
Divi zemnieki dodas uz Limbažiem
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Zvejnieki ķer zivis Dūņezerā
�



Ceļā uz pilsētu pāri Lielezera ledum
�



Strādnieki ved vilnu  
Limbažu  filca fabrikai
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Cilvēki sagaida pirmo vilcienu 
Limbažos �9��. gadā
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Cilvēki iet uz baznīcu

�



Baznīcas iela

�



Ja mēs lidotu virs Limbažiem 
ar lidmašīnu, tad ievērotu, ka 
mūsu pilsētas centrs ir līdzīgs 
aplim, no kura kā saules stari 
sākas ielas. Kādreiz pilsētai apkārt 
bija  mūris, bet ielu galos atradās  
vārti, kurus naktī aizvēra un 
aizslēdza ciet, gluži  kā mēs 
tagad, mūsdienās, aizslēdzam 
mājas durvis.

Zīmējumā Tu redzi kāda 
pilsēta izskatījās pirms apmēram 
�00 –��0 gadiem, kad pa ielām 
brīvi pastaigājās ne tikai suņi 
un kaķi,  bet arī vistas, un tirgus 
laukumā dažreiz pat skraidīja 
kāds no aizgalda izmucis sivēns.

Ielas bija bruģētas ar 
laukakmeņiem, bet pēc lietus 
tās parasti bija dubļainas. Tāpēc, 
lai vieglāk būtu pārvietoties, 
ielas noklāja ar dēļu laipām.  
Dāmām toreiz vajadzēja pacelt 
kleitas apakšmalu  uz augšu, lai 
nenovārtītu greznos tērpus.
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Ir tāds nostāsts, ka pilsētas ielas 
reiz bruģētas ar reņģu galvām, lai 
varētu pabraukt ar karieti. Vai nu 
tāpēc, vai citu iemeslu dēļ, 
Limbažus sensenos laikos sauca  
par Reņģu galvaspilsētu.

Pilsētu toreiz naktīs apgaismoja ar 
laternām, kurās dega petrolejas  vai 
gāzes lampas, jo elektrības vēl nebija, 
tāpat kā radio, televīzijas, telefonu 
un, protams, arī interneta.

Jaunumus toreiz varēja uzzināt, 
izlasot avīzi, satiekoties ar paziņām 
tirgus laukumā vai apciemojot 
kaimiņus un draugus.

Limbažos dzīvoja un strādāja 
visdažādākie amatnieki: kurpnieki, 
drēbnieki, krāsotāji, mūrnieki, kalēji, 
ratu meistari, maiznieki un citi 
visdažādāko lietu izgatavotāji.

Namus toreiz cēla pārsvarā no 
koka. Tāpēc, lai pasargātu pilsētu 
no ugunsgrēkiem, svarīga loma 
pilsētas dzīvē bija brīvprātīgajiem 
ugunsdzēsējiem.
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Limbažu tirgus laukumā valda liela rosme
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Māja Limbažu tirgus laukumā
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Dāma pastaigājas parkā
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Mūsu himnas autors Baumaņu Kārlis 
pie savas mājas
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Skats no teātra izrādes “Seši mazi bundzinieki”
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Tējas vakars pie birģermeistara
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Senajos Limbažos cilvēkus ārstē kā vien var
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Skolēni Limbažos spēlē teātri un dejo
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Kliņģeru cepējs pie beķerejas 
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Skroderis šuj jaunas bikses
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Senajos Limbažos ceļ un rok
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