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TŪRISTU CEĻVEDIS PA

„VIDZEMESŠVEICI"

SIGULDU-TURAIDU-KRIMULDU

Ik ziedoni, kad Gaujas līčus ziedošās ievas ie-

tin baltajā ziedu sagšā un ik rudeni, lapkritnī, kad

rudens saulē mirdz daudzkrāsainais lapu zelts, Si-

gulda pievelk sev tuvus un tālus ciemiņus no visām

četrām dzimtās zemes debesu pusēm. Sigulda ar

savām neatšķiramām māsām Krimuldu un Turaidu

krāšņā vaiņagā veido tā saucamo «Vidzemes Šveici»,
kādu nosaukumu viņai jau senākos laikos devuši

svešinieki, kas šīs vietas atzinuši par patiesi jaukām
un interesantām. Vēl lielāku prieku šis dzimtās ze-

mes stūrītis sagādā ikvienam latvietim, kas ar savu

dižo dzimteni saaudzis stiprām saitēm un kurš sa-

vos svētcelojumos pa dzimto zemi nemeklē tikai

jaukus dabas skatus un atpūtu, bet grib arī sīki iepa-
zīties ar katra novada pagātni un tagadni, dzirdēt

un redzēt senatni un skatīt valsts izbūves darbu. Jo

tāds ceļojums sniegs bagātīgas atziņas ne tikai ceļo-
tāja skatam, bet arī prātam, garam un sirdij. Atvieglot
dzimtenes ceļinieka gaitas pa «Vidzemes Šveices» —

Siguldas—Turaidas—Krimuldas skaisto un vēsturi-

sko apkārtni grib šīs īsais un konspektīvais apskats,
cerībā noderēt dažam labam par ceļvedi un padom-
devēju jautājumos kur iet un ko redzēt šai brīnišķā
dzimtās zemes vietā.
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Pirms vācu ienākšanas mūsu tēvu zemē, visu

plašo apgabalu ziemeļos no Daugavas apdzīvoja lī-

bieši (līvi jeb lībji), kuri dalījās 4 valstiņās: Dauga-

vas, Turaidas, Metsepoles un Idumejas. Turai-

das lībiešu valsts administratīvie centri — pilis atra-

dās abos Gaujas krastos, ziemeļos no Daugavas līb-

jiem, šķirti no tiem ar milzīgiem, neapdzīvotiem me-

žiem. Pirmais Livonijas bīskaps Meinhards jau 12.

g. s. beigās sūtīja uz Turaidas lībju valsti cisterciešu

mūku Teodoriku, vēlāko Igaunijas bīskapu, sludināt

te Kristus mācību. 1191. g., kad lībiešu laukus ap-

pludina Gauja un lietus gāzes, bet Teodorika lauks

jauki uzzēla, lībieši viņu sagūsta un tag. Turaidas

pils tuvumā, domājams pie Gūtmaņu alas, nolemj to

upurēt dieviem, bet lai uzzinātu, vai ziedoklis die-

viem maz patīkams, viņi mūku uzsēdina baltā zirgā,

kuram liek kāpt pāri krustotiem šķēpiem. Teodo-

riks klusu lūdz Dievu un apkārtējos svētī, bet lik-

teņa zirgs pirmo ceļ dzīvības (labo) kāju, kas nozī-

mē, ka upurim jāpaliek dzīvam. Tas nepatīk vaide-

lotim: kristīgo Dievs neredzams sēžot zirga mugurā

un viņu iespaidojot. Lībieši nomazgā likteņa zirgam

muguru, lai svešais Dievs nokrīt, un uzsēdina mūku

par jaunu. Bet kad arī šoreiz tas pirmo sper dzī-

vības kāju, Teodoriks paliek dzīvs un turpina savu

darbību lībju vidū. Te viņš nodarbojas arī ar dzied-

niecību. Reiz kāds ievainots lībietis apsolās kristī-

ties, ja Teodoriks viņu izdziedināšot, mūkam tie-

šam ir panākumi un Turaidā notiek pirmās kristības.

Teodoriks apmetas Turaidas novada lībju valdnieka

Kaupo pilī — Kubeselē (pie Krimuldas pils drupām,
sk. zemāk Kubeseli), bet Kaupo pats dzīvo savā

Lielā Toreidas pilī — Ratu jeb Kārļu kalnā, netālu

virs Gūtmaņa alas. Teodorika misionāra darbs vai-

ņagojas panākumiem un vairāki lībji liek kristīties,

arī valdnieks Kaupo izturas labvēlīgi misionāra
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darbam. Kad Daugavas lībji slepeni nolemj Mein-

hardu ceļā no Ikšķiles uz Igauniju noslepkavot, Tu-

raidas lībju vecākais Anis viņam to paziņo un iz-

glābj no nāves. Turaidas misionārs Teodoriks ir tas

vīrs, kas pielietodams viltu (viņš izliekas, ka dodas

apmeklēt kādu mirēju, sniegt tam svēto vakariņu),

izkļūst no Lībijas un nokļuvis Romā, panāk krusta

kara izsludināšanu pret šejieni. 1200. g. pavasarī

Daugavas grīvā ar impozantu spēku — krustakarotā-

jiem 23 kuģos, — iebrauc jaunieceltais bīskaps Al-

berts, kas zemes iegūšanai bez krusta ņem palīgā
arī zobenu, uguni un viltu. Alberts ielūdz pie sevis

viesos lībiešu valdniekus Turaidas Kaupo un Ani.

līdz ar citiem vecākiem, un visus ciemiņus node-

vīgi sagūsta, pieprasīdams no tiem ķīlniekus. Lī-

biešu vecākie, baidīdamies, ka viņus pašus vāci ne-

aizved uz Vāciju, spiesti dot pieprasītos ķīlniekus
— savus dēlus, skaitā apm. 30 jaunekļus, ko Alberts

aizved uz Vāciju. Tādā kārtā, baidīdamies par savu

dēlu dzīvībām, lībiešu vecākie pakļaujas vācu ietek-

mei. Arī Kaupo pieņem kristīgo ticību un paliek vā-

ciem par uzticīgu sabiedroto (piem. dod tiem savu

zemi pie lībiešu ciemiem pie Rīgas Vecāspils Rīgas

pilsētas celšana) kamdēļ tam nākas nostāties pret

daudziem lībju vecākiem, kas prasīja vācu padzī-
šanu no zemes. Vāci Kaupo pat aizved uz Romu,
pie pāvesta Inocenta 3., kur tas svinīgi nodod savas

zemes katoļu baznīcas aizsardzībā un pāvesta gal-
mā tiek uzņemts kā liels valdnieks. 1206. g. Turai-

das lībji, Dabreļa vadīti, saceļas pret vāciem un pa-

dzen Kaupo, kurš dodas uz Rīgu pēc palīgiem. Bī-

skaps aicina palīgā zemgaļus un letgaļus. Zemgali
ierodas apm. 3.000 vīru, paša ķēniņa Viestura va-

dībā. Pusi karaspēka pret saviem asins brāļiem
vada pats Kaupo, bet pārējais karaspēks dodas pret
Dabreli viņa Sateseles pilī (Siguldā, pie Pētera alas).
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Kaupo vadītais karapulks Kubeseli, paša Kaupo
dzimto pili, nodedzina (vēsturiska traģika!), bet Da-

b'reļa Sateseles pili karotāji neieņem un pēc sīvas

cīņas, kas ilga visu dienu, tie atkāpjas. Taī pašā
— 1206. g. — kristīgo lībju soģis priesteris Alobrants

Kubeselē uzceļ baznīcu (tag. Krimuldas baznīcas

vietā), kurai Ziemassvētkos, dievkalpojuma laikā,
uzbruka leišu sirotāji. Priesteri Jānis un Teodoriks

novāc altāra segas un paslēpjas kaktā, leiši ar visu

zirgu un ragavām iebrauc dievnamā, bet nekā neat-

rod. 1207. gadā bīskaps Alberts un ordenis sadala

iekarotās zemes savā starpā, pie kam visus novadus

Gaujas kreisajā krastā iegūst zobenbrāli, bet zemes

Gaujas labā krastā (jūras pusē) patur bīskaps. Tā

tagadējā Sigulda ietilpa ordeņa zemēs, bet viņējais

Gaujas krasts — Turaida un Krimulda — bīskapa
zemēs.

