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NĀCIET UZ CĒSĪM!

Nevienai citai Vidzemes pilsētai nav tikdaudz skai-

stu epitetu kā Cēsīm. Nepelnīti tām nav dots „Vid

zemes sirds" nosaukums, jo Cēsis atrodas Vidzemes

vidū. Piemērots Cēsīm ir arī jau vācu ordeņa laikos

dotais „Vidzemes pērles" (Die Perl m Livlands Kron)
vārds. Cēsis atrodas tik augstā un dabas bagātīgi ap-

veltītā vietā, starp klinšaino un straujo Gaujas, Ama-

tas, Raunas un Vaives upju gravām un lejām, ka ar

tām nevar sacensties neviena pilsēta Latvijā, tāpat kā

vecos laikos ar stipro un vareno Cēsu pili nevarēja
mērīties neviena cita ordeņpils Livonijā.

Sevišķi vasarā vai ziedonī Cēsu pilsēta ar savu

cēlo baznīcas torni, ar savām pilsdrupām, ar savu

sarkano, stāvo jumtu segu starp zaļiem un sārtbaltos

ziedos līgstošiem dārziem mirdz kā pērle Vidzemi

pārvaldošā Gaujas un Cēsu augstienē. (A. Melnalksnis.)

Par skaistāko mūsu dzimtenes provinces pilsētu Cē-

sis nosauc arī rakstnieks A. Grīns. Cēsīs savai die-

višķīgai dzejas mūzai iedvesmi smēluši mūsu tautas

apgarotie un iemīļotie dzejnieki un rakstnieki, kā Au-

seklis, Poruks, Blaumanis, Veidenbaums, Zvārguļu Ed-

vards, brāļi Kaudzīši v. c, kas visi šeit dzīvojuši.



4

Tapec doties uz Cēsīm un tās redzēt — botu katra

tūrista mērķis.

Šai vadonī ievietoti pavisam, 4 plāni, kuri teksta apzīmēti

sekosi:

P. P. — Ordeņa pils plāns.
B. P. — Sv. Jāņa baznīcas plāns.
A. P. — Cēsu apkārtnes plāns.

O. P. — Pilsētas orientācijas plāns.
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CĒSU APVIDUS SENVĒSTURE

Cēsīs manim līgaviņa,

Cēsīs pirku gredzentiņu,
Cēsīs sakas šūdināju.

Tautas dziesma.

Reti kāds novads mūsu dzimtene būs piedzīvojis
tik daudzus vēsturiskus notikumus un polītiskas pār-

vērtības kā Cesu. Gandrīz visi svarīgākie momenti

mūsu tautas vēsturiskā attīstībā tieši vai netieši sai-

stīti ar Cēsīm, jo šajā vietā krustojās daudzu tautu

politiskās un kulturālās intereses. Tāpēc katra ze-

mes peda šeit stāsta par mūsu senču neatkarību, par

viņu varonīgām kara gaitām un uzvarām un par aug-

stiem kultūras sasniegumiem.
Cesu apvidus bijis apdzīvots jau ļoti sirmā se-

natne. Gleznainos kalnājos un upju lejās tas aici-

nāja apmesties senās klejojošās ciltis uz pastāvīgu
dzīvi. Kā zināms, līdz agram dzelzs laikmetam (li

g. s.) gandrīz visu zemi Daugavas labajā krastā

apdzīvoja somu-ugru ciltis.

Izrakumi vecākos slāņos Sārumkalnā (8 km no

Cēsīm) rāda, ka tie ir somu-ugru rakstura un attieci-

nāmi uz Priekškristus dzelzs laikmetu (V—111 g. s.

pr. Kr.).
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Vēl ap II g. s. pēc Kr. līdz pat VI g. s. arī

Cēsu apvidus bija pa daļai igauņu zeme. Šajā laikā pāri

Daugavai, uz ziemeļiem, dodas kareiviskās zemgaļu ciltis

un nonāk līdz Cēsīm, jo Straupes kapos atrastās

senlietas liecina, ka II g. s. šeit jau bijusi seno zemgaļu
nometne. Pamazām uz Vidzemi pārnāk lieli zemgaļu

pulki un soli pa solim dodas uz priekšu, spiežot igau-

ņus uz ziemeļiem. Somu-ugru cilšu vietā, kas nodarbo-

jās vairāk ar medībām un zveju, kā pastāvīgi iedzī-

votāji paliek latvieši, kuru galvenā nodarbošanās ir

zemkopība un lopkopība,- un pamazām latvieši ieņem

tagadējās valodas robežas. Latviešu kultūra ir spē-

cīgāka un bagātāka par somu-ugru kultūru, kā to

pierāda bagātīgi latvju senkapi šinī laikā. Pēc VI g. s.

somu-ugru kapi Cēsu apkārtnē vairs nav konstatēti.

Citreiz blakus igauņu apmetnei — novietojās arī lat-

vieši, piem., Baižkalna pag. „Upmaļos", kur atrasti

latvju senkapi no VI g. s. pēc Kr. ar sudraba rotām,

izkaptīm v. t. t. Priekuļu pagasta „Катри" māju ap-

kaimē izraktas ļoti vērtīgas latviešu kapu senlietas

no apm. VIII g. s. pēc Kr. Cēsu apkārtne bijusi

apdzīvota jau pirms Kristus dzimšanas.

Vēlā dzelzs laikmetā gar Rīgas jūras līci, pāri

Daugavai, Rietum-Vidzemē no Kursas ienāk lībieši, kas

novietojās ap Rīgu un Gaujas labā pusē līdz jūr-

malai, atstājot Gauju (lībiski Koi\va) par dabīgo ro-

bežu. Starp īsto lībju un latviešu zemi Gaujas labā

pusē, tagadējās Straupes draudzes robežās, bija jaukts

latvju-lībieŠu novads, t. sauc. Idumejā (Idumaa). Gau-

jas kreisā pusē jau tajā laikā bij nometinājušies lat-
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vieši, sadalīdamies Tālavas un Jersikas valstīs. Pē-

dējo robežu krustojumā bija atsevišķa Jersikas pa-

valsts „Autina" ar Autiņi kā galvas pilsētu. Pēc vē-

sturnieka J. Krieviņa uzskatiem Autine ir pašas Cēsis.

Tā Cēsis atradās tieši uz šo valstu robežām, un tām

piekrita ļoti svarīgs uzdevums — Cēsis bija senatnē

priekšpostenis latviešu ekspansijā uz ziemeļiem, un

tādēļ šajā robežu mezglā notika vissīvākās cīņas un

kari, lai paturētu latvju ieņemtos apgabalus. Cik zinām

no vēstures, arvien Cēsu novada latvieši pirmie devušies

igauņu apdzīvotās zemēs un tās iekarojuši.

Ap X g. g. no Ventas gala gar Rīgas juras līci

Rīgas Vecā kalnā (sk. „Tnristu bibliotēku" Nr. 1)
nonāk tā sauc. vendi, kurus bija padzinuši kurši, ar

kuriem tie nevarēja sadzīvot. Dzīvojot starp Rīgas

lībiešiem, vendiem neklājās labāk; arī lībieši tos iz-

stūma, un vendi bēga uz Cēsu apvidu, kur Cēsu un

Araišu apkārtnē apmetās uz pastāvīgu dzīvi, iespie-
žoties starp lībiešu un latvju apdzīvotām zemēm. Ven-

di bijuši pazemīgi, nabagi, skaitā maz, kādēļ viņi
ātri asimilējušies.

Vēl nav pilnīgi noteikta vendu (ari ventiņu) iz-

celšanās un piederība. Daži, kā Dr. A. Bīlenšteins,
Dr. J. Sanders v. c, domā, ka tie ir latvieši, citi, kā

Vatsons, O. Vīrhūfs, dcc. E. Dišlers v. c, — ka slāvi.

Prof. A. švābe domā, ka lībieši par vendiem saukuši

votus, kas varbūt kā Novgorodas kara gūstekņi bijuši

kopš XII g. s. nometināti Cēsu apkārtne. Vēsturnieks

O. Kīnics turpretim Cēsu vendus uzskata par lībie-

šiem, kas chronikā nepareizi dēvēti par vendiem. Cesu
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vendu piederības jautājums diemžēl vēl nav skaidrs,

bet zināmu kultūrvēsturisku iespaidu tie Cēsu apvi-

dus vēsture tomēr atstājuši.

1910. gadā Cēsu pilsētā, pie pašas stacijas, Dr. E.

Klvuļa vadībā atraka vairākus senkapus, kurus prof.
R. Hausmanis uzskata par tīriem latviešu kapiem no

XI. g. s. Dr. E. Sturms domā, ka tie ir vendu kapi,

jo tādas pat senlietas atrastas Rīgā, Doma baznīcas

pamatos un Ventspils apkārtnē, kur mituši vendi. Šinī

sakarībā vendi botu uzskatāmi par pārkuršotiem lī-

biešiem.

Tā tad Cēsu novadā dzīvoja galvenā kārtā latvieši

un blakus viņiem lībieši un vendi. Katrai no šim tautām

bija savas politiskas, saimnieciskas un kulturālas inte-

reses, un Cēsis daudzkārt pieredzējušas šo interešu sa-

režģītos atrisinājumus.

Cesls un apkārtnē norisinājušās sīvas cīņas, ko

liecina varenie pilskalni. Gaujas labā krastā, 9 klm

no Cēsīm, atrodas Kvēpenes pilskalns, kur, domā-

jams, atradusies varenā Satekles pils. šajā pili XIII g.

simteņa sākumā valdījis drošsirdīgs un varens latvju
valdnieks Rūsiņš, kura vārds daudzināts pat igauņos

un lībiešos. Viņš bijis nevien varonīgs kara vadonis,

bet ari tājredzlgs valstsvīrs.

Tagadējā Sārumkalnā (8 klm no Cēsīm) ari bijusi
senču pils un apmetne. Daži vēsturnieki, kā P. Abuls,

šeit meklē slaveno Autiņi, kur par pilskungu bijis

Varidotis. Citi uzskata Sārumkalnu tikai par kulta

vietu.
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Pašā pilsētā, Pils parkā, atrodas mazāks pilskalns

(Riekstu kalns). Vēsturnieks K. Slvers šajā vietā uz-

zīmē seno Autiņi, lai gan pedejā laikā Riekstu kalnu

identificē ar vendu pili, tā sauc. „Wendekiillā", kur

kādu laiku, kopā ar vendiem, dzīvoja ari zobenbrāļi.

Sls trīs apcietinātās vietas ieslēdza Cesu novadu

stratēģiskā trīsstūri, un Šī vieta ari vēlāk, ordeņa

laikā, paliek par ordeņa politisko un militāro operā-

ciju bazi.
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SIRMĀS CĒSIS

Pirmo reizi Cēsis minētas rakstos 1206. gadā (In-
driķa Livonijas chronikā X, 14). Šajā gadā no Dabreļa

pils (Turaidā) laivās pa Gauju uz augšu devās cister-

ciešu mūku ordeņa priesteris Dāniēls un nonāca pie

Cēsīm, kur sastapa latviešus un pie tiem dzīvojošos
vendus. Pēdējie, kā chronikā vēsta, esot dzīvojuši

savā pilskalnā „Wendekūlla" (domājams, tagadējais

Riekstu kalns — Cēsu Pils parkā). Dāniēls latviešus

un vendus kristījis un atgriezies Rīgā.
No vendu ciema „Wendekūll" vārda cēlies arī vā-

ciskais Cēsu nosaukums „Wenden". Latviešu valodā

„Cēsis" liekas aizgūts no lībiešu „kesti" — viņpus,

t. i. viņpus, aiz Gaujas. Šķiet, ka no šī vārda cēlies

arī senais Cēsu nosaukums krievu valodā „Кесь",

poļu „Kesi".
1207. g. rudenī Rīgas bīskaps Alberts un vācu zo-

benbrāļu ordenis jauniegūtās latvju zemes sadalīja sa-

vā starpā, pie kam pirmais paturēja sev
2/з, bet or-

denim atstāja i/g. Ordeņa zemes sastāvēja no šaura

koridora gar Gaujas kreiso krastu sākot no Rīgas

gar Ropažiem līdz Cēsīm. Ordenis ar šo izvēli iz-

rādīja lielu politisku gudrību, paturēdams sev Gaujas

koridoru ar atbalsta punktu Rīgā un operāciju bāzi —
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Cēsis. Cēsīm cauri gāja krievu-vācu tirdzniecības ceļi
jau daudz agrāk pirms vācu ienākšanas, jo dažās

krievu chronikās Cēsis pieminētas pirms 1200. gada.
No Cēsīm ordenis arī iesāka latviešu politisko un igau-

ņu militāro ielenkšanu.

Nu ordenis Cēsīs ceļ apcietinātu vietu. Pastāv divi

uzskati par šis apcietinātās vietas atrašanos. Daži vē-

sturnieki (Dr. Bērents v. c.) domā, ka pirmā bruņ-
nieku pils jeb Vec-Cēsu pils bijusi pie Araišu ezera,

mācītājmuižas pussalā, kur. vēl tagad redzamas pils

(ap 30 m garumā) un pāļu būvju atliekas. Daži tur-

pretim (G. Vīrhufs v. c.) Vec-Cēsu pili meklē seno

vendu pilskalnā, Riekstu kalnā, pašās Cēsis.

Līdz ar apcietinātas nometnes ierīkošanu pamazām

iesākās ordeņa nostiprināšanās visā Cēsu novadā.

1208. g. pavasarī noslēgts draudzības līgums starp

zobenbrāļu ordeni un latvju valdniekiem Rūsiņu (Sa-

teklē), Varidoti (Autinē) un Tālivaldu (Beverīnā). Sa-

vu jauno sabiedroto atbalstīti, latvji 1208. g. uzaicina

igauņus uz apspriedi, kur prasa gandarījumus par

daudzām pārestībām, kā arī par nolaupītām vācu tir-

gotāju precēm. Apspriede beidzās nesekmīgi, un ap-

vienotais lībiešu-latvju karaspēks iebrūk Igaunijā, lai

ar zobenu atriebtu nodarītās pārestības. Sākās nepār-

traukti asinsatriebības kari, kuros igauņi meklē palī-
dzību pat Pliskavā.

Sajās lielās cīņās redzam nežēlīgu tautu iznīcinā-

šanu. Cēsu latvieši, galvenā kārtā Rūsiņa un Varidoša

vadīti, pulcēja savus karavīrus, lai dotos lielā kara

sirojumā igauņu zeme — Sakala.
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Chronikā šis vietas atstāstītas sekoši: ~Latvieši iebruka Sa-

kala, atrada tur vīrus, sievas un bērnus viņu mājās un nokāva

tos no rīta līdz vakaram un 300 sakaliešu vecākos, neskaitot

neskaitāmus citus, līdz pašu kāvēju nogurušās rokas piekusa.
Un nokrāsojuši visus ciemus ar daudzu igauņu asinīm, saņēmuši
daudz laupījuma, daudz lielu un sīku lopu; un meitenes, kuras

vienīgās karotāji mēdz saudzēt, tie aizveda līdzi un steidzīgi
devās mājās, ceļā gatavi kauties. Bet igauņi, viņu asins izlieša-

nas dēj, atturējās no latvju vajāšanas, daudzas dienas uzlasī-

dami līķus, kurus latvji bij sagāzuši kaudzēs, un sadedzināja tos

■r uguni on svinēja tiem bēres ar raudu dziesmām pēc sava

paraduma. Bet latvji apstājās pie Burtnieku ezera, sadalīja
laupījumu savā starpā un sveiki atgriezās mājās."

Tāpat rīkojās arī igauņi, postot un dedzinot latvju apga-
balus. Asinsatriebība tajā laikā bij parasta lieta, un grūti

atrast mūsu vēsturē mežonīgākus notikumus. Tā 1215. g. pavasarī

igauņi sagūsta Tālavas ķēniņu Tālivaldi un to dzīvu dedzinā-

juši pirti.

Tā latvieši, lībieši un igauņi iznicināja cits citu,
laupīdami savu kaimiņu pilis, ciemus un sētas, kas

tos galīgi novājināja un saskaldīja. Tā bija zobeņbrāļu

politika, kas kūdīja vienu cilti pret otru, lai tās

novājinātu.

Cēsis kļuva par zobenbrāļu ordeņa sēdekli, un par

pirmo mestru iecēla Venno von Rorbachu (1204.— 1209.

g.). Pēdējā valdīšanas laikā, 1209. g., sāka celt jauno

ordeņa pili, kuras labi uzglabātās drupas vēl tagad
redzamas Cēsu Pils parks. (Mestram Venno tomēr

nebija lemts pils būvi pabeigt, jo viņu Rīgas pili no-

galina Vigberts von Sosats.)
Mestra Venno sākto pils ziemeļu daļu, ar t. sauc.

Ziemeļu torni, kapiteļa zāli un kapellu (skat. P. P.),
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sekmīgi .turpina celt otrais zobenbrāļu ordeņa mestrs

Volkvīns Senke von Vinterstetens (1209.—1236.), kas

1224. g. ari nobeidz varenās Cesu ordeņpils būvi.

Šajā laikā ap pili nodibinās pilsoņu nometne, ko

uzskata par Cesu pilsētas sākumu. Vēsturnieki Rich-

ters, Arndts, G. Sivers v. c. šo gadu (1224.g.) uzskata

par Cēsu pilsētas dibināšanas gadu, lai gan tas ir

maldīgi, jo jau 1221. g. chronists Indriķis, rakstī-

dams par Novgorodas kņaza Jura sūtīto 12.000 viru

lielo krievu karapulku brāļa Svetslāva vadibā — at-

zīmē, ka tie nonākuši pie Cēsīm un gaidījuši savus

sabiedrotos leišus. Tajā laikā Cēsis jau bijušas mājas

un ciemi (domos et villām).

Ka Cēsis pastāvējušas pirms 1224. g., liecina arī citas ziņas:

1210. g. Cēsu latvieši dodas Igaunijā un aplenc Ottepaa jaun-

celto pili, bet tanī pat gadā, atriebības dzīti, igauņi ierodas

pie Cēsu pils, līdz latvieši aizdzen atpakaļ.

1211. g. Cēsu Bertolds un Rūsiņš ar latviešiem un lībie-

šiem atkārtoti dodas igauņu zemē, kur aplenc Vilandes pili,

postot un sirojot Sakalas novadā. Tajā pat gadā plosās nikns

mēris, kas skar arī vendus.

1212. g. izceļas ķildas starp Autinas latviešiem un Cēsu

bruņniekiem. Pēdējie latviešiem atņēmuši tīrumus un bišu ko-

kus. Autinas latvieši toreiz vēl atradās bīskapa daļā. Ķildas no-

ved pie latviešu •un lībiešu sacelšanās pret vāciešiem, kas bei-

dzās ar lībiešu Dabreļa pils ieņemšanu un Pūsiņa nāvi. Pēdējais

no Dabreļa pils uzrunā Bertoldu, nosaucot to par draugu, pie

kam viņu trāpa ienaidnieka raidītā bulta.

Izcēlušos konfliktu likvidē šķīrēju tiesa, kas latviešiem at-

dod viņu dravas, piespriežot arī pienācīgu atlīdzību par ievai

nojumiem, bet tomēr bruņnieki patur latviešiem atņemtos tī-

rumus.
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1213. g. lietuvju kunigaikšķim Dangerutim (Jersikas karaļa
Visvalda znots), ar saviem sūtņiem atgriežoties no Novgorodas,
uzbrūk ordeņbrāļi. Sagūsta Dangeruti, iekaļ važās un iesloga

Cēsu pils pagraba velvēs, kur viņš, lai izbēgtu no bruņnieku

inkvizicijām, izdara pašnāvību ar šķēpu.

1218. g. Novgorodas kņaza Vladimira dēls Gerčeslavs nāk ar

lielu krievu karaspēku un aplenc abas Cēsu pilis. Ordeņa brāļi

pārkāpj uz seno vendu pili, kur vēl tie mitinās, un palīdz
atsist krievu uzbrukumu. Pēc trīs gadiem (1221.) krievi atkār-

toja uzbrukumu. Tajā laikā starp ordeņu un vendu pilīm uzcēla

stipru tiltu.

Pamazām pilsēta un pils kļuva par ievērojamāko atbalsta

punktu visam zobenbrāļu ordenim.

1224. g. Cesls ierodas pāvesta Honorija 111 sūtītais

legāts, Modenas bīskaps Vijums.

Liktenīgā Saules kaujā (1236. g. 22. sept.), kur ap-

vienotie zemgaļu un lietuvju pulki zobenbrāļu ordeni iz-

nīcina, krīt arī mestrs Volkvīns. Zobenbrāļu ordeņa

nožēlojamās atliekas 1237. gadā apvienojās ar Vācu

jeb Teutoņu ordeni. Par Vācu Livonijas ordeņa ordeņ-
mestru ieceļ Hermani kalku (1237.—1239. g.).

Mestrs Hermanis Laiks izveļas Cēsis par Livonijas

ordeņa rezidenci un par savu sēdekli. Cesls, bez or-

deņa mestra, darbojās pils komturs (komandants) un

fogts (apgabala soģis). Ikgadus 2 reizes, pavasarī

un rudenī Cēsīs mestrs sasauc ordeņa kapiteļus (sa-
pulces), kur piedalās pārējo piļu komturi un fogti.
Vairākkārt šeit notiek arī visu bruņnieku landtāgi.

Vācu bruņnieki paplašināja pili, piebūvēja trīs priekš-

pilis (skat. P.P.) un vecā vendu pilī nolīdzināja vi-
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sus apcietinājumus, izmantojot šo pilskalnu kā kortu.

Starp uzkalniem un grāvjiem ceļa aizsprostojumus,
kurus piepildīja ar ūdeni. Bruņnieki visā apkārtne,

sevišķi pils vietā, uzurba daudz avotu, apvienojot to

strūklas apakšzemes tvertnes, un koka caurules iz-

vadīja uz pils ūdens dambjiem. Šāds mākslīga ūdens

nostādinājuma izejpunkts bij arī pilsētā, tā sauc. Jāņa

dīķis, kas vel tagad redzams Torņa ielā. Pilsētas

robežas toreiz gāja gar tag. Rīgas ielu, Kalēja ielu,

gar katoļu baznīcu, I priekšpils mūriem un mazo Līvu

ielu (sk. O. P.). Tirgus laukums atradās Rīgas un

Kalēju ielu krustojumā (tagadējais Līvu laukums), kur

avotam ierīkoja mūra tvertni ūn nosauca par Šimbegu

(no vārda Schonbach — skaista upīte). Turpat, jā-

domā, bija arī pirmais Cēsu rātsnams.

Vecās Cēsis bija nocietinātas mūriem, un tās apdzī-

voja pilsoņu kārtas ļaudis. Ar laiku latviešu un lī-

biešu iedzīvotāji, uz senu priekšrocību pamata, ieguva
daudzus kvartālus un namus pilsētas centrā. Vendus

izspieda no apcietinātā rajona, un tie apmetās tagadējās
Palasta ielas galā. Latviešu vairākums mitinājās tagadē-

jās Raunas ielas vietā. Cēsīs dzīvojošie lībieši savā laikā

bija izkarojuši tā sauc. „lībiešu tiesības", kas bija lī-

dzīgas kuršu lēņu tiesībām. Šis tiesības bija atseviš-

ķiem lībiešu novada kungiem, kas savu dzimto zemi

un namus paturēja vēl līdz XVII g. s., kad tie pama-

zām nokļuva dzimtsbūšanas jūgā. Lībiešū iespaids Cē-

sīs palicis ilgāku laiku, ko norāda vēl tagad pazīstamie
nosaukumi: Līvu pagasts, Līvu kalns, Līvu ielas, Līvu

laukums, Līvu zvans v. c.
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Nu Cēsis sāk uzplaukt un pamazām iegūst svarīgas

pilsētas stāvokli.

Kādā senrakstā no 1271. g. redzams Cēsu komtūra zieģelis —

Sv. Katrīna ar kroni galvā, palmu zaru labā rokā un vīksnu

kreisā rokā. Kādā citā 1306. g. dokumentā redzam sekošu

zīmogu: Sv. Katrīna ar kroni galvā, vienā rokā ratu un otrā —

palmu zaru. Sv. Katrīna bija Cēsu pils patrons. Strīdos starp

Rīgas bīskapu Albertu II Zauerbēru un ordeņa brāļiem, pē-

dējie to sagūsta 1268. g. un ieslodzīja Cēsu pils cietumā, (sk
bibliotēku" Nr. 1, 16. lapp.).

Pec pagājušiem mierīgās jaunuzbuves laikiem sākās

atkal kari. Ap 1245. gadu leišu virsaitis Lengevīns,
velēdamies atriebt bruņnieku uzvaru, ar lielu karaspēku
dodas Vidzeme un pie Cēsīm sakauj vietējos bruņ-
niekus. Lietuvas dižkunigaikšķis Mindaugs iebrūk Vid-

zeme 1261. gadā un nonāk pie Cēsīm, kur sagaidīja
Novgorodas kņaza karapulkus, lai kopēji iznicinātu

Livonijas ordeni un tā rezidenci. Bet krievi neatnāca,
un Mindaugs atgriezās Lietuvā.

