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Atrašanās vieta Livonijas politiskajā sistēmā



Atrašanās vieta tirdzniecības sistēmā

Hansische Handelstrassen, Atlas



Vietas sākums
«Vendi [..] padzīti no Ventas, [..] dzīvoja senajā kalnā, kuram līdzās tagad 
uzcelta Rīgas pilsēta. No šejienes [..]aizbēguši pie letiem, dzīvoja kopā ar 
viņiem [..] un priecājās par priestera ierašanos. Tos pievērsis ticībai un 
kristījis, priesteris atgriezās Rīgā» [1206.] [Heinrici Chronicon. Indriķa hronika. 93.lpp.]

«Ŗīgas domkungs Johaness no Meideborgas apliecina, ka esot bijis 
ordeņa brālis un pavadījis 5 gadus Cēsu pilī (in castro Wenda), 
pirms likti pamati jaunajai pilij» [1259] [Urkunden des rigaschen Kapitel- Archives in der 
Fürstlich Czartoryskischen Bibliothek zu Krakau. In: Mitt. Liv. Gesch., Bd. 13. S.22.]

« [..] krievi (ruthenum) [..] aplenca vendu pili. No savas pils nokāpa 
arī ordeņa brāļu strēlnieki, atnāca pie vendiem [..] [1218.] [Heinrici 
Chronicon. Indriķa hronika. 233.- 235.lpp.]

«[..] Šis varonis ar uzcēla ar darbošanos varen ņipru, Cēsīs letiem pili 
stipru [..]» [1207./1208.] [Livländische Reimchronik. Atskaņu hronika. 53. lpp.]



Izrakumi Vendu pilskalnā

Fotografēja: E.Plētiens
2009.

Fotografēja: E.Plētiens
2009.

Fotografēja: E.Plētiens
2009.

Fotografēja: E.Plētiens
2009.



Cēsu pilis 13. gs.

I.Kampes vīzija. In: Kalniņš, G. Cēsu pils



Pils un pilsēta

Stokholmas Kara arhīvs.
Zīmējis J.Palmstruks.

1685. 



1548.: «[..] jūsu tiesībās par šo procesu nekas nav teikts 
[..]»
«[..] vajadzētu ievērot Rīgas procesu arī uz priekšu un tā 
kā Rīgā darīt [..]» [Švābe, A. Vidzemes saimniecības vēstures avoti, Nr. 233.]

Aizputes tiesības,
1378. gads.

Pilsēta 14.-16. gs.: tiesības

1538.: Ordeņa mestrs 
Hazenkamps Kuldīgas 
vajadzībai visas Cēsu un 
Valmieras pilsoņu tiesības 
dod un jau agrāk Ventspils 
tās saņēmusi [Bunge, F. Einleitung in die liv-, 
esth- und curländische Rechtsgeschichte und Geschichte der 
Rechtsquellen, S.156.]



1471.: «[..] abi birģermeistari no Cēsīm Johann Wysze kungs 
un Hermann Mersze kungs, rātskungs Werner Ludke un visi 
brāļi no Lielās ģildes istabas [..]» [LUB, Abt.1.,Bd.12., Nr. 850.]

Augsburgas rātes sēde. Mūka Zigmunda 
Meisterlinda hronika, 1457.

Pilsēta 14.-16. gs.: pārvalde(vismaz 2+2)

1551.: «[..] komturs blakus 
pieaicinot godājamos, dārgos, 
cienījamos mūsu pilsētas Cēsu 
birģermeistarus un rātskungus [..]» 
[Švābe, A. Vidzemes saimniecības vēstures avoti, Nr. 342]



«Cēsu pilsētas rātskungu, Johan Meiger kunga un Hinrick Putten 
kunga vārdā un pēc to vēlmes vēstule apzīmogota»

[LUB, Abt.1., Bd.12., Nr. 579.]

SIGILLUM – CIVITATIS – DE - WENDEN

Pilsēta 14.-16. gs.: zīmogs

1383. 1504.



13. gs. beigas/ 14. gs. sākums: Rīgas 
tirdzniecībā iesaistās 36 personas no 
Cēsīm.

1292. gadā kādi tirgotāji Johans, 
Ivans un Pēteris aizdeva kādas 
personu apvienības jeb koprokas 
(communi manu) biedram Ludolfam 
no Cēsīm 5 mārkas” 

1296. gadā kāds Aspelāns aizdod 
savam tirdzniecības partnerim Cēsīs 
50 mārkas 
[Rigische Schuldbuch, Nr. 64., 699.]

Tirgotāji:

Miniatūra. Jean le Tavernier. Flāmu ielas skats. 1460. gads.