Bīskaps Alberts uz Turaidukā laicīgu tiesnesi sūta

bruņnieku Godfrīdu, kas te, nepatiesu tiesu spriez-
dams, nabagus apspiežot un netaisnos attaisnojot, sa-

rausa daudz naudas, bīskapam nododams tikai mazo

daļu. Citi bruņnieki uzlauza Gotfrīda naudas lādi un

atņēma tam «zaglīgi savāktos labumus». Gauja šeit

līdz pat ordeņvalsts izbeigšanai, bija robežupe starp

ordeni un Rīgas virsbīskapa zemēm. Arī vēlāk, kad

Vidzeme nonāca Polijas varā, Gauja vēl bija robež-

upe, jo tad visa zeme dalījās Rīgas, Turaidas,

Daugavpils un Cēsu apriņķos. Tā kā Sigulda piede-
rēja vienam kungam (grdenim), Turaida-Krimulda
otram (bīskapam), tad apskatīsim visas 3 vēsturi-

skās viduslaiku pilis, ap kurām izauga centri, kas

gaisa līnijā veido trijstūri ar apm. 1 km sānlīnijām,
katru atsevišķi.



1. SIGULDA

Sigulda ir senā Satesele: tagadējās Siguldas ro-

bežās atradās jau pieminētā virsaiša Dabreļa pils
Satesele (apm. iepretim Turaidai, tagad sauktā Līvu

kalnā, pie Pētera alas; cienot mūsu senvēsturi, pils-
kalns jāsauc viņa senatnējā nosaukumā par Sateseli,

jo vārds Līvu kalns norāda tikai to, ka te bijusi reiz

lībju pils). Apm. 1,5 km no Sateseles, kāda lībju cie-

ma vietā, jaunais zemes kungs — bruņnieku ordenis,

starp 1207.—9. gadu, ordeņa mestra Venno vadībā

uzceļ savu mūra cietoksni — Sigevaldi, kas bija pir-
mā ordeņpils ārpus Rīgas. Pēc prof. Švābes ieskata

Sigevalde un Sigulds ir tīri ziemeļniecisks vietas

vārds, kuru uz mūsu zemi atnesuši gūdu zemes iz-

ceļotāji. Par Siguldas pils celšanu Rīmju kronika

vēsta sekošo: «Kāds vīrs no viņiem (no krusta ka-

rotājiem Ref.). Venno tika par mestru celts. Ar sird'

un prātu, lai Kristus draudzi stiprinātu, viņš neap-

nicis strādāja. Un viņa laikā uzcelta pils tika Si-

guldā, lai var tur tverties jauni, veci ar\ kas visiem

ļaudīm ļoti tīka». (Pils būvi galīgi pabeidz tikai

1226. g. mestra Volkvīna laikā). 1210. g. igauņi ar

lielu karaspēku aplenc Veccēsu pili (pie Araišu

ezera). Kad to uzzin Rīgā, rīdzinieki steidzas uz Si-

guldu, kur sapulcē lielu lībiešu un letgaļu karaspēku.

Igauņi, izdzirduši ka Siguldā līdz ar Kaupo un viņa

draugiem pulcējies liels karaspēks, steigšus atkāpjas.

Vispār Siguldā vāci jo bieži pulcējuši sabiedroto ka-

raspēku, lai no šejienes dotos tālāk pret igauņiem.

Kādu šādu ķara nometni Siguldā Rīmju kronists
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jauki attēlo šādās vārsmās: «Tad otrā dienā devās

nu, viss karapulks uz Siguldu. Pie upes dzidras līklo-

čotas, tur kara spēkam iekārtotas bij mītnes gana

pieklājīgas, bet tilti lielceļi no Rīgas, it modri tika

sargāti. Mestrs neskopojās, un viss tas, kas Siguldā

bij kopā vests, šeit zālē tika nu atnests un visiem labi

noderēja, ko draudzīgi nu patērēja. Līdz trešai die-

nai palikās un karotāji atpūtās. Tiem lībji pievieno-

jās knaši. Tad trešās dienas rītā braši jo agri jāj uz

Cēsu pusi...» 1211. g. mēra sērgā Dabrelis (sērga

izplatījusies pēc briesmīgās kaujas pie Turaidas ar

sāmsaliešiem un igauņiem, kad tūkstošiem kritušo

līķi saindēja gaisu; sk. tālāk) nomirst un gadu vēlāk

krīt arī viņa pils. Cēsu pils bruņnieki bija patva-

rīgi atņēmuši Autines letgaļiem laukus un bišu ko-

kus, par ko tie žēlojās bīskapam. 2 dienas notika

miera sarunas, bet bez panākumiem, un latvju va-

doņi, zobenus mīdami kājām, zvērēja, pēc savu lau-

ku nokopšanas, iesākt karu pret ienīstiem vāciem

un sāka gatavoties cīņai, aicinot palīgā arī uzticīgās

lībju ciltis, kas pašas meklēja padomu kā padzīt bruņ-

niekus no Siguldas pils. No kāda sūtņa, kam bija jā-

saceļ Lielvārdes lībji, par sazvērestību uzzin Liel-

vārdes lēņa kungs, bruņnieks Dāniels, kurš to pavē-

stīja vāciem, kas 1212. g., lai nepieļautu iedzimto

spēku organizēšanos un nostiprināšanos, nodedzina

Kaupo Lielo pili viņpus Gaujas un virzās pret Sate-

seli, kas bija sazvērestības centrs. Sateseles pils
lībji jau vairākkārt veiksmīgi uzbruka Siguldas bruņ-
niekiem un kauja starp abām pilīm ilga vairākas

dienas. Tad Turaidā ierodas pats Rīgas virsbīskaps,
kas mēģina panākt mieru. Kronika stāsta, ka lībju

karapulki sēdējuši aiz upes pie ieročiem un apvaino-
juši vācus daudzos pārkāpumos. Mieru nepanācis,
virsbīskaps devies uz Rīgu, bet Raceburgas bīskaps
Vīlips ar prāvestu Jāni, lībju valdnieku Kaupo un Rī-
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gas virsbīskapa brāli Teodoriku vēl reiz mēģina pa-

nākt mieru, kādēļ tie noiet Sateseles pils priekšā uz

pārrunām. Tieši sarunu laikā daži lībji pārsteidzīgi

un nepareizi ziņo, it kā vāci laupot novadu. Tad

lībji saķer prāvestu Jāni, Teodoriku un fogtu Ger-

hardu, kurus kopā ar sagūstītiem bruņniekiem ie-

sloga savā Sateseles pilī un sit tos. Arī bīskapu Vī-

lipu tie gribējuši iemest Sateseles pilī, bet to nepie-
laidis letgalis Indriķis (Indriķa kronikas autors). Vē-

lāk, uz bīskapa pieprasījumu, gūstekņus no Sateseles

gan atsvabina, bet Siguldas pilij lībji uzbrukumu tur-

pina. Bīskaps Alberts Rīgā steigšus sapulcē lielu

karaspēku un aplenc Sateseli, kurā atrodas arī viņ-

pus Gaujas lībju novada valdnieka Vesiķa lībji un

arī Sateklas novada letgaļu virsaitis Rūsiņš, kas bija
ieradies uz pārrunām par kopīgām cīņām. Cīņa pie
Sateseles ilgst vairākas dienas. Vāci lībju pils veik-

smīgai ieņemšanai uzbūvē lielu koka torni, bet sa-

cēlās liels vējš un torni sagāza, par prieku ielenktiem,
kas par to smējās un dieviem par godu nokāva

upura dzīvniekus un nokautos suņus un āžus no sa-

vas pils meta par apsmieklu uz vāciem. Cīņām at-

jaunojoties, Rūsiņš no pils vaļņa ierauga uzbrucēju

vidū mestru Bertoldu no Cēsim, senu savu kara
biedru, ar kuru kopā veikti varonīgi iebrukumi igau-

ņu zemēs, un, noņēmis bruņu cepuri, sāk ar viņu sa-

runāties par mieru, bet kādas vācu bultas galvā trā-

pīts tas saļimst. Vāci diennakti rakās zem pils vaļņa

un kad pils jau sāka šķobīties un draudēja sagāzties,

dala Sateselē ielenkto lībju lūdz mieru, par ko saru-

nas ar vāciem ved lībju vecākais Asis. Bet vāci

prasa uzcelt Sateseles pilī Sv. Māras karogu. Tam

citi lībji pretojas un pilī jau ienesto vācu karogu no-

gāž. Tad vāci lībju sūtni Asi piesien pie kaujas ma-

šīnas un cīņa atjaunojas vēl niknākā sparā. Tomēr

ienaidnieka pārspēks spiež lībjus padoties: Sa-
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teselē tie paceļ ienīsto karogu un sūta uz Rīgu sa-

vus sūtņus — visus Dabrela novada vecākos un Ve-

siķi no viņpus Gaujas, kuriem tur publiski nākas iz-

lūgties virsbīskapa piedošanu un apsolīt desmito tie-

su, kā arī samaksāt 520 sudraba mārkas sodu. Pēc

šī kara Sateseles pils vairs nav pieminēta, jo visa

vara nu atradās Siguldas ordeņpils komtura rokās.

