
 

 

    

 

 

Izpildītājs: SIA ,,ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA” 

  Reģ. Nr. 40103130930, Būv. kom.reģ.Nr. 2256-R 

  Ernestīnes iela 24-12, Rīga, LV-1046 

 

 

 

 

Pasūtītājs:  SIGULDAS NOVADA DOME 

  Reģ. Nr. 90000048152 

  Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

 

 

 

 

Pasūtījums:  Līgums Nr. 2016/1503 

  Pasūtījums Nr. 449-2016 

 

 

 

 

 

 

SIGULDAS JAUNĀS PILS ĒKAS  

PĀRBŪVE UN RESTAURĀCIJA 
Pils iela 16, Sigulda 

 

 

 

 

 

 

ARHITEKTONISKI – MĀKSLINIECISKĀ 

INVENTARIZĀCIJA UN IZPĒTE 

 

 

 

 

 

 

RĪGA-2017 

S
IA

 "
A

R
H

IT
E

K
TA

   
L

. Š
M

IT
A

   
D

A
R

B
N

ĪC
A

" 
 E

R
N

E
S

T
ĪN

E
S

 IE
LA

 2
4 

- 
12

, R
ĪG

Ā
, L

V
 -

 1
04

6,
 tā

lr.
/ f

ax
: 6

76
01

03
2;

 m
ob

.tā
lr.

:2
92

36
46

6;
 e

-p
as

ts
: a

rh
-s

m
its

@
la

tn
et

.lv
, w

w
w

.a
rh

-s
m

its
.lv

 

A
/S

 "
S

w
ed

ba
nk

",
 k

on
ts

: L
V

64
H

A
B

A
05

51
03

77
96

56
4 

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com


  

 

Izpildītājs: SIA ,,ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA” 

 Reģ. Nr. 40103130930, Būv. kom.reģ.Nr. 2256-R 

 Ernestīnes iela 24-12, Rīga, LV-1046 
 

 

 

Pasūtītājs:  SIGULDAS NOVADA DOME 

 Reģ. Nr. 90000048152 

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 
 

 

 

Pasūtījums: Līgums Nr. 2016/1503 

 Pasūtījums Nr. 449-2016 

  

 

 

 

 

 

SIGULDAS JAUNĀS PILS ĒKAS 

PĀRBŪVE UN RESTAURĀCIJA 
Pils iela 16, Sigulda 

 

 

 

 

 

 

ARHITEKTONISKI – MĀKSLINIECISKĀ 

INVENTARIZĀCIJA UN IZPĒTE 

 
 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs       Laimonis Šmits 

 

 

 

Izpētes vadītājs       Laimonis Šmits  

 

 

 

 

RĪGA – 2017



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

2 

SATURS 
 

SATURS ..................................................................................................................................... 2 

IEVADS ..................................................................................................................................... 4 

DARBA APSTĀKĻI .................................................................................................................. 6 

IZMANTOTO APZĪMĒJUMU UN SAĪSINĀJUMU SARAKSTS .......................................... 6 

ZIŅAS PAR ĒKAS BŪVVESTURI .......................................................................................... 7 

PILS STILISTIKA, FASĀŽU ARHITEKTŪRA UN DETAĻAS .......................................... 27 

Tornis .............................................................................................................................. 48 

Lieveņi, terases, balkoni un noejas ................................................................................. 55 

Skursteņi .......................................................................................................................... 64 

FASĀŽU FOTOFIKSĀCIJAS ATTĒLU SARAKSTS ........................................................... 66 

AMI-1: ĒKAS FASĀŽU FOTOFIKSĀCIJAS SKATU PUNKTU SHĒMA ................ 70 

AMI-2: FASĀŽU DETAĻU FOTOFIKSĀCIJAS SKATU PUNKTU SHĒMA ........... 71 

ĒKAS TELPISKĀ STRUKTŪRA UN BŪVKONSTRUKCIJAS .......................................... 72 

Ieejas un kāpņu telpas ..................................................................................................... 72 

Pirmā stāva telpas ............................................................................................................ 91 

PIRMĀ STĀVA FOTOFIKSĀCIJAS ATTĒLU SARAKSTS .................................... 128 

AMI-3: PIRMĀ STĀVA FOTOFIKSĀCIJAS SKATU PUNKTU SHĒMA .............. 132 

AMI-4: TORŅA 4.; 5.; 6. STĀVA FOTOFIKSĀCIJAS SKATU PUNKTU 

SHĒMA ......................................................................................................................... 133 

Otrā stāva telpas ............................................................................................................ 134 

OTRĀ STĀVA FOTOFIKSĀCIJAS ATTĒLU SARAKSTS ...................................... 154 

AMI-5: OTRĀ STĀVA FOTOFIKSĀCIJAS SKATU PUNKTU SHĒMA ................ 156 

Pagrabstāva telpas ......................................................................................................... 157 

PAGRABSTĀVA FOTOFIKSĀCIJAS ATTĒLU SARAKSTS ................................. 163 

AMI-6: PAGRABSTĀVA FOTOFIKSĀCIJAS SKATU PUNKTU SHĒMA ............ 165 

Bēniņi ............................................................................................................................ 166 

AMI-7 TORŅA TREŠĀ STĀVA UN BĒNIŅU FOTOFIKSĀCIJAS SKATU 

PUNKTU SHĒMA ....................................................................................................... 167 

BŪVGALDNIECĪBAS DETAĻAS ....................................................................................... 168 

Ārdurvis ........................................................................................................................ 168 

Durvis ............................................................................................................................ 172 

Logi un palodzes ........................................................................................................... 192 

Sildķermeņu nosegpaneļi .............................................................................................. 212 

BĒNIŅU UN BŪVGALDNIECĪBAS DETAĻU ATTĒLU SARAKSTS ................... 213 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

3 

BŪTISKAS IZMAIŅAS BŪVES ARHITEKTONISKAJĀ VEIDOLĀ UN 

KONSTRUKCIJĀS ................................................................................................................ 214 

SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS ............................................................................ 215 

AMI-8: IZMANTOTO APZĪMĒJUMU SKAIDROJUMS ................................................... 217 

AMI-9: PIRMĀ STĀVA IZPĒTES SHĒMA UN KONSTRUKCIJU DATĒJUMA 

SHĒMA .................................................................................................................................. 218 

AMI-10: OTRĀ STĀVA IZPĒTES SHĒMA UN KONSTRUKCIJU DATĒJUMA 

SHĒMA .................................................................................................................................. 219 

AMI-11 TORŅA 3.; 4.; 5.; 6. STĀVA IZPĒTES SHĒMA UN KONSTRUKCIJU 

DATĒJUMU SHĒMA ............................................................................................................ 220 

AMI-12 PAGRABSTĀVA IZPĒTES SHĒMA UN KONSTRUKCIJU DATĒJUMU 

SHĒMA. ................................................................................................................................. 221 

UR-1: PAGRABSTĀVA UZMĒRĪJUMU PLĀNS ............................................................... 222 

UR-2: 1. STĀVA UZMĒRĪJUMU PLĀNS ........................................................................... 223 

UR-3: 2. STĀVA UZMĒRĪJUMU PLĀNS ........................................................................... 224 

UR-4: 3. STĀVA UZMĒRĪJUMU PLĀNS ........................................................................... 225 

UR-5: 4.; 5.; 6. STĀVA UZMĒRĪJUMU PLĀNI .................................................................. 226 

UR-6: UZMĒRĪJUMU GRIEZUMS A-A ............................................................................. 227 

UR-7: LOGA L-19 UZMĒRĪJUMS ....................................................................................... 228 

UR-8: LOGA L-2 UZMĒRĪJUMS ......................................................................................... 229 

UR-9: LOGA L-27 UZMĒRĪJUMS ....................................................................................... 230 

UR-10: LOGA L-43 UZMĒRĪJUMS ..................................................................................... 231 

UR-11: DURVJU D-21; D-39; D-28 UZMĒRĪJUMS ........................................................... 232 

UR-12: KAMĪNA UZMĒRĪJUMS ........................................................................................ 233 

Pielikums Nr. 1. SIA „Intarsija” izstrādātās izpētes secinājumi............................................. 234 

Pielikums Nr. 2. SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādātās apsekošanas secinājumi . 235 

 

  



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

4 

IEVADS 

 

Siguldas Jaunās pils arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un izpēte (AMI) ir 

izstrādāta pamatojoties uz Siguldas novada domes pasūtījumu (Līgums Nr. 2016/1503 un 

Pasūtījums Nr. 449-2016). 

Siguldas Jaunās pils inventarizācija, izpēte un fotofiksācija veikta laika periodā no 2016. 

gada 8. novembra līdz 2017. gada 27. janvārim.  

 

Siguldas Jaunā pils atrodas Pils ielā 16, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 

8015 002 1818 001). Siguldas Jaunā pils kopš 1998. gada 10. novembra ir valsts nozīmes 

kultūras piemineklis „Jaunā pils” (valsts aizsardzības Nr. 8333) un atrodas Valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības pieminekļa „Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” 

(aizsardzības Nr. 7445) teritorijā. 

 

Siguldas Jaunajā pilī ir sekojoši valsts nozīmes nekustamie mākslas pieminekļi: 

1. Valsts nozīmes nekustamais mākslas piemineklis Nr. 4224. – Intarsijas (4 gab.). 

Autors: Niklāvs Strunke (6.10.1894. – 13.10.1966.) 1937. gads; 

2. Valsts nozīmes nekustamais mākslas piemineklis Nr. 4225. – Interjera dekoratīvā 

apdare (8 telpas - Lasītava, Bibliotēka, Kāpņu telpa, 1. stāva vestibils, Svētku zāle, 2. 

stāva vestibils, 2. stāva gaitenis un Ēdamzāle.). Autors: Alfreds Birkhāns; 1936.-1938. 

gads; 

3. Valsts nozīmes nekustamais mākslas piemineklis Nr. 4226. – Kamīns. Autors: Vilis 

Vasariņš (1906. – 1945.) 20.gs. 30-tie gadi; 

4. Valsts nozīmes nekustamais mākslas piemineklis Nr. 4227. – Panno „Ainava”, Autors: 

Kārlis Sūniņš (1907. – 1979.)  1937. gads.; 

5. Valsts nozīmes nekustamais mākslas piemineklis Nr. 4228. – Panno „Atpūta”, Autors: 

Pēteris Teodors Ozoliņš (1911. – 1971.) 1937. gads.; 

6. Valsts nozīmes nekustamais mākslas piemineklis Nr. 4230. – Vitrāžas „Četri 

gadalaiki” (4 gab.) Autors: Niklāvs Strunke (6.10.1894. – 13.10.1966.) 1938. gads; 

 

Siguldas Jaunajā pilī ir Valsts nozīmes kustamais mākslas piemineklis Nr. 4223. – 

Glezna „Azaids”, Autors: Niklāvs Strunke (6.10.1894. – 13.10.1966.) 1938. gads.; 

 

Izpētē apsekotie un izmantotie informācijas avoti: 

1. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA); 

2. Latvijas Nacionālās vēstures muzeja (LNVM) vēstures departamenta viduslaiku, jauno 

un jaunāko laiku vēstures nodaļa; 

3. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) arhīvs; 

4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums. 

 

 Vadoties pēc Projektēšanas uzdevuma, pirms izpētes uzsākšanas Autori ir iepazinušies 

ar iepriekš veiktajām izpētēm, tehniskās apsekošanas atzinumiem un pēdējo rekonstrukcijas 

darbu būvprojektu par Siguldas Jauno pili: 

1. SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” 2002. gadā izstrādāto darbu „Zāles interjeru 

arhitektoniski māksliniecisko apsekošana”. Apsekošanas autores Z. Bikše un 

Sauleskalne; 

2. SIA „Intarsija” 2006. gadā izstrādāto krāsojuma izpēti „Siguldas Jaunās pils 1. stāva telpu 

(vestibila, svētku zāles un ēdamzāles) krāsojumu izpēte” Izpētes vadītājs J. Ceplis. 

3. SIA „VV Projekts” 2009. gadā izstrādāto inventarizāciju „Ēkas būvvēsture. 

Arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija. Foto fiksācija.” Inventarizācijas vadītājs 

un autors arhitekts Egils Raņķis. 
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4. 2009. gadā izstrādāto „Siguldas Jaunās pils krāsu pasi”. Izstrādājis arhitekts Egils Raņķis 

un māksliniece Anita Armane. 

5. SIA „VV Projekts” 2009. gadā izstrādāto būvprojektu „Pils torņa, balkona, terases 

rekonstrukcijas un ieejas mezgla tehniskais projekts”. Būvprojekta vadītājs un autors 

arhitekts Egils Raņķis. 

6. SIA „ER.ARCH” 2014. gadā izstrādāto izpēti „Ēkas būvvēsture”. Izpēti izstrādājis 

arhitekts Egils Raņķis. 

7. SIA „ER.ARCH” 2014. gadā izstrādāto tehniskās apsekošanas atzinumu. Apsekošanu 

veicis būvinženieris Uldis Kviesītis un arhitekts Egils Raņķis. 

8. PS „Re ARTA” 2016. gadā izstrādāto „Ēkas arhitektoniski-māksliniecisko apsekošanu. 

Foto fiksāciju”. 

 

Inventarizācijas un izpētes ietvaros ir: 

1. Apsekota Jaunajai pilij piegulošā teritorija, pils fasādes, telpas, būvkonstrukcijas, 

apdare, inženiertehniskais aprīkojums un būvgaldniecības detaļas.  

2. Ir veikta pils fasāžu, fasāžu arhitektonisko detaļu un fasāžu apdares fragmentu 

fotofiksācija.  

3. Ir veikta pils telpu, telpu arhitektonisko detaļu, būvgaldniecības elementu fotofiksācija. 

4. Ir veikta interjera detaļu, arhitektoniski nozīmīgo būvgaldniecības detaļu (logu bloku, 

durvju bloku) un kamīna arhitektoniskie uzmērījumi.  

 

Inventarizācijas un izpētes fotofiksācijas punkti ar sižeta virzienu atzīmēti uz plānu 

shēmām, kas izstrādātas uz ēkas inventarizācijas plānu pamata. Fasāžu detaļu fotofiksācijas 

punkti atzīmēti uz ēku fasādēm. Pils iekštelpu arhitektoniski-mākslinieciskajā inventarizācija 

un izpētē norādīto stāvu un telpu numerācija atbilst numerācijai, kas lietota ēkas 

inventarizācijas plānos.  

Detaļu fotogrāfijām pievienota mēroga skala. Inventarizācijā un izpētē fiksēto fasāžu un 

telpu detaļu apraksts un fotoattēli ir doti vienotā aprakstā. Fasāžu un katra stāva fotoattēli ir 

numurēti atsevišķi.  

Apsekotas visas 1., 2., bēniņu stāva, pagrabstāva un torņa telpas. 

Viss fotofiksācijā iegūto attēlu kopums atrodas SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca” 

arhīvā. Fotofiksācijas attēlos redzamie fasāžu un detaļu krāsu toņi nav uzskatāmi par krāsu toņu 

paraugiem. 

 

Izpēti un inventarizāciju izstrādāja: 

Laimonis Šmits, Mgr.arch. – vadītājs 

Zane Ramiņa, Dr. arch. 

Laima Brauna, Mg.sc.ing. arhitekte 

Jānis Dzedzels, arhitekts 

Egita Ozoliņa, arhitekte tehniķe 

 

Inventarizācijas un izpētes materiāli apkopoti vienā sējumā 6 eksemplāros no kuriem 4 

eksemplārs nodots pasūtītājam, 1 eksemplārs Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijai un 1 eksemplārs SIA „Arhitekta L. Šmits darbnīca” arhīvā. Inventarizācijas un 

izpētes materiāli nodoti pasūtītājam PDF formātā.  

 

 

 

Vadītājs    L.Šmits  
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DARBA APSTĀKĻI 

 

Siguldas Jaunā pils izpētes un inventarizācijas laikā pils pieder Siguldas novada 

pašvaldībai. Pils netiek ekspluatēta. Pils telpās atrodas mēbeles un sadzīves priekšmeti. Pils tiek 

apkurināta. 

Pils apsekošana, uzmērīšanas darbi un fotofiksācija veikta no 2016. gada 9. novembra 

līdz 2017. gada 12. janvārim. Fasāžu apsekošana un fotofiksācija veikta no pilij piegulošās 

teritorijas reljefa un torņa skatu platformām.  

 

IZMANTOTO APZĪMĒJUMU UN SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 

 

X. attēls Fotofiksācijas numurs. 

DX. attēls Detaļas fotofiksācijas numurs. 

GX. attēls Grīdas fotofiksācijas numurs. 

PX. attēls Griestu fotofiksācijas numurs. 

SX. attēls Sienu fotofiksācijas numurs. 

VFX. attēls Vēsturiska fotogrāfija. 

VRX. attēls Vēsturisks rasējums. 

X. zīmējums Zīmējums. 

L-1  Loga ailas apzīmējums, Nr. 1. 

ĀD-1  Ārdurvju ailas apzīmējums, Nr. 1. 

D-1  Durvju ailas apzīmējums, Nr. 1. 

A-1  Ailas bez aizpildījuma apzīmējums, Nr. 1. 

Fasāde A-B Fasādes apzīmējums. Ar burtiem marķēti fasāžu stūri. 

LVVA  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. 

VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 

LNVM Latvijas nacionālās vēstures muzejs. 

Z; A; D; R Debess puses. 

A-B-C-D-E-F-G Fasāžu apzīmējumi 
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ZIŅAS PAR ĒKAS BŪVVĒSTURI 

 

Jaunā pils tagadējā Pils ielā 16, Siguldā celta Siguldas (vācu valodā: Segewold) muižas 

agrāko īpašnieku kņazu Olgas un Dmitrija Kropotkinu ģimenes vajadzībām no 1878. līdz 1881. 

gadam. Tā celta senās Siguldas viduslaiku pils ārējās priekšpils rietumu malā, kādas senākas 

ēkas vietā, kas attēlota jau ap 1680. gadu zīmētā zviedru plānā. Daļa no šīs vecās ēkas sienām 

ir tikusi izmantota ceļot jauno pili, kas arī saskatāms pils ziemeļu daļā.1  

1737. gadā Krievijas ķeizariene Anna Siguldu dāvināja ģenerālfeldmaršalam, grāfam 

Pēterim Lasī (vācu valodā: Peter Graf von Lacy; krievu valodā: Пётр Петрович Ласси). 

Vēlāk to savā īpašumā ieguvuši grāfi Borhi (vācu valodā: von der Borch; poļu valodā: 

Borchowie).2 1866. gadā Siguldas muižas īpašnieka Aleksandra Antona Staņislava fon der 

Borha-Lubešica meita Olga (dzimusi 1847. gadā, mirusi 1898. gadā) apprecējās ar 

ģenerālleitnantu, Harkovas gubernatoru kņazu Dmitriju Kropotkinu (krievu valodā: Князь 

Дми́трий Никола́евич Кропо́ткин) un Siguldā sākās jauni laiki, kas atnesa tolaik maz 

apdzīvotajai Siguldai vērienīgu uzplaukumu.3  

Kņazu ģimene pastāvīgi dzīvoja Harkovā vai Sanktpēterburgā. Olga Kropotkina ar 

bērniem uz Siguldu pārcēlās pēc tam, kad 1879. gada 9. februārī Harkovā uz ielas stūra nāvīgi 

tika ievainots kņazs D. Kropotkins. Atentātu pret gubernatoru izdarīja organizācijas “Zeme un 

brīvība” dalībnieks Grigorijs Goldenbergs.4 D. Kropotkins ticis apsūdzēts kā atbildīgais par 

vardarbīgu izturēšanos pret studentiem viņu nemieru laikā Harkovas universitātē un tikpat 

vardarbīgu izturēšanos pret politieslodzītajiem Harkovas cietumā.5 

Pēc Olgas Kropotkinas nāves muižu mantoja dēls Nikolajs Kropotkins (dzimis 

1872. gadā, miris 1937. gadā): kņazs, Rūrihu dzimtas pēcnācējs, kambarjunkurs, Kurzemes 

vicegubernators, kopš 1910. gada Augstākā galma galvenais Ceremonijmeistars, kopš 

1912. gada Vidzemes vicegubernators, īstenais valsts padomnieks. 1910. gadā N. Kropotkins 

tika iecelts par Baltijas Automobiļu un Aero kluba priekšsēdētāju. 1917. gada vasarā kņazu 

Kropotkinu ģimene bēga uz Krieviju. 1918. gadā, vācu okupācijas laikā, kad viņi atgriezās 

Siguldā, muiža bija karaspēka izpostīta. 1919. gadā Nikolajs Kropotkins iesaistījās Bermonta – 

Avalova armijā, no kuras drīz vien izstājās, redzot, ka cīņa norit ne tikai pret lieliniekiem, bet 

arī pret Latvijas valsti. Mainoties varām un izveidojoties neatkarīgai Latvijas valstij, 1920. gadā 

kņazs N. Kropotkins emigrēja uz Franciju, bet pēc tam uz Vāciju. N. Kropotkins mira Berlīnē 

un tika apglabāts Tēgeles kapsētā.6 

Pils celta neogotikas stilā (VF1. -VF4. attēls), darbu uzņēmējs bija būvmeistars Jānis 

Meņģelis no Cēsīm, bet darbu vadītājs – vietējais “Jaundreļļu” māju saimnieks Pēteris Kūlis.7 

Pils lielākā daļa celta senās Siguldas ordeņa pils ārējās priekšpils vietā, pils portāls atrodas 

vietā, kur riez pacēlies stipri nocietinātais Siguldas priekšpils tilta tornis. Dārza mūra sēta 

stiepjas pa vietu, kur pirms daudziem gadsimtiem bija bruņinieku pils ārējais valnis. Tagadējā 

parka mūra vārtu vietā kādreiz atradušies ordeņa pils nocietinātie ārējie vārti. Pašas pils vietā 

kādreiz atradusies kāda mūra dzīvojamā ēka, kas vēlāk nojaukta un daļa laukakmeņu izlietoti 

                                                 
1 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība 1940. ISSN 1691-6360. 39. lpp. 
2 Latvijas Valsts Vēstures arhīvs (LVVA), 4594. fonds, 1. apraksts, 357. lieta, 12.-13. lp. 
3 Kņazi Kropotkini un Sigulda/ [sagatavoja Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija]. Sigulda: Siguldas novada 

Dome, 2011. ISBN 9789984492773. 
4 Kņazi Kropotkini un Sigulda/ [sagatavoja Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija]. Sigulda: Siguldas novada 

Dome, 2011. ISBN 9789984492773.  
5 Ziņas par Nikolaju Kropotkinu arhīva dokumentos. No: Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls./ LU Latvijas 

Vēstures institūts. Nr. 2014 1 (90). Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds 2014. ISSN 1025-8906. 179. lpp. – 

180. lpp. 
6 Kņazi Kropotkini un Sigulda/ [sagatavoja Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija]. Sigulda: Siguldas novada 

Dome, 2011. ISBN 9789984492773. 
7 Nonācs, O. Sigulda un tās apkārtne. Rīga: Latvijas preses biedrība 1937. 34. – 36. lpp. 
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jaunās pils celšanai, galvenokārt, pils Z galam.8 Pārējie akmeņi pilij vesti no visas apkārtnes. 

