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1.PASKAIDROJUMA RAKSTS:

1. 1. IEVADS, Apsekojuma mērķis  un juridiskais pamats.

Apsekošana veikta  Siguldas Jaunās Pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta 

ietvaros pēc  'Siguldas Novada Domes  pasūtījuma. ( līguma / arh./ Nr. 2015/921 ).

Apsekojums veikts no 2016. gada februāra līdz aprīlim.

Saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un programmu,  minētā   projekta mērķis   ir ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana, vienlaikus izpildot  prasības, kas saistītas ar ēkas 

Valsts arhitektūras pieminekļa statusu. Ēka ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

ar Valsts aizsardzības Nr. 8333. 

 Projekts paredz iespēju robežās atjaunot un saglabāt ēkas vēsturiskās nesošās 

konstrukcijas, vēsturisko būvapjomu, plānojuma struktūru, vēsturisko fasādi , 

interjeru un telpu apdari . 

Pirms energoefektivitātes paaugstināšanas  tehniskā projekta izstrādāšanas  tika 

iesniegtas un saskaņotas vienkāršotās renovācijas kartes Pils ēkas fasādes un telpu 

vienkāršotai atjaunošanai.   Tika izstrādāta un iesniegta VKPAI  ēkas Logu  un 

ārdurvju   inventarizācija  ( skat. Pielikums 1) kā arī Jumta apsekojums un 

fotofiksācija ( saskaņots   VKPAI  05.04.2016. Nr.11-03).

 Pēc ēkas un interjeru  fotofiksācijas un arhitektoniski- mākslinieciskās   apsekošanas 

( projekta 1. kārtā) tiek izstrādāti tehniskie risinājumi minimālai pārplānošanai 

( saskaņā ar programmu), komunikāciju nomaiņai un ēkas tehniskā stāvokļa 

uzlabošanai , iespēju robežās arī vides pieejamības risinājumi, atbilstoši projekta 

uzdevumam, programmai .

 Apsekojuma mērķis ir esošās situācijas fiksēšana kā arī līdz šim veiktās izpētes, 

vēsturisko materiālu pārskats un  sistematizēšana,  lai atvieglotu ēkas īpašniekam 

apzināt situāciju un gatavot  precīzu programmu, projektēšanas uzdevumu ēkas 

restaurācijas projekta pasūtīšanai .

 Pēc  atzinumu saņemšanas no restaurācijas jomas speciālistiem interjera 

restaurācijas projektā ( projektēšanas 2. kārta) apsekošanā radušos secinājumus un 

rekomendācijas paredzēts  iekļaut interjera restaurācijas projekta uzdevumā.

Abas projekta kārtas:  energoefektivitātes pasākumu realizāciju un ēkas 

restaurāciju iecerēts veikt vienlaikus.



Izpētes tekstā lietotie saīsinājumi un apzīmējumi.

Siguldas Jaunā pils dabā orientēta tuvu A-R  un D-Z virzienam. Šī apsekojuma ietvaros

debespušu virzieni  uzrādīti nedaudz nosacīti, pieņemot, ka pils fasādes  precīzi 

atbilst minētajiem virzieniem. Tekstā un attēlu komentāros lietoti debess pušu 

saīsināti apzīmējumi:  Z- ziemeļi; D- dienvidi ; A- austrumi ;  R- rietumi;

1.2. Izejas dati, izpētes materiāli.

Laika periodā pēc Latvijas Republikas atjaunošanas ( 20. gs. 90. gadi)  līdz 21. gs 

sākumam, ēkas īpašnieks pasūtījis vairākus ēkas interjeru arhitektoniski 

mākslinieciskos apsekojumus un izpētes : 

* 2. stāva Zāles interjera Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana.

  2002. gads; izpildītājs- Arhitektoniskās izpētes grupa ; 

* Siguldas Jaunās pils 1. stāva telpu ( vestibila, svētku zāles un ēdamzāles)    

krāsojuma izpēte.

 2006. gads; izpildītājs- SIA “'INTARSIJA'' ;

* Ēkas būvvēsture. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Foto fiksācija.

   2009. gads; izpildītājs- “VV Projekts”  .  Inventarizācijā ietverts āra terašu un 2. 

stāva balkona apsekojums un fotofiksācija, torņa daļas 4. , 5, 6. stāva  apsekojums un

fotofiksācija.

* Vienkāršotās renovācijas kartes :  Pils ēkas fasādes un telpu vienkāršotai 

atjaunošanai.   Tika izstrādāta un iesniegta VKPAI  ēkas Logu  un ārdurvju 

inventarizācija  ( skat. Pielikums 1) kā arī Jumta apsekojums un fotofiksācija   

( saskaņots   VKPAI  05.04.2016. Nr.11-03).

2016. gads: izpildītājs- PS ''RE ARTA”.

* Pielikumā Nr. 1 skatīt informāciju par augstāk minētajiem materiāliem  

( apsekojumu titullapas un secinājumu, rekomendāciju daļu).

 * Paskaidrojuma rakstā izmantota informācija un dati no minētajiem apsekojumiem 

kā arī citos rakstu avotos minētie fakti. Plašs informācijas klāsts par ēkas pēdējo 

vērienīgāko pārbūvi pieejams 1937. gada preses materiālos. (  skatīt izkopējumus 

pielikumā NR.2)



 *  Papildus izziņas avots ir VKPAI Pieminek  ļu dokumentācijas centra materiāli. Mape 

„Siguldas muiža” , kur atrodami vairāki mazāk nozīmīgi dokumenti par pils vēsturi un 

apsaimniekošanu kā arī vairākas kultūras pieminekļu uzskaites pases .

3.Ieskats ēkas būvvēsturē:

 “Siguldas Jaunā pils celta laikā no 1878. Līdz 1881. gadam. Ēkas projekta autors 

palicis nezināms, taču vairākos avotos ir nolasīts, ka projektu īstenojis Cēsu 

būvmeistars Jānis Meņģelis¹. 1922. gadā Siguldas muižas centrs ar apbūvi tika 

piešķirts Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības. 1934. gadā muižas centrs 

pāriet Latvijas preses biedrības īpašumā. Muižas pils un tai blakusesošo māju kapitāla

pārbūve notika no 1936.g. 1. augusta līdz 1937.g. 6.maijam².”

¹ Dainis Bruģis. Historisma pilis Latvijā., Sorosa fonds- Latvija, 1996.g., 49.lpp.

² VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centra materiāli. Mape „Siguldas muiža” . 

49.lpp.

 Izvērstāka ēkas būvvēsture lasāma Siguldas Jaunās pils 1. stāva telpu ( vestibila, 

svētku zāles un ēdamzāles)    krāsojuma izpētē  (2006. gads; izpildītājs- SIA 

“'INTARSIJA'' -4.- 6. lpp. ) Skatīt pielikumā Nr. 1. 

Ēkas būvvēsture nav sarežģīta un ir pieejama pieteiekama informācija , lai  novērtētu 

pārbūves un izmaiņas  ēkas apjomā un apdarē.  Par vērtīgāko un nozīmīgāko tiek 

uzskatīts būvapjoms,  telpu un apdares kopums, kas radīts 20. gs 30. gadu vērienīgajā

pārbūvē. Modernizācijas rezultātā radīts viens no izsmalcinātākajiem nacionālā stila 

interjeriem Latvijā. Telpu izveidē un apdarē piedalījās izcili brīvvalsts mākslinieki – N. 

Strunke, R. Suta, V.Vasariņš u.c. 

Jaunās pils vērienīgākā pārbūve noritēja 1937. gadā un to var uzskatīt par  vienu 

pirmskara Latvijas Republikas autoritārā režīma laikā īstenotajiem propagandas 

projektiem.  Tā realizācijā tika iesaistīti daudzi vadoši arhitekti, mākslinieki un 

amatnieki. Projektam tika piesaistīti ievērojami līdzekļi , izmantotas daudzas tam 

laikam jaunas tehnoloģijas telpu aprīkošanā un darbu gaita plaši atspoguļota presē.



Turpmāk neliels ieskats  dažos preses izdevumos un izvilkumi no aktuālām 

reportāžām.

"Jaunākās Ziņas" Nr. 161.Otrdien 21. jūlijā 1936. g

Raksta fragments par projekta iecerēm : 

“ Rakstnieki un žurnālisti pievienojas lielajam celtniecības darbam. 