(1442. g. septembrī Sateseles lībju pils vietu ar ap-

kārtnes zemi ordeņmestrs jau izlēņo). Bet vēl reizi

lībji grib sacelties pret apspiedējiem. 1221. g. Rīgas

pilsēta, bez bīskapa un ordeņa ziņas, noslēdz tuvējā

Turaidā ar lībjiem un letgaļiem sazvērestību pret

Dāniju, kuras ķēniņam bīskaps Alberts bija apsolījis
savas zemes. (Kad zemgaļi, kurši un igauņi mācās

virsū vāciem, bet no ārienes zemē iebruka krievi, Al-

berts meklēja palīdzību pie Dānijas ķēniņa Valde-

māra, apsolīdams nodot viņa virskundzībā iekaro-
tās zemes. Vāci gan iztiek bez dāņu palīdzības, taču

Valdemārs pieprasa turēt doto solījumu). Sacelšanos

izjauc ordenis, ieslodzīdams visus lībju vecākos Si-

guldas pils pagrabos. 1225. g., atgriezdamies no Tā-

lavas, Siguldu apmeklē pāvesta sūtnis, Modenas bī-

skaps Vilhelms, kurš te nodibina Siguldas baznīcu,
kas pastāv vēl tagad. Līdz 1432. g. Siguldā ir or-

deņa komtureja. No 1239.—1432. g. un no 1560.—

1562. g. Siguldas pilij zināmi 11 komturi. 1432.—

1560. g. Sigulda ir ordeņa karaspēka vadītāja —

landmaršāla sēdeklis. 1434. g. Siguldā nodibinās

Melngalvju sabiedrība, kurai piešķir zemi pie pils
izaugušā pilsētiņā. 1560. gadā Sigulda atkal pieder
ordeņa konventam. Ordeņa laikiem izbeidzoties,
1562. g., Sigulda ir poļu starastēja. Pils sagraušana
sākas Jāņa Briesmīgā iebrukuma laikā. 1601. g. pa-

vasarī pili ieņem zviedru pulkv. Līvens, vēlāk to at-

kal atgūst poli. Pastāvīgos karos pilsētiņa nīkuļo;
ar 1613. g. viņā vairs tikai 5 ģimenes. 1621. g. Sigulda
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no jauna pieder zviedriem un Gustavs Ādolfs jau

izpostīto Siguldas pili un novadu sākumā atdod dc

la Gardi, bet ar 1625. g. valsts padomniekam Ga-

briēlim Uksenšernam. Krievu varas laikos ķeiza-
riene Anna, 1737. gadā, Siguldu atdāvina ģenerāl-

feldmaršālam grāfam Lasijam. Vēlāk to iegūst grāfi

Borchi. Grāfiene Borch, kas bija galma dāma un

Sarkanā Krusta priekšniece, apprec Harkovas gu-

bernātors kņazs Krapotkins, kuru vēlāk nošāva nihi-

listi. Lai sagādātu saviem bērniem ērtu vasaras

atpūtu jaukā apvidū, kņazs 1878. g., Cēsu būvmei-

stara Jāņa Menģela vadībā, senās ordeņpils priekš-

pils vietā sāk celt Siguldas jauno pili, kas izmaksāja
50.000 zelta rub.

Sigulda, kā kūrvieta, ieguva ievērību pēc

1889. g., kad atklāja ar Rīgu dzelzceļa satiksmi. Pil-

sētas tiesības Sigulda ieguva 1928. g. Siguldas pil-
sētas pašvaldības un Latvijas Preses biedrības gran-

diozie nākotnes nodomi izveidos šo reti skaistā vie-

tā atrodošos pilsētu par priekšzīmīgu peldu un at-

pūtas vietu. Gaujas romantiskie līči, dziļi iespaidī-

gās gravas, gleznainās klintis, teiksmainās alas, sir-

mie pilskalni, vēsturiskās viduslaiku pilsdrupas, klu-

sie meži, dzelzs un sēravoti tuvākā apkārtnē — viss

tas kopā ņemot ir Siguldas nākotnes pamats. Ka

Sigulda nākotnē strauji uzplauks, liecina arī tas, ka

no 805 gruntsgabaliem vēl puse (381) ir neapbūvēti.
Pilsētā 1618 pastāvīgu iedzīvotāju. Tūristam Sigul-
da jāapmeklē kopā ar Turaidu un Krimuldu, ko ār-

zemnieki iesaukuši par Vidzemes Šveices Trejlapni.
Siguldas kalni pazīstami kā iecienīts slēpotāju
centrs Rīgas tuvākā apkārtnē. Kalna-Klaukās slē-

potāju lēktuve, no kuras notiek Baltijas valstu mei-

starsacīkstēs lēkšanā.
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Kas tūristiem jāredz Sigulda?

Cauri latviskai Siguldas stacijai (prof. Federa

mets), pa Pils ielu, garām Vienības laukumam, jāiet

līdz sirmai Siguldas baznīcai (1225. g., dib.

Modenas Vilhelms), no šejienes tālāk jādodas uz at-

jauno Preses pili (ap 117 m virs jūras līm.) un

Siguldas pilsdrupām aiz tās.

Stokholmas kara archīvā glabājas kāds Sigul-
das ordenkomturējas plāns, apm. no 1600. g., kas uz-

rāda sekošu ainu: pili apņēma 2 priekšpilis — dien-

vidos ārējā un ZA iekšējā, pēdējā bijusi 2 reizes ma-

zāka par ārējo. Tikai ārējo priekšpili DA sargāja

mākslīgi ūdens grāvji, no pārējām pusēm pili apņēma

dabīgas gravas. Abas priekšpilis bija nocietinātas

augstiem un bieziem mūriem (sk. zīmējumā B), pie
kam ārējo priekšpili no iekšējās šķīra plats grāvis ar

pārceļamo tiltu (sk. zīm. tilta galvu). Arējā priekš-

pilī bijušas vairākas dzīvojamās un saimniecības

ēkas un nocietināti vārti (zīm. A). lekšējā priekš-
pilī varēja nokļūt tikai caur ārējo priekšpili, pāri til-

tam un sargu tornim, kurš pa daļai vēlāk atjaunots.

lekšējos priekšpils nocietinājumos redzam vairākus

sargu torņus. Pati pils — konventēka — atradās

iekšējās priekšpils A (zīm. 1, 2, 3, 4). Pilī vienīgā
ieeja bija galvenie vārti, virs kuriem atradās pils

kapellas (3) daļas. Pils lielākā daļa ir nopostīta.

lekšējā konventpagalmā (5) vēl daudz gruvežu.

Rietumos no ordeņa pils paveras jauks skats uz

100 m dziļo un 1 krri plato Gaujas leju. Kur plānā
ēka D, tagad staltā Preses pils.

Preses pils lielākā daļa celta senās Siguldas
ordeņa pils ārējās priekšpils vietā, pils portāls at-

rodas vietā, kur reiz pacēlies stipri nocietinātais Si-

guldas priekšpils tilta tornis. Dārza mūra sēta

stiepjas pa vietu, kur pirms daudziem gadsimtiem
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gāja bruņnieku pils ārējais valnis (sk. pils plānā B).