1279. g. pliksalā Zemgales virsaitis Namejs sāk

karagājienu pret Rīgu, lai atriebtu Dobeles pils aplenk-
šanu. Kad Livonijas ordeņa landmaršals (kara ministrs)
Gerhards von Kacenellenbogens aicina palīgā latvie-

šus, no Cēsīm dodas latviešu zemessargu pulks ar ka-

rogu sarkanā krāsā, baltu strīpu pa vidu.

Atskaņu (Rīmju) chronikā 9219. rindā notikums aprakstīts
sekoši:

„Nu maršals ziņu laiž ar tulku

Un palīgā sauc latvju pulku,
Lai tas uz Rīgu sargos trauc,
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Kad Cēsu bruņinieks tos sauc.

Simts vīru viņu karogā (pulkā),

Kas cēsinieku parašā,

Pland augstu, šķēpa galā stalts

Un krāsā sarkans, Svītrots balts.

Ir Cēsīs pils, kur latvji dzīvo,

Un viņu karogs gaisā plīvo,

Kur zirgā jāt nav sievām kauns,

Tas nav šai zemē nekas jauns.

Patiesi, varu droši teikt.

Šo karogu par savu sveikt

Var Cēsu simts un latvju dzimts."

Cēsis var lepoties nevien ka vēsturiska pilsēta, bet

ari kā Latvijas karoga šūpulis.

1283. g., kad par Livonijas ordeņmestru bija En-

dorpas Villeklns (1282.—1287. g.), pēdējais, kopā ar

Rīgas archiblskapu Jāni von Lūnenu, kopēji sāk celt

Cēsīs, latviešu apdzīvotā pilsētas galā, lielu baznīcu, kuru

1287. g. 24. jūnijā iesvētīja un nosauca Jāņa Kristītāja
vārdā par Sv. Jāņa Doma baznīcu (sk. 60 Ipp.). Ar

laiku ap šo dievnamu nodibinās pilsētas centrs. Vēlāk,

iepretim baznīcai, nolika gada tirgus-atlaidas, no XIV

g. s. te notiek jau pilsētas tirgus. Turpat uzcēla jaunu
rātsnamu un soda vietu, kā ari paplašināja mūrus,
dodot tiem citu virzienu. Jaunā tirgus laukumā iebū-

vēja pilsētas aku, kas vēl tagad redzama Andreja

Pumpura laukumā (sk. O. P.).
Pilsētas pārvalde atradās divu birģermeistaru un

un triju rātes kungu rokās. Visās sēdēs ar balss-

tiesībām piedalījās divi mestra pilnvarotie. Ap šo laiku

(XIII g. s. beigām) Cēsis ieguvušas pilsētas tiesības, lai
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gan ka pilsēta pirmo reizi rakstos minēta tikai 1383.

gadā.
Atrazdamās ordeņa valsts vidu, liela satiksmes ceļa

malā, neieņemamas pils apsardzībā, Cēsis spēji uz-

plauka. Retāk Cēsis piemeklēja arī kara posts, ko

ķēra citas, nomaļāk stāvošas pilis un pilsētas. Tādēļ
arī XIV un XV g. s. vēsture nemin par kara gaitām

ap Cēsīm.

Ordeņa iekšējā attīstībā Cēsis joprojām ir galvenais
faktors. Šeit, bez lielā ordeņa un pils pārvaldes apa-

rāta, dzīvo mestri ar saviem galmiem. Pilī pastāvīgi
gan dzīvoja tikai kādi 30 bruņnieki, bet kara gadījumā
šis skaits stipri pieauga. Pils tuvumā arvienи bij apme-

tušies kara algādži. No 1237—1349. g. Cēsu pilī bij
15 komturi, no 1255.—1461.

—
20 fogti un no 1413.—

1562. g. mājas komturi.

Līdz 1500. gadam Cēsīs bija noturēti 4 landtāgi.
Ordenis Cēsīs kala savu naudu Lejtornī, kas, do-

mājams, no tā bus dabūjis savu nosaukumu. Šeit at-

lēja arī lielgabalus un zvanus. Līdz mūsu laikam uz-

glabājies diezgan daudz ordeņa naudas: (Cēsu dukāti,

dālderi, šiliņi, markas v. t. t., no XV g. s. otrās puses
un XVI g. s.), kas kaltas Cēsīs, kā ordeņmestra valsts

rezidencē.

No Cēsīm ordeņa vara izplētās pat līdz Narvai,
Klaipēdai un Krāslavai. Cēsīs satecēja visi ordeņa
politikas pavedieni; šeit mestrs pieņēma ārvalstu sūt-

ņus un veda sarunas, kas iespaidoja turpmākos Livo-

nijas likteņus. Šeit slēdza miera un draudzības lī-

gumus, sagatavoja turpmākos kara plānus, no še-
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jienes uzturot ciešus sakarus ar Vācu ordeņa lielmestru

Marienburgā, kas deva savus norādījumus un rīkoju-

mus. Cik labs tanī laikā jau organizēts sakaru die-

nests, to rāda kāda svarīga dokumenta (Lietuvas dižku-

nigaikŠķa Svidrigaiļa pamiera piedāvājuma) nosūtīšana

zirgiem no Cēsīm līdz Marienburgai (700 klm), kas

veikts 6 dienās.

XIV g. s. vidū rietumos no pils, uz uzkalna, uzcēla

otru baznīcu, nosaucot to Sv. Katrīnas vārdā. Baznīca

(3 jomu velvju būve) bija domāta latviešu dievlūdzē-

jiem. 1842. gadā uz Šīs vecās baznīcas drupām cēla

tagadējo Cēsu pareizticīgo baznīcu (sk. O. P.).
Cēsu pilsēta XIV g. s. sasniedza zināmu patstāvību

un labklājību. Viņa piederēja pie Hanzas pilsētu sa-

vienības un kā tās locekle piedalījās karos pret Dā-

niju. Pilsētas labklājības pamats bij tirdzniecība un

visas ar to savienotās amatniecības nozares. Sevišķi
krievu tirgoņi ceļā uz Rīgu labprāt uzturējās Cēsīs,

jo cauri Cēsīm uz Vāciju gāja veci tirdzniecības ceļi
no Tērbatas un Novgorodas. Cēsis nu paliek par ievē-

rojamu tirdzniecības centru, kur apgrozās un glabājas
daudz preču. Ar laiku te krieviem bija pat savs kvar-

tāls — sloboda vai ciems, kur jau 1471. g. viņiem bija
lielas preču noliktavas. Šajā laikā viņiem uzcēla arī

atsevišķu pareizticīgo baznīcu, (kur Katrīnas ielas pil-
sētas muri pieslējās Pirmai priekšpiiij).

XIV g. s. Cēsīs nodibinājās divas ģildes: Lielā

ģilde, sastāvoša no tirgotājiem, namsaimniekiem un

literātiem, un Mazā ģilde — no rūpniekiem un amatnie-

kiem. Ģilžu pārstāvji iegāja rātē un ņēma vistuvāko
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līdzdalību pilsētas pārvalde. Cesu ģildes turpmākos

gadu simtos spēlēja ievērojamu lomu. Bez ģildēm Cesls

viduslaikos bij ari kareiviskā Melngalvju sabiedrība.

Sākot ar XV g. s. Cesls sanāca visas Māras zemes

kārtas — leņu kungi, bruņnieki un pilsētu delegāti,
bieži ari pārējo Livonijas pilsētu pārstāvji savās un

Hanzas darīšanās. Pilsētā daudzkārt viesojās svešu

zemju dižvīri ar saviem pavadoņiem un kalpiem, kā-

dēļ pilsētā uzplauka krodzniecība, kas cesniekiem deva

labu atbalstu saimnieciskā ziņā. Pilsētas iedzīvotāji ap-

sargāja paši savus mūrus un torņus, tikai lielgabalus,
ko ieveda XV g. s., deva ordenis, un to skaits bija diez-

gan liels. Toreiz Cesu pilsētas mūri bij nocietināti 8

torņiem un vārtiem: Valmieras tornis un vārti, Rau-

nas tornis un vārti, Odens tornis ar maziem vārtiem,
Moku tornis, Rīgas vārti ar Cvingeru, Rīgas tornis,

Katrīnas vārti ar torni un Lejtornis. Pils un trīs priekš-

piļu nocietinājumus sastādīja 8 torņi un vārti, no mū-

riem „,Lademachera" tornis bij itkā pilsētas mūru tur-

pinājums.

Sevišķu svaru un nozīmi Cēsis ieguva, kad šeit

valdīja Livonijas ordeņa tālredzīgākais un varenākais

mestrs Plettenbergas Valters (1494.—1535. g.). Ar gudru

prātu un stipru roku viņš apklusināja iekšējos nemie-

rus un ķildas ordeņa brāļu starpā. Kaujā pie Siericas

(1501. g.) viņš atjaunoja bruņnieku veco slavu un

piespieda Livonijas mūžīgos ienaidniekus
— krievus

noslēgt mieru uz 50 gadiem.
Visā zeme, ari Cēsīs, materiālā labklājība pacēlās

līdz tādam līmenim, kādu nesasniedza pat zviedru
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laikos: dārgmetalli un rotas lietas bij sastopamas katrā

zemnieku būdā. Bet par zemes aizsardzību vairs ne-

domāja neviens, katra kārta, katra pilsēta domāja tikai

par savām privilēģijām, uzdzīvi un greznību. Izcēlās

savstarpēji strīdi un Šķelšanās.

1524. g. cēsnieki uzaicināja pie sevis no katoļiem
atkritušo mācītāju Bērendu Brigmani, kuru no Kok-

neses padzina uz archibīskapa Jāņa Blankenfelda pa-

vēli. Pirmais reformācijas garā noturētais dievkalpojums

pilsētas Lejtornī (pie Sv. Katrīnas baznīcas) guva

lielu atsaucību visplašākās aprindās. 1525. g. refor-

māti izpostīja kādu katoļu Sv. Jura kapellu (domā-

jams nerāju no tagadējās Jurģu muižas) un iznīci-

nāja katoļu altārgleznas.
Kad iesākās ticības kari, Livonijas ordenis atbalstīja

reformācijas kustību, tā sanaidojoties ar Rīgas virs-

bīskapu. Zemē sākās nesaskaņas un sadursmes.

Jau 1471. gadā ordenis atcēla no amata 37. Livonijas ordeņa
mestru Johannu von Volthūzenu-Herse (1470.—1471.), to sagū-

stīja Helmetā (Igaunijā) un atveda Cēsu pilī, kur tas mira

pils moku kambaros. Šī rīcība saskaldīja ordeņa brāļus divās

partijās. Volthūzena piekritēji pareģoja lielu Dieva sodību, ja

ordenis turpinās šādus varmācības aktus. Tāpat 1483. g. Cēsu

pilī ordenis atcēla no amata mestru Berndu von der Borchu

(1471.—1483.).

Mestrs Plettenbergs pielika daudz pūļu, lai šo iek-

šējo šķelšanos likvidētu un saskaņotu visu pilsētu un

kārtu sadarbību, radot spēcīgu Livonijas valsti ar Cēsīm

kā galvaspilsētu. Viņš mēģināja ap sevi pulcēt visus

Livonijas labākos spēkus un būtu arī savus grandiozos
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plānus varbūt realizējis, ja 1535. g. nāve nebūtu pār-

traukusi viņa cerību piepildīšanos.

Šajā laikā Cēsis bij savas varenības un labklājības

kalngalā. Pilsētā bijušas ap 1000 mājas, un daudzi tā

laika ceļotāji Cēsis sauc par lielu pilsētu.
Pec Plettenberga nāves neviens no turpmākiem or-

deņmestriem vairs neprata saturēt irstošo Livonijas

valsti. Vispārējas demoralizācijas dēļ kara vešanai bij

jāpasūta kara algādži (landsknechti) no Vācijas un

mestra-arehibīskapa cīņā (1556.—1557. g.) šie karo-

tāji pārvērtās par dedzinātājiem un laupītājiem.

Kaut vēl turpinājās ar līgumu nodrošinātie miera

gadi, Livonija jau bija palikusi par viegli iekārojamu

kumosu spēcīgiem kaimiņiem. 1558. gadā Vidzemē

iebrūk krievu pulki un, kņaza Kurbska vadībā, tu-

vojas Livonijas varenības citadelei
—

Cēsīm.

Krievi tomēr vēl neuzdrošinājās atklāti uzbrukt pilij

un pilsētai un aizgāja. Tikai 1560. g., kad krievu

karapulki pie Ērģemes galīgi sakauj ordeņa karaspēku

un sagūsta pat Cēsu mestru Vilhelmu Fūrstenbergu

(1557.—1560. g.), tie nodedzina un izlaupa Cēsu pilsētu.
Ordenis bij par vāju, lai saviem spēkiem vien aizstā-

vētu Livonijas valsti, un tādēļ ordeņa mestrs Fūrsten-

bergs un pēdējais, (pēc skaita 45.) ordeņ mestrs Got-

hards Ketlers, veltīgi meklēja sev cīņas biedrus. Li-

vonijas valsti vairs izglābt neizdevās. 1558. un 1559. g.

Cēsīs notika lieli landtāgi, bet bez reālām sekām.

1561. g. Gothards Ketlers pakļaujas Polijai; pēc Viļ-

ņas līguma Zemgale un Kurzeme paliek par Polijas

lēņu hercogisti (sk. „Turistu bibliotēku" Nr. 2), bet
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Rīgas bīskapa un pārejā Livonijas ordeņa zeme pa-

liek tieši Polijas varā. Tā, izbeidzoties Livonijas orde-

nim, Cēsis nonāk zem Polijas.

Interesanti, ka šajās svarīgās Gotharda Ketlera sa-

runās Viļņā piedalījās arī Cesu pārstāvji — birģer-
meistars Bastiāns Detmars un Melchiors Grothusens,

kas arī saņēma no Polijas ķēniņa Sigismunda II Au-

gusta Cēsīm dāvāto žēlastības grāmatu — privilēģiju,
kas nodrošināja luterticību, neskaitāmas priekšrocības

muižniecībai, un piešķīra Cēsīm tā sauc. „Rīgas pilsētas
tiesības". •

Drīz pēc tam, 1562. gadā, Krievijas cars Jānis Bries-

mīgais, lai valdītu Vidzemē, pieteica Polijai karu. Sā-

kās tā sauktais Livonijas karš, kas ar maziem pār-

traukumiem ilga 25 gadus., Šajā karā Cēsis piedzīvoja

drausmīgas dienas.

Cīņā par Livoniju iejaucās Zviedrija un Dānija. Kāds

19 g. vecs dāņu princis Magnuss, ķēniņa Frīdricha

VI brālis, un cara Jāņa Briesmīgā brāļa znots, sāka

divkosīgu politiku. Viņam jau piederēja Kurzemes un

Sāmsalas bīskapijas, bet tas vēlējās kļūt par Livonijas

ķēniņu. Šajā nolūkā viņš, ar Jāņa Briesmīgā žēlastību,

kļuva par pēdējā vasali, bet tai pašā laikā draudzējās
arī ar Poliju. Izmantojot šo stāvokli, Magnuss apsolīja
mieru un kārtību visai zemei. Magnusu Jānis Bries-

mīgais ieceļ par ~Livonijas ķēniņu", pie kam Magnusa

„valsts" paliek Krievijas virskundzībā. Magnuss sevi ti-

tulēja: „No Dieva žēlastības, mēs, Magnuss, Livonijas,

igauņu un latviešu zemju ķēniņš, Norvēģijas troņman-
tinieks v. t. t."
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Valdīdams un karodams Jāņa Briesmīgā vārdā, Mag-

nuss 1577. g. ieņem Cēsis, kur atradās polu garnizons.
Cesu ieņemšanu sekmēja paši Cesu pilsoņi, apcietinā-
dami pils poļu pārvaldi un izdodot to Magnusam.

lesākās jukas, jo Polija neatsūtīja pietiekošu kara-

spēku zemes nodrošināšanai. Magnuss uzaicināja pilsētas

padoties, ko daudzas arī darīja, bet klusībā raudzījās

uz Polijas pusi.

Neviens nezināja, kurā puse viņam naktos cīnīties,

jo Šis dienas draugi rit kjūs nesamierināmi ienaidnieki.

Tai pašā gadā Vidzeme iebrūk pats cārs Jānis Bries-

mīgais, kas jau agrāk bij pazīstams ar savu nežēlīgo

un necilvēcīgo kara veidu.

Cesu namnieki jau 10. jūnijā bij lūguši Rīgas rātes

palīdzību pret zvēriskiem maskaviešiem, bet velti. Ne-

zinot, ka cārs uz Livonijas Magnusu jau turēja aizdomas

par nosvēršanos poļu-lietaviešu pusē, cēsnieki domāja

izbēgt cara atriebībai, ja atklāti pāries pie Magnusa.
Cēsis atradās daudz bēgļu un muižnieku, tāpat daudz

maskaviešu ieņemto pilsētu iedzīvotāju, kas stiprajā
Cesu pilī un pilsētā domāja atrast drošu patvērumu

pret Maskavas ordām.

1577. g. 31. augustā tagadējās Cēsu dzelzceļu sta-

cijas un karavīru mītņu vietā ieradās cars ar lielu kara-

spēku un lika uzstādīt lielgabalus pret pili, kur bij

paslēpies Livonijas Magnuss. Cars dabūja dzirdēt par

cēsniekū apņemšanos nekādā ziņā nepadoties, un kā

labs cilvēku pazinējs viņš nolēma satricināt pilsē-
tas un pils aizstāvju drosmi: viņš lika paziņot pil-
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sētā esošiem vīriešiem, ka tiem atļauts atvadīties no

maskaviešu sagūstītām viņu sievām, mātēm un meitām.

Pēdējās stiprā apsardzībā aizveda pie pilsētas vārtiem,

pa kuriem piederīgie iznāca atvadīties. Sieviešu vai-

manas par viņu briesmīgo likteni, ka jāiet verdzībā uz

Maskavu, mazināja Cēsu aizstāvju cīņas garu, un kareivji
vairs negribēja šaut uz cara nometni aiz bailēm tur

ievainot vai nonāvēt savus piederīgos. Kad sagūstītās

sievietes bij aizvestas, cars uzaicināja Magnusu padoties

ar labu. Magnuss nosūtīja pie cara divus savus kam-

barjunkurus — Christoferu Kursēti un Plettenbergas

Fromholdu, kurus cars lika nopērt un aizsūtīja at-

pakaļ uz pili, pieprasot, lai pie viņa personīgi ierodas

pats Magnuss. Tad Magnuss ar 23 pavadoņiem pa

Raunas vārtiem atstāja pilsētu, pavēlot dežūrējošam

birģermeisteram un rātskungam atvērt maskaviešiem

Cēsu pilsētas vārtus, ko tie ari izdarīja, saņemot cara

žēlastību; bet pa atvērtiem vārtiem pilsētā iebruka mas-

kavieši, slepkavojot, postot un dedzinot. Pārsteigtie ie-

dzīvotāji bēga uz pili, kur jau atradās muižnieki un

Magnusa ļaudis. Vecus, slimus un bērnus maskavieši

nonāvēja, veselīgos vīriešus un sievietes aizveda ver-

dzībā. Pils iemītnieki tikko paspēja aizvērt vārtus,

pa kuriem bij izjājis Magnuss, kad maskaviešu strēl-

nieki atradās vairs tikai pāris soļus no pils mūriem.

Pa to laiku Magnuss ar svītu sasniedza cara nometni,

nokāpa no zirgiem, atbruņojās, metās ceļos un padevās

cara žēlastībai. Jānis Briesmīgais viņam piedeva un

atdeva ieročus. Bet kamēr cars vēl sarunājās ar Mag-

nusu, pils aizstāvji izšauj, un lielgabala lode nokrīt pie
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cara kājām, tikko viņu nenonāvējot. Cars to uzskatīja

par nodevību un saniknots zvērēja pie Sv. Nikolaja,
ka Cēsīs neatstās nevienu dzīvu dvēseli, kaut tas būtu

dižciltīgākais princis. ~Vidzemes ķēniņu" Magnusu ap-

cietināja un iemeta kādā pirtiņā, bez jumta, Dubinskas

priekšpilsētas rajonā. Vēlāk cara kanclers Vasilijs So-

likans Magnusu piespieda parakstīt dokumentu, ka vi-

ņam līdz ziemassvētkiem jānomaksā 40.000 ungāru du-

kātu izpirkšanas nauda, pretējā gadījumā viņu vedis

uz Maskavu, kur šī summa divkāršā apmērā būs jāsa-
maksā ar arābu zeltu un dārgakmeņiem.

Jānis Briesmīgais lika aplenkt Cēsis četrām lielam

skanstīm un ar 1577. g. 4. septembri pilsētu un pili

no. Zvirbuļkalna nežēlīgi apšaudīja 3 diennaktis. Pii?

aizstāvjos nebija vienprātības, gļēvulība un paniskas
bailes ņēma virsroku un aizstāvēšana kļuva arvien

vājāka. Tas sevišķi sakāms par muižniekiem — bēg-

ļiem, kuriem pietrūka drosmes iet atklātā cīņā un, sie-

viešu pierunāti, tie nolēma labāk uzspridzināties gaisā,

tikai nekrist maskaviešu rokās. Kāds katoļu prāvests

von Sukavs no Prūsijas gan nometis savus amata svār-

kus un tvēris šķēpu, rādot citiem varonības priekšzīmi

un iededzinot cīņas garu, bet neviens viņam vairs ne-

sekoja ... Tad visi nāvei nolemtie sapulcējās p.i!s ka-

pellas velvēs (skat. P. P.) un saņēma svēto vakar-

ēdienu. Kad luteriskā Sakramenta vajadzībām trūka

vīna, hercoga Magnusa galma sulainis nejauši pils pa-

grabā atrada muciņu laba Reinas vīna un deva to mā-

cītajiem. Izmisums un vaimanas valdīja pilī, līdz ķē-

niņa Magnusa ritmeistars Heinrichs Boismans ar skalu
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pielika uguni 4 pulvera mucām un vairāk kā 300

cilvēki uzskrēja gaisā. Tas nolikās 1577. g. 7. septembri.
No pils izbēguši tikai divi muižnieki, kuru aculiecinieku

nostāsti atreferēti Baltazara Russava ~Livonijas chro-

nikā."

Krievi un tatāri iebruka izpostitā pili, sagūstīja sma-

ļļi ievainotos un sāka tos spīdzināt.

Pašu Heinrichu Boismani sprādziens bija atstājis

dzīvu, tikai stipri ievainots un kontuzēts tas gulēja dru-

pās. Viņu parādīja caram. Otrā dienā, kad tas jau bija

miris, viņa līķi uzdūra uz mieta. Cēsu latviešu mācī-

tājam Pommeram cauri pakausim izgrieza mēli, pēc

kam Jānis Briesmīgais viņu uzaicināja noturēt spre-

diķi par mūžīgo dzīvošanu. Pēc nostāsta, Pommers, bū-

dams bez mēles, dievišķa spēka pilns esot atbildējis:

„Es jau dzīvoju mūžīgi, bet tu šai zemē vēl notrīcēsi 7

gadus un aizbrauksi mūžīgā ellē!" Saniknotais cars

pavēlējis mācītājam izgriezt sirdi un to nolikt līķim
blakus. Sirdi izrāva arī kādam birģermeistaram, ka-

mēr tos, kas atsaucās uz cara žēlastību, tikai sacirta

gabalos. Mazus bērnus salika kaudzēs un tiem rīdīja
virsū cara asinssuņus. Cēsu pilskunga FūrstenbeTga se-

kretāru Unninghauzenu cars-briesmonis liek tik ilgi

pērt, kamēr viņam miesa no kauliem un ribām nokrita

un kļuva redzamas iekšas. Zvēriski nogalināto upuru

miesas gabalus izkaisīja pa visu apkārtni meža zvē-

riem, lai piederīgie vēlāk tos nevarētu apglabāt.

Aprakstīdams Cēsu ieņejnšanu, cbronists Russavs sa-

ka, ka nav iespējams saskaitīt un novērtēt tās milzīgās
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naudas vērtības, dārgakmeņu un rotas lietu bagā-

tības, kādas bij sanestas Cesu pilī un kuras krita maska-

viešiem par laupījumu.

Tikai 12. sept. cara drausmīgā armija aizgāja, at-

stājot pili un pilsētu, kur kā iedzīvotāji bij palikuši
tikai nedaudzi latviešu amatnieku ar savām ģimenēm, un

neliels garnizons. Laupījums, ko cars aizvedis no Cē-

sīm, bij tik liels, ka ar pusi no tā viņš varēja algot

savu lielo armiju līdz nākošam pavasarim.