Tiek pieņemts, ka akmeņi ņemti arī no vecās Ordeņa pils drupām, plēsti un apkalti uz vietas. 

Lielie kāpņu akmeņi gādāti no barona Volfa Vibrokas muižas, kas atradās netālu no Mālpils, arī 

pilij svarīgākos kokmateriālus ņēma no Mālpils siliem, jo Siguldas mežos tolaik nebija tik lielu 

piemērotu koku. Darbu gaitā strādāja līdz 30 amatnieku dienā. Tiem deva uzturu un zināmu 

avansu, bet, cik liela būs izpeļņa, to meistars pateica tikai rudenī. Pēc toreizējiem apstākļiem, 

peļņa bija kārtīga – labākais mūrnieks saņēma vienu rubli pa dienu. Pils galvenā korpusa 

celšana izmaksāja 50 000 zelta rubļu.9 

 

 

VF1. attēls. Krimuldas muižas īpašnieki firsti Līveni un kņazi Kropotkini Siguldas Jaunās pils verandā ap 1898. gadu.10 

                                                 
8 LVVA, 4594. fonds, 1. apraksts, 357. lieta, 19. – 20. lp. 
9 Nonācs, O. Sigulda un tās apkārtne. Rīga: Latvijas preses biedrība 1937. 34. – 36. lpp. 
10 Kņazi Kropotkini un Sigulda/ [sagatavoja Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija]. Sigulda: Siguldas novada 

Dome 2011. ISBN 9789984492773. 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

9 

 

VF2. attēls. Siguldas Jaunā pils. Atklātne. 20. gs. sākums.11 

 

VF3. attēls. Siguldas Jaunā pils. Aptuveni 20. gs. sākums.12 

                                                 
11 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Pieminekļu dokumentācijas centrs (VKPAI PDC), 

Inv. Nr.: 15078 3422/3 III, 3/1 lp. 
12 Siguldas muiža [tiešsaiste]. Segewoldiana [skatīts 2016. gada 5. decembrī]. Pieejas veids: 

http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/20/siguldas_muiza.htm 
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VF4. attēls. Siguldas Jaunā pils no senlejas puses. Aptuveni 20. gs. sākums.13 

Pirmā pasaules kara laikā Sigulda atradās piefrontes joslā un pils 1917. gadā tika stipri 

izpostīta – tā palika bez durvīm, logiem, mēbelēm, vairākus tūkstošus sējumu lielā bibliotēka 

bija gājusi bojā.14 Kņaziem Kropotkiniem piederošā bibliotēka tika iznīcināta 1917. gadā, kad 

krievu XII armijas daļas, atkāpjoties, uz laiku apmetās Siguldā. Kareivji grāmatas izmantoja kā 

kurināmo materiālu. Bibliotēka atradās pils torņa trijos stāvos.15 

Jaunā Siguldas pils un senais Siguldas muižas centrs agrārās reformas rezultātā nonāca 

Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības īpašumā. Kņaziem Kropotkiniem no visas 

muižas atstāta tika vien daļa Sofijas pusmuižas Kaķīšos un pansija K. Valdemāra ielā 3, 

Siguldā.16   

Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrību dibināja 1917. gadā Rīgā, līdz 

1931. gadam biedrība apvienoja gandrīz visus ievērojamākos Latvijas rakstniekus un preses 

darbiniekus.17 

1922. gada 15. oktobra Latvijas Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības pilnā sapulcē 

tika ziņots, ka pils, kura piešķirta biedrībai uz mūža nomu, atradās bēdīgā stāvoklī, un tamdēļ 

tika nolemts to nekavējoties remontēt. Konkursā remontu uzņēmās būvuzņēmējs Dimitrs par 

320 000 rubļiem.18 Tika izvesti plaši iekšējās izbūves darbi tautiskā stilā.19 Mākslinieks Jūlijs 

                                                 
13 Siguldas muiža [tiešsaiste]. Segewoldiana [skatīts 2016. gada 5. decembrī]. Pieejas veids: 

http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/20/siguldas_muiza.htm 
14 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

Siguldas Avīze. Nr. 6. 2016. gada jūnijs. ISSN 1691-4066. 22. lpp. 
15 Zuze, Z. Saimniek, atgriezies mājās! Padomju Jaunatne. Nr. 17. 1989. gada 25. janvāris. ISSN 

 2243-5298. 4.lpp. 
16 Kņazi Kropotkini un Sigulda/ [sagatavoja Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija]. Sigulda: Siguldas novada 

Dome, 2011. ISBN 9789984492773. 
17 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

Siguldas Avīze. Nr. 6. 2016. gada jūnijs. ISSN 1691-4066. 22. lpp. 
18 Nonācs, O. Rakstnieku pils pagātnē un tagadnē. No: Latvijas preses biedrības gada grāmata / Galvenais 

redaktors Jūlijs Druva. 1936. Rīga: Latvijas preses biedrība, 1936. 
19 Kronika. Latvju rakstnieku un žurnālistu pils. Jaunības Tekas. Nr. 6. 1923. gada 1. jūnijs. ISSN 

 2255-677X. 477. lpp. 
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Madernieks bija uzņēmies vadīt pils izgreznošanas darbus pēc saviem zīmējumiem. Arī 

mēbeles tika izgatavotas pēc J. Madernieka projekta.20 

1926. gada 14. novembra arodbiedrības ārkārtējā pilnā sapulcē tika ziņots, ka pils 

remontiem jau izdoti 21 178 lati un 62 santīmi. Kopš tā laika katru gadu izdarīti remonti pie 

visām arodbiedrībai piederošām Siguldas muižas apbūves ēkām. Pēdējās lielākās izbūves 

Siguldā tika izdarītas 1932. gadā, nobeidzot valdes ēkas iekšējās iekārtas darbus, kuras pārbūve 

bija iesākta un izdarīta jau iepriekšējā gadā. Abas galvenās ēkas – mūra pils un vecā koka 

dzīvojamā māja – pārbūvējot tika piemērotas pansijas vajadzībām. Pils ēkā ierīkotas tika 

sešpadsmit istabas – divas lielas ēdamzāles, valdes sēžu zāle ar bibliotēku (VF5. - 

VF6. attēls).21 

 

 

VF5. attēls. Siguldas Jaunā pils. Pastkarte. Pasta zīmogs: 1925. gada 29. jūnijs.22 

                                                 
20 Kronika. Latvijas Saule. Nr. 4. 1923. gada 1. maijs. ISSN 1407-379X. 36. lpp. 
21 Nonācs, O. Rakstnieku pils pagātnē un tagadnē. No: Latvijas preses biedrības gada grāmata / Galvenais 

redaktors Jūlijs Druva. 1936. Rīga: Latvijas preses biedrība, 1936. 
22 VKPAI PDC, Inv. Nr.: 15078 3422/3 III, 3/1 lp. 
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VF6. attēls. Rakstnieku pils terase pirms pārbūves darbiem. Aptuveni 1930. gads.23 

1934. gadā Jauno pili un Siguldas muižas agrāko centru pārņēma Latvijas preses 

biedrība. Tā izveidota 1931. gadā, kad no Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības 

atdalījās daļa pārstāvju, kuri nodibināja savu Latvijas preses biedrību. 1934. gadā, kad tā 

pārņēma Jauno pili, biedrībā bija ap 200 biedru. Bez pils tā vēl ieguva muižas centru ar 8 ēkām, 

kuras galvenokārt atradās viduslaiku pils ārējās priekšpils teritorijā, un zemi – kopā 7,03 

hektārus ap tām.24 

Siguldas Jauno pili sāka saukt par Siguldas Preses pili. Tā kā to bija iecerēts pārveidot 

par Latvijas Preses biedrības atpūtas namu un viesnīcu, no 1936. gada 1. augusta līdz 

1937. gada 6. maijam ēkā tika veikti kapitāli pārbūves darbi un tie skāra visas biedrībai 

piederošās celtnes.25 Pārbūves darbi notika, pateicoties biedrības priekšnieka Jūlija Druvas 

ierosmei.26 

Pēc arhitekta Alfreda Birkhāna plāna būvuzņēmējs Hermanis Liepiņš veica kapitālus 

pārbūves darbus – to rezultātā pilnībā tika mainītas būves koka konstrukcijas un radikāli 

pārveidots viss iekšējo telpu plānojums, piemērojot ēku jauniem uzdevumiem un prasībām 

(VR7. - VR8. attēls).27 Tāpat pēc arhitekta A. Birkhāna metiem un detaļrasējumiem izgatavoti 

visi iekārtas priekšmeti un veidojumi, kā: apgaismošanas ķermeņi, mēbeles, paklāji. Centrālo 

apkuri, kanalizāciju un vēdināšanas sistēmu ierīkojis uzņēmējs P. Neimanis.28 

 

                                                 
23 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

[tiešsaiste]. Turaidas muzejs, 2012 [skatīts 2016. gada 21. novembrī]. Pieejas veids: http://www.turaida-

muzejs.lv/2016/09/siguldas-jauna-pils-%E2%80%93-no-knazu-kropotkinu-dzivesvietas-lidz-nacionala-stila-

perlei/#.WDMGjCQ1DZF 
24 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

Siguldas Avīze. Nr. 6. 2016. gada jūnijs. ISSN 1691-4066. 22. lpp. 
25 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3. Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 39. lpp. 
26 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

Siguldas Avīze. Nr. 6. 2016. gada jūnijs. ISSN 1691-4066. 22. lpp. 
27 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3. Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 39. lpp. 
28 Nonācs, O. Sigulda un tās apkārtne. Rīga: Latvijas preses biedrība 1937. 46. lpp. 
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VR7. attēls. Preses biedrības rakstnieku pils pirmā stāva plāns. (Telpu Nr.: 1 – Bibliotēka ar lasītavu; 2- Vestibils; 3 – Dāmu 

tualetes istaba; 4 – Garderobe; 5 – Ēdamzāle; 6 – Svētku zāle; 7 – Skatuvīte; 8 – Kantoris; 9 – Sagatavotava.29 

 

VR8. attēls. Preses biedrības rakstnieku pils otrā stāva plāns.30 

Periodiskā izdevuma “Brīvā zeme” 1937. gada 22. februāra numurā aprakstīti tekošie 

Rakstnieku pils izbūves darbi:” Siguldas pils. Sabiedrības interese tagad ir pie viņas un ik dienas 

laikrakstos lasām, kā viena vai otra iestāde, organizācija, uzņēmums, vai atsevišķs labvēlis 

ziedojis savu artavu Latvijas preses biedrībai rakstnieku pils izbūvei un izdaiļošanai. Tagad jau 

gandrīz jārunā vairs tikai par izdaiļošanu, jo galvenie pārbūves un izbūves darbi pilī un tās 

apkārtējās ēkās ir galā. Ieiesim nu tagad jaunajā rakstnieku pilī. Galvenās durvis vairs neved, 

kā agrāk cauri tornim. Tās ir izcirstas pils mūrī no jauna, līdzās vecajām, un pa viņām ieiedami 

mēs nokļūstam priekštelpā, kurai pretim atradīsies garderobe.(..). Patlaban mūsu skats te 

apstājas un priecājas par ļoti īpatnējo, masīvo un skaisto griestu veidojumu, bet pa labi mums 

atveras plaša telpa. Kas agrāk te bija, grūti pateikt, jo pils sadalījums nu ir pavisam citāds. 

Vairākām sienām pazūdot un neērtajam telpu iekārtojumam izgaistot, te ir radusies pils galvenā 

                                                 
29 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3. Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 40. lpp. 
30 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3. Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 41. lpp. 
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zāle. Plašā eja kreisajā sienā mūs ieved nākošajā – ēdamzālē, kas no galvenās zāles būs nodalīta 

ar sienā iebīdāmām stikla durvīm un noslēgta ar smagu priekškaru, ko jau auž valsts mākslas 

amatniecības skola Rīgā.(..). Ēdamzālē atradīsies kamīns, ko pēc kopīga plāna ar archit. A. 

Birkhānu veido māksl. Vasariņš. Zāles vienā sienā būs māksl. N. Strunkes gleznojums.(..). 

Iziedami atkal priekštelpā, mēs iekļūstam plašā, gaišā istabā, kur nākotnē atradīsies lieli 

grāmatu skapji. Te būs rakstnieku pils bibliotēka ar latviešu un cittautu literatūras vērtīgākajiem 

darbiem. No šejienes divas skaistas kolonnas jau izveido nākotnē priekškariem slēgto eju 

lasītavā, kur viesi varēs pakavēties pie grāmatām, žurnāliem un laikrakstiem. Šo telpu greznos 

māksl. Ozoliņa sienas gleznojums.(..). Ozola trepes tornī vedīs pils otrā stāvā, kur atradīsies 

viesu istabas. Jau ierīkotas stikla durvis vestibilā, kurām pretī gaiša telpa – nākošā viesu atpūtas 

istaba (mākslinieka Sūniņa sienas gleznojums) un no tās izeja uz pils augšējās terases(..). 

Pavisam no jauna pilij radies plašs pagrabs. Kad strādnieki stājušies pie tā ierīkošanas, 

tumšajām piebrukušajā telpā atrasti milzīgi akmeņi, saviesti te diezin kādos laikos. Saspridzināt 

tos nevarēja,.. tāpēc uz katra akmens kurta uguns tik ilgi, kamēr tas sakarsis un tad to varēs 

pārplēst. Sienās izkalti logi, visa telpa izmūrēta un tā jaunajā plašajā pagrabā vispirms ierīkoti 

centrālapkures katli (..). Bet pavisam savāda aina ir pils bēniņos – lielas skārda trubas tur lokās 

visām pusēm ar daudziem “ šīberiem” un skrūvēm. Tā ir – kā kanalizācijas un centrālapkures 

uzstādītājs.. Neimanis atzīstas – vai pati komplicētākā ierīce visā pilī – vēdināšanas ietaise, kas 

ikvienā istabā gādās par svaiga gaisa iepludināšanu un sastāvējuša gaisa izvadīšanu. Tādu 

motoru pavisam būs 6. (..). Pils būs iekārtota tā, lai viņas viesi patiesi baudītu mieru un ērtu 

atpūtu. Viss būs saskaņots un izturēts pēc stila. Par to lielākā atzinība archit. A. Birkhānam, kurš 

pats izstrādājis visus zīmējumus griestu veidojumiem, kolonnām, gaismas ierīcēm, mēbelēm un 

paklājiem. Divas lielākās Rīgas galdniecības jau pagatavo jaunu mēbeļu iekārtu visai pilij. 

Elektrības uzņēmumi gatavo speciālus kroņlukturus, darbnīcas auž priekškarus un paklājus, un 

nupat nodoti firmām arī trauku un citu saimniecības piederumu pasūtījumi. (..).”31 

Pie pils pārbūves, iekārtas un izdaiļošanas piedalījušies arī: mākslinieks Elerts Treilons 

(veidojumi un krāsojumi), mākslinieks Arvīds Dzērvītis (priekškari), māksliniece Kristīne 

Pāvuliņa (paklāji), akadēmijas audzēknis J. Legzdiņš (veidojumi), E. Kivicka (audumi), Milda 

Lapsa (zīmējumi uz ādas), akadēmijas audzēkņi J. Zibens un A. Naika (lampu kalumi), R. 

Kemnics (lampu kalumi), amata meistars O. Dambekalns (ģipsa veidojumi), E. Miškinska 

mēbeļu fabrika (mēbeles), Jāņa Prīkuļa mēbeļu rūpniecība (mēbeles), Sieviešu Nacionālā līga 

(mēbeļu drānu audumi un paklāji), P. Bērziņa elektrotehniskais uzņēmums (elektriskā 

instalācija), firma “Perls un Marienfelds” (apgaismošanas ķermeņi), amata meistars E. Dzenis 

ar palīgu J. Irbi (krāsošanas darbi), arhitektūras students E. Ādamsons (arhitekta palīgs), E. 

Tenisons (pulieris).32 

Arhitekts A. Birkhāns (dzimis 1897. gada 2. septembrī Igatē, tagad Limbažu rajonā 

tirgotāja ģimenē – miris 1974 gada 26. novembrī Otavā, Kanādā) beidzis Cēsu pilsētas skolu 

un L. Ausēja reālskolu. Piedalījies Latvijas Brīvības cīņās. Bijis skolotājs Cēsu ģimnāzijā. 

1930. gadā beidzis Latvijas universitātes Arhitektūras fakultāti. Tēlnieka Kārļa Jansona 

aicināts, piedalījies J. Čakstes kapa pieminekļa būvē. No 1933. gada līdz 1936. gadam strādājis 

kā asistents Latvijas universitātes Arhitektūras fakultātē. No 1934. gada līdz 1940. gadam 

strādājis par skolotāju Rīgas valsts tehnikumā un bijis Rīgas pilsētas būvju direkcijas 

priekšnieks. Vācu okupācijas laikā bijis Cēsu apriņķa arhitekts. 1944. gadā nokļuva Vācijā, bijis 

latviešu tehniskās skolas direktors Eslingenē. 1948. gadā izceļoja uz Kanādu, kur līdz 1968. 

gadam strādājis par arhitektu.33 

Būvuzņēmējs H. Liepiņš (dzimis 1872. gadā, miris 1942. gadā) beidzis Rīgas Vācu 

amatniecības skolu. Viņa vadībā uzbūvēts Armijas ekonomiskais veikals, Kara muzejs Rīgā, 

                                                 
31 Kā top jaunā rakstnieku pils Siguldā. Brīvā Zeme. Nr. 42. 1937. gada 22. februāris. ISSN 

 2255-8195. 3. lpp. 
32 Nonācs, O. Sigulda un tās apkārtne. Rīga: Latvijas preses biedrība 1937.  46. lpp. 
33 Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1. sējums. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. ISBN 5899600586. 

66. lpp. 
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Ķemeru viesnīca un citas nozīmīgas ēkas. Bijis Latvijas Amatniecības kameras viceprezidents 

un Amatu padomes priekšsēdētājs. H. Liepiņš 1935. gadā apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu 

un 1938. gadā ar III šķiras Atzinības krustu. 1941. gadā deportēts uz Krievijas PFS republiku.34 

Pārbūvju rezultātā pils pirmajā stāvā tika izbūvēta svētku zāle ar mazu skatuvīti, 

ēdamzāle, bibliotēka ar lasītavu, kantora telpa, sagatavotava un vestibils ar garderobes un 

tualetes telpām. Kāpnes uz otro stāvu, kas aizņēma pārāk daudz vietas, ietilpināja kā vītņu 

kāpnes ēkas astoņstūra tornī (VF13. attēls). Tornī atradās mākslas kalēja Steinerta kalta lustra, 

kas sniedzās cauri trīs torņa stāviem, apgaismodama torni no augšas līdz apakšai. 35Agrākā 

kāpņu telpā tika ierīkots vestibils.  

Svētku zāle tika veidota 6,50 x 13,00 m liela ar mazu paaugstinātu skatuvīti - podiju. 

Sienas apdare – rakstā tika likts oša koka panelis starp tumša ozola koka pilastriem. Oša panelis 

vieglā blāvi iedzeltenā tonī, lai pēc iespējas vairāk izceltu koka dabīgo rakstu. Skatuvītes abās 

pusēs starppilastra laukumus ieņēma intarsijas kokā – vienā pusē latviešu tautu meita – 

Dainotāja, otrā pusē – Koklētājs. Pretējā sienā - pie ieejas durvīm intarsijas kokā ar alegoriskiem 

zīmējumiem – Pegass un Rakstnieks. Zīmējumi intarsijām mākslinieka Niklāva Strunkes 

veidoti (VF14. - VF15. attēls).36 Intarsijas darinājusi Miškina darbnīca. Pie Preses biedrības 

prezidija galda, kas bija novietots uz skatuves paaugstinājuma, bija īpatnēji ādas krēsli, kas bija 

Lapsas kundzes veidoti ar biedrības nozīmi uz atzveltnēm. Svečturus un standartu, kas rotāja 

prezidija galdu, varā kalis mākslas amatnieks Naika. 37 

Ēdamzāle veidota ozolkoka panelī, rakstā. Griesti veidoti vienkāršās plāksnēs, 

piemērojoties telpas garenajai formai, ar apslēptu griestu apgaismojumu. Zāles vienā galā tika 

novietots kamīns, mākslinieka Vilhelma Vasariņa veidojumā. Otrā galā sienu aizņem 

mākslinieka N. Strunkes dekoratīvais panno eļļā “Azaids” (VF16. attēls). No ēdamzāles durvis 

veda uz plašu terasi, ar skatu uz Gaujas leju.38 

Aiz skatuves, pils ziemeļu pusē tika ierīkota valdes istaba un telefona centrāle. 