Tag. parka mūra vārtu (sk. 1867. g. skaitli vārtu

lokā, šai gadā grāfs Borchs uzkopis pils drupas) vie-

tā reiz atradušies ordeņa pils nocietinātie ārējie

vārti (A). Pašas Preses pils vietā jau 17. g. s. atra-

dusies kāda mūra dzīvojamā ēka (sk. plānā D), kas

vēlāk nojaukta un dala laukakmeņu izlietāti jaunās

pils celšanai, galvenā kārtā tās Z galam. Preses pils
celta 1878.—81. g. no laukakmeņiem Cēsu būvmei-

stara Menģeļa vadībā (sk. Siguldas vēsturisko ap-

rakstu). Pilī viesojušies arī Krievijas valdnieki.

Aiz ordeņa laika pils ārējās priekšpils, kur tagad
atrodas Preses pils, pāri aizsarggrāvim, ceļš veda

iekšējā priekšpilī. Pār grāvi bijis uzvelkams tilts,

kura galva, liela mūra staba veidā redzama Preses

pils Z stūrī. 1937. g. Preses pils kapitāli pārbūvēta,
paaugstinot arī pils torni. 1938. g. pie pils cels pie-
minekli Kronvalda Atim. Par Siguldas pilsdrupām
jau minēts vēsturiskā apskatā.
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Kam laika pamaz un kas vēlas apskatīt arī Tu-

raidu, tam pēc pilsdrupu apskates jādodas lejā uz

Gaujmalu un pa to uz leju jāiet līdz jaunajam augsta-

jam Gaujas tiltam (153 m garš, izmaksājis
460.000 ls) un pāri tam uz Turaidu un Krimuldu.

leteicamāk tūristam tomēr Siguldā uzkavēties 2 die-

nas, vienu dienu veltīt Siguldas apskatei, otru —

Pārgaujai. Siguldas pusē noteikti jāapmeklē lībju
Sateseles pilskalns (1,5 km ZA no pilsdrupām
vai 2,5 km no stacijas), kura interesantie vēsturiskie

likteņi jau augstāk apskatīti. Ceļi, pa kuriem nokļūt
uz Siguldas senvietām un alām, apzīmēti sevišķām
krāsainām zīmēm, tāpat vairākās vietās izlikti in-

formācijas plāni, kas tūristam atvieglo orientēšanos.

Apm. 20 m augstā (virs gravas) un vairāk kā 70 m

garā jaukajā pilskalnā reiz atradusies lībju lielkunga

Dabrela koka pils (pilskalna šaurajā galā). Pils valnī

vēl redzams robs, kur 1212. g. vāci parakās, lai sa-

gāztu pili. Apmeklējot Sateseli nevar nepieminēt,
ka dažiem vēsturniekiem ir savs atsevišķs uzskats,
ka Sateseles pilskalnā atradusies pirmā vācu pils,
nevis lībiešu pils — Sateseles, kas rt* kā atradusies

tur, kur tagad bruņnieku pilsdrupas. Savu viedokli

šie vēsturnieki pamato uz to, ka Sateseles jeb līvu

pilskalns esot pārāk mazs, lai tur varētu sapulcēties
tikdaudz karaspēka, kādu kronika min 1212. g. uz-

brukumā. Bez tam kronisti vācu pili apzīmējot kā

mazu cietoksni, bet Sateseli kā lielu cietoksni, bet

tā kā Līvu kalns ir tikai V2pūrvietas un Siguldas

pilskalns 3V2 pūrvietas, tad tas pierādot, ka Satesele

atradusies Siguldas pilskalnā, bet Līvukalns esot

vieta, kur pēc 1207. g. apmetušies vāci, lai karotu
ar Sateseli. Kronikas vēl stāstot par lielām gra-

vām ap Sateseles pili, kas apgrūtinot kara torņu

piedzīšanu, bet šādas dziļas gravas ir tikai Siguldas

pilskalnam. Kam taisnība, to varbūt reiz pierādīs
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izrakumi. Pa labi no Sateseles pilskalna pa jauku

taciņu uzmeklējama romantiskā Pētera 1 a (Zie-

meļu karā te no tatāriem slēpies latvja saimnieks

Pēteris), pa kreisi — apm. 300 m pa straumi uz leju,
kokos paslēpta Kraukļu ala. Neciktālu Gauj-
malā redzamas Kalna-Klauku mājas ar /tramplīnu
(iepretim Turaidai). No Kraukļu alas pa iezīmētu

taku jāaiziet uz Paradīzes kalnu, no kura atve-

ras neaizmirstams skats. Maršruts: Siguldas pils-

drupas — Sateseles jeb Līvu kalns —■ Pēterala —

Kraukļu ala
— Kalna-Klaukas —

Paradīzes kalns,

veicams 3—4 stundās.

Ordeņa pils drupas

Siguldā
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2. TURAIDA

Jau augstāk minēts, ka Kaupo Lielā pils, kas

saukta arī par Tareidu (Tara aida lībiski nozīmē

«Dieva dārzs», līdzīgs nosaukums sastopams jau
5. g. s. Gotzemes kronikās), atradusies Rata jeb

Kārļu kalnā (virs Gūtmaņa alas), netālu no vina Ku-

beseles pils (Kubesele atradās pie Krimuldas pilsdru-

pām). Kaupo Lielā pilī dzīvojuši vāci un kristītie

lībji, kurus nemitīgi vajājuši Sateseles lībji. 1208. g.

rīdzinieki Turaidā sapulcina lielu letgaļu un lībju ka-

raspēku un iebrūk Igaunijā, kuru izsīro līdz Ottepē.
1210. g., kad Rīgu ielenc kurši, lai to nopostītu, neuz-

ticīgie Turaidas lībji ar lielu karapulku dodas kur-

šiem palīgā, bet kad redz, ka kuršiem Rīgu neizdo-

sies ieņemt, tie nobijušies zvēr Rīgas virbīskapam

padevību, kurš Turaidā par soģi iecel savu svaini

Lngelbertu. 1211. g. pa Gauju līdz Turaidai daudzos

kuģos iebrauc vairāki tūkstoši sāmsaliešu, arī daudzi

tūkstoši igauņu jātnieku ierodas tiem talkā un izpo-
sta plašu apgabalu. lenaidnieks aplenc Kaupo Lielo

pili: jātnieki uzbrūk tai no priekšas, pārējie no mu-

guras, blakus saviem kuģiem pie upes, krāva lielus

ugunnssārtus un raka nost pilskalnu. Kāds igaunis,

kā kronika vēsta, solījies te palikt «magada» (atpū-
sties), tik ilgi, kamēr vai nu pili izpostīs vai arī lībieši

apsolīsies kopā ar tiem uzbrukt Rīgai, uz ko lībieši

no pils atsaukušies «maga magamas» (tu atpūtīsies
šeit uz mūžu). Par Kaupo pils ielenkšanu vēstneši no

Siguldas pils ziņo trauksmi Rīgā, kur bīskaps uzliek

visai kristīgai tautai grēku atlaišanas dēļ atriebt
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igauņiem. Rīdzinieku karaspēks sakauj ienaidnieku.

Briesmīgā kauja notiek pie Kr. Barona piederīgo

mājām «Daiņām» (senāk sauktiem Slakteriem). Dzī-

vi palikušie igauņi lūdz mieru, bet naktī slepeni sa-

bēg kuģos un mēģina aizbēgt, bet vāci apmētā tos

akmeņiem un uzceļ pār Gauju tiltu, tā noslēdzot at-

kāpšanos. Nākošā naktī igauņi atstāj kuģus un kā-

jām aizbēg. Niknajā kaujā igauņi" atstāj 2000 kri-

tušu karavīru, tai skaitā Igaunijas zemes galvu un

visus Sāmsalas un citu novadu vecākos. Bet krust-

neši iegūst bagātu laupījumu: 300 prāvākus kuģus,
neskaitot mazākos, un 2000 zirgus. Nokauto igauņu

līki gulējuši no Turaidas līdz Metsepolei un zemē

izcēlās liela mēra sērga. Tai pašā gada pret vāciem

saceļas lībji un letgaļi (sk. par Sateseles pili Siguldas
aprakstā). Lai iedzimtiem nebūtu stipra cietokšņa

kur apmesties, vāci naktī slepeni iebrūk Turaidā un

nodedzina Lielo pili, un vēlāk ieņem arī Sateseli

viņpus Gaujas. 1212. g. Turaidā Rīgas virsbīskaps
ar igauņu sūtņiem noslēdz mieru uz 3 gadiem. Pils-

kalna tuvumā virsbīskaps Alberts 1214. g. cel, varenu

mūra pili, ko nodod Raceburgas bīskapam Fīlipam,

kurš te valda kopā ar fogtu Gerhardu. Pili, kas pēc

savas uzbūves bijusi līdzīga Vartburgas pilij pie Ei-

senachas, sākumā gan nosauc par Fredelandi — ze-

mes miera nesēju, bet jau drīzi atgriežas pie senā

lībiešu nosaukuma Tareida. Jaunā Turaidas pilī ie-

rodas Tālavas valdnieka Tālivalda dēli Rameķis. Va-

ribuls un Druvinalds, un padevās bīskapa ticībai, ap-
solot savu līdzšinējo pareizticību apmainīt pret lati-