   Sigulda izveidosies par priekšzīmīgu kūrvietu “

Siguldai nekad nav trūcis cienītāju. Šis mūsu dzimtenes skaistākais stūrītis saistījis ne 
tikai latviešus, bet arī ārzemniekus, kas mūsu "Vidzemes Šveicei" veltījuši daudzus 
cildinošus vārdus. Ik svētdienas turp traucas tūksto;siem tūristu, lai kavētos Gaujas 
skaistās ielejās . Siguldas skaistumu vēl jo kuplāku darīja dižā rakstnieku un 
žurnālistu pils. Pieslēgusies stāvajai Gaujas kraujai, tā vilinājusi iekšā ne vienu vien 
garāmgājēju. Pils plašais parks aizņem 7 hektārus, kas apaudzis gan augļu, gan 
greznuma kokiem. To kuplajā zaļumā paslēpušās 14 dažādas ēkas. No tām greznākā 
ir no akmeņiem celtā pils ēka, no kuras terases atklājas brīnišķīgs skats pāri Gaujas 
ielejai uz Krimuldu. Nezinātājam liekas, ka tur ir pati pilnība un šajā jaukajā dabas 
stūrītī vairs neko nevar vēlēties. Tomēr pati rakstnieku un žurnālistu saime ar savu 
"jaunsaimniecību" jau sen nebija apmierināta vēlējās to redzēt vēl dižāku. lai tā 
kalpotu svarīgākiem uzdevumiem un mērķiem. Jaunu ierosinājumu šīm domām deva 
valdības norādījums Latvijas preses b-bai. Ar īpašu rakstu tā b-bai bija jautājusi, ko 
viņa domā darīt, lai savu īpašumu Siguldā pārvērstu par vietu kurā katrs var baudīt 
patīkamu un mājīgu atpūtu. Preses b-ba ar tās enerģisko pr-ku J. Druvu priekšgalā 
ilgāku laiku sīki apsvēra visas iespējamības.

Izrādās, ka preses b-bas valde klusībā veikusi lielu darbu un izstrādājusi grandiozu 
plānu rakstnieku un žurnālistu pils pārveidošanai. 

Torņa augšā uzcels augstu skatu torni no kura varēs pārredzēt visu teiksmaino 
Gaujas ieleju un tās apkārtni. 

Grandiozo projektu preses b-ba nodomājusi veikt pati saviem līdzekļiem, neprasot 
valdības atbalstu.

Iztrūkstošo naudu nodomāts sagādāt aizņēmuma ceļā. Pie valdības griezīsies vienīgi 
ar lūgumu, lai tā latviešu rakstnieku un žurnālistu pasākumam neliedz savu 
morālisko atbalstu. Tāpat griezīsies ar lūgumu pie sabiedrības, lai tā atbalsta 
pasākumu, kas domāts tieši viņas vajadzībām. Šinī nolūkā paredzēts rīkot mantu un 
naudas loteriju, kā arī laist pārdošanā speciālas markas. Rakstnieku un žurnālistu pils
pārbūves plānus izstrādājis architekts Birkhāns, bet būvdarbus paredzēts izdot 
uzņēmējam H.Liepiņam. Klātesošie Preses b-bas priekšnieka ziņojumu uzņēma ar 
lielu atsaucību un vienprātīgi to atbalstīja. 

Preses b-bas pārstāvji norādīja, ka pēc Siguldas pils izbūves būtu tai piemērojama arī 
tuvākā Siguldas apkārtne. Tādēļ nepieciešami jāuzpoš pilsētas parks, kas pieskaras 
pils īpašumiem. 



To visu Preses b-ba domā veikt sadarbībā ar Siguldas pilsētu un dzīvu sabiedrības 
atbalstu. Rakstnieku un žurnālistu pils pārbūves darbi izmaksās ap 120.000 ls. Pēc šī 
celtniecības plāna veikšanas, mūsu rakstnieki un žurnālisti būs uzcēluši paliekošu 
pieminekli gara darbiniekiem. "Ar jauno pasākumu mēs negribam pelnīt," sanāksmi 
noslēdzot, sacīja šefred. J. Druva, "bet gan padarīt savu īpašumu patīkamu un 
pakalpot ar to sabiedrībai." A.B.

"RĪTS" Nr. 123. Trešdien, 5. maijā 1937. g.

Raksta autors ataino nu jau pabeigtās pārbūves un ar patosu stāsta par pils 

iekārtojumu: 

“'Šis pavasaris devis vēl jaunu rotu un latviešu sabiedrībai jaunu skaistumu - 
atdzimušo Latvijas preses biedrības pili. Tās pārbūves darbi, kas veikti pēc architekta 
Birkhāna plāna, H. Liepiņa vadībā, tagad nobeigti. 6. maijā siguldieši redzēs savas 
skaistās pils tornī augstu plīvojam karogu, un šai dienā pilī gaidīs viesus iesvētīšanas 
svinības. 

Siguldas pils parkā, ko zemes ierīcības centrālā komiteja tagad piešķīrusi Latvijas 
preses biedrībai īpašumā, jau manāma rūpīgā saimnieka roka, - balti celiņi, tīrs, koši 
zaļš mauriņš, un pie jaunās terases, kas celta no pils pagraba izveltajiem 
granītakmeņiem, ap tēlnieka Brieža veidoto vāzi zied krāšņas rozes. Dārza laukums, 
no kura jo tālu pārredzams Siguldas gravu un Gaujas līču skaistums, būs tā goda 
cienīgs, ko tam lemts piedzīvot turpmākos gados. Te, gadu pēc gada, viens pēc otra 
pacelsies pieminekļi mūsu tautas dižajiem latviešiem - pirmais Kronvalda Atim.

Iesārtās granīta kāpnes klāj sarkana grīdsega. Paveras smagas ozola durvis - un, 
šķiet, mēs ieejam dižbajaru pilī, kur jau priekštelpas ir skaists apliecinājums latviešu 
darbam un mūsu zemes bagātībai

Vestibilu rotā liela mākslinieces Krimuldēnas vāze.

Preses viesiem protams bieži ejams ceļš - uz lasītavu un bibliotēku. Te lieli, moderni 
skapji gaida savu piepildījumu, mīksti, ādu pārvilkti krēsli un Nacionālās līgas 
izrakstītu audumu klāti dīvāni sola patīkamu atpūtu. Ja vēl aplūkojam P. Ozoliņa 
sienas gleznojumu "Atpūta", iededzam maigo un mierīgo lukturu gaismu, tad top 
skaidrs, ka šī telpa sagaidīs daudz ciemiņu. 

Parketa grīdas vilināt vilina gaišās, lielās istabās, kas viena par otru skaistāka un 
greznāka. Bieži apmeklētā telpa būs ozolkoka ēdamzāle. N. Strunkes sienas 
gleznojums "Azaids" liek iedomāt to ainu, kad ap galdiem sēdēs preses pils viesi. 
Mākslinieka Vasariņa fajansā darinātais kamīns sola mājīgumu.

Pirmais gājums preses biedrības viesiem būs lielajā svētku zālē, kur sienas grezno 
lāsmains oša panelis, Strunkes intarsijas - vaidelotis, tautu meita ar dziesmu kamolu, 



varoņdēls un straujš zirgs. Šai zālē visgreznāk izrakstītie griesti un visspožākie lukturi.
Katrai telpai īpašas arch. Birkhāna zīmētas mēbeles un griestu raksts. Preses pils ir 
pirmā celtne Latvijā, kur sienu un griestu zīmējumos, visos audumos un mēbelēs, 
izmantots latviskais raksts un latviskā forma. Zeltā, ozolā un dzintarā darināts valdes 
prezidija galds un krēsli. Tos grezno preses biedrības nozīme, ko ādā izstrādājusi 
māksliniece Lapsa.

Augšējā stāvā valda elegance un vieglums. Jāatzīstas, ka 20. gadusimteņa cilvēkam 
tīri labi patīk, kad viņa istabiņa, lai cik maza tā būdama, ir pa mīkstam sēdeklim, 
tekošs ūdens, moderns apavu spodrinātājs, telefons un radio skaļrunis, kura balss 
paklausa pogai, kas piespiežama sienā. Dāmas jo sevišķi priecāsies par sienā 
iebūvēto drēbju skapi un moderno kombinēto galdu, kurā asprātīgi un lietderīgi 
savienots tualetes galds ar rakstāmo galdu. Ir arī apartamenti ar divām istabām. 
Dažas istabas lepojas pat ar sienā iebīdāmu gultu. Visas grīdas klāj bieza vienkrāsas 
sega un sienas izolētas torfa plātnēm, jo pat mūsdienu cilvēks atpūtā mīl klusumu un 
mieru. Visām istabām kopējs arī vēl cits prieks: jauks skats uz Siguldu, jo Sigulda uz 
visām pusēm - skaista Visās istabās arī latviski audumi. 

Bet nav labi, ka cilvēks viens. Tāpēc šai pašā stāvā, kur ierīkoti 12 nummuri un 17 
istabām, viena kopēja visiem viesiem. Tur varēs satikties pie ovāla spoža Latvijas 
riekstu koka galda, kur atspoguļojas mākslinieka Zibeņa zeltā un kaparā kaltais 
lukturis. Šai istabā atrodas vislielākais un visdārgākais persu technikā darinātais 
tepiķis kāds līdz šim Latvijā austs. Arī to zīmējis architekts Birkhāns, izstrādājusi 
Pāvuliņa un audusi Nacionālā līga. 

