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Tipisks Rīgas ielas skats attēl

ots kādā senā fotogrāfijā. Vietu, 
kur atrodas vecais koka nams, var 
pazīt tikai pēc blakus mājas Rīgas 
ielā 8 un attēla kreisajā pusē 
redzamās baznīcas jumta daļas. 
Pagājušā gadsimta sākumā tam 

uzbūvēja skaistu šūnakmens 
fasādi. Pēc vairākām pārbūvēm 
nams ieguva tagadējo izskatu. No 
seniem laikiem līdz pat mūsdie
nām nama pirmajā stāva bijuši 
dažādi veikali

V •

,v

•X-

/

$

■Kādreiz

:£
vzKv,1

C’z’f* 
•??X

9.
’Zv*’-/

.w«viy.

«•>.-:-;•■.• H:;-ž-

■

■X RĪGAS IELA 10

Foto: MĀRIS BUHOLCS
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Foto: MĀRIS BUHOLCS
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Foto: NO JANA KRASTIŅA ARHĪVA
■Tagad

R

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

reiz tajās vietās bija nami. Tas 
jāņem vērā arī Lielajā Kalēju ielā. 
Trešais un piektais (attēlā) nams 
arvien iepretī stāv, jo tie celti no 
ķieģeļiem un mūra, bet reiz starp 
tiem bija arī vienstāva koka ēka.



PASTAIGA PA CĒSĪM

■Tagad...■Kādreiz...

Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

Pirms 70 gadiem Maija parkā 

(toreiz 15. maija parkā) atklāja 
1934. gada 15. maija notikumiem 
veltītu pieminekli. Tas simboliz
ēja tautas vienotības ideju.
Padomju varas laikā veltījuma 

uzraksts tika noņemts. Pieminek
ļa figūras daudziem asociējās ar 
strādnieku un kolhoznieku valsts

.

Foto: MĀRIS BUHOLCS

simboliem.
1996. gadā piemineklis nozagts. 
2005. gadā no L. Katrīnas ielas 

skvēra uz šejieni pārvietoja Kārļa 
Jansona skulptūru "Cīņa ar ken
tauru". Skulptūra ir viens no tēl
nieka labākajiem darbiem, ko sir
mais profesors 1977. gadā dāv
ināja Cēsu pilsētai. □

■Kādreiz... ■Tagad...

Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

Arhitekts Hope 1895. gadā 

Cēsīs uzcēla klasiskā stilā veidotu 
namu E. Bergmanim. Nama fasā
di greznoja stilizētas kolonnas un 
skulpturālas lauvu galvas. Tas 
atradās Rīgas ielā 32.

Lieli uzraksti trīs valodās - vācu,

Foto: AIVIS RIEKSTIŅŠ 

krievu un latviešu - vēstīja, ka šeit 
atrodas provizora E. Bergmaņa 
drogu un aptiekas preču tirgotava. 
Bergmaņa veikals te pastāvēja līdz 
1. pasaules karam. Skaistais nams, 
tāpat kā daudzas citas centrālā 
kvartāla mājas, gāja bojā 2. 
pasaules karā. □ D
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Rīgas iela 15

Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Kādreiz...
Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...

Senā rokasgrāmatā par Vidze
mes ievērojamākām vietām ceļo
tāj iem ieteikts Cēsīs apskatīt Hein
riha fon Meijera māju, celtu ap 
1800. gadu, tumšu koka būvi ar 
baltām kolonnām, logiem un dze
gām.
Pirmskara laikā namā atradās ār

sta Kārļa Vanadziņa privātprakse.

Foto: MĀRIS BUHOLCS

Te bija iekārtoti rentgena, fiziote
rapijas kabineti, iespējams, arī pir- 
mais solārijs.
Padomju varas laikā īsu brīdi te 

darbojās poliklīnika. Pagājušā 
gadsimta90.gados izturīgajam na
mam noplēsa jumtu.
Daudzus gadus ne tikai lietus un 

sniegs, bet arī cilvēku vienaldzība 
pazudināja izcilo valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekli.□

■Tagad...