ņu ierašām. Tai pašā gadā pēc Lieldienām no Tu-

raidas pils priesteris Fridrichs ar kādu skolnieku kuģi
devās uz Rīgu, bet pie Gaujas ietekas tos sagūsta

sāmsalieši, kas tos nomoca: pārsita ar nūjām galvu,

kliegdami: «laulā, laulā papi» (dziedi, dziedi, mācī-

tājs), vēlāk saplosot gabalos. 1218. g. un d. c. gados
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turaidieši veiksmīgi piedalās karos pret igauņiem.
1218. g. Turaidā apvienojas mestra Volkvīna vadītais

rīdzenieku karaspēks ar lībju kara pulkiem, lai ko-

pīgi dotos pret krieviem, kas iebrukuši Idumejā.

1221. g. Turaidā slepeni sapulcējas Rīgas pilsoņi un

tirgoņi, lībju un letgaļu vadoņi un noslēdz sazvēre-

stību pret Dānijas ķēniņu (sk. Siguldas aprakstu);

kad to uzzin vāci, tie lībju vadoņus saķer un iemet

Siguldas pils pagrabos. 1223. g. Turaidā iebrūk sa-

kalieši un igauņi, kas izlaupa plašu apkārtni. Palīgi

no Rīgas pienāk par vēlu, kad ienaidnieks jau aiz-

gājis līdz Imerai, kur arī notiek kauja. Asiņainās cī-

ņās starp ordeni un virsbīskapu arī Turaida vairāk-

kārt nāk ordeņa rokās. Jau 1298. g. pili, pēc 8 dienu

ilgam cīņām, ieņem ordeņmestrs Bruno, kuru vē-

lāk bīskapu aizstāvošie rīdzenieki, kopā ar leišiem,

pie Turaidas sakauj (pats Bruno cīņā krīt). Arī no

1405.—17. g. Turaidas bīskapa pils ir ordeņa fogteja,

tāpat 1439.—85. g. (1485. gadā pili gan atdod virs-

bīskapam Miķelim, bet tam jāapmierinās ar ordeņ-

brālu «goda sardzi») un 1536. g. vasarā. 1486. g. pie
Turaidas notiek kauja ar zviedru pulkv. Nīla Crik-

sona iebrucējiem. 1490. g. pie Turaidas rīdzenieki

sakauj ordeņa karapulku. Likvidējot bīskapiju.
1556. g. Turaidu iegūst Vidzemes bruņniecība ze-

mes tiesas uzturēšanas izdevumu segšanai. Poļu

varas laikos Turaida bija viens no 4 Vjdzemes ap-

riņķiem. Kad izcēlās polu-krievu karš, Turaidu ie-

gūst Vidzemes nodevējs, Elerts Krūze, kurš drīz kļūst
neuzticams arī poļiem, kuri to grib padzīt, lai pils tik

lēti nekristu krievu rokās. 1576. g. novembrī poļu
administrātora Chodkeviča rakstvedis Ansis Bīriņš
liek Turaidas pilī ievest lielāku krājumu malkas tā.

lai pils vārti kādu brīdi paliktos vaļā. To izmanto

poļi un Krūzi no pils padzen. Tikai pēc gada tas at-

gūst Turaidu un uzturas te līdz pat 1585. g. Pils
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daudz cietusi Ziemeļu karā. 1601. g. to ieņem zvie-

dru pulkv. Līvens, bet gada beigās to līdz ar Kri-

muldu izdedzina grāfs Nāsavas Jānis, lai poļiem ne-

būtu te stipra cietokšņa. 1602. te valda poļu kara

kungs Stabrovskis. 1625. g. Gustavs Ādolfs Turaidu

atdāvina hēfdingam Nīlam Šernskēldam, kas 1652. g.

to pārdod Budbergam. 1627. g. Turaidas pilī noslēgts

pamiers starp zviedriem un poļiem. 1628. g. poļi te

sakauj zviedru kara vadoni Hornu, kas tikko pagūst

iebēgt pilī. Līdz 18. g. s. Turaidas pils bijusi vēl ap-

dzīvota, līdz 1776. g. kāds neuzmanīgs bises šāviens

aizdedzina pils klēts salmu jumtu, no kura uguns-

grēks pāriet uz koka blakus piebūvēm un nodedzina

arī pili, pēc kam pils drupu akmeņus un ķieģeļus ap-

kārtējie izlietāja būvniecībai (no tagad redzamā aug-

stā pilstorņa vien nogrūsts lejā ap 4 m augsts mū-

ris). Tagad pils ietilpst Turaidas pagasta robežās un

pieder Rīgas Latviešu skolotāju biedrībai.

Kas tūristiem jāredz Turaida?

1) Gūtm aņ a ala, par kuru teika stāsta seko-

šo: lībju virsaitim Ridaugam bijusi neuzticīga sieva.

Ridaugs to licis dzīvu ierakt Gaujas krastā un ne-

laimīgā sirdsapziņas mokās tik gauži raudājusi, ka

asaras izskalojušas plašo alu. Gūtmaņa avota ūdeni

(satur dzelzi) lībji uzskatīja par svētavotu ar dzied-

nieciskām īpašībām. Vēl 19. g. s. zemnieki avotam

ziedojuši naudu. Alas sienās ieskrāpēti apmeklētāju
uzraksti. Vecākais uzraksts bijis no 1564. g., kas

iznīcināts. Bet arī tagad redzami uzraksti no 17. g. s.

1860. g. te savu vārdu ieskrāpēja arī Krievijas troņa

mantinieks Nikolājs. Veci ļaudis vēl atceras redzē-

juši Patkula un Herdera parakstus. Ir norādījumi,
ka ala bijusi lībjiem upurvieta. Virs Gūtmaņa alas
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ievērojama mazāka ala — Viktora ala, kas saistīta

ar 1620. g. faktiski notikušo Turaidas Maijas jeb Ro-

zes traģēdiju. (Šo alu izcirta Maijas līgavainis, lai

tā vakaros labāki redzētu Siguldas pili, kur tas strā-

dājis par dārznieku);

2) Kaupo Lielais pilskalns, augšpus

Gūtmaņa alai, iepretim Dainām, 0,5 km no

Turaidas pilsdrupām (bij. Slakteri), kur 1212. gadā

briesmīgā kaujā krita vairāk kā 2000 igau-

ņi, kas tagad nezin kādēļ nepareizi un bez vēsturiska

pamata iesaukts par Kārļu kalnu. Cieši blakus pils-
kalnam sena soda vieta — Karātavu jeb Rata.kalns,

kurā pēdējo reizi sadedzināta kāda jauna ragana

Milda. Bedre kalna virsotnē cēlusies no gadusimte-

ņiem ilgi dedzinātiem sārtiem. Pilskalnā reiz stā-

vējusi daudzināta Kaupo Lielā pils — Toreida (sk.
vēsturisko aprakstu);

3) Turaidas baznīca (1750. g.; sena

altāra glezna) ar Turaidas Maijas (Rozes)
kapu (piemiņas plāksni uzstādījusi Jāņa Poruka

kundze);

Traģiskais notikums par Turaidas Rozi. pa daļai atstāstīts

pēc Vidzemes hofgericht'a kriminālprocesa aktīm, ir sekošs:

1601. g. maijā Turaidu ielenca liels zviedru karapulks.
lelenktie bruņnieki apņēmās cīnīties līdz pēdējam. Arī viņu

sievas varonīgi palīdzēja saviem vīriem, tai skaitā arī daiļā
Šarlote, kurai vienā rokā šķēps, otrā — auklējama meitiņa.
Slakteru ielejā (pie tag. Dainām) notiek sīva cīņa, kas beidzas

ar zviedru uzvaru, kas ieņēma arī pili, sagūstot turaidiešu va-

doni Gadobaru, kas bija lībjiem nolaupījis 30 jaunavas un jau-

nekļus, lai aizvestu tos uz Romu. Kad sagūstītos atsvabinā,
zviedri noslēdz mieru un pilī sākas dzīres un neviens neliekas

ne zinis par kaujas laukā kritušiem un smagi ievainotiem.