Pilsēta 14.-16. gs.: nodarbošanās

SALĪDZINĀJUMS.

Sods par zādzību: 10 mārkas

Namnieku nauda Rīgā: 1,5 mārkas

6 pūri (ap 300 kg) rudzu: 1 mārka



1325.-1360.: Lībekas tirdzniecībā 
tirgotāji no Cēsīm iesaistās 52 reizes.

Darījumu skaits:
Maijs: 5
Jūnijs: 17
Jūlijs: 13
Augusts: 11
 Septembrī: 5
Novembrī: 1

Lībekā Cēsu pilsoņiem ir radinieki
[Lenz, W. Beziehungen zwischen Lübeck und Wenden]

Tirgotāji:

Lībekas Lejaspilsētas grāmata. 14. gs.

Pilsēta 14.-16. gs.: nodarbošanās



1546.: stiklinieks
1546.: metāla plākšņu kalējs
1550.: nelielu lietu kalējs
[Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. 
gads. Nr. 333.]

Amatnieki:

Pilsēta 14.-16. gs.: nodarbošanās

Stiklinieks. Die Nürnberger Hausbücher. 1554. gs.

Arheoloģiskā izpēte:
Cēsu pilsētas R daļā darbojušies 
kalēji un kurpnieki



Pilsēta 14.-16. gs.: mūris

Stokholmas Kara arhīvs.
Zīmējis J.Palmstruks.

1685. 



Pilsēta 14.-16. gs.: vārti
Stokholmas Kara arhīvs.

Zīmējis J.Palmstruks.
1685. 

Ūdens

Pils

Raunas

Rīgas

Katrīnas



Pilsēta 14.-16. gs.: torņi
Stokholmas Kara arhīvs.

Zīmējis J.Palmstruks.
1685. 

Lējēju

Moku

Sardzes



Pilsēta 14.-16. gs.: plānojums

LVVA, 7404.f. 1.apr., 1512.l.
Zīmējis J.A.Ulrihs. 1693. 

≈9,4 ha



1) Koka un mūra;
2) pie pilsētas- dārzi un lauki
3) cieši izvietotas

Mājas:

Bambergas zīmējums hronikas manuskriptā. 
1493. gads

Pilsēta 13.-16. gs.: apbūve



Sv. Jāņa baznīcaPilsēta 14.-16. gs.: apbūve
1502.: «[..]iekšpus Cēsīm sanāksmju baznīcā, kas atrodas 
ziemeļu pusē… [..]». [Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551., Nr. 243.]

Broce. Zīmējumi un apraksti, 4.d. Cēsu baznīca. 1793.

LVVA, 7404.f. 1.apr., 1512.l.
Zīmējis J.A.Ulrihs. 1693. 



Krievu baznīcaPilsēta 14.-16. gs.: apbūve

LVVA, 7404.f. 1.apr., 1512.l.
Zīmējis J.A.Ulrihs. 1693. 



Citas baznīcasPilsēta 14.-16. gs.: apbūve

Cēsu pilsoņu zemju karte. 
Zīmējis E.Kelčs. 1688. 

[Zandberga, R. Cēsu pilsētas 
vēsturiskā centra pirmsprojekta 

izpēte]



KapsētaPilsēta 14.-16. gs.: apbūve

LVVA, 7404.f. 1.apr., 1512.l.
Zīmējis J.A.Ulrihs. 1693. 



Tirguslaukums

Tirgus laukums, Francija,1404.

Pilsēta 14.-16. gs.: apbūve
1546.: «[..] ka viņš savu stūra 
māju pie tirgus par 36 
mārkām gadā rentes un 600 
mārkām ir pārdevis [..]» [Švābe, A. 
Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Nr. 
142.]



RātsnamsPilsēta 14.-16. gs.: apbūve

Broce. Zīmējumi un apraksti, 4.d. 31.lpp. 
1797.

LVVA, 7404.f. 1.apr., 1512.l.
Zīmējis J.A.Ulrihs. 1693. 



1582.: «[..] kādreizējā monētu kaltuve ir sabrukusi 
un kļuvusi nederīga[..]»
1665.: «[..] monētu kaltuves otrā pusē mājas 
vieta, kas pieder kaltuvei[..]»
[Caune, M. Cēsis Livonijas ordeņa laikā. LVIŽ, 1994., Nr.2., 115.lpp.]

Monētu kaltuvePilsēta 14.-16. gs.: apbūve

LVVA, 7404.f. 1.apr., 1512.l.
Zīmējis J.A.Ulrihs. 1693. 

Cēsīs kaltie šiliņi.
[Cēsu pils dārgumi, 30.-31. lpp.]



Vikārijas

1502.: «[..] Sv. Toma vikārija Cēsu iekšpusē esošajā baznīcā [..]». [LUB, 
Abt.2., Bd.2., Nr. 243.]