Ievērojamais baltvācu peda

gogs Alberts Holanders (1796. - 
1868.) savu ģimnāziju pārcēla uz 
Bērzaini 1826. gadā. 1882. gadā 
uzcēla Bērzaines ģimnāzijas jau
nos korpusus un ap tiem ierīkoja 
apstādījumus. Ģimnāzijas priekšā 
uzstādīja pieminekli tās dibinātājam un pirmajam direktoram (1825.- 1861.) A. Holanderam.

Foto- MĀRIS BUHOLCS 

Sākoties 1. pasaules karam, ģim
nāzija tiek slēgta. No tā laika pie
minekļa liktenis nav zināms.

Tagad bijušās ģimnāzijas telpas 
izmanto Cēsu sanatorijas internāt
pamatskola. □



Bērzaines muiža

Kādreiz...

Rīgas iela

■Kādreiz...

Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...
Foto: MĀRIS BUHOLCS

1826 •gadā vecajā Bērzaines muižā
darbu sāka mācību iestāde,

kas vēlāk kļuva par ģimnāzi
ju.
Ap to pašu laiku muižas īpašnie
kiem uzcēla jaunu dzīvojamo mā
ju. Tā bijusi daļēji koka, daļēji mū
ra ēka ar stāvu, piramīd veida jum

tu un mansardu. Pirmajā pasaules 
karā nopostītā ēka nav saglabāju
sies.
Nolīdzinātie pamati apauguši ar 

zāli, netālu no tiem saglabājies ne
liels, apaļš dīķītis. Daudz grāmatu 
sarakstīts par skolotāju institūtu, 
bet par veco muižu faktiski nav 
zināms nekas.□ D
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■Tagad...
Foto: MĀRIS BUHOLCS

Senā fotogrāfija ļauj mums 

ielūkoties 19.gadsimta Rīgas 
ielā. Toreiz daudzas mājas cēla 
ar paaugstinātu pirmā stāva lī
meni. Pirmajā stāvā parasti 
atradās veikali, un pie tiem pie
būvēja kāpnes ar rampu ērtākai

preču piegādei.
Attēlā redzamie nami līdz 

mūsdienām nav saglabājušies. 
Iespējams, ka tagad vienīgais 
nams ar paaugstinātu pirmo 
stāvu ir Rīgas ielā 19, kur atro
das aptieka. □



Nams Rīgas ielā 29 Villa “Dagmar” PASTAIGĀ PA CĒSĪM

Kādreiz...

■Kādreiz...

Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...
Foto: MĀRIS BUHOLCS

iegādājās tirgotājs Voldemārs 
Lieltirgotājs Dāvids Bērziņš Veiss. Uzbūvējot trešo stāvu, nams 

savu namu uzcēla 1904. gada, ieguva pašreizējo izskatu. □ 
1.stāvā bija veikals. Vēlāk to D
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Foto: NO JĀNA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...
Foto: MĀRIS BUHOLCS

Vislielākā no Gaujmalas vasarnī- 
bija villa “Dagmar”. Tā celta 

20. gadsimta sākumā un atradās 
Priežu mežā, netālu no Zvanu klintīm

. Skaistā koka savrupmāja ar tornīti
 gāja bojā 1. pasaules kara laikā. 

Gaujmalu bija iecienījusi radošā

inteliģence, mākslinieki, literāti. 
Tāds bija arī Rūdolfs Jēpe. Šajā 
vietā, Gaujas ielā 73, viņš uzcēla 
nelielu ģimenes māju, kas ar seno 
vasarnīcu nevar sacensties. Viņš 
bija garīgi bagāts cilvēks, grāmatu 
izdevējs, kultūras darbinieks un 
izcils režisors.



■Kādreiz...