Ēkas dienvidu pusē tika izvietota bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas griesti ieturēti viegli 

reljefā latviskā rakstā. Tādā pašā rakstā, tikai citā veidojumā, ieturēti lasītavas griesti. Lasītavu 

no bibliotēkas atdalīja aila ar divām kolonnām un smagiem priekškariem. Lasītavā uz vienas 

no sienām bija jaunā mākslinieka Pētera Ozoliņa gleznojums uz audekla – septiņas mūzas 

(VF17. - VF18. attēls).39 Bibliotēkas  un ēdamzāles lustras veidojis mākslas kalējs Kemnics.40 

Pa ozolkoka kāpnēm astoņstūra tornī no apakšstāva varēja nokļūt otrajā stāvā – vispirms 

plašā priekštelpā, kas veidota ar kolonnu un pilastru kārtojumu. Griesti sadalīti sešās kasetēs ar 

apslēptu apgaismojumu (VF19. attēls). No priekštelpas plašas stikla durvis veda uz atpūtas 

telpu. Tās griesti arī ieturēti vieglā reljefā rakstā; abas sānu sienas sedza mākslinieka Kārļa 

Sūniņa gleznojumi ar nacionāliem motīviem (VF20. attēls). No atpūtas telpas durvis veda uz 

augšējo balkonu. 41  Atpūtas telpas lustru varā kalis mākslinieks Zibens. Visu grīdu klāja liels 

persiešu tepiķis.42 Visā otrajā stāvā atradās 12 numuri, no kuriem divi numuri bija ar divām 

istabām, priekštelpu un visām labierīcībām (VF21. - VF25. attēls).43 Greznākais numurs bija 

ierīkots ēkas dienvidu galā, kur vispirms neliela mājīga priekštelpa ar skaistām mēbelēm, bet 

                                                 
34 Latvijas enciklopēdija: [5 sējumos ar rādītāju/ projekta vadītāja Irina Tastevena; galvenais redaktors 

Heinrihs Jubels]. 3. sējums. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005. ISBN 9984948234. 164. lpp. 
35 Pils pie Gaujas. Brīvā Zeme. Nr. 100; 1937.gada 5. maijs. ISSN 2255-8195. 3. lpp. 
36 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 40. lpp. 
37 Pils pie Gaujas. Brīvā Zeme. Nr. 100; 1937.gada 5. maijs. ISSN 2255-8195. 3. lpp. 
38 Nonācs, O. Sigulda un tās apkārtne. Rīga: Latvijas preses biedrība 1937. 40. lpp. 
39 Nonācs, O. Sigulda un tās apkārtne. Rīga: Latvijas preses biedrība 1937. 42. lpp. 
40 Pils pie Gaujas. Brīvā Zeme. Nr. 100; 1937.gada 5. maijs. ISSN 2255-8195. 3. lpp. 
41 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 54. lpp. 
42 Pils pie Gaujas. Brīvā Zeme. Nr. 100; 1937.gada 5. maijs. ISSN 2255-8195. 3. lpp. 
43 Nonācs, O. Sigulda un tās apkārtne. Rīga: Latvijas preses biedrība 1937. 42. - 44. lpp. 
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aiz biezām portjērām uz vienu pusi bija guļamistaba, un uz otru pusi kabinets ar latviska stila 

mēbelēm uz liela persiešu tepiķa.44 

Pils pirmā stāva ziemeļu pusē atradās virtuve (sagatavotava). No tās divi lifti veda uz 

otru virtuvi ēkas pagrabstāvā, kura darbojās lielāko sarīkojumu gadījumos. Virtuvei pagrabstāvā 

bija plašas blakus telpas – trauku mazgātava, trauku noliktava, produktu sagatavotava un 

noliktava, kā arī maizes ceptuve. Bija arī moderni ierīkota veļas mazgātava, žāvētava un 

gludinātava. Tāpat pagrabstāvā atradās centrālā apkures telpa ar kurināmā materiāla noliktavu 

un maza mehāniskā darbnīca. Centrālā apkure ar silto ūdeni apgādāja ne tikai galveno pils ēku, 

bet arī blakus ēkas. Visai pils saimniecībai ūdeni apgādāja ar motora dzinējspēku agrākās trieces 

vietā.45 

Pilī visās istabās bija ozola parketa grīdas. Katrai telpai bija pieskaņoti citādi rotājumi 

grieztiem un sienām, arī citādas mēbeles un īpatnēji piederumi, ko visu pēc pārbūves projekta 

autora arhitekta A. Birkhāna metiem un viņa vadībā veidojuši dažādu nozaru mākslas 

amatnieki. Visur mīkstās mēbeles, apvilktas ar tautisku rakstu audumiem, kas austi sieviešu 

nacionālās līgas un Kivicka jaunkundzes austuvēs. Apakšstāva logiem visus priekškarus 

darinājusi Rīgas valsts mākslas amatniecības skola A. Dzērvīša vadībā.46 

Ievērojamas izmaiņas skāra arī pils fasādes. Pirmkārt, stipri tika pārveidots pils 

astoņstūra tornis ar 4,5 m augustu jaunu virsbūvi – skatu torni, kas tika pieskaņots ēkas un torņa 

arhitektūrai (VF10. attēls, VF12. attēls). Pils dienvidu un rietumu pusē pārveidota un 

paplašināta terase. Terase veidota no zemes uzpildījuma, kas radies sakarā ar pagraba izrakšanu. 

Virs vienas terases daļas uzbūvēts balkons, kas pieslēdzas pie otrā stāva atpūtas telpas un balstās 

uz kolonnām (VF9. attēls).47 

 

 

VF9. attēls. Sigulda. Rakstnieku un žurnālistu pils terase. Pastkarte. K. Vībura foto, 1937. gads.48 

                                                 
44 Pils pie Gaujas. Brīvā Zeme. Nr. 100; 1937.gada 5. maijs. ISSN 2255-8195. 3. lpp. 
45 Nonācs, O. Sigulda un tās apkārtne. Rīga: Latvijas preses biedrība 1937. 42. - 44. lpp. 
46 Pils pie Gaujas. Brīvā Zeme. Nr. 100; 1937.gada 5. maijs. ISSN 2255-8195. 3. lpp. 
47 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 54. lpp. 
48 VKPAI PDC, Inv. Nr. 23.327 6090 – 1 III, 4. lp. 
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Par pārbūvētās Rakstnieku pils atklāšanu daudz tika rakstīts periodikā. Izdevumā 

“Tēvijas sargs” 1937. gadā 13. maija numurā ziņots par Rakstnieku pils Siguldā iesvētīšanu un 

atklāšanu: “Ceturtdien, 6. maijā notika rakstnieku pils iesvētīšana pēc plaši izvērstiem pils 

pārbūves darbiem, kas Rakstnieku pili Siguldā padarījuši par vienu no daiļākajā ēkām Latvijā, 

sevišķi attiecībā uz pils iekšējo izbūvi, viņas iekšējo izdaiļojumu.  

Pēc iesvētīšanas ceremonijas, ka notika Latvijas preses biedrības biedru vidū, 

piedaloties mācītājiem Dr. A. Freijam un J. Lūsim no Rīgas un Siguldas mācītājam 

Bredermanim, 8. maijā notika rakstnieku pils atklāšana, piedaloties valsts prezidentam Dr. 

K. Ulmanim, valdības locekļiem, diplomātiskam korpusam un tām personām un iestāžu 

pārstāvjiem, kas devuši savus ziedojumus pils pārbūvei.(..). Pils pārbūve izmaksājusi Ls 

321.440,- no kuriem Ls 126.000,- ienākuši sabiedrības ziedojumos, bet pašai biedrībai bijuši 

darba sākumā Ls 40.000,-.(..).”49 

Izdevumā “Sējējs” aprakstītas pils 

iekštelpas pēc pārbūves darbiem: “Ieejot 

atjaunotajā pilī, redzam, ka no 

kādreizējās vecās Siguldas pils vairs ir 

palikušas tikai četras ārējās sienas. 

Agrāko šauro un neērto pils apakšstāva 

daudzo istabu vietā tagad ir četras plašas, 

gaišas un skaistas telpas. Lielākā no tām 

– reprezentācijas zāle – ar īpatnējiem 

griestu rotājumiem, krāšņām sienām, 

greznām kolonnām un skatuves 

paaugstinājumu. Līdzās tai atrodas 

ēdamzāle, ar kamīnu un māksliniecisku 

sienas gleznojumu. Trešajā – bibliotēkas 

istabā – atradīsies bagātīga bibliotēka ar 

labākajām latviešu un ārzemju grāmatām 

un līdzās tai lasītava, kuru atkal grezno 

kolonnas un mākslinieka darināts sienas 

gleznojums. Ozola trepes tornī ved pils 

otrā stāvā, kur vispirms ir kolonām un 

masīviem griestu veidojumiem rotāts 

vestibils, un tam pretī viesu atpūtas istaba 

un izeju pils augšējā terasē un plašu skatu 

pār krāšņo Gaujas leju. Koridoram abās 

pusēs ērtas viesu istabas ar visām 

modernajām labierīcībām. No jauna 

uzcelta pils apakšējā un augšējā terase un 

skatu tornis, kā pagarinājums vecajam 

pils tornim, no kura tagad atveras tāls 

skats pār Siguldu, pār Gaujas leju un 

Krimuldas krastu un arī uz jauno Gaujas 

tiltu.(..).”50 

                                                 
49 Rakstnieku pils Siguldā atklāta. Tēvijas Sargs. Nr. 20. (13.05.1937.); ISSN 2243-5697. 9.lpp. 
50 Klāns, I. Atjaunotā rakstnieku pils. Sējējs. Nr. 5. 01.05.1937. ISSN 1691-9750. 536. lpp. 
51 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Neg. Nr. 56401 

 

 

VF10. attēls. Siguldas jaunās pils tornis. 1938. gads. Fotogrāfs 

nezināms.51 



  

 

VF11. attēls. Skats uz Jauno pili pēc pārbūves darbiem.. Ap 1940. gadu.52 

 

VF12. attēls. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Foto: E. Šneiderats. Aptuveni 1940. gads.53 

                                                 
52 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

[tiešsaiste]. Turaidas muzejs, 2012 [skatīts 2016. gada 21. novembrī]. Pieejas veids: http://www.turaida-

muzejs.lv/2016/09/siguldas-jauna-pils-%E2%80%93-no-knazu-kropotkinu-dzivesvietas-lidz-nacionala-stila-

perlei/#.WEUuk1w1DZF 
53 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 39. lpp. 
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VF13. attēls. Kāpnes pils tornī. Foto: R. Rubenis. 

Aptuveni 1940. gads.54  

 

VF14. attēls. Zāle. Skats pret skatuvi. Foto: R. Rubenis. 

Aptuveni 1940. gads.55 

 

VF15. attēls. Zāle. Skats pret ieeju. Foto: R. Rubenis. 

Aptuveni 1940. gads.56 

                                                 
54 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 41. lpp. 
55 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 42. lpp. 
56 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 43. lpp. 
57 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 45. lpp. 

 

VF16. attēls. Ēdamzāle. Foto: R. Rubenis. Aptuveni 1940. 

gads.57 
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VF17. attēls. Skats bibliotēkā pret lasītavu. Foto: R. 

Rubenis. Aptuveni 1940. gads.58 

 

VF18. attēls. Lasītava. Foto: R. Rubenis. Aptuveni 1940. 

gads.59 

                                                 
58 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 46. lpp. 
59 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 47. lpp. 
60 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 49. lpp. 
61 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 48. lpp. 

 

VF19. attēls. Otrā stāva gaitenis. Foto: R. Rubenis. 

Aptuveni 1940. gads.60 

 

VF20. attēls. Atpūtas istaba. Foto: R. Rubenis. Aptuveni 

1940. gads.61 
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VF21. attēls. Apartamenta priekštelpa. Foto: R. Rubenis. 

Aptuveni 1940. gads.62 

 

VF22. attēls. Dzīvojamā istaba apartamentā. Foto: R. 

Rubenis. Aptuveni 1940. gads.63 

 

VF23. attēls. Guļamistaba apartamentā. Foto: R. Rubenis. Aptuveni 1940. gads.64 

                                                 
62 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 50. lpp. 
63 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 51. lpp. 
64 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 51. lpp. 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

22 

 

VF24. attēls. Divu gultu numura istaba. Foto: R. Rubenis. Aptuveni 1940. gads.65 

 

VF25. attēls. Vienas gultas numura istaba. Foto: R. Rubenis. Aptuveni 1940. gads.66 

                                                 
65 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 52. lpp. 
66 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 53. lpp. 
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Preses biedrība nevarēja savu pili izmantot ilgstoši – nāca pārmaiņas, un jau 1940. gadā 

pils tika nacionalizēta.67 Otrā pasaules kara sākumā 1941. gadā tajā izvietojās vācu armijas 

komandantūra, 1944. gadā – vācu armijas ziemeļu grupējuma NORD štābs, kuram 1994. gada 

oktobra sākumā ar lielu steigu bija jābēg no Siguldas.68 

1989. gada 25. janvārī izdotajā periodikas izdevumā “Padomju jaunatne” par 

Rakstnieku pils bibliotēkas likteni rakstīts: “Otrā pasaules kara laikā Rakstnieku pils bibliotēkas 

izcilākās grāmatas vairākās kastēs tika glabātas mājās Lakstīgalas ielā 3, pagrabā. 1944. gada 

oktobra beigās tās tika nodotas jaunajai varai. No kastēm grāmatas tika sabērtas kravas mašīnā 

un, (..) aizceļoja uz papīrdzirnavām kā buržuāziskās ideoloģijas paudējas.”69 

Pēc kara pilī PSRS Ministru Padomes lietu pārvalde ierīkoja atpūtas namu augsta ranga 

amatpersonām.70 1953. gadā atpūtas nams likvidējās kopā ar bibliotēkas melnozola skapjiem, 

mākslinieciski darinātajām mēbelēm, lustru piekariņiem un citiem sīkumiem.71 

1953. gadā tajā Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija ierīkoja republikāniskās 

arodbiedrību padomes sanatoriju “Sigulda”, kā sirds un asinsvadu slimību un funkcionālās 

nervu sistēmas saslimšanas ārstniecības iestāde. 1980. gadā sanatorija pārprofilējās uz 

nespecifiskas plaušu saslimšanas ārstniecību. Pils ēkā, patiecoties sanatorijas galvenajam ārsta 

Ojāram Zariņam, tika uzturēta zināma sakoptība un saglabātas vēl daudzas latviešu mākslas un 

kultūras vērtības.72  

1984. gada 28. jūnijā Siguldas novadpētniecības muzeja pieminekļu aizsardzības 

sektora vadītāja I. Bogdanova, piedaloties Siguldas pilsētas arhitektam Jānim Rozentālam un 

Sanatorijas “Sigulda” galvenajam ārstam Ojāram Zariņam, veica vietējas nozīmes arhitektūras 

pieminekļa Siguldas muižas apbūves kompleksa ar mūra žogu stāvokļa pārbaudi. Apsekojuma 

laikā tika konstatēts, ka sanatorijas ēkai atjaunots torņa augšējās daļas ķieģeļu mūrējums, 

uzklāts jauns skārda jumts. Balkons un terase bija bojāti. Bija jānocērt pie balkona un terases 

tuvumā augošie koki.73 

1990. gada 26. novembrī Latvijas Republikas Rīgas rajona Siguldas pilsētas Tautas 

deputātu padomes izpildkomiteja vēstulē Latvijas republikas Kultūras ministrijai, Latvijas 

rakstnieku savienībai, Latvijas žurnālistu savienībai, Latvijas radošo savienību padomei, 

Latvijas Kultūras fondam un Rīgas rajona Tautas deputātu padomei ziņoja, ka Siguldas pilsēta 

bija sākusi risināt jautājumu par sanatorijas “Sigulda” pārņemšanu vietējā pārvaldījumā. 

Sanatorija uz to brīdi bija Kūrortu pārvaldes uzņēmums, kas apkalpoja pacientus no visas 

Padomju savienības. Siguldas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteju satrauca 

iespējamā vissavienības līdzekļu ieguldīšana objekta rekonstrukcijā, kā arī uzskatīja, ka 

situācijā, kurā sanatorijas darbība vērsta vissavienības virzienā, zūd siguldiešu un arī visas 

Latvijas iedzīvotāju iespēja izmantot arhitektūras pieminekli savās interesēs. Tādēļ tika lūgts 

konkrētām iestādēm izteikt savu viedokli par sanatorijas pārņemšanu vietējā pārvaldē.74 

1990. gada 26. novembrī Kultūras ministrija bija izskatījusi priekšlikumu par 

arhitektūras pieminekļa Siguldas muižas apbūves kompleksa (sanatorijas “Sigulda”) 

pārņemšanu vietējās pašpārvaldes pārziņā un vēstulē Rīgas rajona Siguldas pilsētas Tautas 

deputātu padomes izpildkomitejai atbalstīja to. Tāpat Kultūras ministrija uzskatīja, ka būtu 

                                                 
67 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

Siguldas Avīze. Nr. 6. 2016. gada jūnijs. ISSN 1691-4066. 23. lpp. 
68 Zuze, Z. Saimniek, atgriezies mājās! Padomju Jaunatne. Nr. 17. 1989. gada 25. janvāris. ISSN 

 2243-5298. 4.lpp. 
69 Zuze, Z. Saimniek, atgriezies mājās! Padomju Jaunatne. Nr. 17. 1989. gada 25. janvāris. ISSN 

 2243-5298. 4.lpp. 
70 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

Siguldas Avīze. Nr. 6. 2016. gada jūnijs. ISSN 1691-4066. 23. lpp. 
71 Zuze, Z. Saimniek, atgriezies mājās! Padomju Jaunatne. Nr. 17. 1989. gada 25. janvāris. ISSN 

 2243-5298. 4.lpp. 
72 Zuze, Z. Saimniek, atgriezies mājās! Padomju Jaunatne. Nr. 17. 1989. gada 25. janvāris. ISSN 

 2243-5298. 4.lpp. 
73 VKPAI PDC, Inv. Nr. 8953 
74 VKPAI PDC, Inv. Nr.: 47486-4 III, 40. lp. 
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jāpanāk, lai Siguldas muižas apbūves komplekss un Siguldas pilsdrupas būtu viena īpašnieka 

pārziņā. Gan Siguldas pilsdrupām, gan Siguldas muižas apbūves kompleksam bija 

nepieciešams veikt restaurācijas darbus.75 

No 1993. gada Jaunajā pilī atradās Siguldas pilsētas domes (vēlāk Siguldas novada 

domes) administrācija.76 

1995. gada februārī Siguldas Pilsētas dome informēja VKPAI, ka Siguldas jaunās pils 

vairākās telpās – foajē, bibliotēkā – lasītavā un tornī veikts kosmētiskais remonts. Bibliotēkas – 

lasītavas telpās bija paredzēts izvietot Siguldas Dzimtsarakstu nodaļu, bet kamīna telpā tiekot 

veidots pašvaldības restorāns. Sakarā ar to Siguldas Pilsētas doma lūdza VKPAI darbiniekus 

piedalīties pils esošo interjeru pilnveidošanas priekšlikumu darba apspriedē, kas bija paredzēta 

1995. gada 16. februārī Siguldas domē.77 

1995. gada 16. februāri VKPAI darbinieki uz vietas iepazinās ar Jaunās pils vairākās 

telpās veikto kosmētisko remontu un piedalījās apspriedē par lasītavas un ēdamzāles interjeru 

izmantošanu un saglabāšanu. Ņemot vērā, ka netika mainīts ēdamzāles interjera sākotnējais 

veidols, Inspekcijai nebija iebildumu pret priekšlikumu izmantot ēdamzāli, kā “Pilsmuižas 

restorāna” viesu zāli ar pagaidu risinājumu - izvietot zālē viegli izjaucamas koka 

konstrukcijas.78 

1997. gadā un 1998. gadā veikta Siguldas Jaunās pils vestibila vāzes, otrā stāva gaiteņa 

konsoļu un demontētā akvārija “Putto” figūras, četru delfīnu figūru – balstu restaurācija. 

Restaurācijas darbus vadīja keramikas restauratore, vecmeistare Maija Baņķiere.79 

1998. gada 29. oktobrī ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 128A, 

Siguldas Jaunā pils iekļauta aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis Nr. 8333 ar nosaukumu “Jaunā pils”. 

2001. gada maijā VKPAI saskaņoja Siguldas jaunās pils torņa augšējās daļas 

rekonstrukcijas projektu. Tā paša gada 10. augustā Siguldas pilsētas dome saņēma VKPAI 

atļauju Siguldas Jaunās pils torņa augšējās daļas rekonstrukcijai pēc SIA “Legzdiņš un Partneri” 

izstrādātā projekta. Galvenie veicamie darbi bija pils torņa skatu laukumu segumu remonts un 

torņa fasādes apmešana un krāsošana, sestā stāva alumīnija profila stiklotā torņa un karoga 

masta montāža.80 Izstrādātais projekts tika realizēts (VF26. attēls). 