Par viesu labklājību augšējā stāvā rūpēsies zili ģērbtas apteksnes, bet apakšstāvā 
kalpotājas valkās zaļus tērpus. Taču viszemākajā stāvā pils darbinieces tērpsies baltā,
jo tur norisināsies sevišķi svinīgs rituāls - ikdienas brokastu, pusdienu, launaga un 
vakariņu gatavošana. Virtuve - milzīga, lielām krāsns mutēm, cienījamiem katliem, 
kas spīd un laistās. Garas trauku skapju rindas pagrabā liecina, ka viesu te gaida 
daudz, un visas šīs spožās glāzes, karotes un lielie šķīvji darināti speciāli preses pilij. 
Tepat pagrabā arī nometināta moderna veļas mazgātuve. “

Visprofesionālākais izklāsts par projekta realizāciju lasāms žurnāla 

"Latvijas Arhitektūra"  1940. gada 2./3. Nr.

Raksta autors ir arī projekta autors arhitekts Birkhāns.

 “'Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā'”

“'Pārbūves darbus iesāka 1936. gadā, nobeidza 1937. gada pavasarī un tie skāra 
visus biedrībais še piederošās celtnes. 



Vislielākā un kapitāla pārbūve skāra tā saukto "jauno mūra pili", kas celta 1878.-
1881. gados. Ir zināms, ka šīs pils cēlājs bijis būvmeistars Jānis Menģelis no Cēsīm. 

1917. gadā šīs ēkas stipri izpostītas, un kad 1928. gadā Latvijas rakstnieku un 
žurnālistu arodbiedrība pili saņēma savā rīcībā, tad tās bijušas pilnīgi nelietojamā 
stāvoklī. 

Kā pie pārbūvēm, un sevišķi vecām ēkām parasts, darāmā iznāca daudz vairāk kā 
sākumā bija paredzēts - jo pārbūves darbu gaitā izrādījās, ka koka kapitāldaļas tik 
stipri laika zoba saēstas, ka tās vairs nebija atstājamas. Tāpat kapitālsienas vietām 
bija jāpārliek un jāgroza. Radikāli nācās mainīt arī iekšējo telpu sadalījumu - 
piemērojot to jauniem uzdevumiem un prasībām.

Tā kāpnes, kas vecā ēkā ieņēma daudz telpas un bija neparocīgi ieprojektētas, ar 
pārbūvi pārceltas un ietilpinātas astoņstūrainā tornī, kas novietnes un izmēra ziņā 
šim nolūkam bija vislabāki piemērots, bet vecā kāpņu telpā tika ierīkots vestibils. 

Pils apakšējā stāvā izbūvēta svētku zāle, apm. 200 personām ar mazu skatuvīti-
podiju, ēdamzāle, bibliotēka ar lasītavu, kantora telpa, sagatavotava un vestibils ar 
garderobes un tualetes telpām.

Augštāvā iekārtotas 12 viesu istabas un apartamenti, atpūtas telpa un labierīcības 
koplietošanai. Apartamenti ar 2 istabām, atsevišķām vannas istabām, W. C. un 
drēbju skapiem. 

Pārējās viesu istabas - vienistabu numuri ar vienu vai divām gultām. Katrā istabā 
dušas telpa, iebūvēti drēbju skapji, telefons un radio. Pils pagraba stāvā ierīkota laika
prasībām atbilstoša virtuve ar produktu sagatavotavu, produktu un dzērienu 
noliktavām, veļas mazgātava - glabātuve un telpas centrālai apkurei un kurināmam 
materiālam. 

Īsumā runājot par telpu architektonisko veidojumu un iesākot ar apakšējo vestibilu, 
jāpaskaidro, ka vestibila griestu pasmagais veidojums no 6- samērā lielām un dziļām 
astoņstūrainām kasetēm, izskaidrojams un izsaukts ar nejaušām, tīri konstruktīvām 
prasībām, kas pie pārbūves darbiem ir tik neizbēgamas, konkrētā gadījumā izvirzītās 
dzelzs pasijas augšējās kapitālsienas uztveršanai. 

Svētku zāle 6,5X13,0 m liela ar mazu paaugstinātu skatuvīti podiju. Sienas apdare - 
rakstā likts oša koka panels starp tumša ozola koka pilastriem. Oša panels vieglā 
blāvi iedzeltenā tonī, lai pēc iespējas vairāk izceltu koka dabīgo rakstu. Skatuvītes 
ailes abās pusēs starppilastra laukumos ieņem intarsijas kokā - vienā pusē latvju 
tautu meita - daiņotājs, otrā pusē - koklētājs. Pretējā sienā - pie ieejas durvīm 
intarsijas kokā ar alegoriskiem zīmējumiem (pegass un rakstnieks). Zīmējumi 
intarsijām - mākslinieka N. Strunkes. Skatuvītes, kas ir nedalāma zāles sastāvdaļa, 
telpisko veidojumu dod sānu pusapaļais audumu drapējums un griestu veidojums ar 
apslēptu apgaismojumu. Šo pašu drapējumu vajadzības gadījumā var izlietot kā 
skatuves ailas priekškaru. Četrdalījumā, sānu sienā iebīdāmās, stikla durvis domātas, 
zāles telpu sakļaušanai ar blakus esošo ēdamzāli. Zāles griesti ieturēti izciļņu 



zvaigžņu rakstā. Griestu lukturi veidoti no kodināta misiņa un ozola koka ar dzintara 
karulīšiem. 

Blakus svētku zālei garenvirzienā piekļaujas ēdamzāle. Ēdamzāles sienas viscauri 
ozola koka panelī. Griestu izveidojums samērā vienkāršs, piemērots telpas šaurai un 
samērā garenai formai ar apslēptu griestu apgaismojumu. Ēdamzāles vienā galā 
iebūvēts mākslinieka V.Vasariņa veidots kamīns, bet pretējā sienā mākslinieka 
N.Strunkes dekoratīvais pano eļļā.

Pils dienvidus un vakara pusē stipri pārveidota un ievērojami paplašināta plašā 
terase ap pils ēku. Pilnīgi no jauna ir nācis klāt otrā stāva balkons virs šīs terases 
vienas daļas. Balkons pieslēdzas otra stāva atpūtas telpai  un balstas uz kolonnām. 
Tāpat no jauna ir izveidota otra plaša terase zemes līmenī pils vakaru pusē. šī terase 
veidota no zemes uzpildījuma, kas radies sakarā ar pagraba izrakšanu. 

Visai pilij darinātas arī jaunas mēbeles:

Zālē - uz podija izliekts sēžu galds - ozola koka ar ornamenta intarsijām. Podijs 
veidots kā skatuves telpa. Telpiskais veidojums skatuvītei-podijam panākts ar 
auduma drapējumu ovālveidīgi un simetriski skatuvei abos sānos. Ar šādu telpas 
veidojumu pa daļai izskaidrojama arī sēžu galda forma. Krēsli tāpat ozola koka. 
Sēdekļi un atzveltnes spilveni pārvilkti ar ādu. Atzveltņu spilveni ar iezīmētu resp. ādā
iespiestiem ornamentāliem zīmējumiem. Bibliotēkā un lasītavā visas mēbeles no 
ozola koka. Bibliotekā krēsli kā sēdeklis tā arī atzveltne pārvilkti ar neģērētu liellopa 
ādu. Lasītavā mīkstās mēbeles, dīvāns un krēsli ar musturotu audumu. 

Atpūtas telpā- mēbeles no pulēta riekstu koka.

Mīkstās mēbeles pārvilktas ar vientonīgu audumu.

Mēbelējums viesu istabās dažāds - atkarībā no istabu lieluma un veidojuma.  
Divistabu un liekākie vienistabu apartamenti - mēbelēti ar ozola koka mēbelēm, bet 
pārējās mazākās istabas ar krāsoti lakotām mēbelēm. Kā interesanta atšķirība ir 
mazās istabas - kur viss apmēbelējums ir - kombinēts rakstāmgalds ar tualetes galdu.
pārs mīkstu krēslu un kombinēts dīvāns-gulta.

Dīvāns-gulta - ar sānu skapīšiem un plauktiem. Skapīšos dienā tiek glabāta gultas 
veļa.” 



20. gs. 30-to gadu foto. Svētku zāle ēkas 1. stāvā . ( inv. Lietā telpa Nr.23  )

Foto sniedz informāciju par telpas sākotnējo  iekārtojumu un mēbelēm. 

20. gs. 30-to gadu foto. Atpūtas telpa 2. stāvā . ( inv. Lietā telpa Nr. 32  )

Foto sniedz informāciju par telpas iekārtojumu un mēbelēm, kas šobrīd zudis. 
Redzams arī oriģinālais  griestu gaismeklis, kas zudis.



4. Telpu un telpu grupu apraksts.

4.1 Pagrabstāva telpas.

Vēsturiski pagraba sienu daļas un telpas  uzskatāma par senāko ēkas daļu. Taču pils 
demolēšana 1917.-1918. gadā,  vairākkārtējas pārbūves 20. gs sākumā , kā arī 
vērienīgā  1937. gada pārbūve neatgriezeniski skārušas sākotnējo telpisko struktrūru.