Lielā Līvu iela un laukums

■Kādreiz...Foto:NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

Foto: MĀRIS BUHOLCS

Gleznainais ceļš uz Bērzaini 
pāri divām gravām.

klusajā dārzu rajonā, izvie-

tojās ārstniecības iestādes un pan
sionāti.
Pirmskara laikā tā bija Dārza iela, 

vēlāk Komjaunatnes, tagad - 
Bērzaines iela.
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Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...

Senāk Cēsīs bija gan Mazā, gan 
Lielā Līvu iela, 
tikai Lielā Līvu iela

d palikusi 
laukums.

Viduslaikos senās Livonijas valsts 
iedzīvotājus sauca par līviem, tā

Foto: MĀRIS BUHOLCS 

radušies vietu nosaukumi.
Pagājušā gadsimta sākumā 

uzņemtajā fotoattēlā redzama vie
na no pilsētas senākajām mājām. 
Tā radusies Lielās Līvu un Lielās 
Kalēju ielas stūrī un līdz mūsu die
nām nav saglabājusies. D
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Nams Raunas ielā

■Kādreiz
Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

Skats no Līvu laukuma

■Kādreiz...

V

Foto: MĀRIS BUHOLCS
Tagad...

JĀnis krastiņš

Nams Raunas ielā 1 būvēts 19. 
gadsimta beigās un bija pilsētas 
vizītkarte, iebraucot pa dzelzceļu.

Līdz 1930. gadam te darbojās 
Latvijas Bankas Cēsu nodaļa, pēc 

tam viesnīca "Gauia".

Pēckara laikā šeit atradās Cēsu 
pilsētas izpildu komiteja, tagad 
bibliotēka.

Nams cietis karā un vairākkārt 
pārbūvēts. Tas zaudējis interesan
to jumta stāva izbūvi un oriģinālo 
tornīti, kas sākotnēji bijis garāks 
un slaidāks.□
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Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...
Foto: MĀRIS BUHOLCS

Gadsimta laikā šai vietā zu
dušas vairākas koka mājas. Tukša
jā laukumā, L. Līvu un L. Kalēju 
ielas krustojumā bijusi koka māja 
ar dakstiņu jumtu.

Ielas otrā pusē, L. Līvu ielā 3,

vecās koka mājas vietā uzcelts 
jauns nams ar stūra tornīti. Aiz tā, 
L. Kalēju ielā 4, redzama bijusī 
Annas skola. Tās vietā tagad uz
celta līdzīga māja mūzikas skolai.

Kādu laiku, pēc 1. pasaules kara, 
laukumā pie akas bijis arī K. Brah- 
mana kiosks.
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Rīgas iela 20

■Kādreiz...
Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...

Senāk Cēsīs bija daudzas vien
stāva mājas, kas tagad zudušas. 
Tāds bija arī nams Rīgas ielā 20, 
kur saimniekoja maiznieks Dan- 
ge. Liels kliņģeris pie durvīm ai
cināja apmeklēt viņa konditoreju.

Foto: MĀRIS BUHOLCS

Vecās mājas vietā 1913. gadā uz
celts tagadējais piecstāvu nams, 

Vēsturisko fotogrāfiju 1912. ga
dā uzņēmis Ludvigs Borevics. Ta- | 
jā redzama arī daļa no 22. nama, 
Tas bez izmaiņām saglabājies līdz 
mūsu dienām. D
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Vecais pasts 
un telegrāfs

PASTAIĢĀ PA CĒSĪM

■Kādreiz...
Foto:NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■

Tagad...

Lepno namu cēlis būvinženie

ris Johans Vilhems Hops 19. gad- 
simta beigās pasta un telegrāfa va
jadzībām.

Pasta - telegrāfa kantoris Palasta

Foto: MĀRIS BUHOLCS
ielā 19 atradās līdz pat 2. pasaules 
karam.

Pēc tam Šeit darbojās Cēsu ra
jona informācijas un skaitļošanas 
centrs, pašreiz - dzīvojamais 
nams.
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■Kādreiz...
■Kādreiz.

Foto: NO JĀNA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...