2004. gada 16. aprīlī VKPAI izsniedza atļauju Siguldas Jaunās pils otrā stāva foajē 

parketa restaurācijai, veicot bojātā parketa dēlīšu nomaiņu, trūkstošo grīdas elementu 

atjaunošanu pēc esošiem analogiem, attīrīšanu, špaktelēšanu, tonēšanu, lakošanu un vaskošanu. 

Darbu galvenais uzņēmējs bija restaurācijas firma “Intarsija” un “Kurši – 3”.81 

 

                                                 
75 VKPAI PDC, Inv. Nr.: 47486-4 III, 40. lp. 
76 Jemeļjanovs, E. Siguldas Jaunā pils – no kņazu Kropotkinu dzīvesvietas līdz nacionālā stila pērlei. 

Siguldas Avīze. Nr. 6. 2016. gada jūnijs. ISSN 1691-4066. 23. lpp. 
77 VKPAI PDC, Siguldas pilsētas domes vēstule 16.02.1995. Nr. 210. 
78 VKPAI PDC, VKPAI vēstule 03.03.1995. Nr. 7 uz 210.16.02.95. Par Siguldas Jaunās pils interjeru 

izmantošanu. 
79 VKPAI PDC, Inv. Nr.: 51139-4 IV, 49. lp. – 49.3. lp. 
80 VKPAI PDC, Inv. Nr.: 57061-2 III, 53. lp.; Inv. Nr. 57435-6 III, 54. lp. 
81 VKPAI PDC, Inv. Nr.: 70788-6 III, 58. lp. 
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VF26. attēls. Siguldas Jaunā pils un muižas komplekss. Aptuveni pēc 2001. gada.82 

2007. gada 23. septembrī VKPAI izsniedza atļauju Siguldas Jaunās pils lasītavā esošā 

valsts nozīmes pieminekļa Nr. 4228  - P. Ozoliņa panno “Atpūta” (“Septiņas mūzas”) tehniskās 

un mākslinieciskās restaurācijas darbu veikšanai. Darbu galvenais vadītājs bija restaurators – 

vecmeistars Jānis Bokmanis.83 

2008. gada 12. decembrī VKPAI Rīgas rajona galvenā valsts inspektore Gunta 

Bogdanova, apsekojot Siguldas Jauno pili, konstatēja,”.. ka pils torņa augšējā daļa no terases 

līdz mazajam tornītim apsegta ar necaurlaidīgu plēvi, jo tecēja ūdens, sūcās pat līdz 1. stāvam. 

Pils torņi apsekoja specialisti. Iemesls ūdens tecēšanai nav noskaidrots, iespējami bojājumi 

hidroizolācijā torņa horizontālajās virsmās, ūdens novadsistēmā.” 84 

2009. gada 4. martā VKPAI saskaņots projekts “Pils torņa, balkona, terases 

rekonstrukcijas un ieejas mezgla tehniskais projekts” (saskaņojuma Nr. 225), kurā bija 

paredzēta torņa rekonstrukcija (ceturtā un piektā stāva pārsegumu stiprināšanas ar tērauda siju 

rāmjiem, sestā stāva metāla konstrukcijas tornīša aizstāšana ar vieglbetona konstrukcijas tornīti 

vēsturiskā izskatā, apkures un stikla pakešu sienu ierīkošana ceturtā stāvā kondensāta rašanās 

novēršanai, piektā un sestā stāva terases grīdu segumu uzslāņojumu demontāža un jaunas 

hidroizolācijas ierīkošana), pils ZA daļas pirmā stāva līmeņa terases rekonstrukcija (grīdas 

nesošo konstrukciju aizstāšana ar jaunu dzelzsbetona konstrukciju, jauna, vēsturiskajam 

maksimāli līdzīga flīzējuma ieklāšana, maksimāli saglabājot vēsturiskās flīzes, kas ieklājamas 

sākot no terases rietumu malas, terases margu demontāža, attīrīšana, bojāto elementu labošana 

vai kopiju izgatavošana), otrā stāva balkona rekonstrukcija (balkona grīdas virsmas attīrīšana 

līdz konstrukcijai, jaunas hidroizolācijas ieklāšanas, flīzēšana, margu labošana, kolonnu 

atsāļošana, balkona apakšējās virsmas labošana) un galvenās ieejas mezgla izbūve (metāla 

                                                 
82 Birkhāns, A. Latvijas Preses biedrības rakstnieku pils Siguldā. Latvijas Architektūra: mēnešraksts. Nr. 

2/3.  Rīga: Latvijas Architektu biedrība, 1940. ISSN 1691-6360. 53. lpp. 
83 Siguldas Jaunā pils un muižas komplekss. [tiešsaiste]. Latvia Travel. Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra (LIAA) [skatīts 2017. gada 12. janvārī]. Pieejas veids: http://www.latvia.travel/lv/apskates-

vieta/siguldas-jauna-pils-un-muizas-komplekss 
84 VKPAI PDC, VKPAI Apsekošanas akts Nr. 15.26-04/R-689 par kultūras pieminekļu aizsardzības 

stāvokli 2008. gada 12. decembrī, Siguldā. 
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konstrukcijas nojumes izbūve ar ažūru dekoru un stikla segumu, margu labošana, flīzējuma 

ieklāšana). Darbu atļauja izsniegta 2012. gada 1. augustā.85 Projekts tika realizēts. 

2012. gada 18. oktobrī VKPAI saskaņots projekts Siguldas Jaunās pils terases 

rekonstrukcijai (saskaņojuma Nr. 1469), kurā paredzēta atbalsta sienu nostiprināšana no 

iekšējās puses, pirms nostiprināšanas darbiem saudzīgi demontējot vieglbetona margas, un 

konstruktīvo noturību pilnīgi zaudējušo atbalsta sienas daļas aizstājot ar dzelzsbetona sienu, kas 

apmūrēta ar vēsturisko apšuvumu, kā arī neatgriezeniski sabojātās terases margu daļas aizstājot 

ar kopijām. Darbu atļauja izsniegta 2013. gada 18. jūnijā.86 Projekts tika realizēts. 

 

  

                                                 
85 VKPAI PDC, VKPAI Apsekošanas akts Nr. 14.1-06/15 2014. gada 7. janvārī 
86 VKPAI PDC, Inv. Nr.: 107812-3 III; VKPAI apsekošanas akts Nr. 14.1-06/745 2013. gada 16. 

decembrī. 
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PILS STILISTIKA, FASĀŽU ARHITEKTŪRA UN DETAĻAS 

 

Siguldas Jaunā pils būvēta laika posmā no 1878. līdz 1881. gadam, kas ir eklektisma 

uzplaukuma periods – laiks, kad arhitektūrā brīvi tika interpretēti iepriekšējo arhitektūras un 

mākslas vēstures periodu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi un arhitektoniskās detaļas. 

Siguldas Jaunā pils ir neogotikas piemineklis. Pili raksturo smagnēja būvmasas kompozīcija ar 

asimetriski novietotu astoņu stūru torni, ritmiski kārtotas logu ailas un vienmērīgs dekoratīvo 

elementu piesātinājums. 

 

Laikā starp 1936. un 1937. gadu pils tika būtiski pārbūvēta. Pārbūves darbi skāra terases, 

balkonu, dažas fasāžu detaļas, bet būtiskākās izmaiņas pārbūvju rezultātā radās pils plānojumā, 

interjerā un torņa siluetā. Padomju gados un pēc neatkarības atgūšanas veiktās pārbūves un 

remontdarbi ir saskatāmi gan fasādēs, gan telpu interjeros. 

Tā kā pils fasādē veiktās pārbūves un arhitektonisko detaļu uzslāņojumi ir viegli 

pamanāmi un nodalāmi no sākotnējās pils fasāžu arhitektūras, tad raksturojot fasādes par 

oriģinālo fasāžu arhitektūru autori uzskata sākotnējo 1881. gadā radīto pils fasāžu arhitektūru. 

 

Pils ir divu stāvu ēka ar bēniņiem un pagrabu zem visas ēkas. Pilij ir vienkāršs četrslīpju 

jumts. Pils galvenā būvapjoma un plānojuma konfigurācija risināta taisnstūra formā ar 

rizalītiem (27. attēls). Arhitektoniskās apdares detaļas pils fasādēs izkārtotas vienmērīgi, 

vainagojot neapmestās, daudzkrāsaino granīta mūru sienas ar augstām, apmestām dzegām un 

akcentējot ēkas fasāžu stūrus ar fiālēm. Visgreznākā pils būvapjoma daļa ir tornis.  

 

 

27. attēls. Siguldas Jaunās pils galvenā fasāde. Fasādes F-E-D-C. 

Pils ārsienas ir mūrētas no plēstiem, dažādas formas granīta akmeņiem. Katras sienas 

akmeņu mūris atšķiras no citām gan tonāli, gan ar akmeņu izmēru un kārtojumu. Akmeņu krāsa 

variē no gaiši pelēka līdz melnam un no gaiši rozā līdz tumši sārtam. Pils mūru stūrus iezīmē 

lielāku, dažos stūros arī taisnstūra paralēlskaldņa formā plēstu akmeņu kārtojums (D28. attēls). 

Arhitektoniskā detalizācija, sienu perforācijas simetrija un detaļu kārtojums visām fasādēm no 
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C līdz A ir vienāds (29.-34. attēls). Atšķirīgi veidotas ir fasādes A-B un B-C (35.-36. attēls) 

(1. zīmējums). Tās ir pils būvniecībā izmantotās tās dzīvojamās ēkas mūra sienas, kura bijusi 

šajā vietā pirms Siguldas Jaunās pils būvniecības. Pils sienas A-B un B-C ir mūrētas no 

salīdzinoši maziem, ieapaļiem laukakmeņiem un arhitektonisko detaļu kopums šajās fasādēs 

atšķiras no pārējām fasādēm.  

 

 

1. zīmējums. Siguldas Jaunās pils shēma ar fasāžu stūru apzīmējumiem. 

 

D28. attēls. Pils stūru mūra fragments. 
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29. attēls. Siguldas Jaunās pils DR un DA fasādes. 

 

30. attēls. Siguldas Jaunās pils DA fasāde. Fasādes E-D-C. 
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31. attēls. Siguldas Jaunās pils ZR fasāde. Fasāde G-F. 

 

32. attēls. Siguldas Jaunās pils ZA fasāde. Fasādes B-A-G. 
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33. attēls. Siguldas Jaunās pils DA un ZA fasādes. 

 

34. attēls. Siguldas Jaunās pils ZA fasāde. Fasādes G-A fragments. 
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35. attēls. Siguldas Jaunās pils DA fasāde. Fasāde C-B. 

Pils fasāžu C-D-E-F-G-A sienām ir horizontāls dalījums. Visu minēto fasāžu 

horizontālo dalījumu veido Starpdzega A pirmā stāva logu ailu palodžu līmenī un 

Starpdzega B pirmā stāva pārseguma līmenī (29.-32. attēls). Pils fasāžu A-B-C sienām nav 

horizontālā dalījuma (35.-36. attēls). 

 

 

36. attēls. Siguldas Jaunās pils ZA fasāde. Fasādes B-A 
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Pils būvapjoma fasādes rotā granīta starpdzegas, dzega un dekoratīvie tornīši –fiāles, 

visos būvapjoma stūros. Starpdzegai A (D37.- D38. attēls) un Starpdzegai B (D39. attēls) ir 

vienāds profils. Tās ir platas un atgāztas. Starpdzegas ir mūrētas no lietiem betona posmiem. 

Starpdzegu krāsojuma slānis ir atdalījies un ir redzamas starpdzegu bloku šuves. Abām 

starpdzegām ir krāsojuma un oriģinālās substances zudumi (D40.- D42. attēls).  

 

 

D37. attēls. Starpdzega A. 

 

D38. attēls. Starpdzegas A profils. 
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D39. attēls. Starpdzega B. 

 

D40. attēls. Starpdzegas A fragments ar krāsojuma un oriģinālās substances zudumiem. 
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D41. attēls. Starpdzegas A fragments ar krāsojuma un oriģinālās substances zudumiem. 

 

D42. attēls. Starpdzegas A fragments ar krāsojuma un oriģinālās substances zudumiem. 
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Pils fasāžu sienas vainago ļoti augsta dzega. Augstā dzega vainago visu fasāžu sienas 

izņemot fasādi E-D, kuras dzegai nav augšējās, vainagojošās dzeguļu joslas. Siguldas Jaunās 

pils fasāžu dzegām raksturīgas perpendikulārās gotikas posma iezīmes – dzega veidota kā 

parapets ar ažūru vainagojošo daļu pie jumta ar mazu kritumu. 

Augstā dzega vizuāli ir sadalīta trīs 

joslās (D43. attēls): 

1) Apakšējā josla – gludi apmesta, 

krāsota josla ar līniju cilni. Cilnis sastāv no 

divām horizontālām līnijām visā dzegas 

garumā un vertikālu līniju pāriem, kas ritmiski 

atkārtojas visā dzegas garumā. 

2) Vidējā josla – gludi apmesta, krāsota 

josla ar izteiktu profilu. Profils atbilst 

starpdzegu profilam. Šo dzegas joslu sedz 

skārda loksnes. 

3) Augšējā, vainagojošā josla – gludi 

apmesta, krāsota josla ko rotā dzeguļi – 

viduslaiku militārajai arhitektūrai 

raksturīgiem sienu vainagojošo daļu 

robojumiem, kura zemākās daļas cietokšņa 

aizstāvjiem noder šaušanai, bet augstākās 

kalpo par slēpni. Vēlāko laika periodu 

arhitektūrā dzeguļi tika lietoti kā dekoratīvi 

sienu dzegu elementi. Dzegai ir augsti dzeguļi 

un šauras ambrazūras. Sākotnēji, katru 

dzeguli sedza atsevišķs skārda jumtiņš 

(VF10. attēls), bet šobrīd visa dzeguļu josla 

nosegta vienkopus (D44. attēls) zaudējot 

dzegas ažūro raksturu. 

  

D43. attēls. Dzegas fragments. 1) Apakšējā josla. 

2) Vidējā josla. 3) Augšējā / vainagojošā josla

 

D44. attēls. Dzegas fragments. 1) Apakšējā josla. 2) Vidējā josla. 3) Augšējā / vainagojošā josla. 

 

1 

 
2 

 

3 

1 

2 

3 
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Pils fasāžu stūros ir fiāles. Fiāles smailes daļa veidota no četriem stilizētiem dzeguļiem. 

Fiāles smailes daļa vizuāli sasaucas ar 1881. gadā uzbūvētā pils torņa vainagojošo dzegu (D45. 

- D48. attēls). 

 

 

D45. attēls. Fasāžu stūra rotājums – fiāle uz fasāžu stūra D. 

 

D46. attēls. Fasāžu stūra rotājums – fiāle uz fasāžu stūra C. 

 

D47. attēls. Fiāles lejas gals. 

 

D48. attēls. Fiāles smaile. 
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Pils būvapjomu sedz četrslīpju jums. Jumtam ir nesošas koka konstrukcijas un skārda 

iesegums. Jumta segums ir mainīts (49. attēls). Veicot jumta segumu nomaiņu ir zudušas 9 

jumta izbūves, kas visticamāk kalpoja bēniņu telpas ventilācijai un minimālai izgaismošanai. 

Katra jumta izbūve bija vienas skārda loksnes platumā (VF4. attēls). Lietusūdens novadīšana 

no pils jumta tiek organizēta pa skārda teknēm un notekām. Lietusūdens novadīšanas sistēmas 

(skārda teknes un notekas) risinājums ir saglabājusies oriģinālā izkārtojumā, taču teknes un 

notekas ir bojātas. Reljefa līmenī lietusūdens no ēkas pamatiem atklātā veidā tiek novirzīts pa 

granīta renēm (D50. attēls). Dažas lietusūdens notekas ir pieslēgtas lietusūdens kanalizācijas 

tīklam. 

 

 

49. attēls. Pils jumts skatā no torņa skatu platformas. 

 

D50. attēls. Granīta lietusūdens savākšanas rene. 

 

Pils sākotnējo fasāžu perforāciju raksturo simetrija un vienāds perforācijas detaļu ritms 

visos ēkas stāvos, izņemot fasādi F-G. Dažas 20.gs. izveidotas un pārveidotas ailas izjauc 

sākotnējo pils fasāžu simetriju. 
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Pagraba stāvā pils fasādēs A-B-C-D-E-F un G-A ir logu un ārdurvju ailas. Dati par ailām 

ir apkopoti tabulā. 

 

Pagraba stāva ārsienu ailu apraksta tabula 

Ailas 

marka 

Ailas 

funkcija 
Fasāde 

Pārsedzes 

konstrukcija 

Sānu malu 

konstrukcija 

Ailas 

izveides 

datējums 

Piezīmes 

AP.1 Logs B-A 

Šūnakmens 

mūra 

pārsedze 

Dažādas 

formas 

šūnakmeņu 

mūrējums 

1881. 

gads 

Ailas pārsedze un 

malas ir labotas 

21.gs.sākumā. 

Aila ir palielināta 

pazeminot palodzi. 

D51.-D52. attēls 

AP.2 Logs C-B 

AP.3 Logs C-B 

AP.4 Logs D-C 

Taisnas 

prizmas 

daudzskaldņa 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu josla 

Dažādas 

formas 

granīta 

akmeņu 

mūrējums 

Aila ir palielināta 

pazeminot palodzi. 

Pie ailas ir izbūvēta 

betona gaismas 

šahta, jo 

piegulošais reljefs 

gar pils DA fasādi 

ir paaugstināts. 

D53.-D54. attēls 

AP.5 Logs D-C 

AP.6 Logs E-D 

AP.7 Logs E-D 

AP.8 Logs E-D 

AP.9 Ārdurvis F-E 

Taisnstūra 

paralēl-

skaldņa 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu josla 

Dažādas 

formas 

granīta 

akmeņu 

mūrējums 

1936.-

1937. 

gads 

 

Aila ir palielināta 

izveidojot to par 

durvju ailu 20. gs.b. 

Pie ailas ir 

izveidota Noeja A. 

uz pagraba līmeni – 

granīta atbalsta 

sienas un 

dzelzsbetona 

pakāpieni. 

D57. attēls. 

AP.10 Logs F-E 

Taisnas 

prizmas 

daudzskaldņa 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu josla. 

1881. 

gads 
 

AP.11 Logs A-G 
Māla ķieģeļu 

pārsedze 

Māla ķieģeļu 

mūrējums 

1936.-

1937. 

gads 

 

Ailas pārsedzes un 

malas ir bojātas, 

pārbūvētas 

AP.12 Logs A-G 
AP.13 Logs A-G 
AP.14 Logs A-G 

Taisnstūra 

paralēl-

skaldņa 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu josla 

Dažādas 

formas 

granīta 

akmeņu 

mūrējums 

Ailas pārsedze un 

malas ir labotas 

21.gs.sākumā. 
AP.15 Logs A-G 

AP.16 Ārdurvis A-G 

Aila ir palielināta 

izveidojot to par 

durvju ailu 21. gs.s. 

Ar flīzēm segtas 

betona atbalsta 

sienas, pakāpieni 

un laukums pirms 

ailas. D56. attēls 

AP.17 Logs B-A 

Šūnakmens 

mūra 

pārsedze 
D51. attēls 
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D51. attēls. Pagraba stāva loga aila AP.3. fasādē C-B. 

 

 

D52. attēls. Pagraba stāva loga aila AP.1. fasādē B-A. 
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D53. attēls. Pagraba stāva logu ailas AP.4; 5; 6; 7; 8. Fasādēs E-D-C. 

 

D54. attēls. Betonēta bedre ar metāla nosegrežģi pie pagraba stāva logu ailas AP.4 fasādēs D-C. 
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D55. attēls. Betonēta bedre ar metāla nosegrežģi pie pagraba logu ailas AP.6 fasādēs E-D. 

 

D56. attēls. Pagraba stāva ārdurvju aila AP.16. fasādē A-

G. 

 

D57. attēls. Pagraba stāva ārdurvju aila AP.9. fasādē F-E. 
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Pils pirmā stāva logu un ārdurvju ailām fasādēs C-D-E-F-G-A ir dzegas fragmenta 

formas profilēti sandriki. Profilētie sandriki ir krāsoti. Dati par ailām ir apkopoti tabulā. 

 

Pirmā stāva ārsienu ailu apraksta tabula 

Ailas 

marka 

Ailas 

funkcija 
Fasāde 

Pārsedzes 

konstrukcija 

Sānu malu 

konstrukcija 

Ailas 

izveides 

datējums 

Piezīmes 

A1.1 Logs B-A 

Šūnakmens 

mūra pārsedze 

Dažādas 

formas 

šūnakmeņu 

mūrējums 

1881.gads 

 

A1.2 Logs B-A  

A1.3 Logs B-A  

A1.4 Logs C-B D58. attēls 

A1.5 Ārdurvis C-B 
1936.-

1937.gads 

Sākotnēji durvju 

aila bija novietota 

zemāk un virs tās 

bija loga aila. 

1930-to gadu 

pārbūvēs ailas ir 

apvienotas. 

D62. attēls 

A1.6 Logs C-B 

1881.gads 

D59. attēls 

A1.7 Logs D-C 

Pārsedzi sedz 

arhitektonisks 

rotājums – 

sandriks. 