Kamēr cars caur Raunu, Smilteni un Trikāti atgriezās

Terbatā, poļu un latviešu partizāņi sāka cīņu ar mas-

kaviešu garnizonu. 1577. g. decembrī Turaidas pils pār-

valdnieks un poļu administratora Chodkeviča sekre-

tārs Jānis Būrings (Bīriņš) sapulcināja 380 jātniekus
(200 latviešus, 80 poļus un 100 vāciešus), lika izga-
tavot divas garas kāpnes un" tūlīt pec Ziemas-

svētkiem kādu nakti devās uz Cēsīm. Pieslējuši

kāpnes pie I priekšpils mūriem (sk. P. P), virs-

nieki, taurētāji un daļa jātnieku laimīgi pārkāpa

mūrus un staļļus un ieņēma abus vārtus, iebruka

pilī un pilsētā, ar kāda latvieša — sikkaleja Jāņa

Šķibusta palīdzību atvēra Rīgas vārtus, pec kam sākās

nežēlīga atriebība maskaviešiem. Biirings lika visus

krievus apkaut, tā kā asins smēlušies zābakos, pec
kam devās atbrīvot arī Burtniekus, Limbažus, Nītauri un

Straupi.

Atgriežoties Cēsīs, Būrings uzskatīja sevi par pils-

kungu. Viņa vadībā atjaunoja apcietinājumus un ap-

glabāja maskaviešu upurus.
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1578. g. Sveču dienā cara karavadoņi J. Motislavs-

kis un Morozovs vēlreiz ieradās pie Cēsīm un tās ap-

lenca. Šoreiz maskaviešiem neviens vārtus neatvēra,

kādēļ viņi sāka pili un pilsētu apšaudīt. Pats Būrings

ar 40 jātniekiem veikli izlavījās no pilsētas un devās

uz Rīgu, meklēt palīdzību. Cesnieki dūšīgi turējās,
lai gan pilsētā sākās bads.

Krievi turpināja Cesu apšaudīšanu akmens un uguns-

bumbām. Padzirdējuši, ka varonīgiem cesniekiem nāk

palīgā Jānis Būrings ar svaigiem poļu-leišu karapul-
kiem no Ri»as, krievi 3 reizes vel mēģināja uzbrukt

pilij, bet, nespēdami to ieņemt, atkāpās. Bet tai pašā

gadu krievi, ar 18.000 vīru lielu karaspēku un 23 liel-

gabaliem, no Raunas nākdami vēlreiz ieradās pie Cē-

sīm.

Šai laikā bij panākta jau zināma Polijas un Zviedrijas
vienošanās par Livonijas zemju pārvaldīšanu, kādēļ

poļi un zviedri uzstājās kopīgi. Kāda zviedru daļa

no Poltsamas mēģināja uzbrukt Cesu aplencējiem —

maskaviešiem, bet velti un aizgāja uz Burtniekiem. Mu-

jānos poļu un zviedru pulki apvienojās un 1578. g.

20. oktobrī virzījās uz Cēsīm. Pie Gaujas maskavieši

sargāja pāreju, bet sabiedrotie, dažu lielgabalu aizsar-

dzībā, pārpeldēja Gauju un pa bēgošā ienaidnieka

pēdām iebruka viņa nometnē. 21. oktobrī sākās liela

kauja, kur krita 6000 krievi un tatāri un 22 diženākie

krievu karavadoņi. Krievu karapulkus komandēja kņazi

Vasilijs Šuiskis un Vasilijs Voroncovs. Poļu armiju

vadīja Andrejs Sapieha, bet zviedru — Zīdermanlandes

hercogs Kārlis. Poļu-zviedru rokās krita 14 lielā ka-
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libra lielgabali, 6 mortiras, karogi un daudzas citas

kara mantas. Zviedriem un poļiem, kā chronists saka,
neesot krituši pat simts vīri.

Šī kauja sākumā notika starp Gauju un Cēsu pil-

sētu, apm. 4 klm uz ziemeļiem no pilsētas, vēlāk pie

pilsētas mūriem, tā kā kaujas uguns nodarīja lielus

postījumus Cēsu pilsētai. Pēc laimīgās uzvaras Cēsīs

ienāca poļi. Šī lielā kauja ietekmēja arī miera sarunas,

kuras bij sāktas starp Krieviju un Poliju.

Polijas ķēniņš Stefans Batorijs (1575.—1586.) 1579.

ģ. pieteic Krievijai karu un atbrīvoja no maskaviešiem

Vidzemi. Jānis Briesmīgais vairs nevarēja cīnīties ar

tik stipriem sabiedrotiem, kādi bija Polija un Zvie-

drija, un tādēļ 1582. g. 15. janvārī Zapoļjē noslēdza

mieru. Tā beidzās 25 gadus ilgais Livonijas karš, kura

galvenie un izšķirošie posmi norisinājās Cēsīs.

Tikai postažas un drupu kaudzes bij palikušas kā

šī briesmīgā kara liecinieces. Vidzemi un Latgali bij

izlaupījuši un dedzinājuši gan krievu, gan poļu kara-

pulki. Šī drausmīgā Livonijas pēckara ainu mums sniedz

kāda ceļotāja apraksts (1586. g.): ~Kādreiz uzartie

un bagātīgu ražu nesošie lauki apauguši krūmiem un

mežu; zemniekiem nav zirgu, ko apstrādāt laukus, un

tie arklā jūdz sievietes. Apgabalā starp Rīgu un Tēr-

batu viss tā nopostīts, ka šeif „ne dziedājis gailis,

nedz rējis suns".

Ar Polijas lēmumu, 1582. g., Pārdaugavas hercogisti
Vidzemi sadalīja 3 apgabalos (vojevodstva): Cēsu, Tēr-

batas un Pērnavas. Par Cēsu vojevodu iecēla ģenerāli
Farensbachu.
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Cēsu vojevodstvo aptvēra lielu zemes platību starp

Gauju un Daugavu gar Koknesi un visu Latgali. Cēsīs

ierīkoja vojevodas rezidenci, un šeit atradās Zemes

tiesa. Arī pēdējā apelācijas instance, tā sauc. tiesas

landtāgs (conventus publicus judicialiis) atradās Cēsīs.

Cēsis kā Vidzemes sirds paliek par galveno poloni-

zācijas un katolizācijas centru. 1582. g. ar pāvesta

legāta rīkojumu Cēsīs nodibina katoļu bīskapiju, dom-

kungu kapiteli un Sv. Jāņa baznīcu pārdēvē par ka-

tedrāli. Cēsis bija visas Vidzemes bīskapijas sēdeklis,

un Cēsu bīskapijas robežās ietilpa arī Valmiera, Burt-

nieki, Trikāte, Mujāni, Ropāži, Ottepaa (Igaunijā) v. c.

Pirmais bīskaps Cēsis bija Jānis Solikovskis (1582.—

1583.), tad Aleksandrs Mileckis, kurš nomira, nepa-

spējis uzņemties bīskapa pienākumus. Trešais bīskap?
Cēsīs ir Jānis Patricijs Nideckis (1583.—1587.), sīvs

luterticības ienaidnieks. Ceturtais un pēdējais — Otto

von Šenkings (1587.—1621.), vidzemnieks, kas prata

latiņu, vācu, poļu un ari latviešu valodas un prata

ietekmēt latviešus katoļu-jezuītu garā. Luterticīgo diev-

kalpojumiem atļāva lielāt pussagruvušo Sv. Katrīnas

baznīcu.

Kad 1582. g. Polijas karalis Stefans Batorijs apmek-

lēja Rīgu, cēsnieku delegācija lūdza viņu atjaunot 1577.

g. iznicinātas privilēģijas, ko karalis izdarīja, dāvājot
ar 1582. g. 7. dcc. datētu un Cēsīm veltītu privilēģiju.

Pamazām dzīve Cēsīs dabūja jaunu veidu. Priekš-

pilsētas iznīka, palika vienīgi ar pilsētas un priekšpiļu

ar mūriem ieslēgts iecirknis. Drupas novāca un kvar-

tālus sadalīja mājvietas (ap 150), karos sagrautos mū-
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rūs un pili izlaboja. 1583. g. bīskaps Jānis Patrkijs

Nideckis sevišķi daudz rūpējās par varenās pils izla-

bošanu un kādā vietā licis ievietot greznu vapeni, kas

vairs nav uzglabājies. Kad pēc Stefana kalorija nāves

Polijas tronī nāk karalis Sigismunds 111, 1586. g. Cēsis

sanāk visas Vidzemes landtāgs un apliecina tam savu

padevību. Tā paša gada decembri Cēsis sanāk vēl

otrs landtāgs.

Bija pagājuši 18 miera gadi, kad sākās karš starp

kādreizējiem sabiedrotiem, poļiem un zviedriem. Zvie-

drijas valsts pavaldonis Zīdermanlandes hercogs Kārlis

(vēlākais Kārlis XII), Vidzemes muižnieku pierunāts,
nolēma iebrukt Vidzemē, pārliecībā, ka visi Vidzemes

iedzīvotāji kā viens sacelsies pret poļiem, kuru ar-

mija tajā laikā bija cīņā pret turkiem. 1600. gadā Kārlis

iebruka Vidzemē. No Tērbatas uz Cēsīm viņš sūtīja
7000 karavīrus, kur notika apgabala muižnieku landtāgs,
Tīzenhauzena vadībā. Šis Tizenhauzens par savu no-

devību no hercoga Kārļa bij dabūjis Cēsu apriņķa kap-

teiņa amatu. Landtāgā zviedru piekritēji bija vairākumā,

kādēļ bīskaps Šenkings mobilizēja Cēsu pilsoņus, bet

Cēsu vojevoda Fārensbachs pili novietoja 4 poļu jātnie-
ku rotas. Tlzenhauzenam bija uzdots ar provocētiem
strīdiem un pārmetumiem poļu valdības vīriem novērst

poļu uzmanību no Cēsu apkārtnes, lai pa to laiku

zviedru korpuss nemanīts varētu aplenkt pili un pil-
sētu. Vispārējā apjukumā tad muižnieki cerēja atvērt

ienaidniekam vārtus un pieveikt poļus, sevišķi bīs-

kapu Šenkingu un Farensbachu. Plāns būtu gandrīz

ari izdevies, bet Šenkinga spiegi pamanīja uz Lenču
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ceļa zviedru izlūkus un deva trauksmi (1661. g. 6. janv.).

Poļu jātnieki, pec dievvārdiem patlaban taisījās pus-

dienot. Pirmie izskrēja rotmistri Zapiežka, Nieviarovs.

Dembinskis un Vajers un pavēlēja seglot zirgus. Cēs-

nieki uzkāpa uz mūriem, kamēr iztraucētie poļi gru-

pām un atsevišķi bruka virsū zviedru jātniekiem, kas,

nesagatavojušies un pretošanos negaidīdami, zobeniem

makstis jāja kalnā no Gaujas puses. Spējais uzbru-

kums zviedros sacēla paniku, tie bēga atpakaļ, uz-

skrēja virsū saviem kājniekiem, kas, sašķelti gru-

pās, nekārtīgi atkāpās. Zviedru jātnieki bēga uz zie-

meļiem, un, pārejot Gauju, lielākā daļa no tiem zem

ledus noslīka. No visa lielā zviedru korpusa izglābās
tikai 1000 vīri.

Šī neveiksme tikai sakaitināja hercogu Kārli, un viņš
1601. g. uzdeva karavadonim Kārlim Gvldenhielmam

ieņemt Cēsis, kas arī izdevās.

1601. g. 28. maijā Cēsīs hercogs Kārlis sasauca land-

tāgu, kur uzdeva visiem vidzemniekiem jūnijā ierasties

Cēsīs un palīdzēt ieņemt pēdējos poļu posteņus gar

Daugavu (Daugavgrīvu, Rīgu un Koknesi). Pie Kok-

neses zviedrus sakāva un padzina no Vidzemes, un 9.

jūnijā poļi Jāņa Radzivila vadībā ieņem Cēsis. Bet

jau pēc 2 mēnešiem — 13. augustā — tās atkaro zviedri.

Tikai oktobri, kad Vidzemē ienāca galvenā poļu armija
Zamoiska vadībā, Cēsis galīgi pārgāja poļu rokās.

Bīskaps Šenkings atkal ieradās Cēsīs un dzīvoja

pilī, kamēr pilsētā viss bija nopostīts. Pat Sv. Jāņq
katedrāles velves bij sakritušas un zvanu tornis sagruvis.

Bīskaps nolēma nepielaist vairs luterāņu mācību slu-
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dināšanu. 1613. gadā tas aizliedza Katrīnas baznīcas

atjaunošanu un uzdeva rātei 14 dienu laikā atlaist lute-

rāņu mācītāju. Visiem namsaimniekiem uzdeva ierasties

katoļu misā, bet nepaklausīgos bīskaps pavēlēja dzīt

ar pērieniem.

Cēsīs dzīvoja un 1620. g. mira vietējais jezuītu prie-
steris Erdmans Tolgsdorfs, kas tulkojis pirmo latviešu

iespiesto grāmatu ~Katoļu katķisms".

1616. gada 8. jūnijā Polijas karalis Sigismunds 111

dāvā Cēsīm žēlastības grāmatu — privilēģiju, kas vēl

reiz apstiprina iepriekšējās privilēģijas.

Zviedrijas tronī nākot Gustavam Ādolfam, kara laime

pāriet Zviedrijas puse, kura atkaro zaudētās zemes

vienu pec otras.

1626. g. arī Cēsīs jau valda' zviedri. Tā paša gada
2. februārī Cēsis no Gustava Ādolfa saņem pilsētas

privilēģijas. Jau 1622. g. Gustavs Ādolfs dāvana kā

lēni apsolīto Cēsu bīskapiju savam lielkancleram Ak-

sēlim Oksenšernam, 1627. g. arī pili un 1632. g. visas

Cēsu bīskapijas robežās ietilpstošās muižas.

Tagad savukārt aizliedz katoļticību un Sv. Jāņa
baznīcu nodeva luterāņiem. Grāfs Oksenšerna nerēķi-

nājās ar vecām pilsētas tiesībām un privilēģijām, kaut

Zviedrijas karaliene Kristīna 1636. g. 6. sept. no jauna

apstiprināja Cēsu pilsētas privilēģijas un priekšrocī-
bas. Gustavs Ādolfs bij gan uzdevis gādāt par pilsētas

labklājību, bet aizbildņa rokās pārgāja namnieku māj-

vietas, sabiedriskās ēkas un pilsētas nekustamie īpa-

šumi ārpus mūriem. Grāfs algoja rātes locekļus un
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citus ierēdņus, apstiprināja soģa spriedumus un pats

sevi uzskatīja par vienīgo apelācijas instanci. Jurģu

muižu, ko zviedru valdība piešķīra pilsētas nabagu mā-

jai un skolai, grāfs uzskatīja par viņam dāvinātu. Lēs-

nieku mēģinājumiem atbrīvoties no viņa virskundzības

nebija panākumu. Oksenšerna sāka pats iecelt pat

pilsētas rātes locekļus un atsavināt ikvienu trīs gadus

un ilgāk atmatā stāvošu gruntsgabalu. Pilsētas rāte velti

pūlējās atjaunot savas tiesības, un šis laiks Cēsu vē-

sturē bija nesekmīga cīņa dēļ komunāltiesībām.

Lai gan Zviedrijas valdība visādi pūlas uzlabot pil-

soņu un zemnieku stāvokli, ceļot skolas, baznīcas, la-

bojot ceļus un ierobežojot muižniecības varu, mazo pil-
sētu stāvoklis ir grūts. Zūd Cēsu agrākā lielā nozīme.

Uzplauka Rīga, bet Cēsis palika klusa, mierīga pilsētiņa.

1643. g. 15. oktobrī Cēsīs notur svarīgu landtāgu,
kurā izšķīra strīdus jautājumus starp karali Kārli XII

un vācu muižniecību, muižu atsavināšanas lietā. Tādi

pat landtāgi notika 1662. un 1692. gados.

1665. g. ar birģermeistara Vilhelma Šleiera ziedojumu
uzcēla pilsētas slimnīcu. 1666. g. remontēja skolu un

par pirmo skolotāju iecēla Georgu Plociusu ar 80 dāl-

deru lielu gada algu. 1671. g. pilsētā izcēlās uguns-

grēks, kas nopostīja lielu tiesu dzīvojamo ēku. To-

mēr jau 1680. g. 77 ēkas bij uzceltas vai atradās pus-

būvē. Šai gadā grāfa pēcteči apstiprināja amatnie-

cības — Cēsu Mazās ģildes šrāgas. Pilsēta bij nabadzīga
un iedzīvotāji trūcīgi, šajā pat laikā notika pazīstamais

juridiskais konflikts starp pilsētu un Cēsu mācītāju
Dāvidu Lotichiusu. Par savu nepiemēroto un grēcīgo
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dzīves veidu Tērbatas konsistorija viņu atcēla no

amata. Mācītājs neatlaidīgi pulējās aizstāvēties, ko ar>

panāca. Par šo atstādināšanas laiku viņš pieprasīja

pilsētai samaksāt tiesāšanas izdevumus un sāpju nau-

du ar visām procentēm, kas bija milzīga summa, —

3543 zelta dālderi. Pilsētas rāte bij nabadzīga un ne-

spēja viņa civilprasību segt. lesākās ilgs un sarežģīts
tiesas process, kurā uzvarēja Lotichiuss, un pilsēta

bij spiesta atdot tam vairākus savus gruntsgabalus,
kurus tas pārdeva.

1676. g. Cēsīs sasauca luterticīgo mācītāju sinodi,

kas darīja visu iespējamo, lai tautā mazinātu katoļ-
ticības stipros iespaidus. Zviedri atvēra skolas un ar

to nostiprināja luterticības pamatus.

Šajā pat gadā Cēsīs izcēlās lielāks ugunsgrēks. Pa da-

ļai apdzīvoto pili izlaupīja tur apmetušies zviedru

karavīri, nozogot svinu no logu režģiem un sadedzinot

durvis.

Cēsis vēl arvienu saucās par „gi'āfa pilsētu", lai gan

labums no tā nebij nekāds. Grāfa pēcteču ierēdņi iz-

mantoja pilsoņus personīgās interesēs.

Trūkums kādreiz tik bagātās Cēsīs kļuva arvien lie-

lāks. 1698. g. pilsētā dzīvoja 22 tirgotāji un 15 amat-

nieki, bet pārtikšana bij ļoti vāja. Pats birģermeistars

Volfgangs Bitners bij spiests nodarboties ar... maizes

cepšanu un tabakas un alus pārdošanu.
1692. g. Cēsīs atkal pulcējās Vidzemes muižniecība

lemt par savu dzīvības jautājumu — muižu redukciju.

Muižniecības vadonis J. Patkulis ierosina muižniecību

iesniegt Zviedrijas karalim petīciju. Petīcija bija rak-
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stīta ļoti. asā tonī, kādēļ tas iesniedzējus sauca pie at-

bildības.

Zviedrijas pieaugošā vara visā Baltijas jūras pie-

krastē nevarēja patikt citām valstīm: Krievijai, Polijai

un Dānijai, un tās 1697. g. noslēdza trejsavienību pret

Zviedriju. Arī Baltijas muižniecība bij nemierā ar zviedru

valdību, kas ieveda nodokļu kadastru, muižu reduk-

ciju, atņēma agrākās landtāga tiesības, atcēla land-

tāga kollēģiju v. t. t. Tāpēc muižniecība orientējās v?

Polijas pusi, kur tajā laikā karalis bij Saksijas kūrfirsts

Frīdrichs Augusts. Vidzemes muižnieki izprovocēja karu,
kas ilga 21 gadu (1700.—1721. g., tā sauc. Ziemeļu
karš).

1700. g. Polijas virspavēlniecībā esošie sakšu kara-

pulki ģen. Flemminga vadībā ieņem Cēsis, kurās tiem

izdodas noturēties tikai īsu laiku. 1701. g. Cēsīs ar

saviem karapulkiem ierodas jaunais Zviedrijas ķēniņš
Kārlis XII un sakšus piespiež atkāpties. Cēsnieki vēl

tagad rāda tūristiem tā sauc. pilsētas aku (Andreja Pum-

pura laukumā), uz kuras grodiem 1701. g. 28. jūlijā

sēdējis Zviedrijas karalis Kārlis XII un spirdzinājies

ar skaidro un dzestro Cēsu ūdeni.

Kārlis XII, dzīdamies pakaļ bēgošam ienaidniekam,

nepiegriež vērību Vidzemes aizsardzībai pret Krieviju.

Jau 1702. g. Krievijas cāra Pētera I karapulki šere-

metjeva vadībā iebrūk Vidzemē, visu postīdami un

dedzinādami. Par saviem darbiem Šeremetjevs sūta

caram uz Maskavu lakonisku ziņojumu: „Varu tev zi-

ņot, ka ienaidnieka zemē vairs nav ko postīt. No Plis-

kavas līdz Rīgai un Pērnavai viss ir iznīcināts
..
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1703. g. krievi ieņēma neaizsargātās Cēsis, sagrāva

mūrus, nodedzināja mājas, nonāvēja neaizsargātus pil-

soņus -un aizveda gūstā spēcīgākos iedzīvotājus, at-

stājot vienīgi 2—3 latviešu būdiņas pie Katrīnas vār-

tiem. Kopš šī laika varenās pils un pilsētas mūri vairs

nav atjaunoti un tie padoti laika zobam.

Daudzi Cesu iedzīvotāji bij aizbēguši apkārtnes me-

žos un pec krievu aiziešanas atgriezās drupu vietā, kur

pamazām sāka nodibināties ciemats. 1710. g. pilsētas

iedzīvotāji cieta no mēra un vislielākā posta, ko zemē

nesa klejojošās krievu kazāku un kalmiku bandas.

Par laimi Cēsis apmetās kāds krievu armijas pulkve-
dis Freimanis (vidzemnieks), kas centās iedzīvotāju?

pasargāt un gādāja par uzturu. Pārtikas līdzekļu cenas

bij ārkārtīgi augušas: pūrs rudzu maksāja 3 zelta dāl-

derus, bet 1 mārc. sāls — i/2 zelta dālderi.

1714. g. no Maskavas saka atgriezties sagūstītie
trimdinieki.

Atjaunoja Sv. Jāņa baznīcu, kurā 1717. g. nosvinēja

reformācijas 200 gadu jubileju, bet 1721. g. svinīgi at-

zīmēja iestājušos miera gadus sakarā ar Krievijas-

Zviedrijas miera sarunām Ništātē.

1730. g. Cēsu pili Krievijas ķeizariene Anna atdeva

savam favorītam grāfam Bīronam (sk. „Tūristu biblio-

tēka" Nr. 2) uz tādiem pašiem noteikumiem, kā to

savā laikā saņēma Zviedrijas lielkanclers Akselis Ok-

senšerna.

Uz ķeizarienes Elizabetes 1747. g. ukaza pamata Cēsu

pils pāriet Krievijas valsts kanclera Bestūževa-Rumina

īpašumā.
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1748. g. Cēsīs izceļas liels ugunsgrēks un nodeg

pils, baznīca un gandrīz visa pilsēta. Ugunsgrēkā da-

būja galu 34 cilvēki. Pēc šī nelaimīgā ugunsgrēka grāfs

Bestūževs-Rumins tikai ar zināmiem noteikumiem at-

ļāva dažiem Cēsu pilsoņiem celt mājas, jo arī pilsētas
zemi uzskatīja par savu. Bestūževs savā patvarīgā rī-

cībā ar Cēsu pilsētas likteni gāja pat tik tāļu, ka lika

apsēt Cēsu ielas ar auzām, par kuru postīšanu vai

novākšanu draudēja miesas un cietuma sods. šāds Cēsu

pilsētas stāvoklis turpinājās gadiem ilgi, un Cēsu rātes

kungiem vajadzēja ar vislielāko pacietību klauvēt pie

Pēterpils galma durvīm, lai neciešamo pilsētas stāvokli

likvidētu.

Novesti līdz izmisumam, cēsnieki griezās pie senāta

Pēterpilī (1758. g.) un lūdza atdot pilsētai neatkarību

un atsavinātās zemes. Senāts lūgumu ievēroja un, ne-

skatoties uz Bestuževa intrigām, 1764. g. 4. okt. paslu-
dināja Cēsu pilsētas neatkarību, pie kam grāfam Be-

stūževam bij jāatbild par visiem pilsētai un namsaim-

niekiem nodarītiem zaudējumiem. Savus deputātus no

Pēterpils cēsnieki pateicīgi sagaidīja ar karogiem un

mūziku jau pie Gaujas un pavadīja tos līdz rātsnamam.

Beidzot 1766. g. 4. decembrī Krievijas ķeizariene
Katrīna Lielā ar savu parakstu apstiprina vecās Cēsu

privilēģijas un atjauno vecās, neatkarīgās Cēsu pil-
sētas tiesības.

1764. g. Cēsis ir pa pusei apbūvētas, viņās Ir

70 mājas, no kurām 24 mūra un pārējās koka. Pil-

sētā — 600 iedzīvotāju. Maģistrāts sastāv no 2 birģer-

meistariem, 3 rāteskungiem un 1 sekretāra, šīm amata
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personām bez viņu tiešiem pienākumiem vēl jāizpilda
baznīcas un bāriņu pārstāvju, tiesāšanas, naudas pār-

zināšanas un dzīvokļu lietu pienākumi. Pilsētā rosīgi

darbojās abas ģildes, kas faktiski nosaka pilsoņu sa-

biedrisko dzīvi.