1937. gada 22. februāra laikrakstā ''Brīvā Zeme”,   komentējot pieredzēto pils 
pārbūves darbos rakstīts:  “' Pavisam no jauna pilij radies jauns pagrabs.  Kad 
strādnieki stājušies pie tā iekārtošanas,  tumšajā , piebrukušajā telpā atrasti milzīgi 
akmeņi, sasviesti te diezin kādos laikos. Saspridzināt tos nevarēja, jo tad apdraudētu 
visu pili. Tāpēc uz katra akmens kurta uguns tik ilgi, kamēr tas sakarsis un tad to 
varēts pārplēst. Sienās izkalti logi, visa telpa izmūrēta un tā jaunajā , plašajā pagrabā 
vispirms ierīkoti centrālapkures katli.”  Tekstā minētais apliecina pieņēmumu, ka 
pagraba telpās atrodama tikai pils vēstures nosacīti jaunāko periodu ( 20. gs) liecības.

Telpās 115, 111, 110, 109, 108  saglabājies krusta velvju pāsegums, acīmredzot, no 
senākā būvniecības perioda, kas būtu vēl jāprecizē. 

Telpu apsekojuma laikā iekļūšanu visās pagraba telpās apgrūtināja to pieblīvētība ar 
būvgružiem un nolietotām, lielgabarīta  virtuves iekārtām.  

Fotofiksācijā  ( 160.-166.  )  skatīt grīdas apdares paraugus atsevišķās telpās.

4.2   1. Stāva telpas.

Ēkas 1. stāva telpu grupa ir nozīmīgākā no vēsturiskā , arhitektoniskā un 

mākslinieciskā viedokļa.    Ēkas 1. stāva telpās    atrodas  vairāki  valsts nozīmes 

nekustamie mākslas pieminekļi:  - Interjera dekoratīvā apdare 6 telpās( kopā ar 

telpām 2. stāvā ) , aizsardzības numurs 4225; - kamīns, aizsardzības numurs 4226; - 

intarsijas (4), aizsardzības numurs 4224; - vitrāžas “Četri gadalaiki” (4), aizsardzības 

numurs 4230. 

 Inventarizācijas  Plānā telpas ar vērtīgo māksliniecisko apdari apzīmētas ar 

numuriem: 

              2 - halle ( ieejas vestibils);

            16 - garderobe;

             23 - svētku zāle;



               22- skatuve;

               17 - restorāna zāle / ēdamzāle ;

                 1 -   kāpņu telpa;

                 10 -  biblioteka ;

                  9-    lasītava

   Minēto telpu kopums uzskatāms par vērtīgāko un maksimāli saudzējamu ēkas daļu .

2006. gadā   SIA “'INTARSIJA''  veikusi  Siguldas Jaunās pils 1. stāva telpu ( vestibila, 

svētku zāles un ēdamzāles)  krāsojuma izpēti.  Tajā atrodams minēto telpu 

apsekojums, stāvokļa novērtējums , veiktas krāsojuma zondāžas  un krāsu fiksācija. 

Apsekojumā sniegtas rekomendācijas un izdarīti secinājumi turpmākajam 

restaurācijas darbam.  ( skat. Pielikums 1).

Minēto telpu pašreizējais stāvoklis  apsekots  arī šajā fotofiksācijā  ( skatīt. Foto 1.-

71.) 

Nozīmīga telpu grupa, kur saglabājušies daudzi 1937. gada projektā realizētie 

apdares paraugi un interjera iekārtas elementi ir Bibliotēka ( 10)  un Lasītava ( 9).   

Bez vizuālas apsekošanas  minētajās telpās  nav veikta papildus izpēte un zondāžas. 

Zudušas oriģinālās mēbeles un iekārtas elementi. ( skatīt. Foto 74.-88.  ).

Apdares ziņā nozīmīga ir centrālā kāpņu telpa tornī  (1). Fiksēti oriģiniālie 

būvgaldniecības izstrādājumi un apdare ( skatīt. Foto 89.-97. ).

Racionāli veidota un apdarīta tipiskā 30. gadu stilistikā ir ēkas A spārnā izvietotā 

kāpņu telpa. Daļēji saglabājusies sākotnējā apdare ( skatīt. Foto 98.-103.  ). 

Pārējās 1. stāva telpas zaudējušas sākotnējo apdari vai arī tā bijusi nenozīmīga. 

1. stāva ārdurvis un iekšlogi fiksēti un apsekoti 2016. gada martā. Pilnu informāciju 

skatīt  : Renovācijas kartes Pils ēkas fasādes un telpu vienkāršotai atjaunošanai.     

Ēkas Logu  un ārdurvju   inventarizācija un fotofiksācija ( skat. Pielikums 1)  un logu, 

durvju uzmērījumu zīmējumi ( saskaņots   VKPAI  05.04.2016. Nr.11-03).

 

4.3  2. Stāva telpas.

2. stāva ieejas vestibils,  atpūtas telpa, gaitenis un “'viesu numuri” ( tagad biroju 

telpas)  ar kādreizējām  dušas telpām un iebūvētiem skapjiem ir  telpu grupa, kas 30. 



gadu vērienīgā pārbūves projektā tika plānotas un pēc tā arī izmantotas kā viesu 

dzīvojamās un atpūtas telpas. Vēlāko laiku pārplānošana tās  gandrīz nemaz nav 

skārusi. 

2. stāvā telpas ar mākslinieciski arhitektonisku vērtību un saglabājamu interjeru ir 

halle, gaitenis (26 ),  atpūtas telpa ( 32) / biroja telpa ,  telpas  27, 29, 30, 31. Pārējās 

telpās saglabājušies galdniecības izstrādājumi  (  durvis, logi u.c.) .  Kāpņu telpā- (85) 

labā tehniskā stāvoklī oriģinālās 30. gadu vītņu kāpnes, kas ved uz 3. stāvu.

Apsekojuma fotofiksāciju un komentārus par apdari skatīt  fotofiksācijā ( skatīt. Foto

117.-152.  ).   Detalizēta apdares fiksācija un zondāžas  minētajās telpās līdz šim nav 

veiktas.

Izņēmums ir 2. stāva vēsturiskā viesu  Atpūtas Telpa ( 32) pretī vestibila galvenajām 

ieejas durvīm.  2002. gadā  Arhitektoniskās izpētes grupa  veikusi 2. stāva Zāles 

interjera Arhitektoniski māksliniecisko apsekošanu.

Tajā atrodams minētās telpas  apsekojums, arhitektoniski mākslinieciskais 

novērtējums, tehniskā  stāvokļa novērtējums , veiktas krāsojuma zondāžas  un krāsu 

fiksācija. Apsekojumā sniegtas rekomendācijas un  izdarīti secinājumi turpmākajam 

restaurācijas darbam.  ( skat. Pielikumu Nr.1). 

Fotofiksācijā minimāli atainotas  biroju telpas , jo oriģinālā apdare daļēji zudusi un 

iekļūšanu visās telpās kavēja pašvaldības darba režīms.  Pēdējos gados  2. stāva 

telpās nav veikti nopietni remonti un restaurācijas darbi , izņemot 2004. gada 

oriģinālā parketa atjaunošanu un restaurāciju vestibilā un gaitenī. 

4.4   3.- 5.stāva telpas.

1937. gadā tornī ierīkota jauna – galvenā kāpņu telpa   un izbūvētas izteiksmīgas, 
augstvērtīgas koka vītņu  kāpnes no pirmā līdz 4. stāvam.  Tās saglabājušās labā 
tehniskā stāvoklī un atainotas apsekojumā ( skatīt foto  153.-159.  ) Torņa tehniskais 
risinājums , acīmredzot , jau sākotnēji bijis daļēji kļūdains , jo ar  šo telpu stāvokļa 
uzlabošanu saistītas vairākas pārbūves. 

Arhitekts Egils Raņķis iztrādātā ēkas arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā 

rakasta:

“'2001. gadā tika izstrādāts pils torņa rekonstrukcijas projekts (autors SIA "Legzdiņš 
un partneri"). Būvdarbus veica SIA "CETRA". Projekta realizācijas gaitā vēsturiskā, t.i.,
1936. gadā uzbūvētā 6. stāva tornīša vietā izveidots metāla un stikla konstrukciju 
būvapjoms, kas disonē ar ēkas stilistiku. Būvdarbi veikti neveiksmīgi (neanalizēsim - 
projektētāju vai būvnieku vainas dēļ), jo jau 2008. gadā torņa stāvu pārsegumi ir 



izmirkuši un tā konstrukcijas bojātas. Arī daudzas arhitektoniskas detaļas ir sliktā 
stāvoklī.

Līdz ar to ir izstrādāts jauns restaurācijas darbu tehniskais projekts, lai atjaunotu pils 

torņa vēsturisko veidolu un nodrošinātu tā ilglaicīgu kvalitatīvu ekspluatāciju. 

Jāatjauno arī ziemeļu puses terase, kuras avārijas stāvoklis konstatēts jau 

iepriekšējos tehniskajos apsekojumos, un otrā stāva balkons.”'  

