., 2. sēj., 1. pussēj. Rīga, 1979. (Glabājas VKPAI PDCA) 
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14. pielikums 

 
 

Ordeņa Cēsu mūra pils komtura zīmogs 1271. gadā 
 

 
 

Ordeņa Cēsu mūra pils komtura zīmogs 1306. un 1349. gadā 
(pēc Sachssendahl, J. (Hrsg.) Est- und Livändische Brieflade, Bd. 4.: Siegel und Münzen 

der weltlichen und geistlichen Gebietiger über Liv-, Est- und Curland bis zum Jahre 
1561 nebst Siegeln einheimischer Geschlechter. Reval, 1887. S. 75.) 
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15. pielikums 
 

 
 

Tirdzniecības ceļi Baltijas reģionā viduslaikos. 
(pēc Bruns, F.& Weczerka, H. Hansische Handelsstraßen. Atlas. Köln, 1962. Karte VIII.) 
 

 

 

 

 
Pētījums tika izstrādāts projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” 
ietvaros, kas norisinās no 2015. gada oktobra līdz 2018. gada decembrim. Projekts tiek 
īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas 2014-
2020 atbalstu, un tā mērķis ir iedzīvināt vēsturiskās Hanzas savienības mantojumu 
mūsdienās. 