Cēsis rosīgi tirgojās ar vietējiem produktiem, kā

liniem, kaņepājiem, apiņiem, linsēklām, ādām, vasku

v. c, ko pavasaros un rudeņos pie augsta ūdens lī-

meņa ar plostiem pa Gauju nosūtīja uz Rīgu. Atklātie

tirgi ir divreiz gadā: Jāņos un Miķeļos.

1755. g. Cēsu īpašnieks Bestuževs pārdod Cēsis Pē-

terpilī dzīvojošam angļu konsulam G. von Voltam,

kas savukārt Cēsis pārdod ģenerālmajoram K. von

Volfam par 47.000 rubļiem. Cēsis sāk pamazām at-

spirgt. 1765. g. iesāka būvēt jauno zemestiesas ēku

un uz Cēsīm pārvietojās dažas valsts iestādes. Šajā
laikā Cēsīs par prāvestu ir J. Baumanis, kas ar la-

biem padomiem pamāca latviešu iedzīvotājus un aicina

sūtīt bērnus skolā. 1781. g. Baumanis sarakstīja plašu
Cēsu pilsētas chroniku „Memorabilia Wendensis",

kura vēl tagad glabājas Cēsu Lielās Ģildes tirgotāja
Michaela Lamberga un sievas dāvātā kroņluktura gal-

vā — Sv. Jāņa baznīcā.

1776.—77. g. Cēsu pils pagastā izcēlās zemnieku ne-

mieri (Žagaru Kriša vadībā), pils īpašnieka Volta ne-

žēlības dēļ, bet tie beidzās ar krievu karaspēka soda

ekspedīciju.

Zemniekus nomocīja pārmērīgām klaušām, grūtniecībā eso-

šās sievas lika pie darba un sita, zemniekus pēra v. t. t.
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Latviešu valodā rakstītu sūdzību Cēsu pils zemnieki nodeva

lielkņazam Paveļam Pefrovičam, kad tas, braucot uz Pēter-

pili, apstājās Lenču pasta stacijā. Tomēr zemnieki nekā nepa-

nāca, bet četrus zemnieku vadoņus ieslēdza dzelžos un aiz-

sūtīja uz Rīgu. Pie daudziem citiem saimniekiem izpildīja

Jotl smagu pēršanas eksekūciju. 1777. g. 30. aprīlī, pēc latvie-

-5u sprediķa, pie Sv. Jāņa baznīcas mūku kapellas nopēra

60 muižas zemniekus, 18. jūnijā — 8.. 25. jūnijā — 3. Kā

mācītājs Baumanis izsakās, šīs dienas Cēsīm bijušas Joti smagas.

1777. g. Cēsu pili ar muižu par 96.000 Alberta dāl-

deriem nopērk majors K. v. Slvers, kurs 1823. g.

to atstāj savam dēlam ģenerālleitnantam un senātoram

grāfam K. Sīversam. Sīversa ģimenes pēcnācējiem

Cēsu pils ar muižu piederēja līdz Latvijas agrār-

reformas izvešanai.

Kad 1783. g. reorganizēja visu Vidzemes pārvaldi,
Cēsis pārzin pilsētas rāte (2 birģermeistari un 4 rāts-

kungi). Visā pilsētā bij ap 100 māju un viena kroņa
ēka ar tiesas iestādēm un apriņķa kasi. Jaunais rāts-

nams vēl nebija uzbūvēts, un rātes sēdes notika pēc
kārtas rātes locekļu dzīvokļos. Nabagu māja (Sv. Teņa

vārdā) bij no koka, un tās iemītniekus uzturēja no

Jurģu muižas ienākumiem. ledzīvotāju skaits 1035, no

tiem 3 krievi un daži katoļi.
Veikalus atļāva vienīgi gar tirgus laukumu (skaitā

13). 1785. g. Cēsis top par apriņķa pilsētu.
XIX g. s. sākumā, ar amatnieku saplūdumu, Cēsīs

izveidojās atsevišķas cunftes, kas pirms 80 gadiem ap-

vienojās kopcunftēs, skaitā četrās. 1816. g. Cēsīs bij
1300 iedzīvotāji un pilsētas territorijas lielums bija
900 zviedru olekšu garumā, (no Raunas vārtiem līdz
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Rīgas vārtiem) un 300 olekšu platumā (no moku torņa
līdz pils mūriem). Palēnām pilsēta sāk apbūveties

un uzplaukt. No laukiem Cēsīs ieplūst daudz latviešu

zemnieku, kas nodarbojās ar amatniecību un tirdz-

niecību. 1860. g. Cēsīs amatnieku skaits bij sekošs:

7 cunftes, 66 meistari, 36 apakšmeistari un 85 mā-

cekļi (zeļļi). Kapitālu apgrozība tirdzniecībā Cēsīs ap

35.000 sudraba rubļi gadā. ledzīvotāju gada patēriņš
1863. g. bij: 36.500 pudi labības, 9150 pudi gaļas,
1956 spaiņi spirta, 520 pudi zivju, 4200 asis malkas.

Šajā laikā Cēsīs bij 2000 iedzīvotāju (1713 luterti-

cīgo, 211 pareizticīgo, 7 katoļi un 5 žīdi). 1860. g.

Cēsīs bij 133 ēkas, no tām 48 mūra un 85 koka.

1841. g. Cesu pils īpašnieks slepenpadomnieks grāfs
Sīvers pilī ierīko aukstudens kūriestādi pec Prisnicas

metodes. Šī veseļošanās iestāde iegūst ievērību, un

Cēsīs ārstēties brauc daudz kūrviesu, pat no Pēter-

pils un Maskavas. Šinī laikā izkopj skaisto pils

parku.

XIX g. s. vidu Cēsīs jau bij. 5 skolas (starp tām

arī 1825. g. Vidzemes muižniecības dibinātā Bērzaines

zenu ģimnāzija „Birkenruhe"), nabagu māja, namnieku

patversme un citas sabiedriskas iestādes un biedrības

Pieaug arī pilsētas territorija, un 1860. g. ta sasniedz

jau 479 desetīnas (ar visām pilsētai piederošām zemēm).
1868. g. Cēsis pieslēdz ar nozarojumu pie Drabežiem

bij. Rīgas-Pliskavas šošejai un 1889. g. Cēsis pievieno

Krievijas dzelzceļu tīklam, ar ko sākās nevien spējš

pilsētas uzplaukums, iedzīvotāju skaita vairošanās, bet

pieaug arī pilsētas un iedzīvotāju turība.
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Ar Krievijas jauno pilsētu likumu 1877. g. atceļa

visas vecās maģistrāles, un tajā vietā stājās pilsētas do-

me, no kuras vidus ievēlēja pilsētas valdi un galvu.

Cēsis 1897. g. dzīvo jau 6356 iedzīvotāji, un to

vairums ir latvieši, kas šinī gadā pilsētas domes vē-

lēšanās kā viena no pirmām pilsētām iegūst latvisku

vairākumu. Tā tad Cēsis ir viena no pirmām pilsētām

Latvijā, kur paceļas latvju pilsoņu uzvaras karogs.
Sāk attīstīties latviešu sabiedriskā dzīve: 1890. g. no-

dibinās Cēsu Amatnieku biedrība, 1899. g. Cēsu Viesīgā
biedrība.

Cesu Gaujmalā attīstās kūrorta vieta, sāk celt va-

sarnīcas, kurās vasaras atpūtu brauc meklēt nevien

zaļumnieki un tūristi no Rīgas, bet arī no Krievijas.

Pilsētas tuvumā kopš 1896. g. bija leprozorija.

Tajā laikā Cēsis pārvalda dome ar 20 domniekiem

un pilsētas valde ar 3 locekļiem. 1906. g. Cēsīs par

pilsētas galvu ievēl pirmo latvieti Voldemāru Bērzonu,
kas ieņem šo amatu vēl Pasaules kara laikā. 1908. g.

Cēsu pilsētai piederēja 782 desetīnas zemes, 164.000

zelta rubļu vērtībā un 22 nami 164.500 zelta rubļu
vērtībā un 9200 r. liels kapitāls. 1910. g. pilsētas ie-

nākumi un izdevumi ir 46.160 zelta rubļu un pilsētas

parādi 61.700 rubļi zeltā.

1914. g. Cēsīs bij 8000 iedzīvotāju. Šeit atradās

apriņķa priekšnieks, zemnieku lietu komisārs, mier-

tiesnešu sapulce, valsts renteja, vairākas skolas (L.

Ausēja reālskola zēniem, Kr. Apkalnes ģimnāzija mei-

tenēm, Vidzemes bruņniecības ģimnāzija ar internātu,
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v. c). Pilsētā bija pilsētas slimnīca, Dr. A. Smilgas

ūdens dziedinātava ar lielu peldu baseinu, privāta Rd-

dija-Emanatorija. Rūpniecībā strādāja: vairāki kaļķu

cepļi Ruckā un Lauciņos, Reitera keta lietuve un ma-

šīnfabrika, Štamma nažu fabrika, Ruckas cementfa-

brika, Vindmaņa rožu plantācijas, Cēsu Pils alus brū-

zis v. c.

Pasaules kara notikumi sasniedza arī Cēsis. Pilsēta

gan karā tieši necieta, bet iedzīvotāji vairākus gadus

(1914.—1918.) kā smagu nastu juta krievu kareivju un

kara iestāžu lielo skaitu, kas uzturējās Cēsīs, kā frontes

tuvākā aizmugurē.

Sākot ar 1915. g. Cēsīm cauri dodas Kurzemes bēgļu

plūdi, kuri visi šeit meklē pajumti un iztiku. Daudzi

dodas savās nezināmās gaitās uz Krieviju, daudzi paliek

Vidzemē, arī Cēsīs apmetās daudz bēgļu, kuru apgā-

dāšanai un novietošanai Cēsīs noorganizējās bēgļu ko-

miteja.

Šajos gados Cēsu iedzīvotāju skaits pieaug uz

12.000. Kopš 1916. g. Cēsīs — Bērzaines ģimnāzijas

telpās uzturējās Krievijas XII armijas štābs, kas ar-

mijas komandiera ģenerāļa Radko-Dmitrijeva vadībā

turēja Kurzemes fronti. Kad pēc 1917. g. marta re-

volūcijas Krievijas armija sāk jukt, tad latviešu lietas

aizstāvēšanai armijā tiek nodibināta Latvju Kareivju

Nacionālā Savienība. Pēc Rīgas krišanas šī Savienība

Cēsīs izdod savu laikrakstu nacionālai cīņai. Laikrak-

stu kristīja Cēsīs un to nosauca par „Laika Vēstīm"

(redaktori A. Kroders un A. Plensners). Vēlāk laik-

raksts pārcēlās uz Valku.
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1018. g. 20. februāri Cēsis ienāk vācu armija, ie-

ņemot tāļāk visu Baltiju. Šis okupācijas gads bij

smags ari Cēsīm. Latviešus visādi vajāja, un par kun-

giem atkal uzmetās muižnieki un to līdzskrējēji.

Kā gaiša rīta ausma bija 1918. g. 18. novembris,
kad Rīgā pasludināja Latvijas neatkarību. Tūliņ pēc

tam Cēsīs organizēja vienu no pirmām nācionālā kara-

spēka vienībām
— Cēsu rotu.

1918. g. 23. decembrī Cēsīs ienāk sarkanarmijas

priekšpulki un Cēsīs sākās drūmas dienas — pilsoņu
mantu nācionālizē, kara laikā nobēdzinātos pārtikas

līdzekļus nolaupa, daudzus apcietina un nošauj. 1919.

g. pavasari Cēsu apriņķa cietumā vien ievietoja ap

500 pilsoņus, kurus terrorizēja un lielu tiesu apšāva.

Tauta gaidīja atpestīšanu. Tad arī Ziemeļlatvijas ar-

mijas karapulki tuvojās Cēsīm, un 1919. g. 1. jūnijā
tās ieņem Latv. atsev. partizāņu pulks. Bet jau 6. jūnijā
no dienvidiem Cēsīm uzbrūk vācieši (landesvērs). Pir-

mās kaujas notiek pie Cēsīm, kur piedalās veci un

jauni, arī 14—18 g. veci skolnieki, no kuriem organizē

ta sauc. Cēsu pulka skolnieku rotu. Turpmākās kaujas
notiek Liepas un Jaunraunas apkaimē, un 22. jun. latvju

karavīri, pulkveža Kr. Berķa vadīti, un igauņu kara-

pulku atbalstīti, vāciešus sakauj un tie bēg uz dienvidiem.

1919. g. 23. jūnijā Cēsīs ar tautas dziesmām un mū-

ziku, Jāņu vaiņagiem galvā, nesot sarkanbaltsarkano

karogu, ienāk latviešu karavīri.

Kopš šīm slavenam Cesu kaujam Cēsis paliek Lat-

vijas pilsēta uz mūžīgiem laikiem.
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1919. g. 8. oktobri, kad Bermonta pulki uzbruka

Rīgai, uz Cēsīm pārvietojās Latvijas valdība, Tautas

Padome un galvenās valsts iestādes. Cēsis uz laiku

kļūst par Latvijas galvas pilsētu un valdības

sēdekli.

Pec pamiera noslēgšanas ar padomju Krieviju 1921.

gadā Cēsīs atgriežas daudz bēgļu un pilsēta iegūst savu

pirmskara seju un stāvokli.

1934. g. 15. maijā, kad mūsu Valsts Vadonis Dr. X

Ulmanis lika atdzimt jaunai, vienotai un varenai Lat-

vijai, visi Cesu pilsoņi kā viens apliecināja Vadonim

savu cieņu un lielāko uzticību.
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KAS TŪRISTIEM JĀZIN PAR CĒSĪM

A. Kas ir Cēsis? Cēsis ir apriņķa pilsēta Vidzemē,
95 klm no Rīgas (pa dzelzceļu), pāri 100 m virs jūras lī-

meņa (baznīcas sliegsnis). Pilsētas platība 14,5 kv. klm.

Pilsētas ģerbonis: zilā laukā pilsētas vaļņu mūris ar tor-

ņiem sarkanā krāsā, uz kura stāv senlatviešu sargkareivis ar

šķēpu labā un vairogu kreisā rokā.

Pilsētas iedzīvotāju 1935. g. — 8748, no tiem 92 proc.

latviešu. Pilsētā ir 115 ielas, 894 dzīvojamās ēkas, no tām

mūra — 337, koka — 351, jauktas — 206. Pilsētas budžets

1936. g. — Ls 266.698.

Pilsētā ir elektriska apgaismošana, kanalizācija un ūdens-

vads. Pēdējos gados galvenās pilsētas ielas asfaltētas.

Galvenās valsts un pašvaldības iestādes:

Pilsētas valde — Palasta ielā 11. Cēsu apriņķa priekšnieks

un policija — Pils ielā 12.

B. Nūzeji un bibliotēkas: Cēsu vēsturiski-etnografiskais

muzejs — L. Kalēju ielā 4. Cēsu pilsētas bibliotēka — Rīgas
ielā 7, ar 30.000 sējumiem.

C. Viesnīcas: 1) „Gauja" — Raunas ielā L 5. ist., sākot

ar Ls 2.—; 2) ~vairījās viesnīca" — Rīgas ielā 21. 8 isr.,

sākot ar Ls 2.—;3) JKomercviesnīca" — Vienības lauk. 3,

5 ist., sākot ar Ls 1.50; 4) „Tērbatas" — Raunas ielā 17,

14 ist., sākot ar Ls 1.50; 5) ..Pēferpils" — Vaļņu ielā 5. 5 ist.,

sākot ar Ls 150; 6) ..Līvu" — Vaļņu ielā 11. 5 ist., sākot

ar Ls 130.
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D. Pansijas: 1) ..Birztala" — Dārza ielā 28, tālr. 66.

pansija Ls 2.50 dienā; 2) »Imanta" un „Viesturs" — Gaujas

ielā 59, tālr. Druviņu sarunu punkts, pansija Ls 2.50 dienā;

3) ..Vizbuļi" — Cēsu pag. „VizbuJos", tālr. 228, pansija Ls

2.— dienā; 4) ..Kovārņi" — Kovārņu ielā 13, pansija Ls 3.—

dienā; 5) „Benči" — Cēsu pag. ~Kalnbenčos", tālr. 185, pansija

Ls 1.50 dienā; 6) „Elīzabete" — Gaujas ielā 69, pansija Ls

2.— dienā; 7) M. Palmbachs — Palasta ielā 19, pansija Ls 2.—

2.— dienā; 8) A. Štrauchs — Rīgas ielā 20, pansija Ls 2.—

dienā; 9) M. Ziediņš — Torņa ielā 1, pansija Ls 2.— dienā;

10) M. Lietiņš — L. Līvu ielā 1, tālr. 293, pansija Ls 2.—

dienā; 11) A. Līvens — Torņa ielā 1, pansija Ls 2.— dienā;

12) L. Treimanis — L. Katrīnas ielā 1, pansija Ls 2.— dienā.

E. Tūristu mītne. — Gaujas ielā 12 (30 guļvietas, tēja,

piens, sviestmaizes). Pārnakšņojums — Ls 0.70.

F. Restorāni un ēdienu nami: 1) Cēsu viesīgā biedrība —

Raunas ielā 12, tālr. 60; 2) Cēsu aizsargu klubs — Vaļņu ielā

37, tālr. 10; 3) Kafē restorāns „Murleja" — Cepļa ielā 4, tālr.

189; 4) E. Karelis — Raunas ielā 15; 5) B. Pelēs — Rīgas ielā 2.

tālr. 260 ; 6) N. Kasparecs — Gaujas ielā 1; 7) Bij. Amatnieku

biedrība — Gaujas ielā 16, tāļr. 4.

Pilsētā 353 tirdzniecības un 263 rūpniecības iestādes, lie-

lākās: Akc. Sab.
„Augļu dārzs" alus darītava un vīnu ie-

stāde — (70 strādn.), Akc. Sab. ~Kalciums" kaļķu un ķīmiskā
rūpniecība, D. Bērziņa šokolādes un konfekšu fabrika — (50

strādn.), E. Reitera un dēlu mašīnu fabrika un ķeta lietuve —

(40 strādn.), P. Eglīša drenu cauruļu un ķieģeļu fabrika v. c.

Cēsis ir arī garnizona pilsēta, jo šeit nometināti 8. Dau-

gavpils kājnieku pulks un Atsevišķais Artilērijas divizions.

Cēsu pilsēta atrodas uz devona dolomīta slāņiem, kas pil-
sētas augstākās vietās (pie stacijas) atrokami tūliņ zem ve-

lēnām. Tādēļ arī Cēsīs izurbtās akās ir ļoti dzidrs un gar-

šīgs ūdens, kaut mazliet paciets.

Cēsis un apkārtne ar savu sauso un dzidro kalnu gaisu,

(Cēsu augstienes augstākā vieta ir 211 m virs jūras līmeņa —

Jurģukalns), krāšņo dabu, kalniem un lejām, ieteicamas atpūtai.
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Nerunājot par ļoti izdevīgiem veselības uzlabošanas apstākļiem,
vispāri, Cēsīs ārstējamas daudzas slimības. Tam nolūkam Cēsu

Gaujmalā ir Latv. Sark. Krusta sanātorija, Karavīru sanātorija

..Piparos", bērnu kolonija ~Gaujaslīči" v. t. t. Cēsu Gaujmala

ar savām vasarnīcām, kluso un lēto dzīvi, plašo plūdmali un

Gaujas ūdeņiem dod bagātīgu veldzi vasarniekiem, bērniem,

medniekiem, makšķerniekiem, ūdens v. c. sporta mīļotājiem.

Cēsis ieteicama kā kūrvieta intelliģences aprindām, kurām

garāks vasaras brīvlaiks.

Arī slēpošanai v. c. ziemas sportam Cēsis un apkārtne ir

viena no vislabākām vietām mūsu dzimtenē. Araižu, Cīrulīšu,

Putru māju, Pāmuļu un Lodes rajonos kalni veidoti stā-

vās nogāzēs, kas daudzkārt nav apaugušas, tā radot izdevīgus

slēpju nobraucienus. Ziemā līdz šim bija ierīkota slēpotāju

lēktuve ..Cīrulītī", ar 1936. g. sezonu tā pārvietota Gaujmalā,

pie „Vec-Murleju" mājām. Ziemas sezonā pieietam! skījorings,

bobsleijs, hokejs, v. c.

Sakarā ar pieaugošo vispārējo interesi par Cēsīm, kā atpū-

tas, dziedniecības un ziemas sporta vietu pie Cēsu pilsētas val-

des 1932. g. nodibinājās Cēsu kūrorta komiteja, kas gādā par

par pilsētas un apkārtnes izdaiļošanu, labierīcību un ērtību

izkopšanu v. t. f.

Visas izziņas par tūristu un kūrviesu novietošanu, maršru-

tiem v. c. sniedz Cēsu kūrorta komitejas birojā, Cēsīs, Palasta

ielā 11, pilsētas valdē, tālr. 13 un 23. Turpat pieprasāmi kon-

censionēti tūristu pavadoņi — gidi, pavadonībai pa Cēsīm

un apkārtni (pavadonība pa pilsētu maksā Ls 4.— no grupas).

Peldnodoklis vasaras sezonai Cēsīs pieaugušiem Ls 3.—,

ģimenes loceklim Ls 2.
—.

Cēsu kūrvietas rajonā ir daudzas tūristu mītnes, kuru sa-

raksts iespiests ~Tūristu apmetņu sarakstā", Mītņu saraksti

dabūjami arī Cēsu kūr. kom. tūristu mītnē, Gaujas ielā 12,

un C. K. K. birojā. Palasta ielā 11.
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APKĀRTGĀJIENS PA CĒSĪM

Ka iet, kur iet un ko redzēt?

Savu apkārtgājienu pa pilsētu sāksim no Cēsu sta-

cijas (O. P. 20), kuras izejas pusē, dārziņā, no-

vietoti divi lieli plāni: viens no tiem rāda Cēsu pilsētu

ar visām ielām un ievērojamām būvēm (ievērojamo
vietu apzīmējumu numerācija līdzīga šajā vadonī ie-

spiestam O. P.), otrs ir Cēsu tuvākās apkārtnes plāns

ar uzzīmētiem un dabā krāsainām zīmēm izliktiem

maršrutiem, kas saskan ar vadonī minēto maršrutu

apzīmējumu.

Vispirms mūs interese pilsētas centrs, vēsturiskās

vietas un ievērojamākās celtnes.

Izejot cauri stacijas dārziņam, nonākam liepām ap-

stādītās Raunas ielas sākumā, kur redzam skaistu

celtni ar tornīti — viesnīcas „Gauja" namu (Raunas
ielā 1). lepretim, ielas otrā pusē, ļoti masīvā krāsainā

granītā celta pilsētas pirmskolas ēka (Raunas ielā 2),
kur līdz 1919. gadam mitinājās bij. L. Ausēja reāl-

skola. Šajā skolā mācījušies daudzi tagad pazīstami
sabiedriski darbinieki, literāti v. t. t. Uz šī grunts-

gabala, nerāju no mazā ūdens tornīša, pie mūra žoga

un tagadējās dzelzceļu kazarmes vietā, 1888. g., izbū-

vējot Rīgas-Valkas dzelzceļu līniju, atrakti vairāki sen-
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kapi. Vēlāk, 1910. g., vietējā senatnes pētnieka Dr. E.

Kivuļa vadībā turpināja rakšanu un atrada 11 senču

ģindeņus līdz ar bagātām rotām, ieročiem un audu-

miem. Prof. R. Hausmanis šos kapus uzskatīja par

tīriem latvju kapiem un to vecumu noteica ap XI g. s.

sākumu. Tagad archeologi domā, ka tie vendu kapi. To-

mēr ar to ir pierādīts, ka Cēsis jau pirms X g. s. pazī-

stama kā apdzīvota vieta. Tā tad faktiskais Cesu ve-

cums ir ne mazāks par 1000 gadiem.
Raunas ielā 7 atrodas tagadējā pilsētas II pamat-

skola un Mūzikas skola, kuras sarkanā ķieģeļu namā

pirms pasaules kara bij Kr. Apkalnes dibinātā latvju
sieviešu ģimnāzija. Paejot tai garām, pa labi, redzam

Cēsu viesīgās biedrības lielo celtni (O. P. 6) ar plašo
zāli un skatuves telpām (Raunas ielā 12). Šo biedrības

namu Cesu latviešu sabiedrība iesāka celt 1913. g. pec
arch. P. Malvesa plāna, un šeit notiek pastāvīgas

teātra izrādes, priekšlasījumi un populārākie sarīko-

jumi. 1919. g. jūnijā, Cesu kauju laikā, vācu karavīri

namu aizdedzināja un, draudot ar nošaušanu, neļāva
uguni apdzēst. 1921. g. namu atjaunoja. Zāle ir 1000

sēdvietas un moderna skatuve. Blakus, Raunas ielā 14.

skaistā namā, atrodas Zemesgrāmatu nodaļa (O. P. 5),
miertiesnešu un izmeklēšanas tiesnešu kameras un citas

tiesu iestādes. '

Tad nonākam Vienības laukumā (agr. Konventa lau-

kums), kuru grezno dižens, šūnakmenī kaldināts Uz-

varas piemineklis (O. P. 4). Pieminekli, kas celts

pec arch. P. Kundziņa projekta, atklāja 1924. g. 16. no-

vembrī kritušo varoņu un Cesu kauju piemiņai. Uz
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pieminekļa bāzes nozimigs uzraksts: „No zobena saule

leca". Abās puses piemineklim — mUsu Vadonim Dr.