Tas  tiešām  realizēts  pēc 2009. gada projekta iecerēm, bet tehniskie risinājumi 

joprojām neapmierinoši , jo lietus laikā tornī iekļūst mitrums un turpina bojāt ēkas 

konstrukcijas un interjeru. 

Logi un būvgaldniecības izstrādājumi:

 Vizuāli apsekojot ēku, nākas secināt , ka kopumā ir apmierinoši saglabājušies 30. 

gadu būvgaldniecīcas izstrādājumi – durvis, logi, palodzes, dažviet furnitūra.  

Vēsturiskas liecības par  1947. gada ēkas nodošanu PSRS Ministu Padomes valdījumā 

liek secināt, ka daļa no durvīm un logiem šajā periodā zuduši un , acīmredzot, tiek 

aizstāti ar padomju laika analogiem. Par to liecina arī apsekojums: dažviet iebūvēti 

zemas kvalitātes galdniecības izstrādājumi, kuru vēsturiskā un mākslinieciskā vērtība 

nenozīmīga, to izpildījuma maniere disonē ar ēkas kopējo māksliniecisko un detaļu 

izpildījuma tehnisko kvalitāti.   Dažviet logu tehniskais stāvoklis neapmierinošs:  

bojāti vēršanas mehānismi, ķites blīvējums daļēji zudis, ārējās vērtnes būtiski bojātas 

atmosfēras ietekmē. Logu tehniskais stāvoklis pieļauj remontu- restaurāciju, taču  to 

nepietiekamā siltumpretestība pat pēc rūpīga remonta ,  liek meklēt citus 

risinājumus.  Detalizēts pārskats   ēkas Logu  un ārdurvju inventarizācijā  ( skat. 

Pielikums 1 / 2016.)

4.   Secinājumi un rekomendācijas.

1.     Ēkas nozīmīgākais būvperiods ir 1937. gada pārbūve, kas rezultējies mākslinieciski 

augstvērtīgu interjeru izveidē. Tas veido stilistiski vienotu ansambli un tā vērtība ir 

visu telpu apdares kopums.

Daudzās ēkas telpās pilnībā saglabājies 20.gs.30 gados veidotais  interjers, t.s. 

būvdetaļas- logi, durvis, ozolkoka parketa grīdas, augstvērtīgi būvgaldniecības 

izstrādājumi- sienu paneļi, radiatoru nosegpaneļi, kāpnes, reliņi, oriģinālie gaismekļi, 

logu vitrāžas, griestu un sienu stuka dekori, vairāki gleznoti panno.

Daudzās telpās esošās oriģinālās būvdetaļas ir vizuāli labā tehniskā stāvoklī, tāpēc  

remonta laikā nav pieļaujama to nomaiņa.



2. Vairākām telpām un telpu grupām jāveic papildus arhitektoniski mākslinieciskā 

izpēte, krāsojuma izpēte, mākslas priekšmetu novērtējums. Skatīt piezīmes  1. un 2. 

stāvu plānu shēmās.  ( papildus izpēte nepieciešama 1. stāva bibliotekas, lasītavas 

telpās, centrālajā kāpņu telpā tornī, kāpņu telpā ēkas A spārnā, 2.stāva vestibilā, 

gaitenī , vairākās “'numuru “'/ biroju telpās ).  Izpētes ļaus vispusīgāk spriest par 

telpu apdarē izmantoto krāsojumu sistēmu, izmantotajiem materiāliem un , 

balstoties uz secinājumiem , iztrādāt kvalitatīvu telpu apdares restaurācijas projektu.

3. Pirms restaurācijas projekta risinājumu izstrādes, jāapkopo visas izpētes  

speciālistu rekomendācijas   un ieteikumi.

Tāpēc  turpmāko projektu uzdevums- maksimāli saglabāt minēto mākslas darbu 

kopumu un papildināt  un atjaunot   zudušos elementus.

 Ēkas būvapjoms, minēto  telpu kopums ( tajā skaitā mākslas pieminekļi interjeros) 

uzskatāms par vērtīgu un maksimāli saudzējamu ēkas daļu , kurās iespējamas  tikai 

nenozīmīgas izmaiņas plānojumā, kas  būtiski neietekmē, neskar ēkas struktūru 

nemazina tās  māksliniecisko vērtību.  Visas pārbūves un tehniskie risinājumi 

paredzēti, respektējot LVKPAI īpašās prasības  Valsts nozīmes Arhitektūras 

piemineklim  un mākslas pieminekļu saglabāšanai interjeros.

Arh. Elita Pole                                                                                                   2016.05.10.



                                                          SĒJUMA SATURS

1.  Paskaidrojuma raksts

- ieskats būvvēsturē;

- telpu apraksts;

 - secinājumi, rekomendācijas

                                                                                                                           ----------- lpp.

2.  Būves plānu shēmas ar piezīmēm.                                                         ----------- lpp.

3.   Fotofiksācijas shēmas                                                                               ----------- lpp.

4.  Telpu interjeru fotofiksācija, komentāri                                                 ----------- lpp.

5.  Grīdas iesegumu shēmas 1. stāva telpām                                               ----------- lpp.

6.  Svētku zāles ( telpa 23) sienas panelējuma notinumi                             ----------- lpp.

7.  Ēdamzāles ( telpa 17 ) sienas panelējuma notinumi                              -----------  lpp.

8.  Ēdamzāles ( telpa 17 ) vēsturiskā parketa ieseguma shēma

                                                                                                                                -----------  lpp.

9.   Pielikums  NR 1 :  izkopējumi no  iepriekš veiktajām izpētēm,

      apsekojumiem ( titullapas, secinājumu, rekomendāciju sadaļas)        -----------  lpp.

10.    Pielikums  NR 2 :  izkopējumi no  1937. gada preses materiāliem

                                                                                                                                 ----------- lpp. 



         PIELIKUMS NR. 1: 

*

         izkopējumi no  iepriekš veiktajām izpētēm  un

        apsekojumiem ( titullapas, secinājumu, rekomendāciju sadaļas) .    



PIELIKUMS NR. 2: 

*

         izkopējumi no  i1937. gada preses materiāliem 



PASŪTĪTĀJS:
                              Siguldas novada Dome

5/30/2016

Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Ēkas interjeru arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana.
Pils ielā 16, Siguldā
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3

1. Svētku zāles intarsētās durvis uz vestibilu (R sienā),
blakus ozola un oša finierēti paneļi
panno "Pegazs" un "Rakstnieks".

2. Svētku zāles intarsētais panno "Rakstnieks".

3. Svētku zāles intarsētais panno "Pegazs "
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4

5

6

4. Svētku zāles loga noformējums:
ar ozolu finierēti paneļi logailā, masīvkoka palodze,
radiatora režģis ar perforētu rakstu.
Stūra panelī redzama vieta, kur zudis sienas gaismeklis.

5. Svētku zāles tipisks loga noformējums,
simetriski izvietoti oriģināli sienas gaismekļi.

6.  Svētku zāles tipisks loga noformējums,
stūrī pie skatuves sienas fienierētie paneļi stipri bojāti,
finierējums daļēji nolobījies mitruma iespaidā
(šobrīd mitruma avots novērsts).
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7 8

9

7. Svētku zāles intarsētais panno "Koklētājs",
A sienas D pusē.

8. Svētku zāles intarsētais panno
"Tautumeita- dainotāja", A sienas Z pusē.

9. Svētku zāles A sienas kopskats ar skatuves nišu
un pakāpieniem.



PASŪTĪTĀJS:
                              Siguldas novada Dome

5/30/2016

Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Ēkas interjeru arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana.
Pils ielā 16, Siguldā

PROJEKTĒTĀJS:  PS "RE - ARTA"

10

11

12

10. Svētku zāles Z sienas fragments,
virs paneļiem un dzegas ornamentālajā joslā redzams
vēdināšanas kanāla izvads.

11. Svētku zāles Z sienā oriģinālās
bīdāmās 4 vērtņu durvis, kas to nodala no ēdamzāles.
Saglabājusies oriģinālā furnitūra, stikli ar slīpētām malām.

12. Svētku zāles Z sienas fragments, virs paneļiem un
dzegas ornamentālajā joslā redzams
vēdināšanas kanāla izvads.
Stūra panelī saskatāma vieta, kur zudis sienas gaismeklis.
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13. Logailas sedz saplākšņa plāksnes,
kas finierētas centriskā rakstā saliktu lobīta oša
nažfiniera finierējumu - sānu panelis.

14. Logailas sedz saplākšņa plāksnes,
kas finierētas centriskā rakstā saliktu lobīta
oša nažfiniera finierējumu - ailas augšējais nosegpanelis.