Taisnstūra 

paralēlskaldņa 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu mūris 

 

A1.8 Logs D-C  

A1.9 Logs E-D  

A1.10 Logs E-D  

A1.11 Logs E-D  

A1.12 Ārdurvis F-E D63. attēls 

A1.13 Ārdurvis F-E Aila torņa ārsienā 

A1.14 Logs F-E Aila torņa ārsienā  

A1.15 Logs F-E Aila torņa ārsienā  

A1.16 Logs F-E  

A1.17 Logs G-F D61. attēls 

A1.18 Logs G-F 

Sākotnēji šī bija 

ārdurvju aila. 

1930-to gadu 

pārbūvēs aila 

pārbūvēta par 

loga ailu. 

A1.19 Logs A-G  

A1.20 Logs A-G  

A1.21 Logs A-G  

A1.22 Logs A-G  

A1.23 Ārdurvis A-G 

Sākotnēji šī bija 

loga aila. 1930-to 

gadu pārbūvēs 

aila pārbūvēta par 

ārdurvju ailu. 

A1.24 Logs A-G  

A1.25 Logs A-G  

A1.26 Logs A-G D60. attēls 
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D58. attēls. Pirmā stāva loga aila A1.4. fasādē C-B. 

 

D59. attēls. Pirmā stāva loga aila A1.6. fasādē C-B. 

 

D60. attēls. Pirmā stāva loga aila A1.26. fasādē A-G. 

 

D61. attēls. Pirmā stāva loga ailas A1.17. sandrika 

fragments. 
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D62. attēls. Pirmā stāva ārdurvju aila A1.5. 

 

D63. attēls. Pirmā stāva ārdurvju aila A1.12.

Pils otrā stāva logu un ārdurvju ailām fasādēs C-D-E-F-G-A ir vienkāršas formas 

sandriki. Palodzes ir veidotas ar tādu pašu profilu kā starpdzegas. Zem palodzēm ir taisnstūra 

formas cilnis ar taisnstūra formas pildiņa atveidu. Palodze un cilnis zem tās ir krāsots. Dati par 

ailām ir apkopoti tabulā. 

 

Otrā stāva ārsienu ailu apraksta tabula 

Ailas 

marka 

Ailas 

funkcija 
Fasāde 

Pārsedzes 

konstrukcija 

Sānu malu 

konstrukcija 

Ailas 

izveides 

datējums 

Piezīmes 

A2.1 Logs B-A 

Pārsedzi sedz 

arhitektonisks 

rotājums – 

sandriks. 

Taisnstūra 

paralēlskaldņa 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu mūris 

1881.gads 

 

A2.2 Logs B-A  

A2.3 Logs B-A  

A2.4 Logs C-B D67. attēls 

A2.5 Logs C-B D66. attēls 

A2.6 Logs C-B D65. attēls 

A2.7 Logs C-B D64. attēls 

A2.8 Logs D-C  

A2.9 Logs D-C  

A2.10 Logs E-D 

Dažādas 

formas granīta 

akmeņu mūris 

Dažādas 

formas granīta 

akmeņu mūris 

1936.-

1937.gads 

Aila izveidota 

1930-to gadu 

pārbūvju laikā. 

D69. attēls 

A2.11 Logs E-D Pārsedzi sedz 

arhitektonisks 

Taisnstūra 

paralēlskaldņa 
1881.gads 

 

A2.12 Logs E-D  
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A2.13 Logs E-D rotājums – 

sandriks. 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu mūris 

 

A2.14 Logs F-E 
Aila torņa ārsienā 

D72. attēls 

A2.15 Logs F-E 
Aila torņa ārsienā 

D73. attēls 

A2.16 Logs F-E Aila torņa ārsienā 

A2.17 Logs F-E  

A2.18 Logs G-F  

A2.19 Logs G-F  

A2.20 Logs G-F  

A2.21 Logs A-G  

A2.22 Logs A-G  

A2.23 Ārdurvis A-G  

A2.24 Logs A-G  

A2.25 Logs A-G  

A2.26 Logs A-G  

A2.27 Logs A-G  

A2.28 Logs A-G  

A2.29 Logs A-G 

Dažādas 

formas granīta 

akmeņu mūris 

Dažādas 

formas granīta 

akmeņu mūris 

1936.-

1937.gads 

Aila izveidota 

1930-to gadu 

pārbūvju laikā 

 

 

 

D64. attēls. Otrā stāva loga aila A2.7. fasādē C-B. 

 

D65. attēls. Otrā stāva loga aila A2.6. fasādē C-B. 
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D66. attēls. Otrā stāva loga aila A2.5. fasādē C-B. 

 

D67. attēls. Otrā stāva loga aila A2.4. fasādē C-B. 

 

 

 

D68. attēls. Otrā stāva loga aila A2.28. fasādē G-A. 

 

D69. attēls. Otrā stāva loga aila A2.10. fasādē E-D. 
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Tornis. 

Siguldas Jaunās pils astoņu stūru torņa būvapjoms sastāv no pagraba stāva un četriem 

oriģināliem un diviem 20.gs. 30-tajos gados uzbūvētiem virszemes stāviem, kas laikā līdz 

2016. gadam ir divas reizes pārbūvēti (70. attēls). 

 

 

70. attēls. Siguldas Jaunās pils torņa galvenā fasāde. 

Tornis ir novietots pils būvapjoma galvenās fasādes kreisās puses rizalīta centrā. Torņa 

sienas mūrētas no taisnstūra paralēlskaldņa formas granīta akmeņiem, kas kārtoti rindās. 

Akmeņi ir tonāli līdzīgi – gaiši pelēki un pelēki. Tāpat kā pils būvapjomam arī torņa fasādēm 

ir horizontāls dalījums. To veido Starpdzega A (D71. attēls) Pirmā stāva logu ailu palodžu 

līmenī, Starpdzega B 1. stāva pārseguma līmenī un Starpdzega C 3. stāva pārseguma līmenī. 

Uz visiem torņa fasāžu stūriem ir fiāles un torņa fasādes rotā augsta dzega ar dzeguļiem. 

Sākotnēji virs torņa četurtā stāva bija platforma ar karoga mastu centrā (VF2. attēls). 
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D71. attēls. Torņa Starpdzega A. 

Torņa fasādēs pagraba līmenī ir viena ārdurvju aila. Ailas malas ir veidotas no taisnstūra 

paralēlskaldņa formā tēstiem akmeņiem. Ailas pārsedzes līmenī torņa fasādēs ir taisnstūra 

paralēlskaldņa formās tēstu akmeņu josla. Torņa fasādēs pirmā stāva līmenī ir divas logu ailas 

un viena ārdurvju aila. Ailām ir dzegas fragmenta formas profilēti sandriki. Sandriki ir krāsoti. 

Torņa fasādēs otrā stāva līmenī ir trīs logu ailas. Ailām ir vienkāršas formas sandriki. Palodzes 

ir veidotas ar tādu pašu profilu kā starpdzegas. Zem palodzēm ir taisnstūra formas cilnis ar 

taisnstūra formas pildiņa atveidu. Palodzes ir krāsoti betona lējuma posmi. Torņa fasādēs trešā 

stāva līmenī ir trīs logu ailas. Ailām ir vienkāršas formas sandriki. Palodzes ir veidotas ar tādu 

pašu profilu kā starpdzegas. Palodze ir krāsota. Torņa fasādēs ceturtā stāva līmenī ir četri bifora 

tipa gotisko logu ailu pāri un četras aklas ailas. Bifora tipa gotisko logu pāri ir izvietoti pretējās 

fasādēs. Visām ailām ir vienkāršas formas sandriki ar gropēm. Palodzes ir veidotas ar tādu pašu 

profilu kā starpdzegas. Zem palodzēm ir taisnstūra formas cilnis ar taisnstūra formas pildiņa 

atveidu. Palodze un cilnis zem tās ir krāsots. Aklajās ailās ir bijuši dekoratīvi elementi – krusti 

(VF2. attēls). Dati par ailām ir apkopoti tabulā. 

 

 

 

Torņa ārsienu ailu apraksta tabula 

Ailas 

marka 

Ailas 

funkcija 
Fasāde 

Pārsedzes 

konstrukcija 

Sānu malu 

konstrukcija 

Ailas 

izveides 

datējums 

Piezīmes 

AP.9 Iekļauts Pagraba ārsienu ailu apraksta tabulā 

A1.13 Iekļauts pirmā stāva ārsienu ailu apraksta tabulā 

A1.14 Iekļauts pirmā stāva ārsienu ailu apraksta tabulā. (D72. attēls) 

A1.15 Iekļauts pirmā stāva ārsienu ailu apraksta tabulā 

A2.14 Iekļauts otrā stāva ārsienu ailu apraksta tabulā 

A2.15 Iekļauts otrā stāva ārsienu ailu apraksta tabulā. (D73. attēls) 

A2.16 Iekļauts otrā stāva ārsienu ailu apraksta tabulā 
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AT.1 Logs L-K Pārsedzi sedz 

arhitektonisks 

rotājums – 

sandriks. 

Taisnstūra 

paralēlskaldņa 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu mūris 

1881.gads 

Torņa trešais 

stāvs 

(D74. attēls) 

AT.2 Logs M-L 

AT.3 Logs N-M 

AT.4 Durvis I-H 

Taisnstūra 

formas granīta 

akmeņu mūra 

pārsedze 

Torņa trešais 

stāvs. Durvis uz 

bēniņu telpu. 

AT.5 Akla aila L-K 

Pārsedzi sedz 

arhitektonisks 

rotājums –

sandriks. 

Iespējams, ka 

pārsedze 

mūrēta no 

taisnstūra 

paralēlskaldņa 

formās tēstiem 

granīta 

akmeņiem 

Taisnstūra 

paralēlskaldņa 

formās tēstu 

granīta 

akmeņu mūris 

1881.gads 

Torņa ceturtais 

stāvs 

(D75. - 

D76. attēls) 

AT.6 Logs M-L 

AT.7 Logs M-L 

AT.8 Akla aila N-M 

AT.9 Logs O-N 

AT.10 Logs O-N 

AT.11 Akla aila H-O 

AT.12 Logs I-H 

AT.13 Logs I-H 

AT.14 Akla aila J-I 

AT.15 Logs K-J 

AT.16 Logs K-J 

AT.17 Logs L-K 

 Ķieģeļu mūris 2009.gads 

Torņa piektais 

stāvs 

(D77. attēls) 

AT.18 Ārdurvis M-L 

AT.19 Logs N-M 

AT.20 Logs O-N 

AT.21 Logs H-O 

AT.22 Ārdurvis I-H 

AT.23 Logs J-I 

AT.24 Logs K-J 

AT.25 Logs L-K 

  2009.gads 
Torņa sestais 

stāvs 

AT.26 Logs M-L 

AT.27 Logs N-M 

AT.28 Logs O-N 

AT.29 Logs H-O 

AT.30 Ārdurvis I-H 

AT.31 Logs J-I 

AT.32 Logs K-J 
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D72. attēls. Torņa pirmā stāva logs A1.14. 

 

D73. attēls. Torņa otrā stāva logs A2.15. 

 

D74. attēls. Torņa trešā stāva loga aila AT.2. 

 

D75. attēls. Torņa ceturtā stāva logu ailas AT.6. un AT.7., 

ceturto stāvu vainagojošā dzega, fiāles un piektā stāva skatu 

laukuma margas. 
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D76. attēls. Torņa ceturtā stāva aklā loga aila AT.8. 

 

D77. attēls. Torņa piektā stāva ārdurvju aila AT.18. 

 

1936. – 1937. gada pārbūvju laikā tornim tika uzbūvēta astoņu stūru, neapmesta, ķieģeļu 

mūra virsbūve, kas sastāvēja no diviem stāviem. Virsbūve tika būvēta, lai izveidotu skatu torni 

un torņa galā uzstādītu karoga mastu. 

Laikā no 1937. gada līdz mūsdienām torņa virsbūves fasādēs divas reizes ir veiktas 

pārbūves un šobrīd pils torni divi vainagojošie stāvi ir uzbūvēti pēc 2009. gadā SIA „VV 

Projekts” izstrādāta būvprojekta. Visu torņa pārbūvju rezultātā dažas dekoratīvas detaļas ir 

zudušas, bet citas radītas no jauna. 

 

Torņa piektais stāvs: 

1. Torņa piektā stāva būvapjoms ir 4,57 m augsts. Būvapjomam ir astoņi stūri. Tam ir sešas 

logu ailas un divas ārdurvju ailas. Visām ailām ir gotiskas smailloka arkas pārsedzes. 

Arku pārsedzes ir atklātas, bez apmetuma. Būvapjoma fasāžu stūri ir akcentēti ar 

nelieliem pilastriem. Būvapjomu vainago ļoti augsta dzega ar dzeguļiem. Dzegas 

apakšējo malu rotā arkatūra (D78. attēls).  

  Veicot torņa piektā stāva pārbūvi ir būtiski mainītas arhitektonisko detaļu 

formas un fasāžu apdare. Pārbūves darbi ir izmainījuši 1936.-1937, gadā izveidotā torņa 

5. stāva būvapjoma arhitektonisko veidolu, būvapjoma dzega ir novienkāršota, ir zudusi 

sākotnējā dzegas detalizācija un atsauces uz pils dzegas detaļām (D78.- D80. attēls): 

1) Sākotnēji būvapjoma fasādēs bija redzams māla ķieģeļu mūris, bet tagad fasādes ir 

apmestas – 21. gs. uzslāņojums; 

2) Abpus būvapjoma šķautnēm ir izveidoti pilastri – 21. gs. uzslāņojums; 

3) Sākotnēji loga ailu pārsedzes un arkatūra zem dzegas izcēlās uz māla ķieģeļu fona, 

bet tagad logu ailu pārsedzes tonāli ir vienādas ar apmetuma toni un arkatūra ir 

apmesta un neizceļas uz fasāžu plaknēm – 21. gs. uzslāņojums; 

4) Sākotnēji dzegas vidusdaļā virs arkatūras bija tāda pati profilēta josla, kāda ir pils 

būvapjoma fasāžu dzegā. Tagad profilētā josla ir zudusi; 
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5) Sākotnēji virs katras būvapjoma šķautnes bija augsts dzegulis ar ķieģeļu mūrī 

veidotu, atgāztu augšdaļu. Starp augstajiem stūru dzeguļiem virs katras būvapjoma 

fasādes bija trīs dzeguļi. Tagad virs katras būvapjoma fasādes ir divi dzeguļi un 

augsto atgāzto dzeguļu augšdaļa ir novienkāršota. 

(Uzbūvēta 1936.-1937. gadā. Pārbūvēta 2009. gadā). 

2. Betona lējuma margas ar drupināta granīta apmetumu. Margas sastāv no deviņu balustru 

posmiem. Margu posmi stiprināti starp tāda paša materiāla margu balstiem. Tās ir 

uzstādītas pa skatu laukuma perimetru tieši aiz torņa oriģinālās dzegas dzeguļu rindas. 

(Uzstādītas 1936.-1937.gadā. Renovētas 2009. gadā). 

 

 

D78. attēls. Torņa piektā stāva būvapjoma dzega  

 

D79. attēls. Torņa virsbūve. 1938. gads. 

 

D80. attēls. Torņa virsbūve pēc 2009. gada pārbūvēm. 
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Torņa sestais stāvs: 

1. Torņa sestā stāva būvapjoms ir 2,28 m augsts. Būvapjomam ir astoņi stūri. Tam ir septiņas 

logu ailas un viena ārdurvju aila. Visas logu ailas ir apaļas. 

  Veicot torņa sestā stāva rekonstrukciju ir mainītas arhitektonisko detaļu formas. 

Rekonstrukcijas darbi ir izmainījuši dažas 1936.-1937, gadā izveidotā torņa sestā stāva 

būvapjoma arhitektoniskās detaļas (D80. attēls): 

1) Tieši zem fasāžu dzegas katrā otrajā sienā ir izveidotas taisnstūra formas atveres 

mūrī – 21. gs. uzslāņojums; 

2) Apaļologu ailas ir ar lielāku diametru, nekā sākotnējās apaļo logu ailas. 

(Uzbūvēta 1936.-1937. gadā. Pārbūvēta 2009. gadā). 

2. Torņa sestā stāva skatu laukumu apjož metāla kaluma marga (D81. attēls). Būvapjomu 

vainago metāla kaluma dzega (D82. attēls). 

  Torņa sestā stāva fasādes vainagojošo dzegu un margu detaļas ir izgatavotas pēc 

oriģinālu detaļu parauga. (Uzbūvēta 1936.-1937. gadā. Pārbūvēta 2009. gadā). 

 

 

D81. attēls. Torņa sestā stāva būvapjoma (Virsbūve B) skatu platformas metāla kaluma margas. 

 

D82. attēls. Torņa sestā stāva būvapjomu (Virsbūve B) vainagojošā metāla kaluma dzega. 

 

 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

55 

Lieveņi, terases, balkons un noejas. 

 

Siguldas Jaunajai pilij ir divi lieveņi. Lievenis A ir pils DR fasādē pie galvenās ieejas, 

bet Lievenis B ir pils DA fasādē pie saimniecības ieejas. 

Lievenim A ir granīta akmeņu mūra cokols un pieci granīta pakāpieni. Granīta 

pakāpieni un lieveņa cokola sienas ir oriģinālās fasādes detaļas. Lieveņa virsmu sedz akmens 

masas flīzes. Lieveņa segums ir ieklāts remonta darbu laikā pēc 2009. gadā izstrādātā 

būvprojekta. Gar lieveņa malām ir ažūras, akmens masas lējuma margas tāda paša materiāla 

stabos. Margas ir uzstādītas 20.gs. 30-to gadu pārbūvju darbu laikā. Virs lieveņa ir uzstādīts 

jumts, kuru veido tērauda nesošās konstrukcijas un tas ir iesegts ar armētām stikla loksnēm. Tas 

ir uzstādīts pēc 2009. gadā izstrādātā SIA „VV Projekts” būvprojekta (83.- D85. attēls). 

Sākotnēji jumtiņš virs Lieveņa A bija darināts vienotā konstruktīvajā un arhitektoniski-

dekoratīvajā risinājumā ar terases jumtiņu. Jumtiņam virs Lieveņa A nesošā konstrukcija bija 

darināta no koka. Jumtiņu balstīja septiņi koka stabi un koka konstrukcija bija iesegta ar skārda 

loksnēm. Starp koka stabiem bija koka margas. Tas pilnībā nosedza lieveni un kāpnes.  

 

 

 

 

83. attēls. Apjumtais Lievenis A pie pils galvenās ieejas DA fasādē. Pretskats. 
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84. attēls. Apjumtais Lievenis A pie pils galvenās ieejas DA fasādē. 

 

D85. attēls. Apjumtais Lievenis A pie pils galvenās ieejas DA fasādē. 

Lievenim B ir granīta akmeņu mūra sienas un astoņi betona pakāpieni. Lieveņa virsmu 

sedz akmens masas flīzes. Betona pakāpieni un lieveņa segums ir 21. gs. sākuma uzslāņojums. 

Gar lieveņa divām malām ir metāla kaluma margas. Margas ir uzstādītas 1936.-1937. gada 

pārbūvju laikā (86.-D88. attēls). 

Sākotnēji Lieveņa B vietā bija savādāks lievenis, jo ārdurvju aila atradās reljefa līmenī. 

Iespējamā lieveņa forma bija pusaplis un to veidoja trīs granīta bloku pakāpieni (VF3. attēls). 
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86. attēls. Lievenis B pie pils saimniecības ieejas ZA fasādē. 

 

D87. attēls. Kaltas metāla margas uz Lieveņa B. 
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D88. attēls. Kaltu metāla margu fragments uz Lieveņa B. 

 

Siguldas Jaunajai pilij ir divas terases. Terase A ir bloķēta pie pils ZA un ZR fasādēm, 

bet Terase B pie pils ZA fasādes. 

Terases A konfigurācija atbilst oriģinālajai pils terasei, taču tās pārseguma un grīdas 

konstrukcija ir uzbūvēta no jauna pēc SIA „VV Projekts” 2009. gada izstrādāta būvprojekta. 

Terases būvapjoms kopumā būtiski atšķiras no oriģinālās būves daļas, jo lielākā daļa terases 

detaļu (koka konstrukcijas, jumts, stiklotās vērtnes, margas) ir zudušas padomju gados. 

Sākotnēji jumtiņš virs Terases A bija darināts vienotā konstruktīvajā un arhitektoniski-

dekoratīvajā risinājumā ar terases jumtiņu virs Lieveņa A. Jumtiņam virs Terases A nesošā 

konstrukcija bija darināta no koka. Jumtiņu balstīja koka stabi un koka konstrukcija bija iesegta 

ar skārda loksnēm. Starp koka stabiem bija koka margas. Tas pilnībā nosedza terasi un kāpnes. 

Terases ZA galā posmi starp koka balstiem bija aizstikloti, veidojot no nokrišņiem un vēja 

pasargātu verandu. 

Pils ZA un ZR mūra sienās tieši zem starpdzegas ir saglabājušās tērauda detaļas, uz 

kurām, iespējams, tika noenkurotas terases koka konstrukcijas jumtiņa nesošās detaļas (D90.-

D94. attēls). 
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89. attēls. Terases A granīta mūra balsta posms ar 2009. gadā pārbūvēto terases apmales fragmentu un margām virs tās. 

 

 

 

 

D90. attēls. Tērauda detaļa pils A-G 

fasādē. 

 

D91. attēls. Tērauda detaļa pils A-G 

fasādē. 

 

D92. attēls. Tērauda detaļa pils A-G 

fasādē. 