Tikai vecais Turaidas pils skrīveris Greifs naktī viens dodas

asinīm slacīta ielejā, lūkot vai kāds negaida viņa palīdzīgās
rokas. Gaišajā mēneša naktī vecais vīrs starp kritušiem sa-

vējiem un naidnieka cīnītājiem izdzird kādu raudām: tur gu-

lēja beigta kāda skaista kundze ar vienu roku apkampusi no-

nāvētu bmņnieku, ar otru — mazu raudošu bērnu. Vecais
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Greifs aiznes bārenīti mājās un apņemas to izaudzēt, jo pašu

dēls Greifiem nesen bija miris. Tā kā Turaidas baznīca bija

nodegusi, tad Greifi meitiņu nesa uz Lēdurgu, kur to nokru-

stīja par Maiju-Rozi, jo viņa atrasta maija mēnesī un bijusi
mīlīga kā roze. Roze ir augusi daiļa un piemīlīga jaunava

un liktenis lēma, ka viņas dzīves ceļu krustoja Viktors Heils.

Viktors bija dzimis un audzis Vācijas kalnos, studējis Tibin-

genas universitātē, bet kad ugunsgrēks iznīcināja visu viņa

tēva īpašumu, pēc kam bēdās nomira tēvs nn māte, Viktors

bija spiests iet pie kāda sava radinieka par dārznieka mācekli.

Tanīs laikos jauni amatnieki ceļoja pa pasauli, un Viktors iera-

dās Livonijā, kur salīga par dārznieku pie Siguldas pilskunga.
Drīz Viktors iepazinās ar Rozi, un abu jauniešu sirdīs iedegās

kvēla mīla. Ikvakaru abi satikās Gūtmaņa alā, virs kuras
Viktors ar cirvīti izcirta mazāku alu, kurā tanīs vakaros, kad

Viktors nevarēja ierasties, Roze sēdēja kopā ar mazo, 8 g.

veco Hermīni, ko vecie Greifi bija paņēmuši no saviem radi-

niekiem audzināt. Šai laikā Turaidā ierodas divi izbēguši ģen.

Drampovska polu karakalpi: junkurs Ādams Jakubovskis un

kareivis Pēteris Skudrics, kas savu uzturu pelnīja zagdami un

krāpdami. Abiem bēgļiem izdodas dabūt pie Turaidas pilskun-

ga darbu. Te Jakubovskis iepazīstas ar Rozi, kurā kaislīgi

iemīlas, bet tā viņu noraida, kamdēļ greizsirdības mokās tas

sāk dzert, līdz viņu padzen no pils. Tad abi poli apmetas Kri-

muldas Velna alā, vezdami laupītāju dzīvi. 1620. g. Miķelos,

Rozei vajadzēja būt kāzām ar Heilu. To zināja arī Jaku-

bovskis un izgudroja velnišķu plānu kā iegūt Rozi. 6. augusta

rītā Turaidas pilī pie Rozes ierodas kāds ar ziņu, ka Viktors

vakarā nevarēšot atnākt uz norunāto satikšanos, bet gaidot

viņu steidzoši pīkst. 12 Gūtmaņa alā. Roze, tērpusies svētku

drēbēs, noteiktā laikā ierodas kopā ar Hermīni alā, līdzņem-
dama Viktora dāvāto sarkanu nēzdogu, ar uzrakstu «Mīla stip-
rāka par nāvi». Hermīne aizskrien pļavā puķes lasīt, bet Roze
paliek alā gadīt savu iemīļoto, bet viņa vietā ierodas Jaku-

bovskis, kas šo sastapšanos viltīgi izdomājis. Kad Jakubovskis

uzmācas Rozei, viņa izmisumā rāda tam sarkano nēzdogu un

stāsta, ka tam piemītot liels burvības spēks — kam viņš tiekot

uzdāvāts, tas kļūst neievainojams. Lai to pierādītu Roze ap-

sien nēzdogu ap kaklu un lūdz Jakubovski cirst ar zobenu —

nebūšot ne mazākā ievainojuma. Māņticīgais Jakubovskis

to izdara un Rozi nogalina. Gūtmaņa alas čurkstošais avo-

tiņš vēl šodien stāsta par Turaidas Rozi, kas, savu godu glāb-

dama, labprātīgi devās nāvē. Jakubovskis pēc nozieguma aiz-

bēga mežos, tāpat mazā Hermīne aizbēga uz Krimuldu, bet kad
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vakarā alā ieradās Viktors, tas šausmās saļima un cirvis, kas

Heilam atradās rokā, iekrita asinīs. Viktoru, uz kuru krita

aizdomas noziegumā, iemeta Turaidas pils pagrabos. Kad pilī
sanāca tiesa, tā nolēma ar spīdzināšanu no Viktora iegūt at-

zīšanos slepkavībā. Pēdējā mirklī slimais Turaidas pils pār-

valdnieks zino tiesai, ka pie tā nupat ieradies Skudrics, kas

tam stāstījis, ka Rozi nokāvis Jakubovskis. Tiesa nopratina
Skudricu, kas pastāsta nozieguma norisi un arī to, ka tas uz-

gājis savu kara biedri pakārušos ozolā. Rozi apglabāja pie

Turaidas baznīcas, krustā liekot uzrakstu «Mīla stiprāka par

nāvi». Vēlā rudenī Viktors aizbrauca atpakaļ uz Vāciju, līdzi

ņemdams sauju smilts no iemīļotās Turaidas Rozes kapa.

4) Turaidas pilsdrupas (sk. vēsturi;

pils pamati 107 m. v. j. 1.).

Stokholmas kara archīvā uzglabātais Turaidas

pils 17. g. s. attēls rāda gari izstiepto pils kalnu, uz

kuru veda viens vienīgs ceļš (1). kas gāja cauri

priekšpils vārtiem (2), kuri atradās pie Ziemeļtorņa
(3), kura pamati vēl uzglabājušies un galveniem pils
vārtiem (4), kurus apsargāja vārtu tornis (5) pils
pagalmā. Galvenais tornis (6) ir 27 m augsts (pirm-
augstums 30 m) un 36,5 m apkārtmērā, ar 3 m bie-
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zām sienām. Galvenā tornī tagad Rīgas latviešu

skolotāju biedrība ar Tūrisma nodaļas atbalstu ierī-

kojusi skatu torni. Bez tā no kādreiz varenās pils
vēl uzglabājušies niecīgi pamati (7, 8). Vārtu un

Rietumtorņu drupas (5 un 9) un pils ēka (10). Plānā

atzīmētā 11—12 vietā Skolotāju atpūtas nams.

5) Aiz baznīcas interesanta Šveices māja

(1828. g.), kas ir vecākā vasarnīca ciemā. Te 1848. g.

notika I. skolotāju konference Latvijā, kurā piedalī-

jās arī Cimze ar runām. Vēlākās konferencēs da-

lību ņēmis arī Kronvaldu Atis. 1869. g. Turaidā

skolotāju konferencē Kronvalds iededzina visu sirdis

runādams par latviešu valodas daiļumu, kuplumu
un diženumu, graudams tos, kas latviešu valodu

saucot par rupju. Kas gribot noliegt savu valodu,

tas pārdodot un nododot savu tautu. Latviešu va-

lodas sirmie vārdi ir balss no sentēvu lūpām.
Latvju tautas pārvācotājiem šī Kronvalda runa bija

smags trieciens, par vinu tika ziņots Pēterpilī 3. no-

daļai, un kopš šīs savas uzstāšanās Turaidā Kron-

valds ieskaitīts dumpinieku sarakstos.