15. Zem masīvkoka palodzēm tipiski radiatoru finierēti
nosegpaneļi ar perforētu rakstu.
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16 17

18

16. Svētku zāles intarsētās durvis uz vestibilu (zāles R sienā). 17. Skatuves alkova ailas Z puse ar kolonnu pāri.

18. Sienas gaismeklis Svētku zālē. Zuduši dzintara piekariņi.
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19

20

21

21. Skatuves alkova ailas augšējās plaknes rotājums
ar reljefiem stilizētiem etnogrāfiskiem elementiem.

20. Griestu centrālā daļa ar oriģinālo gaismekli.

19. Profilēto griestu vidusdaļas
fragments - sekls kasetējums, kasešu formas - stilizēta
ausekļa un četrstaru zvaigzne.
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23

24

23. Reljefā josla virs sienas paneļiem rotāta
"dvieļu rakstā'', iespējams,
aiz tās izvietoti vēdināšanas kanāli,
jo redzamas vairākas izvadu vietas (slēptas restītes).

22. 24. Svētku zāles grīda - oša dēlīšu parkets.
Līmeņu starpība durvju ailēs norāda,
ka tas ieklāts uz vecā oriģinālā parketa,
iespējams, 20.gs. 90-tajos gadaos.
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25

26

27

28

28. Rakstā gludi finierētas durvis uz Ieejas vestibilu
(skats no ēdamzāles).

25., 26. Ēdamzāles sienas panelējuma fragments.
27. Bīdāmās durvis, kas atdala Svētku zāli
(skats no ēdamzāles).
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29

30

31

31. Ēdamzāles sienu paneļi Z sienā starp logiem ar sienas gaismekļiem.

29., 43. Skats uz ēdamzāles R sienu ar N.Strunkes
eļlas gleznu "Azaids". (43.- bilde tuvplāns)

30. Ēdamzāles panelējuma fragments ar durvīm
ailē uz terasi telpas ZR stūrī.
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33

34

34. Ēdamzāles A sienas kopskats ar  podiņu kamīnu.
Podiņi pārkrāsoti. Kamīns veidots pēc
mākslinieka Vasariņa meta.

32., 33. Ēdamzāles sienu paneļi,
logu ailas ar panelējumu (telpas Z siena).
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38

36

37
38. Gludi finierētas pendeļdurvis ēdamzāles A sienā
blakus kamīnam. Nodrošina iekļūšanu servisa telpā .
Oriģinālās 30. gadu eņģes, aila panelēta.

35. Rakstā gludi finierētas durvis uz Ieejas vestibilu (skats no ēdamzāles).
36. 37. Stiklotas durvis uz vasaras terasi ēdamzāles Z sienā. Iekšējās vērtnes apmierinošā stāvoklī.
Ārējās vērtnes -stipri bojātas, izpuvušas pildiņu daļas.
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40
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39. 40. 41. Virs logu un durvju ailām ēdamtelpas paneļos
etnogrāfiskas zīmes izveidotas intarsiju tehnikā,
finierējot dažādos virzienos un izmantojot atšķirīgu sugu
nažfinieri (osis, ozols, kodināts ozols).
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42

43

44
45

44. Ēdamtelpas paneļos slēpts vēdināšanas
kanāla izvads - reste.

45. Ēdamzāles sienas
gaismeklis - oriģināls 30. gadu paraugs,
zuduši piekariņi.

42. Pults (uzrunu tribīne) orģināls iekārtas elements
no 1937.g. pārbūves. Avoti liecina, ka sākotnēji tā
atradusies Svētku zālē. Augstvērtīgs galdnieccības
darinājums 20.gs 30. gadu stilistikā: mēbeles apdarē
izmantots vairāku kaka sugu nažfinieris, izveidotas
intarsijas.



PASŪTĪTĀJS:
                              Siguldas novada Dome

5/30/2016

Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Ēkas interjeru arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana.
Pils ielā 16, Siguldā

PROJEKTĒTĀJS:  PS "RE - ARTA"

46

47

48

46., 47, 48. Ēdamzāles grīdas fragmenti.
Oriģināls ozola dēlīšu parkets diagonālrakstā
ar perimetrālu kantējuma joslu,
kurā tumši kodināta ozola ielaidumi.
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49. Ieejas vestibils. Skats telpas Z virzienā:
redzama garderobes niša un divviru pildiņu durvis
uz ēdamzāli.

50. Ieejas vestibils. Skats telpas ZA virzienā :
redzamas divas divviru pildiņu durvis uz ēdamzāli un
svētku zāli.

51. Ieejas vestibils. Skats telpas  DA virzienā :
redzamas divviru pildiņu durvis uz svētku zāli,
stūrī radiators ar oriģināliem dekoratīviem nosegpaneļiem,
oriģināli 30. gadu sienas gaismekļi.
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53
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54. Ieejas vestibils. Skats telpas ZR virzienā :
redzama aila bez durvju vērtnēm virzienā uz
kādreizējo bibliotekas un lasītavas telpām.

53. Ieejas vestibils. Skats telpas R virzienā :
redzama  niša un durvis uz kāpņu telpu tornī,
vienviru gludas  durvis uz  tualetes telpu.

52 .Ieejas vestibils. Skats telpas D virzienā :
redzamas ieejas durvis no pagalma puses.
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57

56
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57.  Ieejas vestibils: divviru stiklotas durvis pagalma / D  pusē.

55.  Ieejas vestibils: divviru pildiņu durvis uz ēdamzāli. 56.  Ieejas vestibils: divviru pildiņu durvis
uz svētku zāli.

58.  Ieejas vestibils:
Gludas krāsotas tualetes durvis.
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59., 60., 61. Ieejas vestibils. Griestu kasetējuma un
dekoratīvās apdares fragmenti.
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62., 63., 64. Ieejas vestibils: sienas augšdaļa
ar reljefi dekorēto frīzes daļu .
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65.  Ieejas vestibils: grīdas iesegums-
"skujiņas'' rakstā ieklāts dēlīšu parkets.

66. Garderobes lete.

67. Radiatora pārsegs.
Priekšējais panelis finierēts saplāksnis, perforēts.
Sānu paneļi un virsma finierēta, aplīstēta ar masīvkoku.
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68., 69. Garderobes nišas sienas klāj koka paneļi :
masīva ozolkoka rāmī gludi,
ar oša nažfinieri finierēti gludi pildiņi.
Saglabājusies oriģināla 30. gadu mēbele-
metāla pakaramie un ozola masīvkoka plaukti apaviem.

70. Garderobes niša vestibilā.
Oriģināla palodze, radiatora nosegpanelis.
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71. Garderobes niša vestibilā.
Oriģināls griestu gaismeklis 30. gadu stilistikā.

72., 73. Stiklotas pildiņu durvis starp vestibila telpu un bibliotekas/
lasītavas telpu (skati no vestibila, no bibliotekas/ lasītavas telpas).
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76. Bibliotekas telpa (sēžu zāle). Kopskats.

74. 20. gs sākumā (pēc rekonstrukcijas 1937.gadā)
biblioteka - lasītava, pēdējos gados - Siguldas Domes sēžu zāle.
Kopskats. Gandrīz pilnībā saglabājies 30. to gadu interjers,
zudis sākotnējais apmēbelējums.

75. 20. gs sākumā ( pēc pārbūves 1937.gadā)
biblioteka - lasītava , pēdējos gados - Siguldas
Domes sēžu zāle. Skats uz lasītavu - atpūtas stūri,
kur sienas klāj finierēti paneļi un nišas
Austrumu sienu rotā mākslinieka
P. Ozoliņa panno ''Atpūtā''.
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78 79
78. Lasītavas sienas fragments - redzamas
finierētas durvis uz palīgtelpu.

77. Lasītavu atdalošas ailas kolonnas kapitelis.

79. Aila ar divām kolonnām starp  bibliotekas un lasītavas telpu.
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81

82. Lasītava. Saplākšņa paneļi,
finierēti ar oša nažfinieri, masīvkoka
ierāmējumā un ar horizontālu
masīvkoka dzegas līsti. Panelējuma
kopējais augstums kopā
ar kājlīsti- 137 cm.

82

80. Skats uz lasītavas A sienu : paneļi,
durvis un panno "Atpūtā".
81.  Skats uz lasītavas DR stūri : paneļi turpinās
pa visu telpas perimetru.
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83 84

85. Lasītava. Austrumu sienu rotā
mākslinieka P. Ozoliņa panno
''Atpūtā''.

85

83. Lasītava. Centrālapkures sildķermeni
nosedzošs saplākšņa režģis (30. gadi)

84. Lasītava. Centrālapkures sildķermeņa
darbību nodrošina masīvkoka palodzē iebūvēta
koka reste. (20. gs. 30.gadi).
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86.  Lasītava. Griestu fragments.
Centrālo griestu plafonu rotā stukā veidots
tautisks raksts. Plafona centrā oriģināls
gaismeklis ( 20. gs. 30.gadi).

87. Biblioteka. Griestu fragments.
Griestu plafonu rotā stukā veidots tautisks raksts.
Saglabājušies 2 oriģināli
gaismekļi (20. gs. 30.gadi).