 

 

 

 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

60 

 

 

D93. attēls. Tērauda detaļa pils A-G-F fasādē. 
 

D94. attēls. Tērauda detaļa pils G-F fasādē. 

20.gs.30-to gadu pārbūvju laikā Terasei A tika uzstādītas jaunas betona lējuma margas 

un statņi ar drupināta granīta apmetumu. Margas ir restaurētas (D95. attēls). 

Terasei ir divas uzejas. Oriģinālā terases uzeja ir ZR pusē no piegulošā reljefa. Tā sastāv 

no granīta akmens bloku vaigiem un septiņiem granīta pakāpieniem. Ir zudušas granīta vāzes, 

kuras bija novietotas uz kāpņu vaigiem (D96. attēls). 20.gs.30-to gadu pārbūvju laikā Terasei 

A tika izveidota otra uzeja no ZA puses. Tā sastāv no desmit betona pakāpieniem, kas nobalstīti 

uz granīta akmeņu mūra sienas. Kāpnēm ir tērauda margas (D97. attēls). 

 

 

D95. attēls. Terases A margu posms. 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

61 

 

D96. attēls. Oriģinālā uzeja uz Terases A pils ZR fasādē. 

 

D97. attēls. 20.gs.30-tajos gados uzbūvētā uzeja uz Terases A pils ZA fasādē. 
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D98. attēls. 20.gs.30-tajos gados uzbūvētās uzejas metāla kaluma margu fragments., 

 

Terase B pie pils ZA fasādes tika uzbūvēta 20.gs.30-to gadu pārbūvju laikā. Terase B 

tika uzbūvēta zemākā līmenī par pamatni izmantojot grunti, kas tika izrakta paplašinot pils 

pagrabu (D99. attēls). Terasi apjož betona lējuma margas ar drupināta granīta apmetumu. 

Sākotnēji terasei bija uzstādītās apgaismojuma laternas un skulptūras. Terases atbalsta siena 

mūrēta no neregulāras formas granīta akmeņiem ar izvirzītiem pilastriem. Virs katra pilastra ir 

blīvs margas posms (D101. attēls). 

 

 

D99. attēls. 20.gs.30-tajos gados uzbūvētā Terases B pils ZA fasādē. 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

63 

 

D100. attēls. 20.gs.30-tajos gados uzbūvētās Terases B margas posms ar deviņiem balustriem. 

 

D101. attēls. 20.gs.30-tajos gados uzbūvētās Terases B margas balsta elements. 

Virs Terases A 20.gs.30-tajos gados 

tika uzbūvēts balkons. Balkons pieslēdzas 

otrā stāva Atpūtas telpai un ir balstīts uz 

četriem granīta kolonnu pāriem. Balkonu 

apjož profilēta dzega un betona lējuma margas 

ar drupināta granīta apmetumu. (102. attēls). 

 

 

102. attēls. 20.gs.30-tajos gados uzbūvētais balkons pils ZA 

fasādē. 
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Siguldas Jaunajai pilij ir divas noejas no piegulošā reljefa uz pagrabstāva ārdurvīm. 

Noeja A ir pie ārdurvju ailas AP.9 pils torņa ārsienā (D103. attēls), bet Noeja B pie ārdurvju 

ailas AP.16. pils ZA fasādē (D104. attēls). 

 

 
 

D103. attēls. Noeja A pie ārdurvju ailas AP.9. 

 

D104. attēls. Noeja B pie ārdurvju ailas AP.16. pils ZA 

fasādē. 

Skursteņi. 

 

Siguldas Jaunajai pilij sākotnēji bija 

septiņi vienāda garuma māla ķieģeļu mūra 

skursteņi. Skursteņu galus, tāpat kā dzegu, 

rotāja dzeguļi. Vizuāli tie sasaucās ar 

sākotnējo torņa siluetu. Šobrīd pilij ir seši 

māla ķieģeļu mūra skursteņi (D106. - 

D109. attēls). Visiem ir saglabāti dekoratīvie 

dzeguļi. Viens skurstenis ir ievērojami 

pagarināts (49. un D105. attēls). 

Sākotnējo pils harmoniski veidoto 

jumta apjomu ar vienāda garuma dekoratīvi 

rotātiem ķieģeļu mūra skursteņiem izjauc 

pārbūvju laikā izbūvētie, apmēram 15, dažāda 

diametra skārda vēdināšanas izvadi. Daļa no 

tiem paredzēti pirmā un otrā stāva telpu, bet 

daļa bēniņu vēdināšanai. 

 

D105. attēls. Pagarinātais skurstenis. 
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D106. attēls. Skurstenis. 

 

D107. attēls. Skurstenis. 

 

 

 

D108. attēls. Skurstenis. 

 

D109. attēls. Skurstenis. 
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ĒKAS TELPISKĀ STRUKTŪRA UN BŪVKONSTRUKCIJAS 

Pils ir divu stāvu ēka ar pagrabstāvu un bēniņiem. Pils tornim ir seši virszemes stāvi un 

pagrabstāvs. Pirmā stāva telpisko struktūru veido savstarpēji savienotu telpu plānojums. Otrā 

stāva telpu struktūru veido gaitenis un abpus gaitenim virknētas telpas. Pils plānojums ir pilnībā 

mainīts 1930-to gadu pārbūvju laikā. Padomju gados pils pagraba stāvā ir veiktas plānojuma 

izmaiņas, iebūvējot nenesošas starpsienas, izveidojot jaunas durvju ailas un dažas durvju ailas 

aizmūrējot.  

Tā kā 20.gs.30-tajos gados veiktajās pils pārbūvēs tika būtiski izmainīts pils plānojums 

un pilnībā zuda tās sākotnējais interjers, tad par šīs izpētes ievaros ar “oriģināls” ir apzīmēts 

20.gs. 30-tajos gados radītais telpu plānojums un telpu interjers. 

Ieejas un kāpņu telpas. 
Pilī ir saglabājušās divas oriģinālās ieejas - galvenā ieeja līdzās tornim no pils pagalma 

un ieeja tornī. Pils pārbūvju rezultātā ir pārveidota, apvienojot oriģinālo ieeju pagrabstāvā un 

logu pirmā stāvā ieeja pils ziemeļaustrumu galā un izveidotas ieejas no terases ziemeļrietumu 

pusē (Vecās pils pusē) pirmā stāva un pagraba stāva līmenī, kā arī, pazeminot oriģinālo loga 

ailu, ieeja pagraba līmenī zem torņa. Piebūvējot balkonu ir izveidota izeja uz balkonu otrā stāva 

līmenī. Paaugstinot torni ir izbūvētas izejas uz skatu terasēm torņa piektajā un sestajā stāvā. 

Pils galvenā ieeja (ārdurvis ĀD-2 ailā A1.12) ir no Lieveņa A pie pils galvenās fasādes, 

kas paveras pret plašu priekšlaukumu. Pils galvenās ieejas ārdurvis ĀD-2 ir dubultdurvis ar otru 

ārdurvju vērtņu pāri ārsienas iekšējā plaknē. Aiz ārdurvīm ir ieejas vestibils (2. telpa).  

Ieeja tornī (ārdurvis ĀD-3 ailā A1.13) ir pils galvenajā fasādē no galvenās ieejas 

lieveņa ved uz torņa pirmo stāvu. Torņa ieejas ārdurvis ĀR-3 ir dubultdurvis ar otru ārdurvju 

vērtņu pāri ārsienas iekšējā plaknē. Aiz ārdurvīm ir pils galvenās kāpņu telpas (A) pirmā stāva 

telpa (1. telpa). 

Pils galvenā kāpņu telpa A ir tornī. No arhitekta A. Birkhāna aprakstītā ir zināms, ka 

sākotnējā pils galvenā kāpņu telpa ir bijusi pils būvapjoma vidusdaļā un aizņēmusi lielu platību, 

tāpēc 20.gs.30-to gadu pārbūvju laikā pieņemts lēmums torni pārveidot par kāpņu telpu, kas 

saista visus pils virszemes stāvus (1.-22. attēls). Kāpņu telpas pirmā stāva divu logu bloku trīs 

iekšējās vērtnēs 1938. gadā ir iestrādātas Niklāva Strunkes izstrādātas krāsainas vitrāžas 

nacionālā romantisma stilistikā „Četri gadalaiki” (3. attēls). Pirmajā stāvā sildķermeņus sedz 

oriģināli, dekoratīvi, finierēti un aplīstēti nosegpaneļi ar izveidotiem nacionālam romantismam 

raksturīgiem ornamentiem. 

Galvenās kāpņu telpas sienām pirmajā, otrajā un daļēji arī trešajā stāvā ir sekundāra 

sienas apdare. Daļa trešā stāva sienu apdare ir zudusi. Ceturtā stāva sienu apdare ir sekundāri 

atjaunota, bet piektā un sestā stāva sienu apdare ir izveidota no jauna. Pirmā un otrā stāva grīdas 

ieklātas ar oriģinālu, skujiņas rakstā kārtotu, 250 x 50 mm ozolkoka dēlīšu parketu 

(G23. attēls). Trešā stāva grīdu sedz sekundārs grīdas segums. Ceturtajā stāvā grīda ir ieklāta 

ar sekundāru, lineāri kārtotu 250 x 50 mm ozolkoka dēlīšu parketu (G24. attēls). Piektā stāva 

grīda ir ieklāta ar neoriģinālām krāsainām betona flīzītēm. Flīžu rakstu veido mijkārtotas 

astoņstūrainas melnas (125 x 125 mm) un četrstūrainas tumši sarkanas (30 x 30 mm) betona 

masas flīzes (G25. attēls). Piektā stāva skatu laukuma grīdu sedz terašu dēļu vairogs. 

No pirmā līdz ceturtajam stāvam kāpņu telpā ir 20.gs. 30-tajos gados iebūvētas 

oriģinālas, liektas, kāpnes ar uzliktiem pakāpieniem un pretpakāpieniem. Kāpņu pirmajos divos 

laidos ir ozola masīvkoka pakāpieni un pretpakāpieni uz finierētiem un aplīstētiem vaigiem. 

Kāpņu ārējais vaigu veido taisnas, pie torņa sienas stiprinātas detaļas, bet iekšējais vaigs ir liekts 

(D26. attēls). Starp pirmo un otro stāvu ir divi kāpņu laidi ar vienu starpstāvu laukumiņu. Zem 

starpstāvu laukumiņa ir divi astoņstūru masīvkoka balsti ar dekoratīvi veidotiem kapiteļiem 

(D27. attēls). Pirmā kāpņu laida pirmā pakāpiena gals ir noapaļots un uz tā atrodas masīvs, 

dekoratīvs margas statnis ar čiekura formas detaļu kā vainagojošo elementu (D28. attēls). 

Masīvais statnis ir pastiprināts ar neoriģinālu metāla atsaiti. Šāds statnis ir arī uz otrā un trešā 

stāva kāpņu laida pirmā pakāpiena (D29. attēls). Uz katra pakāpiena ir virpots margas statnis 
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(D30.-D31. attēls). Margai ir profilēts, nepārtraukts roku balsts. Roku balstam uz stāvu 

pārsegumiem margas ir plats, liekts roku balsts. Pakāpienos bija stiprināti misiņa enkuri, kas 

bija paredzēti paklāja nostiprināšanas misiņa stieņu fiksēšanai. Visi enkuri un stieņi ir zuduši. 

No ceturtā līdz sestajam stāvam kāpņu telpā ir pēc 2009. gadā SIA „VV Projekts” 

izstrādātā būvprojekta uzbūvētas metāla konstrukcijas vītņu kāpnes. Sestā stāva skatu laukuma 

grīdu sedz terašu dēļu vairogs. 

 

 

1. attēls. Galvenās kāpņu telpas pirmā stāva telpa. 

 

2. attēls. Galvenās kāpņu telpas pirmā stāva telpa. 
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3. attēls. Galvenās kāpņu telpas pirmā stāva telpa.  

 

4. attēls. Galvenās kāpņu telpas pirmā stāva telpa. 

 

D5. attēls. Galvenās kāpņu telpas pirmā stāva telpa. 
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D6. attēls. Galvenās kāpņu telpas pirmā stāva telpa. 

 

7. attēls. Galvenās kāpņu telpas otrā stāva telpa skatā no 

otrā stāva vestibila. 

 

8. attēls. Galvenās kāpņu telpas otrā stāva telpa. 
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9. attēls. Galvenās kāpņu telpas otrā stāva telpa. 

 

D10. attēls. Galveno kāpņu margas otrā stāva telpā. 

 

11. attēls. Galvenās kāpņu telpas otrā stāva logu ailas. 
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12. attēls. Galvenās kāpņu telpas otrā stāva telpa skatā uz 

durvīm D-20. 

 

13. attēls. Galvenās kāpņu telpas otrā stāva telpas loga 

aila A2.16. 

 

14. attēls. Galvenās kāpņu telpas trešā stāva telpa. 
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15. attēls. Galvenās kāpņu telpas trešā stāva telpa. 

 

16. attēls. Galvenās kāpņu telpas trešā stāva telpa. 
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17. attēls. Galvenās kāpņu telpas ceturtā stāva telpa. 

 

18. attēls. Galvenās kāpņu telpas ceturtā stāva telpa. 

 

19. attēls. Galvenās kāpņu telpas piektā stāva telpa. 

 

20. attēls. Galvenās kāpņu telpas piektā stāva telpa.
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21. attēls. Galvenās kāpņu telpas piektā stāva telpa. 

 

 

22. attēls. Galvenās kāpņu telpas piektā stāva telpa. 
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G23. attēls. Galvenās kāpņu telpas pirmā stāva telpa grīdas seguma fragments. 

 

G24. attēls. Galvenās kāpņu telpas ceturtā stāva telpa grīdas seguma fragments. 
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G25. attēls. Galvenās kāpņu telpas piektā stāva telpa grīdas seguma fragments. 

 

D26. attēls. Galveno kāpņu laida apakšpuse. 
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D27. attēls. Galveno kāpņu pirmais laids un viens no diviem astoņstūru koka balstiem ar dekoratīvi veidotiem kapiteļiem.

 

D28. attēls. Galvenās kāpņu telpas pirmā laida fragments ar 

masīvu statni uz pirmā pakāpiena un sekundāru statņa 

atsaiti. 

 

D29. attēls. Galvenās kāpņu telpas trešā laida fragments ar 

masīvu statni uz pirmā pakāpiena. 
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D30. attēls. Galveno kāpņu margu statņi. 

 

D31. attēls. Galveno kāpņu margu statņa vainagojošā daļa 

un roku balsts.

 Galvenās kāpņu telpas otrā stāva 

pārsegumā ir iekārts oriģināls, 20.gs 30-to 

gadu mākslas kalēja Steinerta darināts kāpņu 

telpas galvenais gaismas ķermenis – metāla 

kaluma lustra. Lustra ir piekārta pie otrā stāva 

pārseguma un nokarājas līdz pat pirmā stāva 

telpai. Lustra sastāv no divām apjomīgām 

daļām, kas iekārtas ar vītni un lodēm rotātā 

metāla stienī. 

 Augšējā lustras daļa ir iekārta četrās 

metāla ķēdēs tieši zem lustras iekares 

stiprinājuma. Augšējo daļu veido gredzens, 

kas rotāts ar etnogrāfiskām latviešu rakstu 

zīmēm (Dieva zīme, Māras līkloča zīme un 

Laimas zīme) un astoņiem lejup vērstiem, 

kaltiem, metāla zieda formas gaismekļu 

ietvariem, kuros paredzēts iestiprināt baltas, 

necaurspīdīga stikla spuldzes. Oriģinālas 

spuldzes nav saglabājušās. (D32. attēls). 

 

D32. attēls. Kāpņu telpas A gaismas ķermeņa augšējā daļa.
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 Apakšējā lustras daļa ir apjomīgākā 

lustras daļa. Lustras centrā ir lodes formas 

vāze ar etnogrāfiskiem rakstiem rotātu stīpu, 

un astoņām garām akanta lapām virs tās. Zem 

vāzes līdzās centrālajam stienim ir seši savīti 

stieņi ar putnu galvu atveidiem. Savītajos 

stieņos ir stiprināts pirmais lustras gaismekļu 

vainags. 

 Apakšējā lustras daļa ir divpakāpju 

žuburu lustra. Pirmajā vainagā ir seši zari. 

Katrs no tiem sadalās trijos atsevišķos zaros, 

veidojot astoņpadsmit zarus. Otrajā vainagā ir 

seši zari. Lustras zarus rotā kaltas akanta 

lapas. Lustras gaismekļu pirmais vainags 

aptver ažūru stīpu. Visi gaismekļi vērsti uz 

augšu. Tos veido nosacītas sveču bļodiņas, 

kurās tika stiprināti balti, necaurspīdīgi sveces 

veidola gaismas ķermenīši ar liesmas atveidu. 

Oriģinālie gaismas ķermenīši nav 

saglabājušies (D33. attēls). 

 

 

D33. attēls. Kāpņu telpas A gaismas ķermeņa apakšējā daļa. 

 Pils saimniecības ieeja (ārdurvis ĀD-1 ailā A1.5) ir no Lieveņa B pils ZA fasādē. Aiz 

ārdurvīm ir neliela priekštelpa (20. telpa), no kuras ir uzeja uz skatuves, ieeja aizskatuves telpā, 

servētavā (virtuvē) un kāpņu telpā (B), kas ved no pagrabstāva līdz bēniņiem. Vestibila sienas 

ir krāsotas. Telpā ir piekārto griestu konstrukcija (34. - 36. attēls). Vestibila grīda ir iesegta ar 

oriģinālām betona masas flīzēm. Flīžu rakstu veido mijkārtotas melnas, sarkanas un gaišas 

(krāsas toni nav iespējams noteikt) 210 x 210 mm trīsstūra formas flīzes (G37. attēls). Ārdurvju 

ailā ārsienas zonā grīda iesegta ar gaišām, četrstūra formas betona masas flīzēm un ailas vidū 

grīdā ir izveidots padziļinājums iebūvētam kājslauķim. 

Kāpņu telpa B atrodas pie pils ZA ārsienas. Kāpņu telpa šajā pils daļā ir izveidota 20.gs 

30-to gadu pārbūvju laikā. Kāpnēm ir pieci laidi. Pirmā kāpņu laida (pagrabstāvā) pirmajam 

pakāpienam ir noapaļots gals. Otrā kāpņu laida (pirmajā stāvā) pirmajam pakāpienam ir 

noapaļots gals. Pakāpiens ir bojāts. Kāpņu laidi sastāv no saliekamiem betona pakāpieniem uz 

tērauda sijām (38. - D46. attēls). Kāpņu telpas stāvu un starpstāvu laukumi iesegti ar oriģinālām 

betona masas flīzēm. Flīžu rakstu veido mijkārtotas melnas un gaišas (krāsu toni nav iespējams 

noteikt) 124 x 124 mm četrstūra formas flīzes (G50. attēls). 

Kāpņu margas ir vienots, nepārtraukts, kalts metāla izstrādājums no pils pagraba līdz 

otrajam stāvam ar koka roku balstu. Margas statņi balstās uz katra betona pakāpiena. Margai ir 

kalti metāla reliņi, kas veido ģeometrisku ornamentu rakstu (D47. attēls). Virs metāla reliņiem 

ir masīvs, lakots, profilēts koka margas roku balsts (D48.-D49. attēls).  
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34. attēls. Priekštelpa (20.telpa) skatā uz ārdurvīm. 

 

35. attēls. Priekštelpa (20.telpa).

 

36. attēls. priekštelpa (20.telpa). 
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G37. attēls. Priekštelpa (20. telpa) grīdas seguma flīžu raksta fragments. 

 

38. attēls. Kāpņu telpas B pagrabstāva telpa (104. telpa) 

un kāpņu pirmais laids. 

 

39. attēls. Kāpņu telpas B pirmā stāva telpa (19. telpa). 
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40. attēls. Kāpņu telpas B pirmā stāva telpa (19. telpa). 

 

41. attēls. Kāpņu telpas B pirmā stāva telpa (19. telpa) 

skatā no starpstāvu laukuma uz pirmo stāvu. 

 

42. attēls. Kāpņu telpas B pirmā stāva telpa (19. telpa) 

skatā no starpstāvu laukuma uz otro stāvu. 

 

43. attēls. Kāpņu telpas B otrā stāva telpa (56. telpa) 

skatā uz starpstāvu laukumu. 
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44. attēls. Kāpņu telpas B otrā stāva telpa (56. telpa) 

skatā uz starpstāvu laukumu. 

 

45. attēls. Kāpņu telpas B otrā stāva telpa (56. telpa) 

skatā no starpstāvu laukuma uz bēniņu stāvu. 

 

D46. attēls. Kāpņu telpas B betona pakāpiena profils. 

 

D47. attēls. Kāpņu telpas B metāla kaluma margas. 
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D48. attēls. Kāpņu telpas B kāpņu margu masīvā, lakotā, 

profilētā koka roku balsta gala dekoratīvā detaļa. 

 

D49. attēls. Kāpņu telpas B kāpņu margu masīvā, lakotā, 

profilētā koka roku balsta gala dekoratīvā detaļa.

 

G50. attēls. Kāpņu telpas grīdas seguma flīžu raksta fragments. 

Pils pirmā stāva 17. telpā (Ēdamzāle) ir ieeja no Terases A (ārdurvis ĀD-4 ailā A1.23). 

Pils otrā stāva 32. telpā (Zāle) ir izeja uz balkonu (ārdurvis ĀD-5 ailā A2.23). 