 Sena fogrāfija ļauj mums 
kara laikā zudušos na- 

Rīgas ielā. Tukšā Pionieru 
laukuma vietā bija daudzas mā- 

Kreisajā pusē atradās arhitekta 
celtais nams, tālāk redza-

Foto: MĀRIS BUHOLCS 

ma aptieka Rīgas ielā 30.
Savus tirdzniecības uzņēmu

mus te reklamēja arī brāļi Zvir
buļi. Zigismunds Zvirbulis Rī
gas ielā 28 tirgojās ar manufak
tūras,modes un galantērijas pre
cēm, kā arī gataviem apģēr
biem. □ D
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Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...

Vecās ēkas Vaļņu un Rīgas 
nokalpojušas savu 

gadsimta 70.ga- 
ējot jaunu ēku, celtnieki 

viduslaiku pilsētas aiz- 
daļu. Zem gadu simtos 

biezā kultūrslāņa atklājās

Foto: MĀRIS BUHOLCS

arī bijušo Raunas vārtu pamati 
un senais akmens bruģis.

Vārtus un daļu aizsargsienas 
iezīmēja ar zemu, dekoratīvu 
mūri. Būvējot jauno ēku, senais 

• mūris tika atsegts un saglabāts.
1979. gadā te atklāja kafejnīcu 

ar bāru "Pie Raunas vārtiem”. D
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PASTAIGĀ PA CĒSĪM

Senais tirgus laukums

■Kādreiz... ■Kādreiz...
Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...
Foto: MĀRIS BUHOLCS

Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...
Senāk tirgus laukums bija pilsē

tas tirdzniecības un arī sabiedris
kas dzīves centrs. Te pulcējās cēsn
ieki, notika karaspēka parādes.
1924. gada fotouzņēmumā redz
ams vietējo skautu vienību sali

dojums.

Lielajā namā, Katrīnas ielā 2, tai 
laikā atradās veikali, kā arī repub
likānisko laikrakstu "Brīvā Zeme" 
un "Latvijas Sargs" Cēsu nodaļas. 
Vēlākos gados tirgu pārvietoja un 
šai vietā ierīkoja apstādījumus. 
Tagad vēsturiskais laukums at
jaunots.

Ļoti lieli plūdi Gaujā notiek 

tikai vienu vai divas reizes simt 
gados. Šādi gadsimta plūdi ir bi
juši 1926. un 1956. gadā. Tad Gau
jas ūdeņi pārklāja visu lielo tīru

mu līdz pat Raiskuma krogam.
Plūdu uzskatāmai salīdzināšanai 

noder cēsniekiem pazīstamais 
namiņš pie tilta.
Vēsturiskais foto uzņēmums iz

darīts 1926. gada aprīlī.

Foto: MĀRIS BUHOLCS

D
R
U
VA

 NR.52 (
20

10
,3

.A
PR

), 5
.L
PP

.



»

z

■Kādreiz
Foto: NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA

V

V

"Pēdējos gados ievērojami pa
plašināts un modernizēts P. Eglīša 
ķieģeļu un drenu cauruļu ceplis pie 
Bērzaines. Daudz darīts arī cepļa 
apkārtnes izdaiļošanā. Pie dzīvo
jamās mājas ierīkots puķu dārzs, 
ievērību pelna plašais zivju dīķis. 
Ūdeņu uzkrāšanai uzcelts prāvs 
dambis ar slūžām, R Eglīšam 
laimīgā kārtā izdevies apvienot 
praktisko ar daiļo," teikts avīzes 
"Cēsu Vēstis" 1938. gada 10. jūni
ja rakstā "Skats plaukstošā Cēsu 
rūpniecībā". Toreizējo skatu uz 
cepli glabā arī fotogrāfija Cēsu 
muzejā.