88.  Biblioteka. Griestu fragments.
Griestu plafonu rotā stukā veidots
tautisks raksts. Saglabājušies
2 oriģināli  5 žuburu
gaismekļi ( 20. gs. 30.gadi).
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91. Kāpņu telpa. 30-to gadu pārbūvē ierīkotās
durvis starp vestibilu un kāpņu telpu tornī :
stiklotas divviru iekšdurvis, apakšējā daļā gludi pildiņi;
masīva ozola rāmis, finierēti pildiņi.

91

89. Kāpņu telpa. 30-to gadu pārbūvē ierīkotās
ieejas durvis: stiklotas divviru iekšdurvis,
apakšējā daļā gludi pildiņi; masīva ozola rāmis,
finierēti pildiņi.

90. Kāpņu telpa: radiators ar oriģināliem dekoratīviem
nosegpaneļiem.
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92. Kāpņu telpa. Vītņu kāpņu sākuma daļa:
ozola masīvkoka pakāpieni, finierēti, aplīstēti
kāpņu vaigi, masīvkoka reliņi, marga, izcelts pirmais reliņš.

93. Kāpņu telpa. Vītņu kāpņu sākuma daļa :
kāpņu laida balsts - ozola masīvkoka kolonna.

94. Kāpņu telpa: radiators ar oriģinālu
dekoratīvu nosegpaneli.
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97. Kāpņu telpa.  Kopskats ar vitrāžām.

95. 96. Kāpņu telpa. 1. stāva logu iekšējās vērtnēs
iestrādātas vitrāžas nacionālā romantisma stilistikā
''Gadalaikai" ( 30. gadi ). Logu vērtnes oriģinālas,
vitrāžas labā tehniskā stāvoklī.

97
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100.  Ieejas halle ēkas A daļā.
Oriģināls 30. gadu betona grīdas
flīžu  iesegums flīzes trīsstūra rakstā,
stipri bojātas (29x29 cm).

98. Ieejas halle ēkas A daļā. Oriģināls
30. gadu betona grīdas flīžu  iesegums.
Durvis uz aizkatuves telpu gludas,
krāsotas, bīdāmā vērtne uz serisa telpu -
90. gadu nekvalitatīvs izstrādājums.

99. Ieejas halle ēkas A daļā. Oriģināls 30. gadu
betona grīdas flīžu iesegums. Ieejas durvis no
ēkas A puses. Aile uz kāpņu telpu,
durvju vērtnes zudušas.
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103.  Skats uz saimniecības telpām
ēkas A spārnā. Oriģinālais ozola
parkets skujiņas rakstā
sliktā tehniskā stāvoklī.

101. Ieejas halle ēkas A daļā. Durvis uz saimniecības
telpu: krāsotas pildiņu durvis, oriģināls 30. gadu
komplekts, slēdzene, rokturis- 20. gs. beigas.

102. Skats uz saimniecības telpām ēkas
A spārnā: saglabājies 30. gadiem raksturīgais
griestu oriģinālais lokveida orķelis.
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104., 105. Kāpņu telpa ēkas A spārnā. 1.stāvā un
kāpņu laukumos oriģinālas betona flīzes 2 toņos
(11 x11 cm). Kanāla labojuma vietā saskatāms,
iespējams, sākotnējais sienu krāsojums.

106. Kāpņu telpa ēkas A spārnā:
oriģinālās 20. gs. 30. gadu
betona kāpnes, metāla kāpņu reliņi,
profilēta masīvkoka marga.
Visas būvdetaļas apmierinošā
tehniskā stāvoklī.
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107. Kāpņu telpa tornī: 2. stāva kāpņu laukums,
divviru stiklotas durvis uz 2. stāva halli;
krāsotas pildiņu durvis, oriģināls komplekts ar aplodām,
slēdzene, rokturis mainīti 20.gs beigās.

108., 109. Kāpņu telpa tornī: kāpņu laids starp 1. un 2. stāviem,
pakāpienu detaļas, reliņi.
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110., 111., 112. Kāpņu telpa tornī: kāpņu laids starp 2. un
 3.stāviem, kāpņu detaļas, reliņi; izpildīti augstvēretīgā
galdniecības kvalitātē, katrs laids sākas ar izceltu reliņu
ar dekoratīvu čiekurvieda nobeigumu. Kāpņu detaļas labā
tehniskā stāvoklī.
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113., 114., 115., 116.  Kāpņu telpa tornī: Centrālais
gaismeklis - lustra: masīvs, kalts, krāsots 20. gs.
30. gadu amatniecības izstrādājums.
Labā tehniskā stāvoklī. Avotos minēts,
ka autors ir mākslas kalējs Steinerts
("Brīvā Zeme", Nr. 100; 1937.g. 22. febr.)
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117. 2. stāva halle: divviru stiklotas pildiņu durvis, krāsotas;
oriģināls komplekts ar aplodām, slēdzene, rokturis mainīti
20.gs beigās.
118. 2. stāva halle. Tipveida vienviru krāsotas pildiņu durvis
visām 2. stāva viesu numuriņu (šobrīd biroji) telpām.
Stūra pilastrs un griestu fragments.
119. 2. stāva halle: griestu kasetes (6 daļas) ar stuka
veidojumiem un dekoru, iebūvētas slēptas gaismas;
halles kompozīciju veido kolonas un pilastri,
kas atbilst griestu dalījumam.
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120. 2. stāva halle: tualešu durvis ar oriģinālām aplodām.
Durvis gludas, krāsotas.
122. 2. stāva halle: stiklotas durvis uz kāpņu telpu, skats no halles.
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123. 2. stāva halle: Atjaunotā parketa fragments.
Ieklāšanas princips un izmantotie materiāli analogi
1. stāva svētku zālei - ozola dēlīšu parkets
"skujiņas'' lrakstā ar perimetrālu kantējuma joslu,
kurā tumši kodināta ozola ielaidumi.

124. 2. stāva halle, gaitenis: kopskats.

125. 2. stāva halle: griestu
kasetējuma fragments ar
slēpto gaismu; klasiskā
manierē veidoto kolonnu un
pilastru kapiteļos starp
volūrtām un akantu lapām
ievītas tautu meitu galviņas
nacionālā romantisma stilistikā.
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126. 2. stāva gaitenis: tipveida numuriņu durvis - vienviru krāsotas
pildiņu durvis visām 2. stāva viesu numuriņu (šobrīd biroji) telpām.
127. 2. stāva gaitenis: griesti ar stukā veidota dekora rakstu ierāmētu
ar perimetrālu dzegu.
128. 2. stāva gaitenis: griesti ar stukā veidota dekora rakstu - fragments.
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129. 2. stāva gaitenis: krāsotas  divviru durvis uz kāpņu telpu, oriģināls
aplodu komplekts, slēdzene, rokturis mainīti 20.gs beigās.
130. 2. stāva gaitenis: vienas no vienviru krāsotām pildiņu durvīm,
blakus radiatora dekoratīvi nosegpaneļi.
131. 2. stāva gaitenis: sienas kopskats halles virzienā.
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132. 2. stāva gaitenis: tipveida tualetes durvis- gludas, krāsotas ar
oriģinālu aplodu komplektu.
133. 2. stāva gaitenis: radiatora dekoratīvi nosegpaneļi.
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137. 2. stāva gaitenis: Griestu
fragments - sadaloša aila ar
dekoratīvi noformētu pasiju.

135.136. 2. stāva gaitenis:  tipveida ''viesu numura" priekštelpa  ar durvīm un antresola vērtni.
- 1937. gada pārbūvē tās ir durvis uz WC un skapi. Šobrīd biroja telpās sākotnējā funkcija zaudēta.
Redzams oriģinālais parkets, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī.
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138., 139. 2. stāva gaitenis: dekoratīvi gaismekļi - konsoles
(ģipša lējums, krāsots - majolikas imitācija). Kopā gaitenī 14 gaismekļi.
Pieminekļa Restaurācijas pase Nr.: 4225 liecina,
ka gaismekļi restaurēti 1998. gadā.
140. 2. stāva gaitenis: Gaiteņa sienas kopskats -
redzami sienas gaismekļi.



PASŪTĪTĀJS:
                              Siguldas novada Dome

5/30/2016

Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Ēkas interjeru arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana.
Pils ielā 16, Siguldā

PROJEKTĒTĀJS:  PS "RE - ARTA"

141 142

143

142. 2. stāva telpa 27 Gludas,
krāsotas durvis ar oriģināku
furnitūru. 1937. gada pārbūvē
tās ir  durvis uz WC un skapi.
Šobrīd biroja telpās sākotnējā
funkcija zaudēta.

141., 143. 2. stāva telpa 27 Divviru un vienviru durvis ar antresoliem.
Krāsotas pildiņu durvis ar antresoliem, aplodu komplekti. Saglabājusies oriģināla furnitūra.
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144., 145. Griesti ar trīs kasešu
dalījumu, stuka dekori, pasijas
noformētas ar rotājumiem
nacionāla romatisma stilistikā.