6) 3 km no pildrupām, Gaujas labā kra-

stā lībju virsaiša Viesiķa pils vieta — Viešu

pilskalns (pie Viešu mājām, pretim Kra-

stiņiein). Pilskalna laukums 44X13 m. Viesi-

ķis pēc Kaupo nāves bija lībju valdnieks. Ja

pie Viešu pilskalna izšauj, tad Nurmižu kra-

stā šāviens atbalsojas graujošā rībienā 10 rei-

zes. Stāsta, ja pie pilskalna avotiņa svētrītā pielie-
kot ausi, skaidri dzirdot Turaidas baznīcas dievkal-

pojumu. Pilskalna tuvumā purvā it kā nogremdēts
Turaidas Rozes slepkavas Jakubovska līķis (sk.

augstāk). Turaidas Pūteļos 19. g. s. izdarīti vērtīgi

izrakumi (senlietas izstādītas Doma mūzejā vairā-

kās vitrīnēs), kas norada, ka novads bijis apdzīvots

jau akmens laikmetā — pirms Kristus dzimšanas.
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Turaidas pagastā dzīvojis pazīstamais fabulists Per-

sietis. Stēla-Holšteina ķieģeļu un kaļķu cepļi (pie

ķieģeļu cepļa Ellītes gravā raganu sanāksmju vieta)

un Kalna melderu ūdens dzirnavas. Turaida iecie-

nīta no vasarniekiem, 1932. g. vasarmeku rajons
ieskaitīts ciemu sarakstā. Tagad ciemā 181 pastā-

vīgu iedzīvotāju un 35 mājas.

Turaidas pils drupas
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3. KRIMULDA

Krimulda ir senā Kubesele. lesākumā jau mi-

nēju, ka netālu no Krimuldas pilsdrupām atradās senā

lībju valdnieka Kaupo pils Kubesele (Krimuldas-Tu-
raidas robežupītes Vikmestes krastā), kuru tas 1206.

gadā uzbrukumā kopā ar vāciem, letgaļiem un zem-

gaļiem, nodedzina (pilī bija apmetušies lībieši, kas

pretojās Kaupo draudzībai ar vāciem). Pēc dumpja

apspiešanas Kubeselē vāci uzceļ baznīcu (tag. Kri-

muldas baznīcas vietā), kas ir ceturtā baznīca Bal-

tijā (tūlīt pēc Ikšķiles Sv. Māras, Salaspils un Rīgas

pirmā Doma, tag. Sv. Gara konventa apvidū, baznī-

cām). Kad 1217. gadā cīņā pie Vīlandes krīt arī

Kaupo, viņa līķi sadedzināja un pelnus apbedīja Ku-

beseles baznīcā. Krimuldas vēsturiskie likteņi ir cie-

ši saistīti ar Turaidu, jo ilgus gadus tā ietilpa Turai-

das novadā. 1225. g. pāvesta sūtnis Modenas Vil-

helms Kubeselē kopā ar Rīgas virsbīskapu sludina

pestīšanas vārdu un no šejienes dodas tālāk uz Viti-

seli un Lēdurgu. Starp 1210.—26. g. Krimuldu no

bīskapa Alberta iegūst Rīgas Domkapituls. 1231. g.

te uzcelta no laukakmeņiem un ķieģeļiem pils apak-
šējais stāvs, kurā dzīvoja domkapitula fogts. Pili

pabeidz 1255. g. Cīņās ar ordeni cietusi arī Kri-

mulda. 1313. g. to ieņem ordenis, 1318. g. par Kri-

muldas atņemšanu garīdzniekiem pāvests Jānis 22.

izsauc uz Romu izrunāties pašu ordeņmestru. Poļu

laikā, 1592. gadā, Krimulda ieķīlāta valsts padom-
niekam fioldšneram, kas te ierīko stārasteiu.

1601. g. pavasarī pili ieņem zviedri, bet tai pašā ru-
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denī Nasavas Jāņa vadīti to izdedzina, lai poļiem

nebūtu kur apmesties, pēc kam tā vairs nav atjau-

nota. 1625. gadā Gustavs Ādolfs kopā ar Siguldu

arī Krimuldu atdod valsts padomniekam Gabriēlim

Uksenšernam. 1726. g. to iegūst kapteinis fielmer-

sens, bet 1817. g. firsts Līvens. Pils bijusi jau izpo-
stīta 17. g. s.

Krimuldas pils 17. g. s. plāns uzglabājies Stok-

holmas kara arķīvā un uzrāda šādu ainu (sk. zīm.):

pilij D redzam 54,4 m garu un 15,5 m platu dzīvoja-

mo ēku (1), kuras mūri pa daļai atjaunoti, bet Z stūrī

četrstūrainos pils Ziemeļtorņa pamatus (2). Plašā

pils pagalma DR pusē, blakus dzīvojamai ēkai, atra-

dās 9,5 m plati galvenie vārti (3), no kuriem pāri dzi-

ļam pilsgrāvim gāja tilts (4) uz priekšpili (5). kura
bija nocietināta palisadēm un ūdensgrāvjiem (6).

Netālu no pilsdrupām uzcelta jaunā pils, kas,

pēc kara postījumiem, atjaunota un pieder Latvijas
Sarkanam Krustam, kas te ierīkojis priekšzīmīgu

sanātoriju. Krimuldas pils atrodas Krimuldas paga-

sta robežās.
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Kas tūristam jāredz Krimulda?

1) Kubeseles pilskalns, Vikmestes labā

krastā (robežupe starp Krimuldu un Turaidu), 1 km

no Gaujas, 1 km šaipus Krimuldas pilsdrupām, 0,5 km

no Grāv-Zaķiem. Kubeseles pili 1206. g. nodedzinā-

ja pats valdnieks Kaupo, ar zemgaļu karaspēku, ap-

spiežot savu lībiešu sacelšanos (sk. vēsturi). Saka-

rā ar Vidzemes ģenerālgubernātora Suvorova uztu-

rēšanos Krimuldā (1854. g.), vēsturiskais pilskalns
no krievu administrācijai izpatikt gribētājiem
iesaukts par Suvorova kalnu, kāds nosaukums jāiz-
skauž (netālu no Šveices mājas gīdi zin parādīt arī

Suvorova dēstītu ozolu);

2) Krimuldas pilsdrupas — Rīgas

Domkapitula pils vieta (sk. vēsturi). 1862. g.

Krievijas valdnieka Aleksandra 11. viesošanās

gadījumā pilsdrupās (vārtu tornī) apm. 4 m dzi-

ļumā izdarīja izrakumus (caram par godu pār

Gauju uzcēla arī koka tiltu). Pilskalnā no ielejas
ved kāpnes ar 380 pakāpieniem. Blakus pilsdrupām,
bij. muižas pilī, kurā 1854. g. dzīvojis kņazs Suvo-

rovs un 1862. g. Krievijas ķeizars Aleksandrs 11., ta-

gad, pēc kara postījumu novēršanas, Latvijas Sarka-

nā Krusta Krimuldas sanātorija kaulu tuberkulozes

dziedināšanai, kas vasarā uzņem līdz 200 slimniekus

(25°/o no slimniekiem zaudēta kustības brīvība).
Sanātorija Gaujas krastā izbūvējusi ūdens pumpi,
kur garšīgs 85 m dziļas akas ūdens;

3) Krimuldas baznīca (sena iekārta);
šai vietā atradusies 1206. gadā celtā Kubeseles baz-

nīca, zem kuras apbedīts arī Kaupo (sk. vēsturi);

4) no Krimuldas pilsdrupām pa 325 pakā-

pieniem nokāpām ielejā un ejam lejup (ap
3,5 km) gar Gaujas krastu līdz Velna 1a i.
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Te bijusi velna pekle un velni pa alas caurumiem de-

vušies ļaudis nerrot; vēl tagad te dzirdama velnu

rūkšana. Velna alā dzīvoja Turaidas Maijas slep-
kava Jakubovskis ar Skudricu, pirms nozieguma.

lepretim Velnalai, Gaujas labā krastā, pie Lauru lī-

čiem, «Keizarkrēsls» (skaists skats; tag. privātā īpa-
šumā). 1 km lejup aiz Velnalas otrā krastā Lorupes
grīva (jāpārceļas un pa Lorupes stāviem krastiem

jāiet uz lielisko Lorupes gravu); 5) Loģes upes krei-

sā krastā, pie Kaupiņiem (1,5 km no Gaujas) Kaupo
Mazās pils pilskalns (apslēpts gravā).