Pagrabstāvā ir divas ieejas. Viena ieeja ir 114. telpā (ārdurvis ĀD-9 ailā AP.9), bet otra 

ieeja ir telpā Nr. 98 (ārdurvis ĀD-10 ailā AP.16). Ieeja pagrabstāva 114. telpā ir izveidota 

sekundāri 20. gs. 30.-to gadu pārbūvju laikā izveidotas loga ailas vietā. Ieeja pagrabstāva 98. 

telpā ir sekundāri izveidota 20. gs. otrā pusē. 
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Tornim ir trīs ārdurvju ailas. Trešajā stāvā ir durvis (durvis D-60 ailā AT.4) izejai uz 

bēniņiem. Piektajā stāvā ir ārdurvis (ārdurvis ĀD-6 ailā AT.18 un ārdurvis ĀD-7 ailā AT.22) 

izejai uz skatu platformu. Sestajā stāvā ir ārdurvis (ārdurvis ĀD-8 ailā AT.30) izejai uz skatu 

platformu. 

 

Pirmā stāva telpas.  
Pirmā stāva telpās ir veiktas pārbūves, kas liedz uzzināt, kāds bijis pils sākotnējais 

plānojums. Pils pirmajā stāvā atrodas sešas telpas, kuru interjera dekoratīvā apdare ir valsts 

nozīmes nekustamais mākslas piemineklis Nr. 4225 – vestibils, kāpņu telpa, bibliotēka, lasītava, 

svētku zāle un ēdamzāle. 

SIA „Intarsija” 2006. gadā ir izstrādājusi vestibila ar garderobi (2. telpa un 16. telpa), 

svētku zāles un skatuves (23. telpa un 22. telpa) un ēdamzāles (17. telpa) krāsojuma izpēti. 

Detalizētu šo telpu aprakstu un krāsojuma izpētes rezultātus skatīt SIA „Intarsija” izstrādātajā 

izpētē. Izpētes secinājumus skatīt Pielikumā Nr. 1. 

 

2. telpa. Galvenās ieejas vestibils. 
Galvenās ieejas vestibila (2. telpa) sienās ir trīs augstas divvērtņu durvis (D-1, D-7 un 

D-8), vienas zemas vienas vērtnes durvis (D-14), un trīs neaizpildītas dažādu augstumu ailas. 

Vienas vērtnes aila (ieeja sanmezglā) ir sekundāra. Telpas sienās nav nevienas loga ailas (51. - 

54. attēls).   

Galvenās ieejas vestibila sienas ir gludas, bet griesti ir bagātīgi rotāti. Vestibila sienas 

vainago profilēta frīze, kuras apakšējo joslu rotā cieši liktu akantu lapu virkne. Telpas 

pārsegums ir veidots 20.gs. 30-tajos gados, kad šī telpa tika pārbūvēta no kāpņu telpas par ieejas 

vestibilu. Masīvās kasetes izveidotas arhitektoniski ietverot pārseguma nesošās konstrukcijas. 

Telpas griestus veido sešas dziļas, masīvas, ar profilētām, perspektīvi kārtotām apmalēm rotātas 

kasetes. Griestu laukumos starp kasetēm ir smalki detalizētie ciļņi. Ciļņi veidoti lielākoties 

klasicisma stila ornamentālo formu valodā, bet atsevišķu detaļu plastikā un stilizācijā jaušama 

nacionālā romantisma un jūgendstila ietekme (P55. - P58. attēls). Telpas sildķermeni sedz 

oriģināls, dekoratīvs, finierēts un aplīstēts nosegpanelis ar nacionālam romantismam 

raksturīgiem ornamentiem. 

Grīda ieklāta ar oriģinālu, skujiņas rakstā kārtotu, 357 x 68 mm ozolkoka dēlīšu parketu. 

Pie ārdurvīm un pie svētku zāles durvīm grīdā ir veikti grīdas seguma labojumi, ieklājot 

sekundāru parketa segumu (G59. - G62. attēls). Grīdas un sienu sadurvietu sedz masīva 

grīdlīste. 

Telpās nav saglabājušies oriģināli gaismas ķermeņi. 

 

16. telpa. Garderobe. 
Garderobes telpu un galvenās ieejas vestibilu savieno plata un augsta aila. Telpas visu 

sienu plaknes ir apmestas, gludas, krāsotas. Sienas vainago griestu ieloce. Telpas sienas 

apmēram ~1,70 m augstumā sedz oriģināli dekoratīvi koka paneļi (64. attēls). Paneļus veido 

saplākšņa pildiņi ar oša nažfiniera finierējumu masīvkoka rāmī. Pie telpas ZA sienas paneļiem 

ir saglabājušies oriģināli, masīvkoka ielas apavu plaukti divos līmeņos. Sienas paneļu augšējā 

daļā ir saglabājušies oriģināli, grozāmi, metāla konstrukcijas virsdrēbju pakaramie. Telpas 

griesti ir gludi. Telpas grīda ieklāta ar oriģinālu, skujiņas rakstā kārtotu, 357 x 68 mm ozolkoka 

dēlīšu parketu. Telpas sildķermeni sedz oriģināls, dekoratīvs, finierēts un aplīstēts nosegpanelis 

ar nacionālam romantismam raksturīgiem ornamentiem. 

Pie garderobes griestiem ir piestiprināts oriģināls, iekārts 20.gs. 30-to gadu gaismas 

ķermenis ar cilindra formas stikla plafonu metāla karkasā (D65. attēls). 
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51. attēls. Pirmā stāva galvenās ieejas vestibils (2. telpa) skatā uz ārdurvīm un ailu uz tornī esošo galveno kāpņu telpu (A). 

 

52. attēls. Pirmā stāva galvenās ieejas vestibils skatā uz garderobi. 
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53. attēls. Pirmā stāva galvenās ieejas vestibils skatā uz svētku zāles un ēdamzāles durvīm. 

 

54. attēls. Pirmā stāva galvenās ieejas vestibils skatā uz 15.telpu. 
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P55. attēls. Pirmā stāva galvenās ieejas vestibila sienas frīzes fragments. 

 

P56. attēls. Pirmā stāva galvenās ieejas vestibila sienas frīzes fragments ar sapārotiem modiljoniem. 
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P57. attēls. Pirmā stāva galvenās ieejas vestibila sienas frīzes fragmenta plastisks rotājums ar akantu lapu, stīgu un ziedu 

motīviem. 

 

P58. attēls. Pirmā stāva galvenās ieejas vestibila griestu kasešu un cilņu fragments. 
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G59. attēls. Galvenās ieejas vestibila ozolkoka parketa grīdas segums ailā uz galveno kāpņu telpu. 

 

 

G60. attēls. Galvenās ieejas vestibila ozolkoka parketa grīdas seguma labojumu laukums pie svētku zāles durvīm. 
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G61. attēls. Galvenās ieejas vestibila ozolkoka parketa grīdas segums ailā uz galveno kāpņu telpu. 

 

G62. attēls. Galvenās ieejas vestibila ozolkoka parketa grīdas seguma labojumu laukums pie ārdurvīm. 
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D63. attēls. Garderobes loga ailas pārsedze. 

 

64. attēls. Garderobe ar oriģinālo garderobes 

iekārtojumu. 

 

D65. attēls. Iekārts gaismas ķermenis pie garderobes 

griestiem. 
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15. telpa. Gaitenis. 
Gaitenis (15. telpa) savieno galvenās ieejas vestibilu ar bibliotēkas telpu (10. telpa). 

Gaiteni un galvenās ieejas vestibilu savieno plata, augsta aila ar profilētu aplīstējumu. Telpas 

visu sienu plaknes ir apmestas, gludas, krāsotas. Telpas griesti ir gludi. Telpas grīda ieklāta ar 

lineāri kārtotu, 400 x 40 mm ozolkoka dēlīšu parketu telpas centrā un diagonāli kārtotu tāda 

paša izmēra ozolkoka dēlīšu parketu gar telpas garākajām sienām (66.-67. attēls).  

 

 

66. attēls. Skats uz gaiteņa(15. telpa) grīdu. 

 

67. attēls. Skats uz gaiteni (15. telpa).  

 

G68. attēls. Gaiteņa grīdas fragments.  
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9. un 10. telpa. Bibliotēka. 
10. telpas visas sienu plaknes ir apmestas, gludas un krāsotas (69. - 73. attēls). 9. telpas 

sienu plaknes ir apmestas, gludas un krāsotas. Telpas ZA sienu virs koka paneļiem rotā 

gleznotāja Pētera Teodora Ozoliņa 1937. gadā gleznots panno „Atpūta”. Telpas sienu apakšējo 

daļu sedz oriģināli, dekoratīvi koka paneļi. Paneļus veido saplākšņa pildiņi ar oša nažfiniera 

finierējumu masīvkoka rāmī (71. un 73. attēls). 

Abas telpas savieno plaša aila visā telpas augstumā. Katrā ailas pusē ir pa slaidai 

kolonnai ar toskāniskā ordera bāzi un korintiskā ordera kapiteli, kas balsta rīģeli. (D74. un D75. 

attēls). 

10. telpas griestu plafons ir iedziļināts attiecībā pret gludo griestu plakni, kas to ierāmē. 

Griestu plafonu klāj vienmērīgs stukas cilņu rotājums ar latviešu etnogrāfisko rakstu zīmju 

motīviem (Saules krusta zīme) (P76. attēls). 

9. telpas griestu plafons ir iedziļināts attiecībā pret gludo griestu plakni, kas to ierāmē. 

Plafonu aptek profilēta josla. Griestu plafonu klāj vienmērīgs stukas cilņu rotājums ar latviešu 

etnogrāfisko rakstu zīmju motīviem (P77. attēls). 

Abu telpu grīda ieklāta ar oriģinālu, skujiņas rakstā kārtotu, 357 x 68 mm ozolkoka 

dēlīšu parketu (G78. attēls). Grīdas un sienu sadurvietu sedz augsta, lakota, masīvkoka 

grīdlīste. 

Telpas sildķermeni sedz oriģināls, dekoratīvs, finierēts un aplīstēts nosegpanelis ar 

nacionālam romantismam raksturīgiem ornamentiem (D79. attēls). 

Telpās nav saglabājušies oriģināli gaismas ķermeņi. 

 

 

 

 

 

69. attēls. Bibliotēkas (10. telpa) un lasītavas (9.telpa) kopskats. 
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70. attēls. Bibliotēkas (10. telpa) un lasītavas (9.telpa) kopskats. 

 

71. attēls. Bibliotēkas (10. telpa) un lasītavas (9.telpa) kopskats. 
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72. attēls. Bibliotēkas (10. telpa) kopskats. 

 

73. attēls. Skats uz lasītavu (9.telpa). 

 

D74. attēls. Korintiskā ordera kolonnas kapitelis. 
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D75. attēls. Toskāniskā ordera kolonnas bāze. 

 

P76. attēls. Bibliotēkas griestu plafona ciļņu fragments. 
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P77. attēls. Lasītavas griestu plafona ciļņu fragments. 

 

G78. attēls. Lasītavas grīdas seguma fragments. 
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D79. attēls. Sildķermeņa nosegpanelis bibliotēkā. 

17. telpa. Ēdamzāle. 
Ēdamzāle ir šaura, gara telpa pirmā stāva ziemeļrietumu pusē. Augstas divu vērtņu 

durvis ēdamzāli savieno ar galvenās ieejas vestibilu, bet plaša, ar bīdāmām stiklotām četru 

vērtņu durvīm aizverama aila ar Svētku zāli. Ēdamzāles gala sienā līdzās kamīnam ir vizuāli 

slēptas vienas vērtnes durvis, kas savieno ēdamzāli ar servētavu. No ēdamzāls ir izeja uz terasi 

pils ziemeļrietumu pusē (Vecās pils pusē). 

Telpas sienas gandrīz līdz griestiem sedz dekoratīvi finierēti saplākšņa paneļi ar ozola 

nažfiniera apdari. Grīdas un sienas sadurvietu sedz masīvkoka grīdlīste. Dekoratīvos paneļus 

vainago profilēta, augsta, masīva ozolkoka līste (80. - 81. attēls). Uz ēdamzāles ZR sienas ir 

1938. gadā gleznota Niklāva Strunkes glezna „Azaids” (D82. attēls). Dekoratīvajos paneļos 

virs gleznas ir iestrādāta nosegta ventilācijas gaisa vada reste (D83. attēls). Dekoratīvajos sienu 

paneļos virs logu ailas A1.26, ārdurvju ailas A1.23 un durvju ailas, kas savieno ēdamzāli ar 

svētku zāli, ir iestrādātas etnogrāfiskā zīme Saule intarsijas tehnikā (84. - 86. attēls). 

Dekoratīvajos sienu paneļos virs logu ailām A1.24 un A1.25 ir iestrādātas etnogrāfiskā zīme 

Auseklis intarsijas tehnikā (D87. attēls). Telpas sildķermeņus sedz oriģināli, dekoratīvi, 

finierēti un aplīstēti nosegpaneļi ar nacionālam romantismam raksturīgiem ornamentiem. 

(D88. attēls). 

Sienu virs dekoratīvo paneļu apdares vainago neliela ieloce. Griesti ir gludi apmesti un 

balsināti. Oriģinālie griestu rotājumi ir pilnībā zuduši. 

Telpas grīda ieklāta ar oriģinālu, ozolkoka dēlīšu parketu kārtotu diagonāli orientētu 

kvadrātu (400 x 400 mm) rakstā ar perpendikulāri kārtotu 230 mm platu kantējuma joslu. Starp 

kantējuma joslu un grīdas pamatlaukumu ir 225 mm plata dekoratīva josla ar tumši kodinātu 

ozolkoka dēlīšu (50 x 50 mm) ornamentu un lineāri kārtotām joslām abās pusēs (G89. -

G90. attēls). 
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80. attēls. Ēdamzāles kopskats. 

 

81. attēls. Ēdamzāles kopskats. 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

107 

 

D82. attēls. Ēdamzāles gala siena ar Niklāva Strunkes gleznu „Azaids”. 

 

D83. attēls. Segta ventilācijas reste dekoratīvo paneļu sienā virs gleznas. 
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84. attēls. Sienas fragments ar loga ailu un intarsētu 

etnogrāfisko zīmi „Saule”. 

 

85. attēls. Sienas fragments ar ārdurvju ailu un intarsētu 

etnogrāfisko zīmi „Saule”. 

 

86. attēls. Sienas fragments ar durvju ailu un intarsētu etnogrāfisko zīmi „Saule”. 
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D87. attēls. Sienas fragments ar loga ailu un intarsētu etnogrāfisko zīmi „Auseklis”. 

 

D88. attēls. Ēdamzāles sildķermeņa nosegpanelis. 
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G89. attēls. Ēdamzāles grīdas pamatlaukuma diagonāli kārtotu kvadrātu fragments. 

 

G90. attēls. Ēdamzāles grīdas kantējuma joslas un dekoratīvās joslas fragments. 

Pie ēdamzāles ZA sienas ir masīvs kamīns, kas izstrādāts pēc Viļa Vasariņa rasējumiem 

20.gs. 30-tajos gados (D91. - D96. attēls). Kamīna arhitektoniskais veidols kontrastē ar 

ēdamzāles sienu panelējumu un tonāli izceļas uz tumšā ozolkoka finierējuma laukuma. Kamīna 

detaļas ir smagnējas un tam ir izteikti profilēts cokols, dzega un pacēluma detaļa aiz centrālā 
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plaukta. Ir zudušas divas mazākas vāzes, kas rotāja kamīna dzegu un lielā vāze, kas rotāja 

kamīna centrālo plauktu. 
 

 

D91. attēls. Kamīns ēdamzālē. 

 

D92. attēls. Kamīns ēdamzālē. 

 

D93. attēls. Kamīns ēdamzālē. 
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D94. attēls. Kamīns ēdamzālē. 

 

D95. attēls. Kamīns ēdamzālē. 

 

D96. attēls. Kamīns ēdamzālē. 

Ēdamzālē ir saglabājušies septiņi bra tipa gaismas ķermeņi. Ēdamzāles gaismas 

ķermeņus veidojis mākslas kalējs Kemnics (D97. - D98. attēls).  
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D97. attēls. Ēdamzāles sienas bra tipa gaismas ķermenis. 

 

D98. attēls. Ēdamzāles sienas bra tipa gaismas ķermenis. 

23. telpa. Svētku zāle. 
Svētku zāle ir taisnstūra formas telpa. Augstas divu vērtņu durvis svētku zāli savieno ar 

galvenās ieejas vestibilu. Svētku zāli un ēdamzāli savieno augsta un plata aila, kurā ir stiklotas, 

bīdāmas četru vērtņu durvis. Svētku zāles ZA galā ir skatuves portāls. 

Telpu sienas līdz ailu pārsedžu līmenim sedz dekoratīvi finierēti saplākšņa paneļi ar 

ozola nažfiniera apdari, kas mijas ar masīvkoka pilastriem. Grīdas un sienas sadurvietu sedz 

masīvkoka grīdlīste. Dekoratīvos paneļus vainago profilēta, augsta, masīva ozolkoka līste (99. - 

D108. attēls). Abās skatuves portāla pusēs un abās vestibila durvju pusēs ir dekoratīvi panno 

intarsijas tehnikā. Telpas sildķermeņus sedz oriģināli, dekoratīvi, finierēti un aplīstēti 

nosegpaneļi ar nacionālam romantismam raksturīgu ornamentiem (D109. attēls). 

Sienu virs dekoratīvo paneļu apdares vainago augsta frīze, kas rotāta ar etnogrāfisku 

dvieļu ornamenta atveidu. Virs frīzes sienu vainago dzega. Griestu plafonu ierāmē plata, 

profilēta josla. Plafonu rotā seklas kasetes ausekļa un četru staru zvaigznes formā ar profilētām 

malām (D113. - P116. attēls). 

Telpas grīda ieklāta ar neoriģināliem perpendikulāri kārtotu oša parketa dēlīšiem 

kvadrāta rakstā (400 x 40 mm). Parketa konstrukcija līdzinās padomju laika vairogparketam un, 

iespējams, tas ir ieklāts virs oriģinālā parketa. Skatuves pakāpieni ir darināti no masīvkoka 

dēļiem (G118. - G119. attēls). 

Pie svētku zāles sienām ir saglabājušies seši oriģināli bra tipa gaismas ķermeņi. Gaismas 

ķermeņiem ir viens zars ar trīs uz augšu vērstiem gaismekļiem uz tā. Gaismekļus veido 

nosacītas sveču bļodiņas, kurās tika stiprināti baltas, necaurspīdīgas spuldzes. Oriģinālie 

gaismas ķermenīši nav saglabājušies. Pie gaismekļu zariem ir bijuši dzintara piekariņi. Visi 

orģinālie piekariņi ir zuduši. (D120. attēls). Pie svētku zāles griestiem ir saglabājušies divi 

oriģināli piekārti gaismas ķermeņi (D121. attēls). Gaismas ķermeņus izgatavojusi firma “Perls 

un Marienfelds” pēc arhitekta A. Birkhāna metiem. Gaismas ķermeņa centrā ir virpotas koka 

detaļas ar metāla stīpām. Gaismas ķermenim ir astoņi žuburi. Katrs no tiem sadalās trijos zaros. 

Visi gaismekļi vērsti uz augšu. Tos veido nosacītas sveču bļodiņas, kurās tika stiprināti balti, 

necaurspīdīgi sveces veidola gaismas ķermenīši ar liesmas atveidu. Oriģinālie gaismas 

ķermenīši nav saglabājušies. Pie gaismekļu zariem ir sekundāri dzintara piekariņi. 
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99. attēls. Svētku zāles kopskats skatā uz skatuvi. 

 

100. attēls. Svētku zāles kopskats skatā uz ieejas durvīm. 
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101. attēls. Svētku zāles kopskats skatā uz skatuvi. 

 

102. attēls. Skats uz bīdāmajām durvīm ailā starp svētku zāli un ēdamzāli. 
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103. attēls. Svētku zāle. 

 

104. attēls. Skats uz svētku zāles ieejas durvīm. 
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105. attēls. Skats uz svētku zāles sienu panelējumu un intarsēto panno. 

 

106. attēls. Skats uz svētku zāles sienu panelējumu un intarsēto panno. 
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D107. attēls. Sienas panelējuma masīvkoka grīdlīste un pilastra stāvs ar rievtekām. 

 

D108. attēls. Sienas panelējuma pilastra masīvkoka kapitelis. 

 

 

D109. attēls. Sildķermeņa nosegpanelis. 
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D110. attēls. Skatuves portāla kolonnu pāris. 

 

D111. attēls. Skatuves portāla kolonnu lodes veida 

dekors. 

 

D112. attēls. Skatuves portāla kolonnu kapiteļi. 
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D113. attēls. Svētku zāles sienas panelējuma, frīzes, dzegas un griestu ciļņu fragments. 

 

D114. attēls. Svētku zāles sienas frīzes, dzegas un griestu ciļņu fragments. 
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P115. attēls. Svētku zāles griestu plafona rāmja fragments. 

 

P116. attēls. Svētku zāles griestu cilņu fragments. 
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D117. attēls. Svētku zāles ventilācijas restes ar etnogrāfiskā dvieļa rakstu rotātā frīzes joslā. 

 

G118. attēls. Svētku zāles grīdas seguma fragments. 
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G119. attēls. Svētku zāles skatuves masīvkoka pakāpieni. 

 

D120. attēls. Svētku zāles sienas bra tipa gaismas ķermenis. 
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D121. attēls. Svētku zāles piekārtais gaismas ķermenis. 

22. telpa. Skatuve. 
Svētku zāles ZA galā ir neliela skatuve. Skatuvei ir divas durvis noejai uz aizskatuves 

telpām. Skatuves portāls ir dekoratīvi veidots un katrā pusē to balsta krāšņi rotātu kolonnu pāris. 