146. 2. stāva telpa 30 Sienas
fragments ar vēdināšanas
restes (?)  noslēguma elmentu.
Iespējams tas ir bijis apskaņošanas
sistēmas elements.
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147., 149. 2. stāva telpa 29 Stukā veidots griestu palfons nacionālā
romantisma stilistikā (dreļļa- dvieļa rakstā). Telpā griestu pusaploces
orķelis. Mitruma iespaidā griestu dekors neapmierinoša
tehniskā stāvoklī.

148.  2. stāva telpa 29 Masīvkoka palodze ar
iebūvētu resti, zem tās oriģināls 20. gs.
30. gadu apkures elements. Dekoratīvais
nosegpanelis zudis.
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150., 151. 2. stāva telpa 31 Stukā veidots rakstains
griestu palfons nacionālā romantisma stilistikā
(ausekļi un saulītes diagonālkvadrātos). Telpā griestu
pusaploces orķelis.

152. 2. stāva telpa 31 Masīvkoka
palodze ar iebūvētu resti, zem tās
oriģināls 20. gs. 30. gadu apkures
elements. Dekoratīvais
nosegpanelis zudis.
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155., 156. Kāpņu laids starp 3. un 4. torņa līmeni.
Ozolkoka pakāpieni, ozolkoka reliņi labā tehniskā
stāvoklī, izpildīti augstvēretīgā galdniecības kvalitātē.

153

153., 154. 3. stāva kāpņu laukums. Mūra sienas
stipri bojātas mitruma iespaidā, tehniskais
stāvoklis neapmierinošs. Divviru krāsotas pildiņu
durvis uz neizbūto un nesiltināto bēniņu telpu.
Oriģināls aplodu komplekts, slēdzene, rokturis
mainīti 20.gs beigās. Grīdas segums - linolejs
(20. gs. beigas).
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157., 158., 159. Kāpņu laids starp 3. un 4.torņa līmeni.
Ozolkoka pakāpieni, ozolkoka reliņi labā tehniskā stāvoklī,
izpildīti augstvērtīgā galdniecības kvalitātē.
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Pagraba grīdas paredzētas siltināt ar ekstrudētro
polistirolu izvedojot zem tām hidroizolāciju. Pašreiz
pagraba grīdas materiāls betons, 20.gs 60-to gadu
keramiskās flīzes, kas izbūvētas rekonstruējot
pagraba virtuvi.

161., 162. 20. gs 60-to gadu keramiskās flīzes.

161

162

160
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163. Vēsturiskās 20. gs sākuma betona flīzes pelēks,
melns, sarkans. Vēsturiskās flīzes paredzētas cik
iespējams saudzīgi noņemt, saglabāt un izmantot
atsevišķu pagraba telpu grīdu iesegšanai reksonstruējot
pagraba telpas.

164. Vēsturiskās 20. gs sākuma betona flīzes pelēks,
melns.

165., 166. Skats telpā 104. Redzamas degradētas telpas apdare un daudzo pārbūvju sekas.

163

164

165 166
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Sienas apdare- rakstā likti ar lobītu osi finierēti paneļi
starp ozolkoka pilastriem, masīvkoka kājlīstes un dzēgas līstes.

Masīvkoka palodze, radiatora nosegpaelis ar perforētu rakstu.

Vieta kur zudis sienas gaismeklis.

Vieta kur zudis sienas gaismeklis.

Orģināli sienas gaismekļi.

Zem masīkoka palodzēm finierēti
radiatora nosegpaņeļi ar perforētu rakstu.

Svētku zāles Z sienā
orģinālās bīdāmās 4 vērtņu durvis,
kas to nodala no ēdamzāles.

Saglabājusies orģinālā furnitūra, stikli ar slīpētām malām.

Svētku zāles intarsētās durvis
uz vestibilu (zāles R sienā)

Kopā saglabājušiens 6 sienas gaismekļi,
zuduši 2 sienas gaismekļi.

Svētku zāles (Telpa - 23) sienas panelējums. Notinumi.

Ziemeļu siena

Dienvidu siena Rietumu siena

Austrumu siena
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Vieta kur zudis sienas gaismeklis.

Orģināli sienas gaismekļi.

Sienas apdare- rakstā likti ar ozolu
finierēti paneļi, masīvkoka kājlīstes

un dzēgas līstes.

Rakstā gludi finierētas durvis uz vestibilu.

Bīdāmas durvis, kas atdala svētku zāli.

R sienā starp paneļiem
N. Strunkes eļļas glezna
"Azaids".

Stiklotas durvis uz vasaras terasi
ēdamzāles Z sienā. Iekšējā vērtne
apmierinošā stāvoklī. Ārējā vērtne -
stipri bojāta, izpuvuši pildiņi.

Gludi finierētas pendeļdurvis ēdamzāle
A sienā blakus kamīnam. Nodrošina
iekļūšanu servisa telpā. Orģinālās
30. gadu enģes, aila panelēta.

Ēdamzāles A sienas notinums
- podiņu kamīns (Podiņi pārkrāsoti.
Kamīns veidots pēc mākslinieka
V. Vasariņa meta).

Virs logu un durvju ailām ēdamtelpas paneļos
etnogrāfiskas zīmes izveidotas intersiju tehnikā,
finierējot dažādos virzienos un izmantojot atšķirīgu
sugu nažfinieri (osis, ozols, kodināts ozlos).

Ēdamzāles (Telpa - 17) sienas panelējums. Notinumi.

Kopā saglabājušiens 9 sienas gaismekļi,
zuduši 7 sienas gaismekļi.

Ziemeļu siena

Dienvidu siena

Rietumu siena

Austrumu siena
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Grīdas iesegumu shēmas (Telpas - 1, 2, 9, 10, 16, 15, 17, 23).

Orģinālais ozolkoka parkets "skujiņas" raksts no 1937.g. pārbūves perioda.
Apzīmējumi:

Ēdamtelpas grīdas zīmējums. Oriģināls ozola dēlīšu parkets diagonālrakstā ar
perimetrālu kantējuma joslu, kurā tumši kodināta ozola ielaidumi.

Oša koka parkets (20.gs beigas); ieklāts vienā līmenī ar orģinālo grīdas segumu vestibilā.

Svētku zāles grīda- oša dēlīšu parkets. Līmeņu starpība durvju ailēs norāda,
ka tas ir ieklāts uz vecā oriģinālā parketa, iespējams, 20.gs. 90-tajos gadaos.
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0 Ozolkoka parekta diognālraksts

Tumši kodināts ozols

Perimetrāls kantējums

Telpas - 17 vēsturiskās grīdas shēma.

2.

1.

Grīdas fragments 1. Grīdas fragments 2. Apzīmējumi:
Ēdamtelpas grīdas zīmējums. Oriģināls ozola dēlīšu parkets diagonālrakstā ar
perimetrālu kantējuma joslu, kurā tumši kodināta ozola ielaidumi.
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ĒDAMZĀLE

SVĒTKU ZĀLE

Servisa telpa

Skatuve

Kāpņu telpa

Vestibils

Biblioteka

PIEZĪMES:

1. Inventarizācijas plāni papildināti ar telpu vēsturiskajiem nosaukumiem, kas tiek  minēti izpētēs, apsekojumos un fotofiksācijās.

2. Telpas ar vērtīgu interjera dekoru, kurās veikta izpēte vai

3.

arhitektoniski mākslinieciskā
apsekošana.

Telpas ar vērtīgu interjera dekoru, kurās jāveic izpēte vai arhitektoniski mākslinieciskā
apsekošana.

4.  Pārējās telpas, kur nav konstatēts vērtīgs interjera dekors vai apdare  kā arī
degradētas telpas ar neatgriezenesiski zaudētu vēsturisko apdari.

Lasītava

Kāpņu telpa

Garderobes
niša

tualete

tualete
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Atpūtas zāle

VESTIBILS

GAITENIS
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2. Telpas ar vērtīgu interjera dekoru, kurās veikta izpēte vai

3.

arhitektoniski mākslinieciskā
apsekošana.

Telpas ar vērtīgu interjera dekoru, kurās jāveic izpēte vai arhitektoniski mākslinieciskā
apsekošana.

4. Pārējās telpas, kur nav konstatēts vērtīgs interjera dekors vai apdare  kā arī
degradētas telpas ar neatgriezenesiski zaudētu vēsturisko apdari.
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4. Pārējās telpas, kur nav konstatēts vērtīgs interjera dekors vai apdare  kā arī
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Kāpņu telpa

PIEZĪMES:

1. Inventarizācijas plāni papildināti ar telpu vēsturiskajiem nosaukumiem, kas tiek  minēti izpētēs, apsekojumos un fotofiksācijās.

2. Telpas ar vērtīgu interjera dekoru, kurās veikta izpēte vai

3.

arhitektoniski mākslinieciskā
apsekošana.

Telpas ar vērtīgu interjera dekoru, kurās jāveic izpēte vai arhitektoniski mākslinieciskā
apsekošana.

4. Pārējās telpas, kur nav konstatēts vērtīgs interjera dekors vai apdare  kā arī
degradētas telpas ar neatgriezenesiski zaudētu vēsturisko apdari.
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