Gaujas skats



29

4. TŪRISTU MARŠRUTI

NO SIGULDAS

1. Sigulda — Zušu sēravots — Nītaure

(28 km) vai M ā 1 p i 1 s (22 km).

Jāiet pāri dzelzceļam pa Nītaures ceļu. Bij. Jū-

dažu muižas centrā 1. pak. pamatskola un nespēj-
nieku patversme. Jūdažu «Zušos» Pogina sēravoti

(12 km no Siguldas stac), kas ir tāda paša tipa, kā

Kemeru sēravoti. Galvenie sāli ir kalcija sulfāts un

hidrokarbonāts. Lielākais sēravots izverd stundā

ap 1.500 spaiņu sērūdeņa. Avotu apkārtnē dzied-

nieciskas dūņas, līdzīgas Ķemeru dūņām. Avoti iz-

būvēti pēc 1927. g. Sēravotos dabūjamas sēra, sāls,

ogļskābes un dūņu vannas, dūņu kompreses, sēr-

ūdens dzeršanai v. t. t. Zuši atrodas jaukā vietā

(ezers, upīte, meži). Izziņa pa tālr. Jādaži 6. Tālāk

uz Nītauri vai Mālupi.

2. Sigulda — Nurmiži — Līgatnes pa-

pīra fabrika (15 km).

Skaists gājiens augšup gar kraujām bagāto

Gaujmalu, garām Kalna-Klaukām, līdz Muceniekiem,

tad gar Steinberga upītes krastiem līdz apaugušam
Pilskalnam (1,5 km aiz Muceniekiem) un tālāk uz

Nurmižiem(Mucenieku un Sviķu māju saimnieki mi-

nēti zviedru kronikās, jo tie laiviņās pārbraukuši uz

Zviedriju sūdzēties karalim par muižnieku netaisnī-

bu). Bij. Nurmižu muižas centrā 2-gad. lauksaim-
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niecības skola, jauks 80 pūrvietu liels parks ar gra-

vām un retiem kokiem: apsk. skolas saimniecība

(siltumnīcas, sēklas kodināšanas punkts, putnkopī-
ba v. t. t.). Nurmižus 1561. g. pēdējais ordeņmestrs
Gothards Ketlers izlēņo savam padomniekam
Uraderam. 1755. g. to nopirka Dunte. Tuvējās

Buļju mājās vīnrūpniecība. Tālāk pa seno Rīgas —

Cēsu pasta ceļu uz Līgatni (8 km). No Līgatnes
tālāk uz Cēsīm vai arī pāri Gaujai uz Lielstraupi un

Braslu, kur apskatīt skaistos krastus un spēkstaciju.
No šejienes caur Murjāņi sasniedzama Rīgā,

Rīdzeniekie m, kas Siguldu pazīst, ietei-

cams šāds maršrūts: Rīga — stac. Vildoga — Nur-

miži — Gaujmala — Sigulda. Gaita: no Vildogas
stac. (6 km aiz Siguldas) pa ceļu līdz Nurmižieni

(pa ceļam redzamas ūdens bedres, pa kurām lietus

laikā pazemē sagāžas strauti), tālāk gar Nurmižu

upītes gravām, gar veco lielceļu. Pa kreisi no Nur-

mižu-Svīķu upju satekas Nurmižu pilskalns (stāvas

nogāzes, raksturīgs piebraucamais ceļš), pa labi —

Šautas kalns (klinšaina nogāze uz Vecgaujas atte-

kām). Viņpus Svīķu upītes, iepretim pilskalnam
un Šautas kalnam, Kautrāka kalns (alas balto kvarca

smilšu iežos). Gar Šauta kalna nogāzi līdz Gaujas

ielejai pie Muceniekiem (vairākkārt jāpāriet upīte).
lepretim Muceniekiem, viņā Gaujas krastā, Viešu

pilskalns. No Muceniekiem gar Gaujas un viņas
ietekupīšu jaukiem krastiem līdz Klaukām (no Mu-

ceniekiem iespējams arī laivas brauciens līdz Si-

guldai).

3. Sigulda — Allaž i (15 km).

leteicams gājiens no Siguldas gar Gaujas krastu

līdz Lorupei un pa to uz augšu līdz Allažu ceļam un

Allažiem. Allaži saista tūristu uzmanību ar saviem
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ģipša un kaļķa cepļiem un šūnakmena lauztuvēm,

kas devušas materiālu Brāļu kapu izbūvei. Prof.

P. Kundzina celta Allažu baznīca; Tautas nams.

Allažu apkārtnē senie vietu vārdu nosaukumi: Vai-

naži, Tanaži, Ķivaži un citi.

4. Sigulda — Lēdurga (25 km).

Cauri Turaidai līdz Turaidas pag. valdei (10 km

no Siguldas) un tālāk līdz bij. Inciema muižai, kas

ir sens lībju centrs — Immerkille (var iet arī gar

Gaujas krastiem līdz Braslai, tad pa to uz augšu līdz

spēkstacijai un tālāk uz Inciemu). Agrārreformā In-

ciema centrs piešķirts rakstniekam Viktoram Lglī-

tini. Autobusa piestātne. Tālāk uz Lēdu rg v.

5. Laivu tū ris ms Sigulda — Rīga (60 km).

levērojot ērto laivu transportu, Siguldu kā iz-

cjpunktu iecienījuši mazlaiviņu (smailīšu) sportisti
saviem pirmajiem maršrūtiem. No Siguldas tilta

lejup pa straumi līdz Velnalai (labā krastā), 1 km tā-

lāk (kreisā krastā) gleznainās Lorupītes grīva, tālāk

Inčukalna sanātorija (15 km no Siguldas). Velnala

Murjānī (kr. krastā aiz Vecupes), Vangažu baznīca

(piemiņas plāksne kritušiem un bezvēsts pazudu-
šiem Inčukalna pag. brīvības cīnītājiem), Iļķenes
tūberkulozes sanātorija (labā krastā), Gaujas-Dau-

gavas kanālis (mākslīgi rakts, atklāts 1903. g., 3 km

garš), Mazais Baltezers (2 km brauciens), Lielais

Baltezers (4 km brauciens, jaukas salas), Juglas ka-

nālis (2,5 km; pje Bukultu muižas agrāk bij. Ādažu

ordeņa pils). Ķīšu ezers (7 km brauciens), Mīlgrā-

vis, Daugava, Rīga.

lepazīstaties labi ar Siguldu — Turaidu — Kri-
niuldu!
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TŪRISMA IZDEVUMI:

Latvijas tūrisma kartes:

9 rajoni. Mērogs 1:250.0(10, jeb 1 cm - 2,5 km.

a Ls 1,60.

Kalrn rSi[jļpna karte ērti lietojamos vākos ar paskaidrojumu

lapu. attiecīgo rajonu tūristu mītnes, ievērojamā-

kas, skaistākas vietas, maršruti. Kartes nepieciešamaskā ce-

ļojumā, ia" arī ceļojumu maršrutu sastādīšanai.

1. Ventspils rajons — Ventspils un Talsu apriņķi.

2. Liepajas-kuldīgas — Liepājas, Aizputes, Kuldīgas,

daju Ventspils, Talsu, Tukuma un Jelgavas apr.

3. Prieku Ies-Auces —

ar dalu Liepājas, Kuldīgas, Jel-

gavas apriņķiem.
4. Valmieras ar Valm., daļu Valkas Cēsu Rīgas apr.

5. Rīgas — ar Rīgas, Cēsu, daju Madonas, Jelgavas,;,
Bauskas un Jēkabpils apriņķiem.

6. Bauskas — ardalu, Bauskas Jelgavas. Jēkabpils apr.

7. Valkas-Alfiksnes — ar Valkas, daļu Cēsu, Mado-

nas, Jaunlatgales apriņķiem.

8. Madonas-Rēzeknes — ar dalu Madonas, Rēzeknes,

Cēsu, valkas, Ludzas, Daugavpils, Jēkabpils apr.

9. Daugavpils — ar Daugavpils, dalu Rēzeknes, Ma-
j
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donas. Jēkabpils, Ludzas apriņķiem.

Rīgas plāns daudzkrāsaina iespieduma — Ls 1,2o

Rīgas jūrmalas plāns — l!s0,6o j
Rīgas .hīrmalas pilsētas valdes konccsionēts izdeviims ;ir jauno .iL 1
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