K. Ulmanim un ģenerālim J. Balodim veltīti un 1935. g.

iestādīti ozoli.

Apskatījuši Vienības laukuma ēkas, griežamies pa

labi gar „Komercviesnīcu", kur 1919. g., Cesu kauju

laikā, notika pamiera sarunas, un Valmieras ielas un

Vienības gatves krustojumā nonākam pie „15. maija

parka" (bij. Alekša parks), kas tagad glīti uzkopts

un greznots ar fontānu un terasēm. Parka rietuma galā
ir kāda veca liepa, kuru Cēsīs stādījis Krievijas ķeizara
Pēteris I.

Pretim parkam ir bij. „Pils viesnīca", kur 1906. g.

mitinājās Vidzemes soda ekspedīcijas vadonis ģen. Or-

lovs ar savu štābu. Valmieras ielas turpinājumā pa labi

higiēniski un glīti iekārtots pilsētas tirgus laukums,

aiz tā Sporta laukums (O. P. 19), un pāri Poruka,

ielas krustojumam jau pa gabalu redzam lielāko celtni

Cēsīs — 8. Daugavpils kājinieku pulka jaunās mītnes

(O. P. 18).
Gar bij. Pils viesnīcu ejot, nogriežamies pa kreisi

un uznākam uz laukuma, kura galā redzam architek-

toniski glīto Jauno pili ar tā sauc. „Lademachera"
torni (O. P. 2). Šī Jaunā pils ir daļa no vecās —

ordeņpils, tikai grāfu Sīversu laikā, XVIII g. s. beigās,

tā atjaunota un to vēl tagad apdzīvo. Pašlaik šajā pils

daļā atrodas 8. Daugavpils kāju. pulka štābs. Pie

fasādes ieejas greznojas I Latvijas karaspēka vienības

„Cēsu rotas" piemiņas plāksne. Šis laukums agrāk

ietilpa II priekšpils rajonā. Cauri Pils parka vārtiem
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(P. P. v) nonākam senā 111 priekšpilī un faktiskā

Pils parkā. Kā parku bij. Cēsu pils īpašnieks grāfs

Kārlis Sīvers to sācis iekopt 1812. g., iestādot daudzus

dienvidzemju kokus, krūmus, izdzenot celiņus. Pils

parku, sākot ar 1935 g., atkal uzkopj pilsētas valde,

Šeit pēc māksi. J. Rozenberga meta izveidotas terases

un kāpes. Fontāna un terašu skulptūras veidojuši tēl-

nieki K. Jansons un R. Āboltiņš.
Tagadējā Pils parka vidū Cēsu ordeņpils (O. P. 1),

kas ar savām labi uzturētām drupām ikgadus saista

ļoti daudzus tūristus.

Livonijas ordenim Cēsu pils bija visstiprākais cie-

toksnis un reizē ar to Livonijas ordeņmestru rezidence.

Cēsu pils pieredzējusi daudz kara briesmu un posta,

jo šeit krustojās visas politiskās intereses. Pie Cēsu

pils karojuši lietuvieši, igauņi, ordeņa brāļi, poļi, sakši,

tatāri, zviedri, krievi v. c. Visi slavenie valdnieki un

iekarotāji, kā Algirdas, Mindangas, hercogs Magnuss,

Jānis Briesmīgais, Gustavs Ādolfs, Kārlis XII, Pēteris

Lielais, feldmaršals Šeremetjevs v. c. šeit cīnījušies,
lai ieņemtu Cēsu pili. Katra vieta stāsta par lieliem

vēsturiskiem notikumiem.

Cēsu pils būve iesākta 1209. g. ordeņmestra Venno

von Rorbacha laikā, un tās būvi 1224. g. pabeidza
mestrs Volkvīns šenke von Vinterstetens.

a
Arvien to nostiprinot un paplašinot, visvarenāku stā-

vokli Cēsu pils iegūst slavenā ordeņmestra Valtera

von Plettenberga laikā, kas pili stipri nocietināja priekš-

pilīm un torņiem. Pils atrodas ļoti izdevīgā topogrā-
fiskā novietojumā, stāvos kalnos, starp dziļām gravām.
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Pils kodols sastāda apbūvētu četrstūri ar konventa pa-

galmu vidū. Visapkārt, I un 111 priekšpils robežās ir

dziļi āizsarggrāvji, kuros no Jāņa dīķa un 111 priekšpils
avotiem pievadīja ūdeni, noslēdzot pili no ārpasaules.
Galvenā fronte bij pret ziemeļrietumiem, bet pils ieejas
vārti (P. P. 12) ar paceļamu ķēžu tiltu bij vērsti uz

I priekšpili. I un II priekšpils mūriem piekļāvās Cēsu

pilsēta. Cēsu pils mūru kopgarums agrāk bij ap 1 klm

garumā. Pils būvēta galvenā kārtā no kaļķakmeņa,
bet mūros ievietoti arī milzīgi laukakmeņi. Kāda veca

teika stāsta, ka ordeņbrāļi, pili ceļot, klaušu kārt?

nostādījuši vergus un gūstekņus garā rindā, pat līdz

Veismaņu muižai (6 klm) un Āraišiem (8 klm), no ku-

rienes šie akmeņi pasniegti roku rokā līdz Cēsīm.

Ķieģeli un profilēti akmeņi lietoti pils vēlākā izbūvē,

pie velvēm. Vāpēti ķieģeļi vēl tagad redzami pils iekš-

telpās.

Pils apskatei jāiegādājas ieejas biļete pie sarga,

kioskā. (Pieaugušiem Ls 0.20, skolniekiem Ls 0.10).

Lai labāk varētu orientēties, visi izcilus objekti dabā

apzīmēti ar numuru plāksnītēm. Pils apskate jāsāk
no pils konventa pagalma.

1. PHs Ziemeļu tornis. Viena no pils vecākām būvēm. Pa-

graba telpa bijusi apaļa, zemes stāvs sešstūrīgs un virsstāvs

atkal apaļš.

2. Senā tilta pamati un ūdens nostādījuma dambis, kas snie-

dzās no Ziemeļu torņa (P. P. f) pāri gravai līdz senču pilij,

(tagad Riekstu kalns), domājams, vendu pilij Vendekūlla. Sis

pilskalns ir 61 m garš un 27 m plats. Ir strīdus, vai šeit vai

arī Xraišos atradusēs Vec-Cēsu pils.
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z. Kapiteļa zāles vieta. Pils vecākā daļa, no kuras

tagad redzamas tikai drupas un Kapiteļa zāles 2

pagrabi, bet pie tiem pieeja ļoti apgrūtināta.

Kad 1577. g. 31. aug. Jānis Briesmīgais aplenca Cēsis,

pils garnizons ar sievām un bērniem sapulcējās šīs zāles un

kapellas stūrī (P. P. h) un, nevēlēdamies krist gūstā, lika

sevi no ritmeistara Heinricha Boismaņa ar 4 pulvera mucām

uzspridzināt gaisā (sk. 26. lpp.).

4. PHs baznīca — kapella. Arī viena no pils vecākām būvēm,

pēc vecuma trešā no ordeņa celtā kapella Latvijā (I — Sv.

Jura kapella, sk. ..Tūristu bibliotēku" Nr. 1; П — Siguldā).

Kapella ir 25 m gara» rietumgalā 9,75 m un austrumgalā 11

m plata. No atlikušiem sienas konsoļiem un velvju paliekām

spriežams, ka šeit vēl dominē romāņu stils.

Tagad pie ziemeļsienas novietotas čuguna durvis ar ģer-

boņiem, lielgabalu lodes, kolonnu kapiteļi, flīzes un sienu

izrotājumu fragmenti.

5. Sakristeja — ģērbkambaris kalpoja garīdzniekiem tērpu

un dievkalpojumu piederumu novietošanai.

6. Aizsargu mūra atliekas. Konventa pagalmu no trim pusēm

apņēma pils būves, bet rietumu pusi, pret senču pili, no-

žogoja tikai biezs mūris, kura mazā torņa paliekas (P.P. i)

vēl redzamas.

7. Bruņnieku ēdamzāle (refekforijas telpas). Pamatstāvā bij
virtuves telpas, virs tā 22 m garās un 11 m platās ēdamzāles

telpas. Šīs telpas bij skaistām krusta velvēm segtas, kas ta-

gad visas iekritušas. Tomēr vairākās vietās redzami gotu stila

kapiteļi un konsoļi.

8. Krusta ejas vieta gar ārsienu ērtākai satiksmei starp

pils telpām.

9. Garā Hermaņa tornis, pamatos 4,7 m biezumā ar 4,1

m iekšējo caurmēru. Šajā tornī bij moku kambaris un pils

cietums. Torņa stāvos nav nemaz logu, tikai šauras gaismas

ailes. No šejienes izkļūt nav bijis iespējams, tomēr kāds ie-





58

slodzīts izlūks Ansis Ģinteris 1558. g. laimīgi izbēdzis, pēc

kam komturs ziņojis mestram, ka tas noticis nevis cilvēcīgā

kārtā, bet pašam velnam piepalīdzot. '.

Torņa sienās un garās ejas ar šaujamām lūkām. Gar torņa
ārsienu divas gotiska stila frīza joslas.

10. Rietumu tornis. Stiprākais tornis ar 5 m biezām sienām

pamatos. Tornī vairāki pagrabi, sardzes telpas, ordeņmestra

greznās telpas un kupola zāle, kas visas savienotas ar spirāl-

kāpju sistēmu.

1910. g. Rietumtorni apklāja ar kārniņu jumtu, zem kura

pa daudziem logiem atvērās brīnišķīgi skati uz gleznaino
Cēsu apkārtni. Redzams arī Zilais kalns (40 klm attālumā),

Gaujas leja, Unguru kalnāji v. t. t.

11. Svētku zāle bij starp rietumtorni un ēdamzāli, vienjoma

būvē, pārsegta gotikas velvēm, kas diemžēl tagad sabruku-

šas. Stūros gan redzami vīnķekaru konsoļu fragmenti.

Šajā zālē notika sūtņu pieņemšanas un citas reprezentācijas

svinības.

12. Galvenie pils ieejas vārti. Cauri tiem uz L priekšpili,

gravā bijis speciāls paceļamais ķēžu tilts (P. P. 1.).

13* Ordeņmestra dzīvojamās telpas.

Ordeņmestra zāle greznota ar 8,3 m augstu vēlās gotikas

zvaigžņu velvi (69 režģu krustpunkti, kas agrāk noslēdzās ar

zeltītām zvaigznēm). Velve balstījās uz graciozi izstrādātiem

vīnķekaru konšoļiem. šīs telpas sienas ir 4,6 m biezas.

Vienā stūrī ir ordeņmestra alkovs (guļas vieta) iepretim kamīna

vieta. Nākotnē šīs telpas paredz atjaunot pilnīgā viduslaiku

stāvoklī.

Virs šīs telpas atrodas kupola zāle, kas kalpoja stratēģiskiem

nolūkiem.

14. I priekšpils rietumu tornis, kalpojis stratēģiskiem no-

lūkiem.



59

Kopš 1703. g., kad Cesu pili ieņēma krievi, tā

vairs savam uzdevumam nav atjaunota, jo nevarēja

kalpot jaunāko laiku kara mākslas prasībām.

Apskatījuši šo vareno pili, dodamies lejā tuvāki

apskatīt Pils parku. Pie parka žoga uzkalniņā atro-

das Pareizticīgo Apskaidrošanās baznīca (O. P. 8), kas

celta 1842. g. uz kādreizējās Sv. Katrīnas baznīcas

drupām. Baznīcas dārziņā Cesu pils īpašnieku ģime-
nes kapi. Netāļu pāri Palasta ielai ir Cesu pasta

telegrāfu kantoris (O. P. 33).

Interesentiem ieteicams cauri parka Ziemeļu vār-

tiem doties uz Lejas kapsētu, kur, starp citu, apgla-
bāti Cēsu novada pēdējais lībietis Mārcis Sārums (1790.

—1859.), Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa un citu baz-

nīcu cēlājs. (Dzelzs krusts atrodas pie pašas kapli-

čas, kapsētas žoga malā.) Lejas kapos bēgļu, Kr.

Apkalnes v. c. pieminekļi. Cauri Lejas kapiem nonākam

Brāļu kapos (O. P. 7), kur atdusas Pasaules un At-

brīvošanas kara varoņi. 1927. g. šeit uzcēla dižu

pieminekli ar māksi. A. Jullas veidotām skulptūrām.

Cauri Pils parkam atgriežamies pa jau pazīstamo

ceļu un cauri pilsētas seniem vārtiem (P. P. a) nonākam

Pils ielā, kur ir Apriņķa priekšnieka un Apriņķa lauku

pašvaldību vecākā kanclejas. Pils ielas un Rīgas ielas

krustojumā reiz bijuši senie „Raunas vārti", kas pēc

apmēriem bijuši krietni lieli, un vel tagad cēsnieki daž-

kārt zobojas: „Tev tik liela mute kā Raunas vārti".

Nogriežoties pa labi, turpinām ceļu pa Rīgas ielu,

kur namā Nr. 7 tagad atrodas pilsētas bibliotēka (30.000
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sējumi). Agrāk te bija Cesu pilsētas valde. Nams celts

XVIII g. s. beigās, un tā sienā apskatāms vecais pil-
sētas vapenis — bruņnieks kaujas tērpā. Rīgas ielā

16 ir A. Grosvalda nams, pseido-klasiskās formās, ar

atzīmi „1788" pie zelmeņa stūra. lepretim Dr. Vana-

dziņa māja (Rīgas ielā 15) izceļas nevien ar savu ve-

cumu, bet arī ar ļoti glītām krāsām: uz tumši violeta

pamata balti joniešu stīla pilastri. Nogriežamies pa

mazo Skolas ielu un ieraugām Sv. Jāņa baznīcu (O. P.

3) ar augsto torni. Baznīcas stūra atbalstā (B. P. 27)
iemūrēts saules pulkstenis ar gada skaitli „1744".
Pa L. Skolas ielu apiesim baznīcai pa labi, kur dienvi-

dus puse pedejā atbalstā (B. P. 26) iemūrēts poļu

dižciltīgā Zadoras vapenis. Tepat ieraugām tagadējo
Cesu valsts arodskolas kanclejas eku, kur pirms pa-

saules kara bij Cesu apriņķa skola, kas starp daudziem

citiem pamatizglītību devusi Poruku Jānim, Zvārguļu

Eduardam, Veidenbaumam, prof. Maldonim v. c. Apejot

apkārt baznīcai, nonākam pie ģērbkambara (B. P. 44)
un portāla (B. P. 53), virs kura gadaskaitlis „1818".
Pie viena atbalsta (B. P. 25) iemūrēts akmens ar uz-

rakstu: „GOT ZUM EHROREN MENSCHEN ZN +

lANNO 1725 O." No šīs vietas atklājas gleznains skats

uz Pils Lademachera torni.

Baznīcas apmeklēšana jāpieteic ķesterim J. Adamsonam, Cē-

sīs, L. Līvu ielā 4. leeja grupās Ls 0.15 no personas, bet ne

mazāk kopā par Ls 1.—. Uzkāpšana tornī Ls I.—.

Pie baznīcas torņa arējā portāla, pa labi, ir upuru

lādes pamats (B. P. 28), kura novietošanas augstums
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horicontala līmeni sakrīt ar Rīgas Sv. Pētera baznīcas

torņa gaili (115 metri v. j. 1.).
Baznīcu romāņu un gotu pārejas stilā no 1283.—

1287. g. cēlis ordeņmestrs Endorpas Vilekins. Baz-

nīca nosaukta Jāņa Kristītāja vārdā un bijusi ordeņa
Doms. 1582. g. Polijas ķēniņš Stefans Batorijs Cēsīs

nodibina Vidzemes bīskapiju un Sv. Jāņa baznīcu pār-

dēvē par bīskapa katedrāli.

Dievnama apmēri samērā ļoti lieli (gar. 65 m, plat.
32 m); tā 15 m augstās velves atbalstās uz 6 masīviem

pīlāriem, sadalot telpu 3 jomos. Visapkārt baznīcai

daudzi smagi atbalsti — kontrforsi, kas satur augstos
mūrus un velves. Baznīca daudzos kara gados vairāk-

kārt sagrauta un degusi, arī 1748. g. lielajā pilsētas

ugunsgrēkā, tomēr savā stāvā palikusi negrozīta. Ta-

gadējo 65 m augsto torņa smaili par 9000 sudr.

rubļiem 1853. g. cēlis Cēsu novada pēdējais lībietis

Mārcis Sārums. (Baznīcas plāns 72. lpp.).

Baznīcā ir vairākas ievērojamas piemiņas zīmes, kapak-

meņi (B. P. 1—24 un 29, 30) un relikvijas. Starp citu šeit

apglabāti Livonijas varenie ordeņmestri Plettenbergas Valters

(1494—1535.), Johans Volthuzens-Herse (1470,—1471.), Freltags von

Loringhovens (1483.—1494.) un Hermanis von Brigenejs (1535.—

1549.). Plettenberga kapakmeņa atliekas atrodas torņa zemes

stāvā (B. P. 15). Uz tā bijis uzraksts:

Int. lar 1535 des verden Sontages m der

Vasten do start der hochloffche Furste
s>err Malter von Plettenverg d. o. meister

to Lifflande regerte 44 lar.

Volthuzena-Herses kapakmens atrodas vidusjoma rietum-

galā, pie durvīm (B. P. 7).
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Pēdējo divu ordeņmestru labi uzturētie kapakmeņi (B. P. 29.

50) greznā augstās gotiskas logatā atrodas altāra korī.

Loringhovena namakmenī šāds uzraksts:

Int lar XCIV. dass. mandag. ess. na. dc. hilligen.

Drewol. dicheit do starf. s>er. lohann.

Fridach. von Loringhof. mester. to. Livlandt.

Dusches. Ordens. den. got. gnade.

Ordeņmestrs mūka tērpā ar rožu kroni rokā. Pie kājām

Loringhovenu zilais cilts vapenls ar 3 baltiem riņķiem.

Brigeneja kapakmenī lasām:

Anno 1549. mandach. na. Maria. lichtmeffen ist.

her. herman. vo. bruggenei genand. hasenkampf. des.

ritt. d. o. meister. zu liefland. iņ. got. seliglich ver-

storben. Hat. christlich vnd. wol. regirt 14. iar.

Plettenberga piemiņai baznīcas dienvidus joma austrumgalā

novietota viņa varā kaltā biste (B. P. 31), kas pagatavota ar

Vidzemes bruņniecības savāktiem līdzekļiem un iesvētīta

1855. g.

Bez šiem svarīgiem kapakmeņiem ziemeļu joma austrumgalā

(B. P. 24) atrodas Cēsu trešā bīskapa Jāņa Patricija Nidecka

(1583. — 1587.), Cēsu vojevodas Prokopija Pjenaceka sievas

Annas (B. P. 22), Sv. Katrīnas baznīcas vikāra Timoteja Lu-

teviča (1471. g. — B. P. 12), Cēsu ceturtā bīskapa Otto

Šenkinga piemiņas (B. P. 7), labi uzturētais bruņnieka Dīriķa
Lodes (B. P. 8), v. Grabova (B. P. 14) un citi kapakmeņi.

Cēsu bīskaps Otto v. Šenklngs (1587.—1621.) baznīcai dāvinājis

vēsturiskus svečturus, no kuriem viens (B. P. 32) vēl tagad

grezno baznīcas altāri. Uz altāra atrodas arī 1768. g. Nirn-

bergā iespiesta vara asējumiem illūstrēta bībele (B. P. 33)

un citas vērtīgas sudraba relikvijas un dievgalda piede-
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Pats baznīcas altāris (celts 1858. g.) atstāj ļoti cēlu un

varenu iespaidu, ko pa daļai vairo daudzkrāsaini izgreznoti

logi. Dominējošās vietās (B. P. 35 un 36) redzami Livonijas

ordeņa, Vidzemes, Cēsu pilsētas un Zobenbrāļu ordeņa ģer-

boņi. Tālākos logos (B. P. 37, 38 un 39) — Cēsu dižciltīgo

muižnieku ģimenes mākslinieciskie vapeņi.

Altāra glezna (B. P. 34) igauņu profesora Juhana Kēlera

(1826.—1899.) slavenais orīgināl- un diplomdarbs, darināts Romā

.Jēzus pie Krusta" vai .Meta". Šo gleznu baznīcai dāvājis

kādreizējais pils īpašnieks grāfs Sīverss, un tā ir vērtīgākā

altāra glezna visā Latvijā, šīs gleznas kopijas atrodas Izāka

katedrālē — Pēterpilī, Sv. Stefana katedrālē — Vīnē, Mārtiņa
baznīcā — Rīgā, Karkusā v. c. Pirmā no tām pirmskara laikos

vērtēta 40.000 Krievijas zelta rubļiem (mūsu naudā Ls 106.000).

Altāra korī atrodas 1781. g. Cēsu Lielās Ģildes tirgotāja

M. Lamberga un sievas dāvātais kroņlukturis (B. P. 40),

kura galvā ielodēta pazīstamā chronista māc. Baumaņa Cēsu

chronikas orīģinālmanuskripts. XIX. g. simteņa vidū uz Kaives

muižu (Skujenes pag.) aizvests masīvs vara sarkofags no

1673. g., kas piederēja' Hiršeitu un Fegezaku ģimenēm un līdz

tam laikam atradies baznīcā, pie viņu kapakmena (B. P. 23).

Baznīcas sānu jomu rietumgalos un torņa zemes stāvā

novietoti daudzi vēsturiski kapakmeņi, sākot ar XIV g. simta

sākumu, ar senvācu un latīņu uzrakstiem, tāpat vairāki logi
(B. P. 48—52) izgreznoti krāsainiem ornamentiem un vapeņiem.

Tagadējā kancele (B. P. 41) celta 1754. g., virs tās

mākslinieciski kokā griezts Jāņa Kristītāja tēls. Baznīcas iekšējā

portāla abās pusēs novietotas ļoti vecas skulptūras (B. P. 43)

divu puķu veidā, no XIII g. simteņa.

1907. g. baznīcas ērģeļu korī pasaulslavenā E. F. Walker

v. Co firma (Ludvigsburgā) iebūvēja modernas ērģeles ar 3

manuāliem, 41 skanošo reģistri un 2000 stabulēm, kas ir vienas

no lielākām ērģelēm mūsu provinces baznīcās. Ērģeļu stabules

noslēdz mākslinieciski vara bareljefi ar Mārtiņa Lutera un eņģeļu
attēliem. Ērģeļu kori iežogo Kristus mācekļu tēli. 1913. gadā
baznīcā ierīkota elektriska apgaismošana.



64

Pirms pasaules kara baznīcas tornī bija vairāki zvani, no

kuriem vienam bija ..lībiešu zvana" nosaukums, par godu Cēsu

apkārtnē dzīvojošiem lībiešu pēctečiem. Pasaules karā zvanus

evakuēja uz Krieviju, un līdz šim tie nav dabūti atpakaļ.

Uzkāpjot baznīcas tornī, no logiem atveras jauki skati uz

Cēsu kalnaino apkārtni. Redzams arī Zilais kalns (40 klm

tāļu), Unguru virsotne, Jurģu kalns (211 m virs jūras līmeņa)

v. c.

1936. g. sākts plašs baznīcas remonts, kā ari iekšēja

izdaiļošana, pēc kam baznīca vel vairāk rotās pilsētu

ar savu košumu.

Izejot no baznīcas, nonākam Andreja Pumpura lau-

kumā (bij. Tirgus laukumā). Pa kreisi, Rīgas ielā 24,

kāda veca, XVIII g. s. celta ēka, agrākais Harmonie

klubs. Labajā stūrī, L. Katrīnas ielā 4, bijis vecais viduslai-

ku rātsnams. Laukuma vidu bijis soda stabs un dievidus

stūri pilsētas aka, kura vēl tagad darbojās. 1701. g. 28.

jūlijā uz šis akas grodiem, atgriezdamies no Rīgas,

Zviedrijas karalis Kārlis XII dzesināms savas slāpes

un slavējis Cēsu dzidro un garšīgo ūdeni. Laukuma

rietummalā, Rīgas ielā 26, XIX g. simtenī bij pil-
sētas gvardes — sardzes telpas.

Turpinot sākto maršrutu, iesim pa Mazo Katrīnas

ielu, kur M. Līvu ielas stūrī redzam tā sauc. Trampe-
dacha spīķeri (O. P. 34). šī ir vecākā māja Cēsīs,

kas vēl atlikusi pēc lielā 1748. g. pilsētas ugunsgrēka.