■Tagad
Foto: MĀRIS BUHOLCS

4
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■Kādreiz.
Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

Tā tauta sauc lielāko individu
ālo māju rajonu Cēsis. Pagājušā 

gadsimta sākumā auglīgo ieleju 
izmantoja lauksaimniecībā. Tai 

gāja lielceļš, ko sauca par 
Tīrumu ielu, tagadējās Festivāla 

vietā.
Padomju laikā, lai ātrāk atrisi- 

 dzīvokļu trūkumu pilsētā, 
valsts šeit izdalīja apbūves ga-

Foto: MĀRIS BUHOLCS 

balus individuālai celtniecībai.
Neskatoties uz būvmateriālu 

trūkumu, atsaucība bija neparasti 
liela. Dažādu profesiju cilvēki 
parādīja radošu izdomu un entuzi
asmu. Dažs izmantoja skaidbe
tonu, izdedžbetonu, cits lietā lika 
otrreizējos materiālus un īsā lai
kā radās gandrīz otra pilsēta.
Bet daži brīnījās un nesaprata, 

laikam sazaguši. □

■Kādreiz... Foto:NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

Foto: MĀRIS BUHOLCS■Tagad...

Senāk tirgus laukuma stūrī 

atradās aka. Lai tajā neieplūstu lie
tus ūdens, virs akas bija uzcelta 
nojume (attēlā). Te apkārtējie 
iedzīvotāji ņēma dzeramo ūdeni 
līdz tam laikam, kad tika ierīkots 
ūdensvads.

Pagājušā gadsimta 30. gados 
Cēsīs bija liels tūristu pieplū

dums un šai vietā uzcēla valstī 
skaistāko tualeti.
Namiņš bija būvēts no izzāģētiem 

dabiskā šūnakmens blokiem. Na
miņā bija arī kiosks, kur tūristi 
iegādājās kartes un ceļvežus pa 
Cēsīm un apkārtni, kā arī suve
nīrus.

Padomju varas laikā te tirgoja 
ziedus. □



proģimnāzija
Vācu

■Kādreiz
Foto:NO JĀNA KRASTIŅA ARHĪVA

Foto:MĀRIS BUHOLCS
■... un tagad.

JĀnis krastiņš

Vācu proģimnāziju atver 1906. 
gadā Bērzaines ielā 4, kur jau 

uzceļ piebūvi ielas malā.
Vēlāk līdz 1939. gadam te darbo

jas vācu pamatskola, līdz mūsu 
dienām - Cēsu 2. pamatskola. □
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Ruckas muiža

■Kādreiz
Foto:NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...

Ruckas muiža atrodas aiz dzelz
ceļa iepretim stacijai.

Tā piederēja poļu izcelsmes 
 muižniekam Ruckim, no kā arī 
cēlies muižas nosaukums.
 1919. gadā tās pēdējais īpašnieks 

- Brimmeru ģimene - aizbrauca uz

Foto: MĀRIS BUHOLCS
Vāciju, jo muiža nonāca valsts īpa
šumā.

Ilgus gadus te atradās Latvijas 
dzelzceļu 3. iecirkņa kantoris, vē
lāk bērnu sanatorija, tad - tuberku
lozes slimnīca. Patlaban muiža 
gaida jaunu saimnieku. D

R
U
VA

 NR.79 (
20

06
,2

0.
M

 A
JS

). 5
.L
PP

.



*

Pilsētas ainava Gaujas iela 29

■Kādreiz...
Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...

Senos laikos tūlīt aiz pilsētas 

mūriem sākās lauki. Tikai pēdējo 
simt gadu laikā pilsēta krietni pa
plašinājusies.

Vēsturiskā attēla autors ir Kārlis 
Andersons, viens no pirmajiem

Foto: MĀRIS BUHOLCS

Cēsu fotogrāfiem. Tajā labi redza
mas vējdzirnavas, kas toreiz vēl 
darbojās. Blakus miertiesas na
mam redzams īstermiņa cietums. 
Vieta, kur tagad atrodas kultūras 
nams un citas ēkas, vēl stāv tuk
ša. □
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■Kādreiz...
Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...

