
Jaunpiebalgā, Gaujas iela 6, 
ir 17 dzīvokļu nams. Viens no
paredzētajiem dzīvokļiem ar laiku 
kļuvis par sabiedrisku telpu. Tajā jau 
ilgus gadus ir aptieka, tagad 
individuālā komersanta atvērta 
"Piebalgas aptieka". Iespaidīgā ēka 
Gaujas ielas malā piedzīvojusi 
vairākkārtējas pārbūves. Māja, 
salīdzinot ar sākotnējo, ir pārvērsta 
līdz nepazīšanai. 50. gadu vidū tā 
būvēta vietā uz bijušās muižas kūts 
pamatiem. Ģimenes to sāka 
apdzīvot pēc nodošanas 
ekspluatācijā 1956. gada beigās. 
Kad notika privatizācija, mantinieki 
atguva tikai zemi.
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■KĀDREIZ. ■TAGAD.
Foto: NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA Foto: MAIRITA KAŅEPE

DRUVA NR.102 (2017,7.JŪL), 5.LPP.

Tagadējā Jaunpiebalgas nova
da Jēkabskola celta uz Ķūģu cie
mata zemes, iesvētīta 1870. ga
dā, vienīgās klases skolotājs - Jē
kabs Timermanis. 1889. gadā 
ēka paplašināta, ierīkota otra kla
se, guļamistaba un skolotāja dzī
voklis. 1930. gadā nosaukta par 
Jaunpiebalgas Jēkaba 1. pakāpes 
pamatskolu. No 1944.-1964. ga
dam zināma kā Gaujas pamat
skola. 1967. gadā ēka kalpo kā 
kopmītnes. Kopš 1992. gada pri
vāts ģimenes nams. Foto- NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA

■Tagad.
Foto MĀRIS BUHOLCS
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DRUVA NR.72(2015,15.MAUS), 5.LPP.
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Dzelzceļa stacija Dzērbenē bi
ja viena no nozīmīgākajām starp- 
stacijām dzelzceļa līnijā Ieriķi - 
Gulbene - Sita, kuru atklāja 1916. 
gadā. Stacijas ēku Dzērbenē pēc 
arhitektes L. Grinbergas projekta 
uzbūvēja 1928. gadā. Kopš Otrā 
pasaules kara beigām iespaidīgās 
stacijas ēkas vairs nav, to nopos
tīja, bet kopš 1999. gada slēgta arī 
pati dzelzceļa satiksme šajā līnijā, 
bijušo dzelzceļa sliežu vietu iezīmē 
lauku ceļš.
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■Kādreiz.
Foto: NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA
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Foto: MĀRIS BUHOLCS
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DRUVA NR.76 (2015,22.MAIJS), 5.LPP.

Braucējiem pa ceļu Dzērbene - 
Rauna ik pa laikam acu skatam 
paveras pamatīgi nami, celti līdzī
gi, izmantojot Piebalgas pakalnu 
laukakmeņus. Ēkas ir ar vairāk 9

nekā simts gadu vēsturi. Kād
reizējais Apškrogs nofotografēts ap 
1935. gadu. Apskatot šo ēku šo
dienas acīm, redzams, ka nams 
piedzīvojis ne tikai labas dienas, 
arī lielus satricinājumus. Ne viens 
vien laukakmens no tā pamatnes 
zudis un tāpēc aizstāts ar citu ma
teriālu.

r

jnh

’ V

Ak "A

,w »J^i7<; ■■ to

7Ato^9

.

■

:>

1£>13?

■Kādreiz.
Foto NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA
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Foto MĀRIS BUHOLCS
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DRUVA NR.88 (2015,12.JŪNJ, 5.LPP
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■KĀDREIZ. 20. gs. 30. gados. ■TAGAD.
Foto: MĀRIS BUHOLCS
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Ceļu, kas ieved kādreizējās Lodes 
muižas teritorijā, jau gadiem mēro 
arī studenti no Rīgas, jo te - 
Taurenes pagastā - atrodas Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas un zemes 
zinātņu fakultātes lauka stacionārs.

1

Uz Lodes muižu studenti brauc, lai 
apgūtu lauka kursus, kuru laikā 
topošie ģeogrāfi, ģeologi un vides 
zinātņu eksperti apgūst praktiskās 
iemaņas lauka darbos.
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DRUVA NR.132 (2016,26.AUG.), 5.LPP.
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■KĀDREIZ. 1935. gads, foto autors V. Upītis.
Foto: NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA

Taurenes pagastā, ceļā P 30 starp 
Cēsīm un Vecpiebalgu, rodams Brežģa 
kalns. Tā augstums - 255,4 metri virs 
jūras līmeņa - šī ceļa malā liek apstāties, 
lai pavērtos tālumā uz Vidzemes 
pakalniem. Vecais lielceļš pat vedis pāri 
kalna virsotnei. Brežģa kalnā aizvien 
piestājuši kāzinieki vai kristību dalībnie
ki, lai iestādītu liepu vai ozolu. Tagad koki 
paaugušies un sakuplojuši. Latvijas pir
mās brīvvalsts laikā Brežģa kalnā 
notikušas zaļumballes un brīvdabas
izrādes, ik gadu svinēti Jāņi, bet 1940. 
gada jūnijā Jāņiem sagādātais palicis 
neizmantots. Vēstures zinātāji teic, ka 
kalns daudz senāk saukts par Karātavu 
kalnu. Nostāsti ir tādi, ka kungi tajā 
kāruši nepaklausīgos kalpus. Foto: MĀRIS BUHOLCS

DRUVA NR.124 (2016,12.AUG.J, 5.LPP.
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NO kādreizējo dzirnavu Tau
renē iespaidīguma tagad maz kas 
saglabājies, bet vēl 20. gadsimta 
30. gados te, Gaujas krastā, bija 
rosīga darbība. Uz dzirnavu pusi 
tagad reti kurš vairs iet.
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■KĀDREIZ. ■TAGAD.
Foto: NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA Foto: MĀRIS BUHOLCS
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* DRUVA NR.128 (2016,19.AUG.),5.LPP.

Taurenes pagasta pārvalde, kultūras 
nams un Taurenes novadpētniecības 
ekspozīcija atrodas iespaidīgā namā 
pagasta centrā. Tā ir 19. gadsimta 80. 
gados pēc arhitekta Šmēlinga projekta 
būvēta kungu māja. Nostāsti liecina, 
ka 1905. gada revolūcijā Nēķena pils 
palikusi neaizdedzināta tāpēc, ka 
muižnieki - Panderu dzimta - bijuši 
humāni saimnieki. Zemnieki un kalpi 
pēc atriebes nekārojuši. Latvijas 
brīvvalsts laikā 1922. gadā, īstenojot 
agrāro reformu, atņemot muižniekiem 
zemi, Panderu dzimtas laiki muižā 
beidzās.
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V 9 DRUVA NR.120 (2016,5.AUG), 5.LPP.

Foto: NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA Foto: MĀRIS BUHOLCS
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