Pa ceļam varam apskatīt dažas vecas ēkas ar empire

(L. Līvu ielā 6) un rokoko stilu (L. Līvu ielā 9) dur-

vīm. Vispāri Cēsīs no šiem laikiem uzglabājušās dažās

vecas ēkas ar architektoniski veidotām kāpēm, man-

sardu jumtiem, durvīm, portāliem, Pa M. Kalēju ielu
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nonākam pie Cesu vēsturiski-etnografiskā muzeja (O.
ļ>. 17), L. Kalēju ielā 4.

Mūzejs atrodas Pieminekļu valdes pārziņā, un tajā ievēro-

jami sekosi eksponāti:

Latvijas karoga materiāli, archeologiski izrakumi no Priekuļu

Kampu mājām, Sārumkalna un Tanisa kalna, Cēsu pilskalnu

modeļi, veci ieroči, lielgabalu akmens lodes, Āraišu ezera

pāļu būvju fragmenti, etnogrāfiskā nodaļa (tērpi, jostas, cimdi

prievītes), iežu paraugi, lielākā piepe Latvijā, latvju tautiskie

mājsaimniecības rīki un piederumi, daudzi jaunāko laiku karogi,

Katrīnas Lielās 1766. g. orīģinālprivilēģija uz pergamenta,

ļoti plaša jaunāko laiku ieroču un munīcijas nodaļa, 1905.

g. revolucionāru ieroči, partizāņu ieroči, Cēsu Uzvaras piemi-

nekļa modeļi, Cēsīs dzīvojošo rakstnieku stūrītis ar vērtīgām

relikvijām, Cēsu senākā periodika, pirmais luterāņu katķisms
v. c. vecas grāmatas v. t. t. Mūzejs atvērts trešdienās no 16—18.

citās dienās un laikā apmeklēšana jāpieteic C K. K. birojā.

leeja brīva.

Ejot pa L. Kalēju ielu, nonākam L. Katrīnas ielā un

turpinām ceļu līdz Palasta ielai, kuru krustojumā agrāk

atradušies pilsētas Sv. Katrīnas vārti. Interesenti var

mazliet atgriezties uz L. Katrīnas ielu Nr. 18, kuras pa-

galmā atradusies XV g. s. vidu celtā pareizticīgo baz-

nīca, ko cēluši ar Hanzas Savienību tirdzniecību uztu-

rošie krievu tirgotāji. L. Katrīnas ielas Nr. 14 namā savā

laikā dzīvojis „Lāčplēša" epa autors, dzejnieks Andrejs

Pumpurs.

Palasta ielā 11
4

jauna namā, atrodas Cēsu pilsētas
valde (O. P. 10) un Cesu kūrorta komiteja (C. K. X).

Tagad pagriežamies pa kreisi un ejam lejup pa

Palasta ielu, kur pa kreisi redzam 1925. g. celto Kristus
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Karaļa katoļu baznīcu (O. P. 9). Pa labi vietām varam

ieraudzīt vēl veco pilsētas mūri un nonākam Gaujas
ielas krustojumā. Stūrī, Gaujas ielā 6, pseidoklasiskās
formās celtā bij. Dr. Meijera ūdensdziedinātava. Pāris

mājas tāļāk atrodas C. K. K. tūristu mītne Gaujas ielā

12 (O. P. 26). Pagriežoties pa kreisi, nonākam Līvu

laukumā, kura vidu apaļa aka „Šķimbēgs". Šeit ХШ g.

s. sāk. bijis pirmais tirgus laukums un rātsnams, šo ap-

visusauc par Līvu pakalnu. Pie Līvu laukuma, Rīgas ielā

47, atrodas tā sauc. „princešu nams", kurā XVIII g. s.

mitinājušās galma dāmas un dižciltīgas jaunavas.
Līvu laukuma malā, Rīgas un Vaļņu ielu krustojumā,

viduslaikos bijuši tā sauc. Rīgas vārti ar speciālu torni

(cvingeru). Blakus šai vietai tagad atrodas Cēsu aiz-

sargu klubs (O. P. 35), kura telpās ilgus gadus bija
Vidzemes bruņniecības zirgu pasts.

Atpakaļgājienu sāksim pa Vaļņu ielu. Šī iela bij

vecā pilsētas mūra (vaļņa) robeža, tāpēc arī ielai pa-

licis šāds nosaukums. Pa kreisi daudzās vietās varam

redzēt veco pilsētas mūri, kas tagad izbūvēts par tera-

sēm un skaistām dārzu platformām. Vaļņu ielā 24

vēl redzami pilsētas mura 2 apaļi bastioni, kuros stā-

vējuši lielgabali. Vaļņu ielu no kreisās puses pārtrauc
stāvā Odens iela, kuru krustojumā atradās Moku tornis.

Pa labi, Vaļņu ielā 21, tagadējās Piensaimnieku sa-

biedrības skaistā ēkā līdz 1915. gadam atradās plaši
pazīstamā Dr. A. Smilgas ūdensdziedinātava ar lielu

peldu baseinu. Tā pa Vaļņu ielu nonākam Jaunās ielas

krustojumā, kur bijuši agrākie pilsētas Odens vārti. Jau-
nās ielas turpinājumā (Jaunā ielā 5) ir pilsētas elek-
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triskā stacija (O. P. 29) un pie pašas dzelzceļu līnijas

A.-S. „Kalcium" kaļķu un ķīmiskā fabrika (O. P. 30).
Pāri līnijai, skaistā un izkoptā parka vidū, ir Ruckas

muiža (O. P. 31), kur tagad atrodas dažas dzelzceļu
iestādes. (

Pilsētas apskates nobeigšanai ieteicams pa Jauno
ielu iet līdz Zvirbuļu kalniem (O. P. 32), no kuriem

atveras skaistā pilsētas panorāma. Zvirbuļu kalnā ag-

rāk bijušas karātavas, bet kad 1577. g. Jānis Briesmīgais

aplenca Cēsis, krievu un tatāru karapulki „novieta-

jušies rindās uz šī kalna „kā zvirbuļi", kādēļ cēsnieki

iesaukuši šo kalnu par Zvirbuļkalnu. Zvirbuļu kalni

ir interesants ģeoloģisks veidojums — šļūdoņa for-

mācija dolomītā.

No šīs vietas viegli varam atrast šī maršruta izejas

punktu — staciju vai kuru katru vietu, kas var noderēt

kā sākums turpmākam apkārtnes apskatam.



IETEICAMI MARŠRUTI CĒSU TUVĀKĀ

APKĀRTNĒ

Ikvienam tūristam pec Cesu pilsētas apskates ietei-

cams iepazīties ari ar Cesu tuvāko apkārtni, kas ļoti
skaista. i

Pie stacijas un Andreja Pumpura laukumā uzstādīti

apkārtnes plāni ar sīkiem maršrutu apzīmējumiem krā-

sās. Katram maršrutam ir sava krāsa (zaļa, zila, sar-

kana v. c. vai divas krāsas kopā), kas izlikta ari dabā

ar sevišķām zīmēm, kuras iegaumējot, viegli iet pa

pareizo ceļu. (Izvelētās maršruta krāsas nozīmes —

skārda plāksnītes piestiprinātas pie telefona stabiem,

kokiem, žogiem v. t. t.).

1 MARŠRUTS. Cēsu Gaujmalā, 3 km.

Uz liela plāna pilsēta un dabā
— sarkana krāsā; šī vadoņa

Apkārtnes plānā (A. P.) punktēta līnija (~~. ):

Sāksim ceļu no Andreja Pumpura laukuma. Pa L.

Katrīnas ielu nonākam līdz Palasta ielas krustojumam

un tad iesim tāļāk lejup pa Dārza ielu. Šeit, Dārza

ielā 4, bijušās proģimnazijas ēkā 1919. g. 5. jūnijā
formējās Cēsu pulka skolnieku rota, kurai Cēsu kaujās

bija ievērojama loma. Gar ielas abām pusēm glītas

68
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ģimeņu mājas dārzu košumā. Pa labi paliek pilsētas
moderni iekārtotā slimnīca (O. P. 28) un pirmā ielejā

pa kreisi Reitera čuguna lietuve un mašīnu fabrika. Uz-

ejot kalnā, nonākam ~Zaķu salas" priekšpilsētā. Otrā

ielejā (Vintergravā) pa kreisi redzami Bērzaines (agr.

Bružā) kapi, kas skaisti ar savu terasveidīgo novie-

tojumu. (Kapos piemineklis 1905. g. revolucionāram

J. Ozolam, kuru nošāva krievu soda ekspedīcija par

tautiskas kustības atbalstīšanu un pretošanos patval-

dībai). Kapos vairāki pieminekļi, arī bēgļiem v. c.

Pa labi — Eglīša māla drenu un ķieģeļu fa-

brika. Gar kapliču (pa kreisi) un panziju „Birstala"

(pa labi) uzejam kalnā un nonākam Bērzainē (O. P. 12),
kuras lielā namā tagad ir Cesu valsts ģimnāzija. Agrāk

šeit mitinājās Vidzemes bruņniecības 1825. g. no-

dibinātā ģimnāzija, kuru sākumā vadīja Dr. A. Holan-

ders. Pasaules kara laikā šeit mitinājās krievu XII arm.

štābs; 1917. g. telpas demolēja un izpostīja: pa kāpem
vesti zirgi, un lielā aulā, II stāvā, bija ierīkots zirgu
stallis. Aiz skolas nama nogriežamies pa Dārtas ielu un

šosejas krustojumā ejam pa Dzirnavu ielu. Šis ir vel

pilsētas neapbūvētais apgabals. Pie vasarnīcas „Ma-

rianda" nonākam vasarnīcu rajonā —
Vītolu ielā, kur

no tūristu soliem atveras plaši skati uz Gaujas leju.

Ejot gar Vītola ielas vasarnīcām, krustojam Klints

ielu un nonākam blakus varsarnīcai „01gino", stāva

kalna virsotnē. Šis skats ir neaizmirstams. Redzama Gau-

jas straume, mežu un krūmu zaļuma iežogota, un pie

apvārkšņa redzams romantiskais Raiskuma krogs, cēs-

nieku iemīļotā pastaigas un izpriecu vieta. Noejam
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no kalna un pa kreisi iegriežamies Peldu ielā. Ari tā

ir jauka iela, kas uz klints malām šauri stiepjas likumos

līdz Gaujas ielai. Pa kreisi stāvā kalnā Latvijas Sar-

kanā Krusta Cēsu sanātorijas ēku komplekss (O. P. 15).
1917. g. šeit bij Latviešu strēlnieku lazarete, vēlāk at-

pūtas sanatorija. Sanātorija ar atklātu tuberkulozi —

slimniekus neuzņem, bet ārstē dažādas slimības, un

un tur vietas ir 120 slimniekiem. Gaujas iela izbeidzas

pie dzelzs tilta. Gauja šeit normālā līmeni ir 22,5 ra

virs jūras līmeņa. Tilts celts 1905. g. un ir 72 m garš.
1919. g. komunisti bez sekmēm mēģināja to saspridzi-
nāt. Vasarā Gaujas sērēs daudz peldētāju un ūdens

sporta cienītāju. Ja ir mazliet laika, gar Gaujas labo

krastu ejam pret straumi uz augšu, līdz nonākam pie
Raiskuma kroga (O. P. 21), kura tuvā apkārtnē skaists

zāļu laukums. Šeit notiek gadskārtējie Cēsu kūrorta

komitejas sarīkotie „Gaujas svētki". Raiskuma līci

ikgadus no Rīgas izbrauc studentu korporācijas svinēt

komerŠus un savus svētkus. Kas Vīnei ir Grincinga
vai Parīzei — Versaļa, tas Cēsīm ir Raiskuma krogs.
Gar zāļu laukuma kreiso pusi nonākam pa izkoptu
taku pie skaistām Raiskuma klintim (O. P. 22) un Rū-
camā avota". Atgriežamies atpakaļ līdz tiltam pa Gau-

jas ielu augšup; pa stāvām kāpēm nonākam Smilšu

ielā, kuras galā 1936. g. celts skatu tornis un slēpotāju

lēktuve (O. P. 16). Šī vieta agrāk nosaukta par „Ķei-

zarkrēslu", savas skaistās novietnes dēļ. Uzkāpšana
35 m augstā torņa platformā 5 sant. No šejienes tāļi

un neaizmirstami skati uz Gaujas leju un pilsētu. Pa

kalna kāpēm nokāpjam lejā un pāri upītei uzkāpjam
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kalnā, kura virsotni grezno senču upuru ozols (O. P. 23).

Te varam priecāties gar dzimtenes skaistumu. Tur-

pinot ceļu gar tenisa laukumu, pa Kovārņu ielu kāp-

jam kalnā, neaizmirstot atskatīties uz jaukiem dabas

skatiem. Pa labi seglveidīgie Cīrulīšu kalnāji, kurus

tā iemīļojuši slēpotāji. Aiz panzijas ~Kovārņi" pa ta-

ciņu pa kreisi nonākam dziļā gravā, kur stāvas, baltas

devona šmilšakmeņa klints pakājē izverd „Svētavots"

(O. P. 24).

Pēc nostāsta svēfavotam piemīt dziedinošs spēks. leteicams

izmazgāt acis, kas pavairojot to mirdzumu. Acīm jāizžust pašām,
bez noslaucīšanas. Vēl tagad avotā met upuru naudu un

ziedus.

Gar K. Viesīšu un Avotnieku mājām nonākam pie pan-

sijām „lmanta" un „Viesturs". Gandrīz pie Gaujas ielas

atrodas „Turku kapsēta" (O. P. 14), kur apglabāti 1878.g.

krievu-turku karā Cēsīs internētie un mirušie 23 turku

gūstekņi. Dodoties atpakaļ pa Gaujas ielu pie Vin-

tergravas, nogriežamies pa labi un pēc apm. 150 soļiem

gar krauju nonākam pie „Vinteralas" (O. P. 13). Šī

ir viena no garākām šmilšakmeņa alām Latvijā (45 m

dziļa). Gaujas ielā pa labi paliek apriņķa cietums ar

savu augsto žogu. Komunisttu laikā, 1919. g., pāri šim

gludam, 3,5 m augstam žogam pārlēca partizānis A.

Broders, kas laimīgi izglābās no nošaušanas. Gaujas
ielā pa labsi I pamatskolas ēka, vēlāk pa kreisi tūristu

mītne. Pa Rīgas ielu nonākam atpakaļ Andreja Pum-

pura laukumā.



Cēsu Sv. Jāņa baznīcas plāns.
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II MARŠRUTS. Florīda, Glūda, 2 ļklm.

Uz lielā plāna pilsētā un dabā — sarkanā un dzeltenā

krāsā; šī vadoņa Apkārtnes plānā (A. P.) punktēta un svītrota

līnija (—.— .
— .-».).

No Vienības laukuma pa Vienības gatvi nonākam līdz

Brāļu kapiem. Aiz tiem pa kreisi atvērās plaša ieleja,
kurai cauri tek upīte. Pa labi — karaspēka mītnes („Le-

jas kazarmes") un aiz tām mežsarga māja Pubuliņi.

Agrāk te dzīvoja literāts Kīters, kas nosaucis šo namiņu

par „Luzianna". Nogriežamies pa kreisi, atstājot Pu-

buliņu mājas pa labi, un pa vecu vītolu gatvi pārejam

tiltiņu. Pretim redzama vecās muižiņas „Florīda" mī-

līgās ēkas. Pāri upei redzama pansijas „Vizbuļi" ēka.

Atstājot Florīdu pa labi, gar kalna nogāzi ejam pa

Tālavas ielu, ko apēno patīkams egļu mežs, kas izbei-

dzas pie Glūdas pusmuižas. No Gludas priekšpilsē-

tas, kas tagad sāk apbūvēties, jauki skati uz pilsētu
un pils parku kā arī uz augsto Valmieras ielas māju
novietni un Jaunām mītnēm. Kas vēlās atpakaļejot

pa Glūdas ielu, pa labi var apraudīt Bērzaini (0,5 klm),
bet tuvākais atpakaļ ceļš ir pa Glūdas ielu pa kreisi,
kas uziet jau pazīstamā Dārza ielā.

111 MARŠRUTS. Ērģeļu klintis (Pieškalnu iezis), 5 klm.

Uz lielā plāna pilsētā un dabā — zilā krāsā; š*ī vadoņa
Apkārtnes plānā (A. P.) svītrota līnija ( ).

No Vienības laukuma, pa Vienības gatvi un tās tur-

pinājumu, Lenču ceļu, aiz Pubuliņa, pārejam pilsētas

robežas upīti un pa labi atstājam Lēču mājas. Pa

kreisi redzama jaunā Mežu kapsēta. No ceļa jauks skats
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atpakaļ uz pilsētu. Aiz Lēcu mājām apm. 0,5 klm tāļāk

pa labi nogriežās 2 lauku ceļi. Jāiet pa otro nākošo

ceļu un jāvirzās tikai pa to taisni ap 25 min. cauri me-

žam, kamēr iznāksim kādā plašā līdzenā vietā, kur ie-

raugām itkā veselu ciemu, bet patiesībā cieši sabūvē-

tas 4 lauku mājas: Goģi, Žagari, Viesieši un Pieškalni.

Pie Žagaru mājām pa kreisi mežmales smiltājā redzama?

t. sauc. zviedru skanstis no 1601. g. No pēdējām mā-

jām otrpus ezeriņa, ziemeļu virzienā daudzi kājceliņi
un lauku ceļi, pa kuriem apm. 10 minūtēs nonākam

stāvajā Gaujas krastā pie „Ērģeļu" klintīm (ļaužu mutē

„Pieškalnu iezis".) Teika stāsta, ka atbalss pret šo

klinti skanējusi kā ērģeles. Šīs ir varenākās Gaujas
sarkanā šmilšakmeņa klintis, kas paceļas pāri atvariem

pat līdz 30 metriem. Lai gan kāpšana gar klints

šķautnēm mazliet bīstama, tomēr tūristiem ļoti pievilcīga.
Lielo klinšu panorāmu vislabāk var redzēt no pretēja

krasta, vai mazliet lejāk pa straumei, Gaujas kreisā

krastā, gar kuru ies arī mūsu atpakaļceļš. Pretējā Gaujas
krastā redzam stāvus kalnus un biezus mežus. Tūliņ

pienākam arī pie Lenču pārceltuves („Pielikšu rāmis").
Atpakaļceļš ies pa lielceļu, līdz pēc apm. 2 kilometriem

nonākam pie Kalnu Lenču mājām (pansija). No šo

māju kalnienes ieraugām grandiozo Gaujas ielejas skatu

un Gauju līču-loču aizvijamies lejup. Cauri Kalnu-Benou

mājām ceļš ved uz „Pipariem" (pa kreisi), kur at-

rodas karavīru sanātorija, kas celta 1930. g. Tāļāk pa

labi redzam „Gaujaslīču" bērnu kolonijas ēku (bij.

Vāverītes). Sekojot šim pašam ceļam, pēc apm. 1 klm

nonākam pie Siļķu mājām, Gaujas krastā. Šeit pazī-
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stamais tēlnieks K. Jansons iekārtojis priekšzīmīgu

skulptora darbnīcu. Ceļš mūs ved pāri pilsētas robež-

upes tiltam, un tūliņ aiz tā pienākam pie Siļķu vecām

dzirnavām, kas darbojušās kopš Zviedru laikiem. Varētu

pa Peldu ielu uziet uz Gaujas ielu un pa to nokļūt pil-

sētā, bet griezīsimies pirms dzirnavām pa kreisi; at-

stājot dīķi pa labi, kādā teciņā, kas ved kalnā augšā
cauri skaistam priežu mežam gar Sļūžnieku un Blaņ-

ķlšu mājām un vasarnīcām kādā paugurā, kur

atkal ieraugām Cesu panorāmu. Pārejot dziļo gravu,

nokļūstam Bērzaine, no kurienes pa Dārza ielu atgrieža-
mies pilsētā.

IV MARŠRUTS. Meijermuiža, Vāļukalni, 4 klm.

Uz lielā plāna pilsētā un dabā — violetā krāsa; šī vadoņa

Apkārtnes plānā (A. P.) krustota līnija (XX XXX)

Pa Gaujas ielu ejot nogriežamies pa kreisi Jurģu-
muižas ielā. Tāļāk pa labi redzam Cesu pilsētas saim-

niecības fermu — Jurģu muižu. Aiz tās ir divas ielas.

Virzīdamies pa labo, Ligates ielu, kas lēnām paceļas
līdzenā augstienā. Jo tāļāk ejam, jo labāk redzam at-

pakaļskatoties Cesu pilsētu. Ejot tāļāk pa šo priekš-

pilsētas ielu, pa kreisi ieraugām projektētā aerodroma

vietu un nonākam Meijermuižā. Aiz muižas ēkām kal-

naini ceļi lejup uz Gauju, bet virzīsimies uz Vāļukalnu,

vel kādu kilometru tāļāk. Nonākuši līdz plašās ielejas

malai, virzīsimies cauri Vāļu mājām (vasarnīca „Sans

Souci") kalna virsotne. Ja metam skatu apkārt, varam

izsaukties „Cik gan skaista ir Vidzemes Šveice". Apm.
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8 klm platā ieleja arvien padziļinās, ar saviem koku

puduriem atverot daiļas ainavas. Virzienā uz dienv.-riet.

redzams Ligates papīrfabrikas skurstenis, uz rietumiem

varenā Kvēpenes pilskalna apaugušais masīvs. Apstai-

gājuši skaisto kalna virsotni, pa meža stigu pagriežamies

uz ziemeļiem (sekot violetā krāsā izliktām ceļu zīmēm)
un izejam gar stāvo kalna nogāzi Meijermuižas skaistā

meža parka malā. Šajā parkā ļoti bagātīga veģetācija
un reti augi, piem., vilnainā gaiļa kāja —

Ranunculus

lanuginosus v. c. Pa krastu tāļāk vasarnīca „Val-

dīga", reti skaistā vietā. Meijermuižas brīnišķā meža

parka celiņi ved no muižas lejup līdz pašai Gaujai,

un viens no tiem noved pie Sarkanās alas. Stāsta, ka

1577. g., kad Jānis Briesmīgais ar tatāriem aplenca Cē-

sis, kāds līgavainis slēpis savu līgavu šajā alā. Tomēr

tatāri abus bēgļus atraduši un meža klusumā tos no-

galinājuši. No asinīm visa ala palikusi sarkana. Savu in-

teresanto ceļu turpinām gar Vilkaizu un Gaujas krastu,

kura labā pusē paliek vareno tumšo egļu rindas. Pēc ķā-

da kilometra esam jau Vec-Murleju mājās, kuru vidū

vēl tagad redzams kāds 1000 g. vecs ozols. Pirms kara šī

ozola dobumā bij ierīkots sīklopu aizgalds, pēc kā

var spriest, cik tas bijis liels. Vec-Murleju mājās ir arī

ķieģeļu ceplis. Pa Cepļa ielu gar jauncelto skatu torni

un vasarnīcām uzejam Gaujas ielā, un atkal nokļūstam
pilsētā.

V MARŠRUTS. Dukura ezers (Niniers), 3 klm.

Uz lielā plāna pilsētā un dabā — melnā un oranžā krasā;

sajā vadonī Apkārtnes plānā (A. P.) viļņota līnija (-"s-/"".—^).
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Izejam no Valmieras ielas sākuma pa šo ielu, at-

stājot pa kreisi pilsētas ugunsdzēsēju depo, pa labi tirgus
un sporta laukumus. Drīz paejam garām jaunceltāin
karavīru mītnēm un tuvojamies dzelzceļa pārbrauk-
tuvei. Pa kreisi, pie sarga mājas, novirzās kājceliņš
uz Dukurbirzi, cēsnieku iemīļoto pastaigas vietu. Tomēr

nemainām virzienu un, krustojot dzelzceļa līniju, uz-

ejam uz Valmieras ceļa. Pa labi paliek plašā Lauciņu

priekšpilsēta, kas stipri apbūvējusēs pēc pasaules kara.

Gar Žurciņu mājām (pa labi) redzam trigonometriskā

punkta torni, kas rāda šeit 117 m virs jūras līmeņa.

Tāļu apkārt sniedzas skats, meklēdams vēl neapceļotas
vietas. Taisnais ceļš ved līdz Annas muižai, pirms kuras

novirzīsimies pa kreisi, pa stāvu nogāzi nonākot pie

Jēkuļa mājām. Šeit ir tā sauc. „Bušlejas" dienvidus

mala. Netāļu uz ziemeļiem ir plašās Taņas kūdras rak-

tuves un žāvētava. No Jēkuļa cauri patīkamam, ēnai-

nam priežu mežam ejam pa lielceļu uz ziemeļiem kādu

kilometru, pēc kam nogriežamies pa kreisi uz pirmo
lauku ceļu. Lielceļa turpinājums ved uz Jāņa rāmi, pie

Gaujas. Drīz pēc tam ieraugām pa labi Niniera spožo

ūdens virsmu. Ezera dienvidus puse tīra un smilšaina,

(vasarā populāra peldvieta, pretējā puse vietām staigna

un purvaina.) Ezerā daudz avotu. Ezera malā sūkņu

stacija, kas apkalpo Cēsu dzelzceļa stacijas ūdens-

torni. Ezerā daži interesanti augi; sīkā lēpa, lotosa pa-

suga (Nuphar pumilum), ūdens lobelija (Lobelia Dort-

manna), brekša zāle (Isoētes lacustris). Atpakaļceļā
dodamies pa šo pašu lauku ceļu, cauri mežam, vir-
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zoties uz dienvidiem; paejam pa labi stāvošām „Meslu"

mājām un nonākam Niniera ielā, kura Tīruma ielas

pagriezienā atved atpakaļ Vienības gatvē. No Vienī-

bas gatves atrast savu izejas vietu vairs nav grūti.
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MARŠRUTI CĒSU TĀLĀKĀ APKĀRTNĒ

VI MARŠRUTS. Raunas leja, Sietiņiezis, 8, resp.