Veco māju Gaujas un Lauku 
ielas stūrī uzcēla 19.gadsimta bei
gās. Padomju varas laikā te bija 
vairāki dzīvokļi un plītsistabas. 
Pamazām iemītnieki pārcēlās uz 
plašākiem, labiekārtotākiem dzī-

Foto: MĀRIS BUHOLCS
 

vokļiem.
Nams ar uzviju bija nokalpojis 

savu mūžu, un pagājušā gadsimta 
90.gados tika nojaukts.
Zemes gabalu šajā vietā iegādājās 

jaunais veikals "Elvi”, no vecās 
mājas mantojot adresi-Gaujas iela 
29.
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Cēsu stacija

■Kādreiz.
■Kādreiz. Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad.
Foto: MĀRIS BUHOLCS

. Senais Cēsu stacijas attēls 
izgatavots Andersona fotodarbnī

cā pagājušā gadsimta 20.ga- 
dos Toreiz vilciens bija galve- 

satiksmes līdzeklis, tāpēc 
perons vienmēr bija ļaužu pilns. 
Starp sagaidītājiem redzami arī

daudzi cilvēki formās - vietējā 
garnizona karavīri.

Vecā, 1889.gadā celtā stacijas 
koka ēka Otrā pasaules kara 
laikā nodega. Tagadējā stacijas: 
ēka uzcelta 1948.gadā, un uz
skatāma par padomju laika kul 
turas pieminekli. D

R
U
VA

 NR.20 (
20

12
,3
.F
EB

R
.), 

5.
LP

P.

Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

• ■

■Tagad.
Foto: MĀRIS BUHOLCS

19 •gadsimta sākumā grāfs 
Zīverss ap savu pili sāka veidot 
parku. Romantisko liepu aleju 
parkā stādījis pils dārznieks 
Kaspars Veidenbaums, dzejnie
ka Eduarda Veidenbauma vec
tēvs.

Pagājušā gadsimta 20.gados 
simtgadīgo liepu aleja toreizējā 
Alekša parkā bija iemīļota jau
niešu satikšanās vieta.

Šī aleja līdz mūsdienām nav 
saglabājusies. Tagad vecos ko
kus Maija parkā nomainījuši citi 
stādījumi. D
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Dzelzceļa viadukts

■Kādreiz...
Foto: NO JĀŅA KRASTIŅA ARHĪVA

■Tagad...
Foto: MĀRIS BUHOLCS

enos laikos tagadējā Piebalgas 
iela bija plats, smilšains lielceļš. 
Pie dzelzceļa tilta, kur tagad uz
celts lielveikals, atradās dzīvoja
mās mājas, veikali, noliktavas. 
Viss mainās. Pirms dažiem ga

diem nojauca pēdējo vienstāva ko-

ka māju Raiņa un Piebalgas ielas 
stūrī.

V

Tiltam jau 120 gadu. Šai laikā no
dilušās sliedes un margas vairāk
kārt nomainītas. Tilts pārcietis arī 
nesekmīgu spridzināšanu kara lai
kā, bet no masīviem granīta bluķiem 
celtie balsti pat nav sakustējušies.□
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■Tagad...

Namms pie tilta

■Kādreiz

Lejā pie tilta, Gaujas krastā, 

atrodas neliela māja ar bagātu vēs
turi. 19. gadsimtā tajā dzīvoja 
Gaujas pārcēlājs. 20. gadsimta sā
kumā blakus tai uzcēla tiltu, pār
celtuvi slēdza, bet namiņš palika.

Foto: NO JĀNA KRASTIŅA ARHĪVA

Foto: MĀRIS BUHOLCS

Seno, izturīgo guļbūvi nav spējuši 
sagraut pat gadsimta plūdi. Te, 
Raiskuma ciema “Tiltos” (tagad 
Gaujas iela 81), daudzus gadus 
dzīvojis leģendārais basketbo
lists, olimpiskais čempions Jānis 
Krūmiņš.
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