1546.: «[..] Sv. Nikolaja vikārija, kuru dibināja nelaiķis, Cēsu 
birģermeistars [..]». [Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Nr. 142.]

Sv. Antonija altāris Valbertas pilsētas 
baznīcā, Vācija. Mūsdienas.

Pilsēta 14.-16. gs.: reliģija



1546.: Livonijas mestrs lūdz Cēsu pils komturam gādāt par to, lai par 
Cēsu pilsētas līdzbirģermeistaru tiktu iecelts mestra ieteiktais un 
izraudzītais Franča Lutera kungs. Mestrs lūdz, lai komturs pats rīkojas 
un izklāsta viņa domas. [Švābe, A. Vidzemes tiesību vēstures avoti 1336.- 1551. gads. Nr. 238.]

Vācu ordeņa ietekme

Lēņu tiesības. Sakšu spogulis. 
13. gs.



Pilsētas rātes loma

Lucernas rāte, 1513.

Sarakstās

Dokumentē- 
apstiprina
Ir liecinieki 
notikumos

Piedalās pilsētu 
sanāksmēs



Hanzas izpratne

KAS IR HANZA?
Anglijas karalis Evards IV 1468. 
gadā rakstīja uz Lībeku: «vai Hansa 
Theutonica ir sabiedrība (societas), 
kompānija (collegium) vai arī 
sabiedrības kopiena (universitas)»?

Gerhard Schlegel. Hanse und Kartausen: Orden und Kaufleute im 14.- 16. Jahrhundert. Hansische Handelstrassen, Atlas



Hanzas izpratne

KAS IR HANZA?
Lībekas rātes sekretārs (sindiks) 1469. 
gadā atbild: «Hansa Theutonica nav ne 
sabiedrība (societas), ne kompānija 
(collegium) ne arī sabiedrības kopiena 
(universitas). 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 intereses».

Gerhard Schlegel. Hanse und Kartausen: Orden und 
Kaufleute im 14.- 16. Jahrhundert.

Hansische Handelstrassen, Atlas



Hanzas izpratne

Hanza bija tirgotāju 
apvienība/-s, kuru/-as 
vienoja valoda, līdzīgas 
tiesības un paražas 
(sistēmas);

Hanzā nebija nacionālā 
faktora (neskatījās caur 
nacionalitātēm), kā arī 
Hanza nebija organizācija

Hansische Handelstrassen, Atlas



Briges- Novgorodas sistēma: ostas līčos, upes un ceļi



Atrašanās vieta tirdzniecības sistēmā

Hansische Handelstrassen, Atlas



13./ 14. gs.

Cēsīs darbojas tāljūras tirgotāju dzimtas (Zeyme) partneri. 
[Benninghofens, F. Kādas Osnabrikas tāljūras tirgotāju dzimta 13. gs. Livonijas tirdzniecībā, 222. lpp.]



13. gs. beigas/ 14. gs. sākums
Cēsīs darbojas 
tirgotāji, kas 
Cēsu apdzīvoto 
vietu piesaista 
Rīgas 
tirdzniecības 
sistēmai un līdz 
ar to 
tāltirdzniecībai. 
[Rigische Schuldbuch, z.B. Nr. ]



14. gs.
1352.: Cēsu pilsētas pārstāvji kopā ar Livonijas lielpilsētām un 
citām mazpilsētām piedalās kopējās nostājas izteikšanā saistībā 
ar vācu tirgotāju tirdzniecības interesēm Brigē (Flandrija, tagad 
Belģija)[AuR, Abt.1., Bd.1., Nr. 61.]

TĒRBATA RAKSTA RĒVELEI 1352. GADA 12.JŪLIJĀ:
«[..] Visbijas rātskungs Jordāns tas kurš Koninks, Rīgā un Cēsīs, 
Valmierā un Straupē bijis [..] un vēlējies piekrišanu [..] par 
tikšanos Vīlandē [..] runāt par kopējām tirgotāju tiesībām 
Flandrijā [..]» [HR, Abt.1., Bd.3., Nr. 10.]

« [..] mums visiem un pašam izdevīgi 
sasaukt un izdarīt Vīlandē[..]» [HR, Abt.1., Bd.3., 

Nr. 10.]



14. gs.

1365.: Rīgas rāte apstiprina (ratificē) priekš Rīgas 
un priekš Cēsu un Valmieras pilsētām starp Dānijas 
karali Voldemāru IV un Jūras pilsētām (civitates 
maritimas) noslēgto pamieru. [LUB, Abt.1.,Bd.2., Nr. 1011.]