13 klm.

Uz lielā plāna pilsētā un dabā — dzeltena krasā; §1 vadoņa
Apkārtnes plānā (A. P.) apzīmēta ar līniju.

Šo maršrutu sākam no Vienības laukuma un līdz An-

nas muižai ejam pa V maršrutā lielceļu. Aiz Annas

muižas sākas plašā Bušleja (sauktā arī Jaunzema gra-

va). Pa labi, netālu no Libānu mājām, atrodas šūnak-

mena lauztuves. Aiz tām, pie Jaunzemiem, stāvas no-

gāzes, apaugušas skaistu mežu.

Apm. pec 5 klm pa kreisi, pie sarga mājas, apstādīts
ceļš ved uz Jāņu muižu, netālu no Gaujas. Šo muižu

jau pirmskara gados ieguva latvju patriots Andrejs
Kampe, kas 1918. g., Latvijas valstij nodibinoties, Pa-

gaidu valdībai sniedza lielu materiālu atbalstu. Par

to komunisti viņu Cēsīs 1919. g. nošāva.

Gaujas kreisā pusē, apm,. 3 klm uz augšu, atrodas tā

sauc. „Sarkanās klintis", kuras vērts apskatīt. Ja esam

noguruši, atpakaļ Cēsīs varam nokļūt, ja pieslēdzamies
111 maršrutam (Ērģeļu klintis).

Turpinām savu maršrutu pa lielceļu. Pa labi skaista

kalna nogāze ar lauku māju puduriem. Krustojot ce-
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turto reizi dzelzceļa līniju, nonākam Raunas leja. šeit

notika viens no svarīgākiem slaveno Cesu kauju pos-

miem.

Lielceļš ved pāri vecam akmeņu velvju tiltam, zem

kura tek straujā kalnu upe Rauna. Augšup Raunai loti

jaukas kraujas un ieži. Upe zvejo foreles. Dzelzceļa

līnija krusto upi ļoti garā uzbērumā, kura vidū grandio-

zais Raunas tilts. Šis ir augstākais dzelzs tilts Latvijā

(24 m virs upes līmeņa). No tilta fermas krāšņs skats

uz apkārtni, Raunas un Gaujas lejām.
Pie Raunas ietekas Gaujā sevišķi skaists tā sauc.

Rauguļu līcis, ar vasarnīcu „Leikādiju", kur dzīvo

pazīstamais dzejnieks Ed. Treimanis-Zvārgulis.

Ceturtā kilometrā no Raunas tilta ir Lodes stacija

(105 klm no Rīgas, 12 klm no Cēsīm, 78 m virs jūras

līmeņa), apm. 25 klm ceļā sasniedzot 70 m kritumu,

skaitot no Araišiem.

Ja atliek laiks, tad 1,5 klm, no Lodes sasniedzama

interesantā velna ala „Ellīte", pie Liepas pag. nama.

Kāds nostāts vēsta, ka šajā Lielā Ellītē mitis velns, kas

ar saviem netikumiem samaitājis {audis. Pēdējie nevarējuši

no tā atbrīvoties, taču beigās kādi 9 mācītāji deviņas reizes

skaitījuši tēvreizi no otra gala, pēc kam velns aizmucis uz

Mazo Ellīti, Gaujas krastā, kur tas tagad vēl mitinās.

Netālu no Kalna kroga Liepas atbrīvošanas piemi-

neklis. Liepas kapsētā — dzejnieka Veidenbauma kaps.

Apm. 1 klm no Lodes stacijas nogriežamies no Cesu-

Valmieras lielceļa pie sarga mājas pa kreisi, nonākot

pie Grīviņu mājām, kur pie jaukas upītes ir ūdens-
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dzirnavas. Tuvumā vairākas vasarnīcas un pansijas.

Turpinot ceļu pa Gaujas krastu uz ziemeļiem, gar

Rāmnieka un Rāmuleju mājām, nonākam pie Gaujas.

Gaujas labajā krastā ievērojamais un krāšņais Sie-

tiņiezis. (Varens skats no Sietiņieža virsotnes). Pār-

kļūt Gaujas otrā pusē var laivās no Rāmuleju mā-

jām. 1926. g. Sietiņiezis vaiņagots ar L. 0. studentu

celto akmeni, kurā iekalti vārdi: „3karies uz skaisto

Latviju un priecājies par to".

Atgriežamies uz Lodes stac, kur vilciens mūs aiz-

ved atpakaļ Cēsīs.

VII MARŠRUTS. Priekuļi-Rauna, (5, resp. 23 klm).

Uz lielā plāna pilsēta un dabā — bruņa krasā; šī vadoņa

Apkārtnes plānā (A. P.) apzīmēta ar ( • • •)

Izejot no Vienības laukuma, pa Valmieras un Poruka

ielām, cauri Lauciņiem (Lauciņu kapos 1911. g. ap-

glabāts dzejnieks Jānis Poruks, kur bij viņa pirmā
atdusas vieta), uzejam uz diezgan vienmuļa un līdzena

lielceļa un nonākam Priekuļos. Jau pa gabalu ieraugām

Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas dižo ēku un labi

iekoptos laukus. Šo mācības iestādi 1910. g. nodibināja
Latv. Lauks. Centrālbiedrība. šeit darbojas selekcijas

un mašīnu izmēģināšanas stacijas.
Aiz Priekuļu muižas, pa Veselauskas ceļu, iesakās

plašā Vaives leja ar Vanaggrāvu.
šo pēdējo ceļu neiesim, bet atstājot Priekuļus pa

labi, virzīsimies pa Raunas ceļu gar Lasmaņiem (pa

labi) un Graviņām (pa kreisi, līdz Vaives dzirnavām,
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kas piešķirtas Cēsu kauju vadonim, tag. armijas ko-

mandierim, ģen. Kr. Berķim. Dzirnavu apkārtne ļoti

gleznaina un iežiem bagāta.

Turpinot ceļu līdz Rauņa krogam, nonākam pie

Rauna upītes (Raunas pieteka), kura bijusi ro-

bežupe starp vācu ordeņa valsti un Rīgas ar-

chibīskapa valsts latviešu daļu. Še zem kupla-

jiem bērziem izšķirti strīdi un salīgts miers starp
abām valsts varām šo varu priekšstāvju archibīskapa

Silvestra Stodevešera un mestra J. von Mengdena per-

sonās 1454. g. 12. martā un vēlāk ar mestru Berndu

von der Borchu (1472. g. 5. jUn. un 1474. g. 27. sept).
Vecos laikos „Rauna silā" mituši pārdroši laupītāju,
kas uzbrukuši ceļa braucējiem. Tagad šis sils izretināts

un pa daļai nolīsts. No Rauņa 5 klm tālāk ceļa malā ir

Jaunraunas muiža. Aiz šīs muižas Šautuves grava

un tālāk — Spāriņu grava. Aiz meža atveras skats uz

Raunu un tās plašo apkaimi. Pa labi Līčupes lēzenā

krastā
— Raunas mācītājmuiža. Pa kreisi — Baiž-

kalna muiža. Vietā, kur Raunaisis savienojas ar Līč-

upi, ir vēsturiski ievērojamais Tanīsa kalns. Archeo-

loga prof. Fr. Baloža un prof. P. Kundziņa vadībā

1927. g. izdarot lielākus izrakumus, konstatēts, ka

pilskalnā sirmā senatnē bijušas četras pilis, no ku-

rām vecākā celta ap Kristus dzimšanu, bet jaunākā
1000 g. pēc Kr. dz. Pēc lietpratēju domām ap 600 g. pēc

Kr. pilskalnā dzīvojusi kāda somu-ugru cilts, bet pēc

tam to iekarojuši latvieši. Somu laikmeta iežogojums
celts no priežu koka, bet latvieši savai celtnei ņēmuši

egļu un ozola baļķus. Zem 2,5 m bieza zemes slāņa
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atrakta kāda ļoti liela ozola koka celtne, no XI g. s.

Daži vēsturnieki Tanīsa kalnā domā atraduši seno

Beverīnu.

Tālāk pa kreisi Raunas biezi apdzīvotā vietā, kuras

vidū paceļas tēlnieka Baumaņa veidotais Raunas at-

brīvošanas piemineklis (tautiete pie šķēpa-kokles stī-

gām). Augšā kalnā
— vecās bīskapa pils drupas.

Pēc 1206. g. Vidzemes dalīšanas plaši apgabali līdz pat
Cesvainei piekrita Rīgas bīskapa valstij. Lai labāk varētu pa-

k}aut savai varai šos apgabalus un iespaidot senos zemes iemīt-

niekus, 1262. g. Rīgas archibīskapa Alberta II laikā cēla va-

reno Raunas pili un baznīcu. Trīs gadu simteņus Cēsīm un

Raunai bij ievērojamākā loma Livonijas vēsturē. Cēsīs mita or-

deņa mestrs un vēlākais Livonijas karalis, bet Raunā ziemu

dzīvoja virsbīskaps ar savu svītu un galmu. Pie Raunas baz-

nīcas drīz vien uzcēla sieviešu klosteri un pilsētu. Pilsētai bi-

jušas 5 baznīcas un lūgšanas nami. Cēsīs un pat Rīgā bijuši

vārti, kurus saukuši par Raunas vārtiem. Raunas pilsētai bi-

juši savi archibīskapa doti likumi, kurus vēlākā laikā poļu
karalis Sigismunds 111 atjaunojis un apstiprinājis.

Raunas pilī archibīskaps uzturējies no Miķeliem līdz Me-

teņam. Sājos 4 mēnešos viņš ar savu galmu un apkalpotājiem
patērējis plašā novadā savāktos 1845 pūrus rudzu, 3240 pūrus

miežu (iesalam) un 1020 pūrus auzu, nemaz nerēķinot citas

nodevas, kā cājus, olas, desmito tiesu v. c. Vecos rakstos pils
saukta par „Runenborg".

XIV g. simta beigās iesakās ķildas starp ordeni un archi-

bīskapu. Strīdi drīz vien izvērtās par atklātām sadursmēm.

XIV g. s. bīskapa Silvestra Stodevešera laikā Rīga atkrita

no bīskapa un piebiedrojās ordenim. Pēc tam iesākās nikns

karš, kurā bruņnieki izpostīja 24 bīskapa pilis, arī Raunas

pili; bruņnieki archibīskapu Stodevešeru Koknesē sagūstīja un

ieslodzīja cietumā.
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XVII g. s. archibīskaps Kaspars Linde lika izlabot izpostīto

Raunas pili un uzcelt augstu torni, to nosaukdams par „Lielo

Kristapu". Šī virsbīskapa rezidence viņu varas beidzamā cē-

lienā bieži vien palika viņiem pašiem par cietumu, kur tos

ieslodzīja ordeņmestri. Tā, piem., te savu sodu izcieta mestra V.

von Plettenberga arestētais archibīskaps Johanns Blankenfelds,

kuru pēc tam izsūta no Vidzemes, tāpat arī pēdējais archi-

bīskaps Brandenburgas markgrāfs Vilhelms, kas nepadevās or-

denim, par ko pēdējais nodedzināja Raunas pilsētu un ieņēma

pili.

XVI g. s. beigās Vidzeme nāk Polijas virsvaldībā un poļu

karalis Raunu atdāvina Indriķim von Tīzenhauzenam. Krievi ar

to nav apmierināti un Jāņa Briesmīgā vadībā iebrūk arī Rau-

nā. 1577. g. krievi izposta Raunu un e'z"°d gūstā 3000 raune-

niešus. Pēc 1588. g. miera līguma starp krieviem un poļiem —•

Rauna atkal ir poļu varā. 1601. g. Raunu ieņem zviedri, bet

1602. g. to atdod poļiem. 1605. g. Raunu vēlreiz ieņem zviedri',

bet drīz pēc tam atkal poļi. Pēc sīvām cīņām tikai 1625. g.

zviedri atņem poļiem Raunu. Zviedru karalis Gustavs Ādolfs

Raunu ar visu plašo novadu atdāvina savam kara vadonim

Svantem Bauerim, kam tā palika līdz 1657. g., kad to atkal ie-

karo poļi. Šajā laikā Raunas pili ar karaļa pavēli nojauc. Pēc

gada Raunu atkal ieņem zviedru feldmaršals grāfs Roberts

Duglass.

No tā laika karos un cīņās izpostītā pils vairs nav atjau*

Senās archibīskapa pils galvenā ēka bijusi 47.5 m gara un

34,7 m plata ar spārnu rietumos. Pils austrumu pusē vēl uzgla-

bājušās aizsargmūru drupas, aiz kurām redzams pils pagalms.

Uz ārējā mūfa dienvidu pusē labi augstu no zemes vēl sare-

dzamas kāda ornamenta pēdas. Vēl XIX g. s. sākumā kādā nišā

pilsdrupās bijusi redzama sarkanā lilija — archibīskapa va-

penis.

Raunas baznīca (110 m virs jūras līmeņa), kas bdz

1625. g. bijusi katoļu baznīca, lielo karu laikos daudz

cietusi. Pēdējais remonts izdarīts 1804. er.
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Raunā vel ievērojama draudzes skola, nodibināta

1805. g., kā „Skrīves skola". Šeit darbojušies ievērojami
latviešu paidagogi un rakstnieki: J. un V. Gaiķi, rakstu.

P. Bērziņš, A. Bračs, K. Skalbe, O. Runiks, R. Liepiņš,
E. Auka v. c. Savu pirmizglltību šeit baudījuši: brāļi
Cimzes, prof. P. šmits, prof. P. Zālīte, dipi. K. Duc-

manis, mag. Krēsliņš v. c.

Stalts ir arī 1000. g. celtais Raunas lauksaimniecī-

bas biedrības nams. Uz ziemeļiem no Raunas līdz Blo-

mei ir vesela rinda kapeņu, akmeņu krāvumi un velna

klēpji: Rimšās, Slavekās, Daukšas silā, Dānieļos v. c.

Tagad Rauna ir skaista un plašā novada garīgais un

saimnieciskais centrs.

Visērtāk Cēsīs atpakaļ nokļūt var ar pasta auto

Cēsis-Ape, kas iegriežas ari Raunā.

VIII MARšRTUS. Sārumkalns-Dāvida dzirnavas, (6,

resp. 10 klm).

Uz lielā plāna pilsētā un daba — zaļā krāsa; 5ī vadoņa

Apkārtnes plānā (A. P.) apzīmēts ar (• •—•• —) līniju.

Pa Jauno ielu ejot krustojam dzelzceļa līniju, aiz

kuras pa kreisi paliek Ruckas muiža un pa labi —

tā sauc. Bumburu priekšpilsēta. Aiz Ruckas nogrieža-
mies pa kreisi un izejam uz lielceļa, kas ved uz Veis-

maņa muižu. Pa kreisi paliek Zeltkalna pusmuiža,

pa labi Rukums. Ejot gar gleznaino Veismaņmuižas aug-

ļu dārzu, atveras jauks skats uz Vaives leju. No mui-

žas ved labs ceļš līdz pat Vaives staignajai gultnei.

Pārejot tiltu pa kreisi paliek ķieģeļu ceplis, bet doda-
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mies uz ziemeļiem, uz Sārumu mājām. Sīs mājas robežās

atrodās Sārumu senču pilskalns (ari Lielais kalns un

Upurkalns). legareno, līdz 20 m augsto pilskalnu rie-

tumos ierobežo Vaive, bet austrumos un dienvidos ma-

zas urdziņas, līdz 15 m. dziļās gravās. Pilskalna virs-

puses platība līdz 2000 kv. m. Kā to liecina mācītāja
Vlrhūfa (1876.), Terbatas prof. Hausmaņa (1889.) un

Latv. etnogrāfiskā muzeja darbinieka J. Krieviņa (1921.—
1923.) izdarītie rakumi, tad šis senču pilskalns ļoti

bagāts dažādiem archaioloģiskiem priekšmetiem. L. E.

muzejs Šai pilskalnā vien ieguvis 428 vērtīgas sen-

lietas. Daži vēsturnieki domā, ka šeit nav bijusi pils,
bet tikai kulta vai upuru vieta.

Kādus 2 klm no Sārumiem austrumu virzienā —

Priekuļu Kampu mājas robežās senlatviešu kapenes no

VIII g. s. Izrakumi izdarīti 1920. g.

Ejot gar kalnainām nogāzēm un stāvām kraujām at-

pakaļ, iesim pa lauku ceļiem caur Nauru, MazeicCnu,

Žagaru mājām, kamēr nonākam pie Dāvida dzirnavām,

(arī Kalauzu dzirnavas), šeit agrāk bijusi liestu fa-

brika. Šis apvidus samērā augsts (150 m virs juras lī-

meņa), īpatnējs ar savu ģeoloģisko pauguraino for-

māciju. Pie dzirnavām ļoti stāvas aizas un krasti

Šeit ļoti daudz apakšzemes avotu (pec vēsturnieka Hu-

peļa apraksta veseli 29), viens pie otra, kas dod lielu

Odens plūdumu. Ar pedejo dzen ari dzirnavu ratu.

Netālu no dzirnavām, pie Vidzemes šosejas, po-

pulārs krogs, tā sauc. „Kaķu krogs". No šis vietas pa

Piebalgas ceļu dodamies atpakaļ uz Cēsīm. Pa kreisi

paliek Veismaņa pagasta valde, tad krustojam pie
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Cesu pag. valdes un „Akmeņa kroga" Araižu-Veismaņu

lielceļu un pec apm. 3 klm nonākam pie glītas div-

stāvu ēkas, bijušās, 1896. g. celtās leprozorijas. Dažus

simtus metrus tālāk Lāču mājas, kuras savā laikā iemī-

ļoja dzejnieks Jānis Poruks.

Vecpiebalgas ceļš mus noved gar Ruckas muižu atkal

Cēsīs.

IX MARŠRUTS. Araiši-leriķi, (9, resp. 19 klm).

Uz lielā plāna pilsētā un dabā — pelēka krāsā; š"ī vadoņa

Apkārtnes plānā (A. P.) apzīmēts ar (—X—X—X) līniju.

šo maršrutu sākam no Līvu laukuma un ejot pa

Rīgas ielu un vēlāk pa Cesu-Drabežu šoseju, varam

tieši nokļūt Araišos.

Vel pilsētā, pa kreisi, redzam Zirnakalna muižiņu,

kurā 1812. g. pārnakšņojis slavenais Krievijas feldmar-

šals Barklajs dc Tolli. Aiz Zirņu kalna plašā Dubins-

kas priekšpilsēta. Pa labi — kapsētas kalns ar luter-

ticīgo, pareizticīgo un Mozusticīgo kapsētām. Kalna

virsotne pa kreisi Kalna muiža, pa labi Katrīnkalna

jaunās karavīru mītnes. Pie Līvu pagasta nama (pa

labi) Cēsu pulka skolnieku rotas kauju piemineklis,
celts 1930. g. pec K. Dzirkaļa meta. Šajās vietās 1919. g.

6. jūnijā, notikušas ievērojamo Cēsu kauju pirmās sa-

dursmes. Uz ziemeļu-rietumiem jauki skati. Ceļš tālāk

ved pa šoseju, kas vēlāk augšup un lejup stiepjas ļoti

reljefā apvidū. Esam nonākuši sevišķi interesantā ap-

vidū, kas apņem visu Amātas ieleju un Āraišu ezeru ra-

jonu. Morēnas, kā seno šļūdoņu atliekas, sastopamas
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uz katra soja. Starp kalnājiem daudzi ezeri, avoti, ur-

dziņas. Lauki pilni akmeņiem. Dabas zinātniekam Arai-

šu apkārtnē un Amātas gravās daudz vērtīgu pētī-

šanas objektu.

Aiz kapsētas pie Skudru mājām tā sauc. Karātavu

kalniņš (169 m virs juras līmeņa), šeit redzam vairāku

baznīcu torņus, Dngu.ru ezera virsmu, Zilo kalnļu v. t. t.

Araišu ezera ziemeļu krastā 700. g. vecā Araišu baz-

nīca un rietumkrastā, pussalā, senču pilskalns un or-

deņa pils drupu vieta. Daži vēsturnieki domā, ka šeit

senatnē bijusi Vec-Cēsu pils, kur 1207. g. apmeties

ordeņa mestrs Venno. 1226. g. mestrs Volkvlns šeit

uzceļ mazu ordeņa pili, kas vēlākos karos nopostīta

Araišu ezerā atrastas pāļu būvju paliekas.

Araišu apkārtnē daudz ezeru, no kuriem atzīmējami:
Raudas ezers un Vērsītis (pa labi no dzelzceļa līnijas)
Asarītis, Veiķlts (no lībiešu veike — maziņš), Pu-

rājs un Lazdiņa ezeri (pa kreisi no dzelzsceļa līnijas).
Vecos laikos Araišos bijis simts ezeru, kuri deva ūde-

ņus Simtupei, kas ietek Gaujā.

Mūsu maršruts paiet garām Drabešu muižai (tagad
Cēsu apriņķa bērnu patversme), kur nonākam līdz Vid-

zemes šosejai. Netālu, gandrīz pie šosejas un dzelz-

ceļa līnijas krustojuma Āraišu stacija.

Šosejas malā, uz austrumiem, pa gabalu jau redzams

augstākais kalns Cēsu apkārtnē — „Jurgu kalns",
(211 m virs jūras līmeņa), kas par 81 m augstāks kā
Zilais kalns. Jurģu kalna un Rundas māju robežās

slēpotājiem ļoti jauki slēpju nobraucieni.
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No Jurģu kalna cauri Rāmuļu muižai varam nokļūt
līdz Amatas stacijai (Putras dzirnavās

— pansija), no

kurienes ar vilcienu sasniedzam leriķus, kur varam

pārsēsties uz Cēsīm ejošā vilcienā.

Tomēr daudz ieteicamāk doties kājām atpakaļ pa šo-

seju uz leriķu pusi. Paejot garām Vāveres krogam,
cauri dažām gravām, nokļūstam Amatas lejā. Šoseja
šeit krusto Amatu pie Meltura kroga, kas pazīstams

autosportistiem un tūristiem, (C. K. K. tūristu mītne).
Pa kreisi Billes tūku fabrika (50 strādnieku, fabrikas

apskatei jālūdz administrācijas atļauja). Tālāk, ejot
gar krastu, redzam Amatas dzelzceļa tiltu.

Tagad šoseja no Amatas lejām iet mazliet vienmu-

ļīgākā līdzenumā, līdz pec 4 klm nokļūstam leriķos.
Vidusceļā pa labi nogriežas ceļš uz Kārļa dzirnavām un

vareniem Amatas iežiem, kurus apskatīsim X maršrutā

(sk. 01. lpp.).

No šosejas pa kreisi ved ceļš uz leriķu staciju (118 m

virs jūras līmeņa), ļoti svarīgu dzelzceļa mezglu. Pa

kreisi no dzelzceļa stacijas uz pilskalnam līdzīga uz-

kalna ir leriķu muiža, kuru karalis Gustavs Ādolfs at-

dāvinājis vachtmeisteram Ērikam Jonsonam, no kā'šī
muiža arī dabūjusi savu nosaukumu. XVIII g. simtenī

leriķu muižas īpašnieks bij Cesu pilsētas galva Trom-

povskis.

Aiz leriķiem šoseju krusto Kūmadas upīte, kuras
krastos līdz pat Amātai skaisti skati un tūristus intere-

sējoši objekti.

No leriķu stacijas atgriežamies Cēsīs pa dzelzceļu.
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X MARŠRUTS. Kārļu dzirnavas-Zvartas iezis-Līgatne,

(10, 12 un 22 klm).

Uz lielā plāna pilsētā un daba — oranžā krasā; šī vadoņa
Apkārtnes plānā (A. P.) apzīmēts ar (oooooo) līniju.

No Līvu laukuma pa Gaujas un Jurģu muižas ielām

nonākam uz Kārļu muižas ceļa, kas aiz Jurģu muižas

nogriežas pa kreisi. Uzejam līdzenā paaugstinājumā,
kur pa kreisi zaļā lapotnes pudurā Cesu lauku drau-

dzes mācītājmuiža un aiz tās karavīru mītnes korpuss.
Kādus 1,5 klm ceļš ved pa līdzenu apvidu, ko vēlāk

pārtrauc dziļas lejas un no ceļa malas uz priekšu un

pa labi Amatas un Gaujas ielejas. „01avās" dzīvojis

pazīstamais kultūras darbinieks Vilis Olavs. No „Putru"

mājām plaši skati. Tad ceļš cauri mežam iet lejup, kru-

sto Simtupes tiltu un pie „Vltegām" pāriet atklātā, bet

paugurainā apvidu, kas izbeidzas pie Kārļu muižas.

Pirms muižas, apskatām Vidzeme plaši pazīstamo Kārļu

pomoloģisko dārzu un koku skolu. 1905. g. revolucio-

nāri nodedzinājuši Kārļu muižas pili, kas novietojušie?
1785. g. iekoptā skaistā parka vidū.

Ceļš ved pa stāvu kalnu lejup, līdz nokļūstam Ama-

tā lejā, kur atrodas pazīstamās Kārļu dzirnavas. Seit

ir Cēsu pilsētas elektriskā spēkstacija ar 250 HP ūdens

turbīnu. Augšup Amatai— spēkstacijas dambis un pie tā

augstas aizas. Pie dzirnavām grandioza, augsta krauja (āp
60 m augstumā), kas atstāj varenu iespaidu. Ja pa kāj-

celiņu uzkāpjam šajā krastā (pie Pamātiem), no še-

jienes varam noraudzīties Amatas ūdeņos un zaļo mežu

skaistumā. Amata bagāta forelēm un lašiem, kuru tači
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ierīkoti vairākās vietās. Amatas gliemjos atrastas ari

skaistas peries, pec spožuma līdzvērtīgas Indijas pēr-

lēm.

Sākot jau no Meltura kroga, gar Kārļu dzirnavām līdz

pat Amatas grīvai Gaujā, Amata pārsteidz ar savu

klinšu un iežu bagātību, kuru priekšā pazūd Daugavas

Staburags, Salacas Skaņais kalns un Gaujas Ķūķu

un Katrīnas klintis (dzimtenes pētnieka A. Melnalkšņa
vārdi). Ja mes no „Ramātiem", kur ir vasarnīcu ko-

lonijas, pa apzīmēto ceļu gar Kalnveršiem, Stuķiem,

Viļņiem un Vieļām nonākam pie Zvārtes mājām, tad

kādā upes līkumā kā kāds milzu kreisera deguns, stāv

majestātiskais Zvārtes iezis, kam nav otra līdzīga Lat-

vijā. 5o iezi uzskata par varenāko dabas pieminekli

mūsu dzimtene un cilvēks viņa tuvumā izliekās kā sīka

būtne. Būt Cēsīs un tās apkārtnē un neredzēt Zvārtes

iezi nozīmē neredzēt Cēsu apkārtnes dižāko un glez-
naināko vietu.

Gar Amatas mājām ejot nonākam uz Līgatnes lielceļa,
kas ved gar Veclaučiem, Vecapsītēm un Gaujas krastu

tālāk. Pie Amatas grīvas ļoti skaistā apvidu Leimaņu

pansija un C. K. K. tūristu mītne. Tūliņ aiz Leima-

maņiem Gaujā redzamas pazīstamās Ķuķu krāces un

klintis.

Cauri Cēsu pilsētai piederošam mežam pēc apm.

2 klm redzam Skaļupa krogu Gaujas krastā. No še-

jienes ceļš iet uz dienvidiem gar „zviedru kapiem" un

pēc apm. 3 klm nonākam Līgatnē. Faktiski Līgatnes

nosaukums piekrīt stacijai, kas atrodas ap 6 klm tālu,
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pie dzelzceļa. Vieta, kura šoreiz ir mūsu maršruta gala

punkts, ir Spriņģi, skaistās Ligatnes upītes krastos, šeit

atrodas kopš 1858. g. nodibinātā Ligatnes papīru fa-

brika, kuras ražojumus pazīst tālu aiz mūsu robežām,

pat Austrālijā, Anglijas kolonijās v. c.

Fabrikā strādā 600 strādnieki un 1035. g. tās ražojumu

kopvērtība sniedzās pie Ls 3.300.000. Savus ražojumus
fabrika visvairāk eksportē uz ārzemēm.

Fabrikas administrācijai un strādniekiem atsevišķi dzī-

vokļi, biedrības nams, slimnīca, doktorāts, kapsēta v

t. t. Upītes krastos izkopts parks, skaisti tilti, soliņi

v. t. t. Pie Ligatnes upītes ļoti interesantas mākslīgas

katakombveidīgas alas, kas stiepjas pat 30 m dziļi

šmilšakmeņa iezī. Tur strādnieki ierīkojuši savu pār-
tikas vielu un kartupeļu pagrabus. (Ligatnes fabrikas

apskate pieteicama iepriekš kantorī, tāļr. Līgatne 2).

Ligatnes apskate var interesēt katru tūristu un tā-

pēc to apmeklēt katram ieteicams. Atpakaļ līdz Cē-

sīm varam nokļūt caur Ligatnes staciju, ar kuru no fa-

brikas uztur autobusu satiksmi.

No Ligatnes dodamies atpakaļ pa to pašu lielceļu

un pie Kārļu pagasta nama nogriežamies pa kreisi pa

lauku ceļu uz Cēsīm. Šeit sākās kalnains apvidus (Sim-
tēnu mājas), kas lēnām pāriet Simtupes ielejā. Gar

Rakšu mājām dodamies lēzenā, bet 2 klm garā kalnā

un pie Vāļukalna nonākam līdzenumā. „Vāļu" mājas

pašā kalnainā ceļa nogāzē, pieder L. 0. prof. J. Auš-

kapam. No šejienes pa mums pazīstamo IV maršrutu

(sk. 76. lpp.) nokļūstam Cēsīs.



XI MARŠRUTS. Kvēpene-Raiskums-Straupe, (0, 8

un 23 klm).

Uz lielā plāna pilsētā un dabā — melna krāsā; šī vadoņa

Apkārtnes plānā (A. P.) nepārtraukta līnija ( ).

Šaja pēdēja maršruta savas gaitas iesakām no Gau-

jas dzelzs tilta, kas mums pazīstams jau no I maršruta

(sk. 70. lpp.).

Gar tilta sarga un sarkano ķieģeļu mežsarga māju

nogriežamies aiz pēdējās tūliņ pa labi, dziļā slaidu egļu
mežā. Pa meža stigu nonākam pie kādas augstas vir-

sotnes (116 m virs juras līmeņa), kuru vaiņago 35 m

augstais meža skatu tornis, kur uzkāpjot pavērās visa

plašā Gaujas leja un pretējais, kreisais krasts, ar Cē-

sīm apvāršņa malā.

Pa šauru, mežainu lauku ceļu, pēc apm,. 3 klm no-

kļūstam atkal Gaujas krastā, kur paceļas senču pils-

kalns, pie Kvēpenes mežsarga mājām. Šeit liekas reiz

ir stāvējusi drošsirdīgā un kareiviskā latvju virsaiša

Rūsiņa pils — Satekle.

Pilskalns atrodas iepretim Gaujas kreisās pietekas

Simtupes ietekai, kraujā Gaujas krastā. Dienvidos Gau-

jas krasts apaudzis skaistiem lapju kokiem, bet tik

stāvs, ka bez virves pa viņu uzkāpt nav iespējams.

Tikpat stāvas arī tā austrumu un ziemeļu puses, kuras

nepieejamas, šķiet, būs pataisījušas cilvēku rokas. Rie-

tumos pils vietu no plašā pagalma šķir 0 m garš grāvis.
Pati pils ieņēmusi 36,5 m garu un 10,5 m platu lauku-

94
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mu. Līdzena augsta pils pagalmā aug skaists ozols.

No pilskalna ļoti plašs skats. Pēc teikas
— pils cel-

šana senatnē bijusi ļoti grūta, jo ko cilvēki dienās uz-

cēla, to velns nakti nojaucis.

Ja daži tūristi grib atgriezties Cēsīs jau no Kvēpe-

nes pa citu ceļu, to var viegli izdarīt pārbrienot kādus

200 m augšup Kvēpenes pilskalnam tā sauc. Rakšu

krāces, kur ir tikai 10—30 cm ūdens dziļums. Tādā ga-

dījumā pie Rakšu mājām pieslēdzamies X maršrutā

aprakstītam atpakaļceļam. Starp citu, pie Mazložu mā-

jām uzcelta slēpotāju lēktuve apm. 25 m lēcieniem.

Tālāk no Kvēpenes dodamies ziemeļrietumu virzienā

uz Raiskuma muižu (4 klm), skaistā Raiskuma ezera

dienvidus krastā. Ezers ir 2 klm garš un 0,8 klm plats,
56 m virs jūras līmeņa. Ezerā botāniķi var atrast retu?

ūdens augus: ūdens lobeliju, brekšu zāli (Isoētis lacusI-

tris), tukstotslapi (Myriopyllum aeteruiflorum) v. c. Ezers

ir skaists, no ziemeļiem iežogots ar vecu mežu. Pie mui-

žas daudzi košuma koki.

Raiskuma ezeru ar Auciema ezeru savieno grāvis.
Auciema ezera krastos, Auciema muižas robežās, senču

kapenes no jaunākā dzelzs laikmeta. Atrasti vērtīgi
bronzas ieroči un senas rotas lietas. Tādas kapenes
atrodas ari Raiskuma-Sveķu māju robežās.

Pie Auciema muižas nonākam uz Cēsu-Limbažu liel-

ceļa 12. kilometra. Apm. 1 stundas gājienā uz Un-

guru pusi nav nekā interesanta.

Aiz Unguru kroga pa kreisi ir skats uz skaisto un

lielo, dienvidos no līkšņiem iežogoto Rustēgu (ari
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Unguru ezers). Ezers 69 m pāri juras līmenim un ba-

gāts retiem, jau sakarā ar Raiskuma ezeru minētiem

augiem un ceļmalīšu ūdensaugu (Litorella lacustris).

Kaimiņos Unguru kapsētai (no ceļa pa labi) ir Her-

maņa kalns (pa kreisi). Netāļu ir Unguru (Urele) pils-
kalns. Tā ozoliem apaugusē ovālā virsma ir 60 m gara

un 30 m plata, ar stāvām nogāzēm.

1218. g. rudenī Novgorodas lielkņazs ar 16.000 krieviem

ienāca Idumejā (Straupes apgabalā), kur izpostīja latviešu cie-

mus un baznīcu. Tad viņi pulcējās Ureles pilī, 2 dienas atpūtās

un turpināja nežēlīgo kara gājienu, nonāvēja vīriešus, sagūstīja

sievas un bērnus un dedzināja nevien mājas, bet arī labību

laukā. 1223. g. agra pavasarī, Idumejā iebrūk atkal krievi un

igauņi. Tad Tālavas kunga Tālivalda dēls Rameķis pulcina
latviešus un pie Ureles sakauj krievu-igauņu pulkus. Rameķis
šajā kaujā nonāvēja sirotāju barvedi krievu Varimiru, bet, ne-

spēdams saviem maziem spēkiem stāties pretim ienaidniekam,

atkāpies uz Cēsīm, kur sagaidīja papildspēkus.

Seit 1919. g. notika arī musu partizāņu cīņas ar vācu no-

daļām.

3. kilometri no Unguru kapsētas aiz Stalbes muižas

uzejam uz Valmieras-Rīgas lielceļa un pagriežoties pa

kreisi, pēc pusstundas gājiena esam jau pie Plāča
—

Braslas lejā, Baukalna pakājē.

Plača miestiņš — Straupes sabiedriskas un saimnie-

ciskās dzīves centrs ar Lauksaimniec. b-bas namu (bied-
rība dibināta 1873. g.).

Patīkams kāpiens 94 m v. j. 1. augstajā Baukalnā,

kur paveras plašs skats uz Braslu, Augstrozes Cēsu

kalnu (130 m) un Zilo kalnu, kā ari uz abām pakājē
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guļošam Straupem. Baukalna virsotnē agrāk stāvējis

milzīgs ozola krusts, kas nogāsts un tagad sapuvis.

2. kilometri no Baukalna redzam Liel-Straupes piii

ar baznīcu zem viena jumta. 1221. g. šeit minēts kāds

Rīgas archibīskapa lēņu kungs Teodorichs. Liel-Straupe

bijusi Rīgas archibīskapa lēņu pils.

Kopš 1374. g. Straupes pili ar nelieliem pārtraukumiem pār-

valda Rozēnu dzimta. Gustava Ādolfa laikā pili nodeva pulk-

vedim Vallenšfeinam. Vēlāk tā nāk atkal Rozēnu dzimtas

īpašumā, kurai pils vēl tagad pieder.

Valodnieki domā, ka Straupe savu nosaukumu dabūjusi no

lībiskā „Raupa" — tekošs ūdens —. kāda ir tuvā Braslas upe.

Vecā pils 1905. g. nodedzināta, bet pēc tam atjaunota.

Eja pāri pils vārtiem savieno pili ar baznīcu, šī

laikam būs vienīgā pils-baznīca Latvijā, kur vēl notur

dievkalpojumus.

Pēc Indriķa chronikas priesteris Dāniels jau 1206. g. pie

Ropas uzcēlis baznīcu, ko igauņi 1211. g. nodedzinājuši. Šī baz-

nīca atradusies kādus 2 klm no tagadējās baznīcas Braslas

upes krastā, kur senatnē bijusi senču pils. Kopš XIV g. s.

Straupes pils apkārtnē radās krietna pilsēta ~Ropa", kurai

bij piešķirtas tā sauc. Rīgas pilsētas tiesības. Pilsētai ap-

kārt bij- vaļņi un mūri. XVII' g. s. šī pilsēta izpostīta. Ropa

bij arī Hanzas locekle.

Nepilnu kilometru gaisa līnijā no Liel-Straupes pils

uz ziemeļiem, Braslas kreisā krastā ir drūmā Maz-

Straupes pils. (tagad pamatskola), kas celta, liekas XIV

g. s. beigās. Šī no lieliem lauku akmeņiem celtā pils

atgādina cietoksni. Pils fronte, pa kuras vārtiem iet
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Straupes-Lēdurgas lielceļš, un divi spārni ieslēdz plašo

pils pagalmu. Ap pili vēl redzami dziļi grāvji un pa-

ceļamo tiltu vietas. Pili vairāk kā 50 istabas.

Agrāk istabās bij iekārtots austrumu tautu ieroču un trau-

ku muzejs. Dažās istabās bija ievietota ļoti vērtīga bibliotēka

ar vecām grāmatām, manuskriptiem, un pergamentiem. Viena

istaba bij iztapsēta senām spāņu ādas tapetēm no XIV g. s.

Starp daudziem dižciltīgo senču portrētiem bija arī kāda

mozaīkā izgatavota pāvesta Klemensa II (1046.—1047.) ģimetne.

Klemenss bijis viens no Meiendorfiem, kuriem šī pils piederēja

līdz agrārreformai. Muzeju, bibliotēku un citas krātuves 1917.

g., pēc Rīgas krišanas, izputināja krievu karaspēks.

Katoļu laikos abas Straupes pilis ierīkoti klosteri,

kas bijuši savienoti apakšzemes ejā, zem Braslas gultnes.

Straupes draudzes skolā strādājis pazīstams paida-

gogs D. Garklavs (1848—1Q0S.) un citi, kas devuši

pamatizglītību daudziem zinātņu vīriem, kā prof. Dr.

chem. Valdenam, prof. Dr. A. Švābem v. c.

Braslas gleznainie krasti pie Straupes vasarā saista

daudz tūristus gan no Rīgas, gan Cēsīm. Pedeja ceļa

posmā gar Braslu ir augsti un skaisti ieži.

Sevišķi skaistas vietas Braslas lejas galā, kur upes

gaitu iežogo līdz 40 m augstas sarkanā šmilšakmeņa
sienas. 1

Šo maršrutu var izbeigt:

1) ar autobusu no Plača, dodoties atpakaļ uz Cēsīm

(23 klm);

2) pa skaistam birzīm un mežiem dodoties uz Līgatni

(20 klm);
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3) pa Rīgas lielceļu gar Braslu uz Turaidu (20 klm);

4) caur Rozulu un Dauguļiem uz Dauguļu staciju

(Valmieras- Ainažu dzelzc.) (23 klm);

5) dodoties ar pasažieru satiksmes autobusu tieši

uz Rīgu.
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LAIVAS BRAUCIENI PA GAUJU

lepriekš minētos maršrutus Cēsu apkārtnē veicam

kājām.

Bet tūristiem jāievēro, ka arī braucieni laivā pa Gau-

ju ir ļoti skaisti, kādēļ ieteicams doties laivā pa Gauju
līdz Ērģeļu klintīm un tālāk pret straumi līdz Valmie-

rai vai lejup, uz dienvidiem, uz Līgatni un Siguldu.

Motorlaivas un airu laivas Cēsīs pieprasāmas pie P. MiA,

lipa, dzelzs tilta tuvumā vai pie A. Vītola, Gaujas ielā 15

(tālr. Cēsis 131). Vasarā vasarnīcā „Valdiga". Ekskursija jā»

pieteic nedēju iepriekš.

Cenas pēc vienošanās, atkarībā no ūdens līmeņa, bet caur-

mērā tās Ir:

Cēsis Līgatne: I—lo pers. — Ls 20,— ; I—2o pers.
—

Ls 35,—, I—3o pers. — Ls 50,—.

Cēsis-Sigulda I—lo pers. — Ls 30,— I—4o pers. — Ls

50,—, I—3o pers.
— Ls 65,—.

Uz stundām braucieni motorlaivā — I—61—6 pers. Ls 3,—,

I—ls pers. — Ls 4,50.

Līdz Līgatnei ceļš 4—5 stundas, līdz Siguldai 6—7 stundas,

ieskaitot 1 stundu atpūtu, resp. izkāpšanu krastā.

Attālums Cēsis-Sigulda pa Gauju 47 klm.

. Šī ūdens maršruta sākums ir Gaujas dzelzs tilts

(22,5 m virs juras līmeņa). Pa ceļam no Gaujas raugo-

ties, daudzi vērtīgi tūristu interesējoši objekti:
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1. Pa kreisi Vec-Murleju mājas un Meijermuižas kraujas ar

egļu mežiem.

2. 5 klm attālumā Rakšu krāces (sekla Gauja), aiz tām

pa kreisi Kvēpenes pilskalns, (vēlams izkāpt un apskatīt pēc

XI maršr., 94 lpp.). No kreisās puses pietek Simtupe.

3. Palēnām ieejam devona laikmeta sarkanā šmilšakmeņa
iežu apvidū, kas sākās aiz Briedīšu mājām.

4. Pie Amatas grīvas, 100 soļus augšup Amata! jauks iezis

ar alu. (Agrāk Amatā varēja iebraukt ar laivu). Leimaņu pan-

sija un tūristu mītne Gauja — 19,3 m virs jūras līmeņa.

5. Kādu 0,5 klm aiz Leimaņa tūristu mītnes sākas īlūķu krā-

ces (3 terases) un Ķūķu klintis (arī Edernieku klintis). Sīs

klintis nav augstas, toties tās abās Gaujas pusēs velkas gan-

drīz veselu kilometru. Pie Ķūķu mājām kāda aiza, kura 28 m

gara, 5 m augsta un tikai 1 m plata plaisveidīga ala, pa

kuru kāds avots ieplūst Gaujā. Atsevišķi ieži redzami abās

pusēs, pat līdz Skājupu krogam. (Gauja 17,6 m virs jūras lī-

meņa).

6. Pirms Ligatnes tilta kreisā pusē ievērojamās Ligatnes

klintis ar aluveidīgiem iedobumiem. Aiz tilta 1 klm lejup,

kreisā pusē, pie Grīvnieku mājām, kāds iezis ar 2,5 m augstu

un 1,2 m dziļu spraugu, kurā var iebraukt ar laivu.

7. 2 klm lejup tiltam, laba krasta, Naru klintis („Lore~

leja").

8. Pēc kāda kilometra, pie Straupes Gudiem, labā pusē ar

liepām, ozoliem un bērziem rotātās Gudas klintis, 100 m ga-

rumā un 50 m virs ūdens līmeņa.

9. 3 klm lejpus Gudas klintīm laba puse ļoti skaists, augsts

kails iezis — Katrīnas klints.

10. Apm. 3 klm lejpus Katrīnas klints, kreisā pusē, ne-

apaugušas iežu ainavas, pie mazās upītes, Gaujas pietekas.

Apm. 100 soļu augšup straumei pie šīs upītes kāda tikai kā-

jām sasniedzama ala, kurā var ieiet 30 cilvēki, tā atrodas pie

Ķempju pag. Gančauskām un no Gaujas nav saredzama.
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11. Pie Gančauskas labajā pusē Gaujā ietek Braslas upe,

kas iesakās Umurgas draudzē. No Straupes-Rīgas lielceļa

Brasla ir Cēsu un Rīgas apriņķu robežupe. Braslas krastā

pie minētā lielceļa ir Braslas spēka stacija. Gauja pie Bras-

las ir 16,5 m virs jūras līmeņa. Ar laivu Braslas grīvā iespē-

jams ieairēt tikai kādu 0,5 klm pret straumi. Vēlāk tā paliek

sekla un akmeņaina, bet iežiem bagāta.

12. No Braslas Gauja strauji pagriežas uz dienvidiem.

Te iesākas lieliskā Gaujas leja, ar vecu mežu abās pusēs, pa-

ceļoties gandrīz 80 metrus. Seit Gaujas klinšu vairs nav. No

Braslas līdz Siguldai pa Gauju vēl apm. 20 klm. Augstiem

mežu apaugušiem krastiem Gauja tuvojas Vidzemes Šveices

centram. Piektā kilometri no Braslas grīvas Gauju krusto vecais

Turaidas-Nurmišu lielceļš.

13. Pāris kilometrus nobraukuši esam pie senču Viešu

pilskalna (labajā krastā). Vēl kilometrus trīs un esam jau

Turaidas lejā.

14. Pa labi redzams Turaidas pils sarkanais ķieģeļu tornis.

Pa kreisi pie Kalna Klauku tūristu apmetnes, slēpotāju lēktu-

ve (apm. 40 m lēcieniem) un Paradīzes kalns. Pa kreisi stāvā

kraujā, mazas urdziņas malā, Sātazeles pilskalns, Pētera ala;

pa labi, no Turaidas pilstorņa — baznīca, Turaidas Rozes kaps,

Kaupo pilskalns, Gūtmaņa ala.

Savu maršrutu nobeidzam pie Siguldas pārceltuves. Lejpus

tai 1937. g. paredz uzcelt grandiozu tiltu.

Pie Siguldas Gauja ir 10,8 m virs juras līmeņa.

No Siguldas stacijas atgriežamies skaistajās Cēsīs vai ari

dodamies uz Rīgu.

lepazinušies ar vēsturiskām un jaukām Cēsīm, iz-

staigājuši visus Cēsu apkārtnes maršrutus un beigās
laivā devušies pa Gauju līdz Siguldai, esam tiešām pie-

redzējuši, ka Cēsu apkārtne ir bagāta vēsturiskām
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vietām, reti skaistiem skatiem, augstiem iežiem, glez-

nainām upēm, jaukām lejām, kas rāda mūsu dzimtenes

skaisto dabu.

Nākat arī Jus uz skaistam un vēsturiskam Cēsīm!







TŪRISTU BIBLIOTĒKA

Nr. 1. Pazīsti Rīgu!
īss vadonis tūristiem, ar daudzkrāsainu pilsētas

situācijas plānu. Ls 0.45

Nr. 2. Jelgava aicina!
Vadonis tūristiem pa Zemgales metropoli ar

tūristu maršrutiem uz Tērveti, Mežotni, Rundāli,

Bausku, Tukumu, Dobeli un Ložmetēju kalnu.

PielikumāJelgavas plāns. Ls 0.50

Nr. 3. Vadonis tūristiem.

Rokas grāmata dzimtenesapceļotājiem. Nācio-

nālā tūrisma ideoloģija un prakse,. Ls 0.80

Nr. 4. Valmiera — Burtnieku ezers — Mazsalcc

Ceļojumu vadonis Ziemeļlatvijas inteie antr'

vietām, ar Valmieras novada karti v pjfcķd
. * plānu. ■ t$Ž-

Nr. 5. Cēsis — Vidzemes sirds.

Vadonis tūristiem pa Cēsu novadu, ar ko.

Cēsu orientācijas plānu. Ls

Nr. 6. Tūristu maršruti Talsu novadā.

Vadonis ceļojumiem uz Kandavu, Sabili un Tal-

siem, ar plašu apkārtni. Sagatavošanā

Tūrisma biroja »Apskats«. Oficiāls mēnešraksts

tūrisma kustības organizēšanas jautājumos.

Tūristu apmetņu saraksts 1936. g. Ls 0.15

Lētas maršrutu pastkartes 5 snt.gab.
Kandava-Sabile, Koknese-Pļaviņas, Valmiera-Burt-

nieku ezers - Mazsalaca, Krāslava -Aglona, Cēsu

apkārtne, Rīgas apkārtne, Kalnciems -Ložmetēju
kalns, Bauska-Mežotne-Rundāle,Alūksnes apkārtne,

Piebalga un Gaiziņkalna apkārtne.
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