1365: Cēsu rāte apsola, ka atbalstīs Rīgas rāti jebkurā ķīlā, 
ko nolems dot Jūras pilsētas
[LUB, Abt.1.,Bd.2., Nr. 1012.]

Garantija



14. gs.
1369.: «Tāpat aprēķināts no Rīgas, ko nepieciešams ieņemt no 
tās sīktirgotāju trešdaļas: vispirms no viņu pilsētas 304,5 
mārkas, no Kokneses 7,5 mārkas, no Limbažiem 8 mārkas un 
½ vērdiņš, no Valmieras 36 mārkas, no Cēsīm 72 mārkas 
(mīnus 2 šiliņi) [..]». [LUB, Abt.1.,Bd.6., Nr. 2895.]



15. gs.
1425: «Sv. Jāņa dienā Cēsis, Valmiera, Koknese un 
Limbaži no pilsētām [Rīgā] kopā sanāca». [Zwei Kämmerei-Register 
der Stadt Riga, 1424.-1425., S.154.]



15. gs.
1425.: «Pārrunāt, ka 
kungi no Rīgas un 
Tērbatas vienmēr 
palīdzību priekš viņu 
tēriņiem saņem no 
mazajām pilsētām 
(cleynen steden) un 
mēs no neviena 
vispārīgus 
atvieglojumus 
nesaņemam . [LUB, 
Abt.1.,Bd.7., Nr. 300.]



15. gs.
1427.: «Tāpat vajag Pērnavas, Cēsu, Valmieras, Vīlandes, 
Limbažu un citām pilsētām, šīm trīs pilsētām, kā Rīga, Tērbata, 
Rēvele, viņu pilnvaras dot tajā, ko tās dara un kā palīdzību šīm 
pilsētām dot naudā, ko tās izmantos labprātīgā gribā to 
pilnvarās. Tas viss tiks izmantots tēriņiem, kas būs sūtņiem uz 
Lībeku no pilsētu kopienas, kas savā gribā dos savas pilnavaras 
[..]». [HR, Abt.1.,Bd.8., Nr. 136.]



15. gs.

1434.: «Un šīs iekšzemes pilsētas, kam recesa (lēmumu 
protokola) izraksts būs nepieciešams, varēs informēt par tā 
saglabāšanu un atlikšanu, apsolot no uzrakstītā recesa katru 
artikulu pēc vēlmes  dot uzrakstītu» [LUB, Abt.1., Bd.8., Nr. 956.]

1434.: «Tāpat sprieda Rīgas, Tērbatas un Rēveles pilsētas sūtņi 
par citu pilsētu palīdzību tēriņu segšanai, kas radušies, 
dodoties uz Lībeku. Šo pilsētu sūtņi kopīgi žēlojās, ka tās ir 
bezspēcīgas, un piedāvāja šo lietu pārskatīt» [LUB, Abt.1., Bd.8., Nr. 956.]

1434.: «[..] un citas iekšzemes pilsētas dod šo trīs pilsētu 
sūtņiem pilnu pārstāvniecību [..]» [LUB, Abt.1., Bd.8., Nr. 956.]

Valkas pilsētu diena: piedalās Rīga, Tērbata, Rēvele, Pērnava, 
Cēsis, Valmiera, Koknese, Limbaži



15. gs.

1471.: «[..] un Cēsu birģermeistars Hermen Mersze un 
Cēsu rātskungs Johann Meyer Valkā uz dienām 
sapulcējās [..]». [AuR, Bd.2.,Lief.2., Nr. 127.]

PĒDĒJĀ DALĪBAS REIZE



SECINĀJUMI
 Cēsu pilsēta izveidojas jau apdzīvotā vietā. Iepriekšējā 

vieta, šķiet, tiek iekļauta;
 Cēsis ir tipiska viduslaiku pilsēta: tai ir rāte, tiesības, mūris, 

blīva apbūve, pilsoņi u.c. elementi;
 Cēsu pilsētai ir nelielas pašnoteikšanās brīvības
 Cēsu mazpilsēta piederēja Hanzas kopai: sākotnēji 

pateicoties individuālajām personām, taču vēlāk kopējā 
sistēmā iekļāvās kā lielākas pilsētas apakšpartneris;

 Cēsis nepiedalījās Hanzas sanāksmēm, taču bija (varēja 
būt) informēta par šajās sanāksmēs pieņemtajiem 
lēmumiem;

 Cēsis bija viena no daudzām pilsētām, kas «deva» savu 
artavu kopējo Hanzas mērķu sasniegšanā;

 Pasivitāte izrietēja no ekonomiskās bezspēcības.



No: Cēsu pils dārgumi 

Edgars Plētiens
edgars.pletiens@gmail.com
26231692
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