 

 

122. attēls. Skatuve. 

 

123. attēls. Skatuve. 
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124. attēls. Skatuves priekškara stienis un dekoratīvā, nosedzošā josla. 

21. telpa.  
Telpā nav arhitektoniski – māksliniecisku vērtību. Visa telpas apdare ir sekundāra.  

 

 

125. attēls. Telpas kopskats. 
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18. telpa.  
Telpā nav arhitektoniski – māksliniecisku vērtību. Visa telpas apdare ir sekundāra. 

 

 

126. attēls. Telpas kopskats. 

3; 4; 5; 6; 7; 8. telpa.  
Telpā nav arhitektoniski – māksliniecisku vērtību. Visa telpas apdare ir sekundāra. 

 

 

127. attēls. 3.telpas kopskats. 

 

128. attēls. 5. telpas kopskats. 
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129. attēls. 7. un 8. telpas kopskats. 

11; 12; 13; 14. telpa.  
Telpā nav arhitektoniski – māksliniecisku vērtību. Visa telpas apdare ir sekundāra. 

 

 

130. attēls. 11. telpas kopskats. 

 

131. attēls. Skats uz 12. telpu no 11. Telpas.
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Otrā stāva telpas.  
Otrais stāvs ir pārbūvēts nesaglabājot sākotnējā plānojuma liecības. Pils otrajā stāvā 

atrodas divas telpas – vestibils un gaitenis, kuru interjera dekoratīvā apdare ir valsts nozīmes 

nekustamais mākslas piemineklis Nr. 4225. 

SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” 2002. gadā izstrādājusi darbu „Zāles interjeru 

arhitektoniski māksliniecisko apsekošana”. Apsekošanas autores Z. Bikše un Sauleskalne. 

Detalizētu šīs telpu aprakstu un krāsojuma izpētes rezultātus skatīt SIA „Arhitektoniskās izpētes 

grupa” izstrādātajā apsekošanā. Apsekošanas secinājumus skatīt Pielikumā Nr. 2. 

 

26. telpa. Vestibils. 
Vestibils ir novietots tieši pretī galvenai kāpņu telpai ar simetrisku ieeju no kāpņu telpas 

Vestibils ir taisnstūra formas telpa ar astoņiem pilastriem un četrām kolonnām, kas balsta 

pārseguma pasijas. Augstas divu vērtņu durvis savieno vestibilu ar galveno kāpņu telpu. Tieši 

pretī galvenās kāpņu telpas durvīm ir divu vērtņu durvis, kas vestibilu savieno ar zāli (23.telpa). 

Vestibila DA sienā simetriski katrā ieejas no kāpņu telpas pusē ir vienas vērtnes durvis uz 

labierīcībām. 

Vestibila sienas ir apmestas, gludas un krāsotas, bet griesti ir bagātīgi rotāti (1.- 

3. attēls). Vestibila kolonnu, pilastru, pasiju un griestu rotājumi veidoti klasicisma stila 

ornamentālo formu valodā. Kolonnu un pilastru stāvi ir gludi. Kolonnām un pilastriem ir 

toskāniskā ordera bāzes un kompozītordera kapiteļi (D6.- D9. attēls). Pasijas rotā atgāzta dzega, 

kas veidota griestu ieloces formā. Dzegas apakšējo malu rotā joniskā olinājuma valnītis, bet 

augšējo malu rotā akanta lapām klāts lesbiskā kimatija profils. Virs atgāztās dzegas ir ierīkots 

slēpts telpas apgaismojums. Pārseguma pasijas griestu plakni sadala sešos kvadrātos. Katrā 

kvadrātā ir viena liela kasete ar profilētu ierāmējumu. Telpas sildķermeņus sedz oriģināli, 

dekoratīvi, finierēti un aplīstēti nosegpaneļi ar nacionālam romantismam raksturīgiem 

ornamentiem. (D5. attēls). 

Telpas grīda ieklāta ar oriģinālu, ozolkoka dēlīšu parketu kārtotu diagonāli orientētu 

kvadrātu (155 x 155 mm), kas salikti no trīs parketa dēlīšiem, rakstā ar perpendikulāri kārtotu, 

dekoratīvu kantējuma joslu. Dekoratīvā josla ir 210 mm plata. Tā sastāv no 60 mm platas lineāra 

ozolkoka dēlīšu kārtojuma joslas un mijkārtotas tumši kodinātu un lakotu ozolkoka dēlīšu (50 

x 50 mm) ornamenta joslas (G11. - G13. attēls). Oriģinālo parketu sedz paklājs. 

Telpā nav saglabājušies oriģināli gaismas ķermeņi. 

 

26. telpa. Gaitenis. 
No vestibila pils līdz pils ZA galam ved gaitenis. Gaiteņa arhitektoniskās detaļas ir 

veidotas klasicisma stila ornamentālo formu valodā. Gaiteņa sienas ir apmestas, gludas un 

krāsotas. Sienas vainago augsta, profilēta dzega. Gaiteņa griesti ir bagātīgi rotāti (14. un 15. 

attēls). Griestu plafonu ierāmē plata, profilēta josla. Plafons bagātīgi rotāts ar ornamentālā 

rakstā izkārtotiem dažāda lieluma taisnstūra formas pildiņu un profilētu joslu atveidiem 

(P16. attēls). Gaiteņa sildķermeņus sedz oriģināli, dekoratīvi, finierēti un aplīstēti nosegpaneļi 

ar nacionālam romantismam raksturīgiem ornamentiem. 

Gaitenī ir saglabājušies 13 oriģināli bra tipa gaismas ķermeņi. Gaismas ķermeņus veido 

tūtas formā sakārotu lielu akanta lapu kompozīcija (D17. attēls). 
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1. attēls. Vestibils (26. telpa) skatā uz zāles durvīm un 

gaiteni. 

 

2. attēls. Vestibils skatā uz gaiteni. 

 

3. attēls. Vestibila kopskats. 
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4. attēls. Skats uz vestibila palīgtelpas durvju ailu. 

 

D5. attēls. Sildķermeņa nosegpanelis.

 

D6. attēls. Kompozītordera kolonnas kapitelis ar tautu 

meitas galvas atveidu starp kapiteļa volūtām. 

 

D7. attēls. Kompozītordera pilastra kapitelis ar tautu meitas 

galvas atveidu starp kapiteļa volūtām.
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D8. attēls. Toskāniskā ordera kolonnas bāze. 

 

D9. attēls. Toskāniskā ordera pilastra bāze. 

 

P10. attēls. Vestibila griestu fragments – četras kolonnas balsta pasijas. 
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G11. attēls. Vestibila un gaiteņa grīdas seguma fragments. 

 

G12. attēls. Vestibila un gaiteņa grīdas seguma fragments. 
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G13. attēls. Vestibila un gaiteņa grīdas seguma fragments. 

 

14. attēls. Gaiteņa kopskats. 

 

15. attēls. Gaiteņa kopskats. 
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P16. attēls. Gaiteņa griestu fragments. 

 

D17. attēls. Gaiteņa sienas bra tipa gaismeklis. 
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32. telpa. Zāle. 
Zāle ir taisnstūra formas telpa. Augstas divu vērtņu durvis savieno to ar vestibilu. No 

zāles ir izeja uz balkonu. 

Zāles sienas ir apmestas, gludas un krāsotas, bet griesti ir bagātīgi rotāti (18. attēls). Uz 

zāles gala sienām ir 1937. gadā gleznotas Kārļa Sūniņa panno „Ainava”. (19. un 20. attēls). 

Griestu plafons ir bagātīgi rotāts ar ornamentāliem stukas cilņu rotājumiem ar latviešu 

etnogrāfisko rakstu zīmju motīviem (Saules zīme) (P21. un P22. attēls). 

Telpas grīda ieklāta ar oriģinālu, skujiņas rakstā kārtotu, 357 x 68 mm ozolkoka dēlīšu 

parketu (G23. attēls). Grīdas un sienu sadurvietu sedz augsta, lakota, masīvkoka grīdlīste. 

Telpas sildķermeņus sedz oriģināli, dekoratīvi, finierēti un aplīstēti nosegpaneļi ar nacionālam 

romantismam raksturīgiem ornamentiem. Telpā nav saglabājušies oriģināli gaismas ķermeņi. 

27. telpa. Gaitenis ar iebūvētiem skapjiem (28; 83; 84.) 
Gaitenis ir augsta un ļoti šaura telpa. Tajā ir iebūvēti masīvi sienas skapji visā telpas 

augstumā (24. un 25. attēls). Gaiteņa grīda ieklāta ar sekundāru, lineāri kārtotu, 357 x 68 mm 

ozolkoka dēlīšu parketu. Telpā nav saglabājušies oriģināli gaismas ķermeņi. 

30. telpa. Priekštelpa. 
Priekštelpas sienas ir apmestas, gludas un krāsotas, bet griesti ir bagātīgi rotāti (26. un 

27. attēls). Telpas griestus trīs daļās sadala divi rīģeļi. Rīģeļu plaknes rotā nelieli ornamentāli 

rotājumi ar etnogrāfisko rakstu zīmēm. Laukumus starp rīģeļiem ierāmē profilēta josla un 

klasiskās arhitektūras formu valodā veidota dekoratīva, profilēta josla lapu virknējuma atveidā 

(P28. un P29. attēls). 

Priekštelpas grīda ieklāta ar oriģinālu, skujiņas rakstā kārtotu, 357 x 68 mm ozolkoka 

dēlīšu parketu (G30. attēls). Grīdas un sienu sadurvietu sedz augsta, lakota, masīvkoka 

grīdlīste. Telpā nav saglabājušies oriģināli gaismas ķermeņi. 

 

 

18. attēls. Zāles (32. telpa) kopskats ar sildķermeņa nosegpaneli. 
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19. attēls. Zāles kopskats ar 1937. gadā gleznoto Kārļa Sūniņa panno „Ainava”. 

 

20. attēls. Zāles kopskats ar 1937. gadā gleznoto Kārļa Sūniņa panno „Ainava”. 
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P21. attēls. Zāles griestu plafona kopskats. 

 

P22. attēls. Zāles griestu plafona cilņu fragments. 
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G23. attēls. Zāles grīdas fragments. 

 

24. attēls. Gaitenis (27. telpa) ar iebūvētiem skapjiem. 

 

25. attēls. Gaitenis ar iebūvētiem skapjiem. 
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26. attēls. Priekštelpa (30. telpa) skatā uz 29.telpu. 

 

27. attēls. Priekštelpa (30. telpa) skatā uz 31.telpu. 

 

P28. attēls. Priekštelpas griestu rīģeļa un dzegu fragments. 

 

P29. attēls. Priekštelpas griestu rīģaļa un dzegu fragments. 

 

G30. attēls. Priekštelpas grīdas fragments. 
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29. un 31. telpa.  
Tabu telpu sienas ir apmestas, gludas un krāsotas. Sienu plaknes noslēdz griestu ieloce. 

Griestu ieloce krāsota tonī, kas ir tumšāks par sienas plaknes toni. Plafonam nav ierāmējuma, 

bet tas ir nedaudz iedziļināts attiecībā pret griestu ieloces augšējo malu (31. - 32. un 34. -35. 

attēls). 29. telpas griestu plafonu blīvi klāj etnogrāfiskajam dvieļu rakstam līdzīgs stukas cilņu 

rotājums (P33. attēls). 31. telpas griestu plafonu rotā stukas cilņu rotājums mijkārtotu ausekļu 

un kvadrātu rāmju veidā. Kvadrāta rāmju centros ir nelieli ornamentāli ciļņi. Plafona centrā ir 

rozete (P36. attēls). Oriģinālās ailas aizpildītas ar sekundārām stiklotām cēlkoka durvīm un 

virslogu. 

29. telpas grīda ieklāta ar oriģinālu, skujiņas rakstā kārtotu, 357 x 68 mm ozolkoka 

dēlīšu parketu. Grīdas un sienu sadurvietu sedz augsta, lakota, masīvkoka grīdlīste. 31. telpas 

grīda ieklāta ar sekundāru parketu. Telpās nav saglabājušies oriģināli gaismas ķermeņi. 

 

 
31. attēls. 29.telpas kopskats. 

 
32. attēls. 29.telpas kopskats. 

 

P33. attēls. 31.telpas griestu plafona 

kopskats. 
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34. attēls. 31. telpas kopskats. 

 

35. attēls. 31.telpas kopskats.

 

P36. attēls. 31.telpas griestu plafona kopskats. 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

148 

 

33. - 82. telpa.  
Telpas no 33. līdz 49.,no 52. līdz 55. un no 62. līdz 77. ir būvētas kā viesu numuriņi ar 

priekštelpu ar iebūvētu skapi, sanmezglu un guļamtelpu. Pašvaldības vajadzībām telpas ir 

nedaudz pārbūvētas, iekārtojot darba kabinetus. Visu darba kabinetu sienas ir gludas apmestas 

un krāsotas. Sienas vainago griestu ieloces. Griesti ir apmesti, gludi un krāsoti. Dažu telpu 

griestu ieloces ir krāsotas tumšākā tonī par sienu plakņu krāsu. Grīdas ieklātas ar oriģinālu, 

skujiņas rakstā kārtotu, 357 x 68 mm ozolkoka dēlīšu parketu. Grīdas segums ir ļoti nolietots. 

Sanmezglu telpās  ir sekundāra sienu un grīdu apdare. Telpās nav saglabājušies oriģināli 

gaismas ķermeņi. Telpas 79; 80; 81; 82; 50. un 51. ir sanmezgli ar sekundāru apdari.  

 

 

37. attēls. Skats 77. telpas durvju ailu un 75. telpas durvju ailu. 

 

38. attēls. Skats uz 33. telpu no 35. telpas. 

 

39. attēls. Skats uz 34. un 35. telpas durvju ailām. 
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40. attēls. Skats uz 36. telpu no 37. telpas. 

 

41. attēls. Skats uz 37. un 38. telpas durvju ailām. 

 

 

42. attēls. Skats uz 72. telpu no 71. telpas. 

 

43. attēls. Skats uz 73. un 71. telpas durvju ailām. 
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44. attēls. Skats uz 69. telpu no 70. telpas. 

 

45. attēls. Skats uz 70. un 67. telpas durvju ailām. 

 

 

 

46. attēls. Skats uz 40. telpu no 43. telpas. 

 

47. attēls. Skats uz 41. un 43. telpas durvju ailām. 
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48. attēls. Skats uz 46. un 45. 

telpas durvju ailām. 

 

 

49. attēls. Skats uz 66. un 65. 

telpas durvju ailām. 

 

 

 

50. attēls. Skats uz 49. un 48. 

telpas durvju ailām. 
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51. attēls. Skats uz 53. un 55. 

telpas durvju ailām. 

 

 

52. attēls. Skats uz 51. un 50. telpu. 

 

53. attēls. Skats uz 61. telpu.. 
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54. attēls. Skats uz ailu starp 58. un 59. telpu. 

 

55. attēls. Skats uz 58. un 57. telpu. 

 

56. attēls. Skats uz 58. telpu. 
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Pagrabstāva telpas.  
Pils pagrabstāva telpas ir izbūvētas pakāpeniski. Sākotnēji pagraba telpas bija izbūvētas 

DA un ZA pils daļā līdz nesošai sienai ēkas garenvirzienā. 20.gs. 30-to gadu pārbūvju laikā 

pagrabs tika izbūvēts zem visas pils ēkas. Pagraba stāva DA ārsienā izbūvētās oriģinālās logu 

ailas ir pazeminātas. Ailu pārveidošanas laiks nav konstatēts. Pagrabstāva telpu plānojums ir 

neregulārs. Pagrabu pils garenvirzienā šķērso masīva nesoša siena, kuras biezums vietām 

sasniedz pat 1,2 m. Pagrabstāvā ir vairākas sekundāri iebūvētas pašnesošas starpsienas – ķieģeļu 

mūra, dēļu, u.c.. Sākotnējās pagraba daļas telpu pārsegums ir ķieģeļu velves un ķieģeļa krusta 

velves. 20.gs. 30-tajos gados izbūvētajām telpām ir horizontāls uz tērauda sijām balstīts betona 

pārsegums. Pagraba telpās nav arhitektoniski un mākslinieciski vērtīgu apdares detaļu. 

 

 

1. attēls. 105. telpas kopskats. Sienu apdare – 

sekundāras flīzes. Pārseguma konstrukcija – 

cilindriska ķieģeļu velve. Griestu apdare – gluds 

apmetums, krāsojums. Grīdu iesegums – 

sekundāras keramiskās flīzes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. attēls. 105. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundāras flīzes visā sienas 

augstumā. Izflīzētas logu ailu plaknes. 

Pārseguma konstrukcija – cilindriska 

ķieģeļu velve. Griestu apdare – gluds 

apmetums, krāsojums. Grīdu iesegums – 

sekundāras keramiskās flīzes. Logu ailu 

pārsedze – velve. 
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3. attēls. 105. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundāras flīzes visā sienas 

augstumā. Izflīzētas logu ailu plaknes. 

Pārseguma konstrukcija – cilindriska 

ķieģeļu velve. Pārseguma konstrukcijā ir 

aizpildīts atvērums. Atvērumā ir bijis 

uzstādīts pacēlājs virtuves vajadzībām. 

Griestu apdare – gluds apmetums, 

krāsojums. Grīdu iesegums – sekundāras 

keramiskās flīzes. Logu ailas pārsedze – 

velve. 

 

 

4. attēls. 105. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundāras flīzes visā sienas 

augstumā. Sekundāras starpsienas. 

Pārseguma konstrukcija – cilindriska 

ķieģeļu velve. Griestu apdare – gluds 

apmetums, krāsojums. Grīdu iesegums – 

sekundāras keramiskās flīzes.  

 

 

5. attēls. 107. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundāras flīzes. Sekundāras 

starpsienas. Pārseguma konstrukcija – 

cilindriska ķieģeļu velve. Griestu apdare 

– gluds apmetums, krāsojums. Grīdu 

iesegums – sekundāras keramiskās 

flīzes. Durvju ailu konstrukcija – velve. 
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6. attēls. 107. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundāras flīzes. Sekundāras 

starpsienas. Pārseguma konstrukcija – 

cilindriska ķieģeļu velve. Griestu apdare 

– gluds apmetums, krāsojums. Grīdu 

iesegums – sekundāras keramiskās 

flīzes. Durvju ailu konstrukcija – velve. 

 

 

7. attēls. 106. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundāras flīzes. Pārseguma 

konstrukcija – cilindriska ķieģeļu velve. 

Griestu apdare – gluds apmetums, 

krāsojums. Grīdu iesegums – sekundāras 

keramiskās flīzes. Logu ailas 

aizpildījums – stikla bloki 

 

 

8. attēls. 109. telpas kopskats. Gaiteni 

no telpas nodala sekundāri iebūvēta 

ķieģeļu mūra sien. Sienu apdare – 

sekundāras flīzes. Pārsrguma 

konstrukcija – ķieģeļu krusta velve. 

Griestu apdare – gluds apmetums, 

krāsojums. Grīdu iesegums – sekundāras 

keramiskās flīzes. 
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9. attēls. 108. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundāras flīzes visā sienu 

augstumā. Pārseguma konstrukcija – 

ķieģeļu krusta velve. Griestu apdare – 

gluds apmetums, krāsojums. Grīdu 

iesegums – sekundāras keramiskās flīzes. 

Loga ailas aizpildījums – stikla bloki. 

 

 

10. attēls. 110. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundāras flīzes visā sienu 

augstumā. Pārseguma konstrukcija – 

ķieģeļu krusta velve. Griestu apdare – 

gluds apmetums, krāsojums. Grīdu 

iesegums – sekundāras keramiskās 

flīzes. Loga ailas aizpildījums – stikla 

bloki. 

 

 

11. attēls. 114. telpas kopskats skatā uz 

sekundāri izveidotu ārdurvju ailu pils 

torņa daļā. Sienu apdare – sekundāras 

finierēti paneļi. Pārseguma konstrukcija 

– dzelzbetona plātne. Griestu apdare – 

gluds apmetums, krāsojums. Grīdu 

iesegums – betons. 
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12. attēls. Skats uz 115. telpas loga ailu. 

Sienu apdare – gluds, krāsots apmetums. 

Pārseguma konstrukcija – ķieģeļu krusta 

velve. Griestu apdare – gluds apmetums, 

krāsojums. Grīdu iesegums – betons. 

Oriģinālā loga aila ar sekundāru koka 

logu un metāla restēm. 

 

 

13. attēls. 93. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundārs dēļu apšuvums. 

Griestu apdare – sekundāra, piekārta 

griestu konstrukcija. Grīdu iesegums – 

sekundārs segums. Telpā ir sekundārs 

ķieģeļu mūra kamīns. 

 

 

14. attēls. 96. telpas kopskats. Sienu 

apdare – sekundārs keramikas flīzes. 

Griestu apdare – gluds apmetums. Grīdu 

iesegums – sekundāras keramikas flīzes. 

Telpā ir pils apkures sistēmas un ūdens 

sagatavošanas iekārtas. 
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15. attēls. Skats uz 98. telpas sekundāri 

izbūvētām ārdurvīm. Sienu apdare – 

sekundārs keramikas flīzes. Griestu apdare 

– gluds apmetums. Grīdu iesegums – 

betons. Pie ārdurvīm ir trīs betona 

pakāpieni. 
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konstrukcija – ķieģeļu krusta velve. Griestu apdare – gluds apmetums, krāsojums. Grīdu 

iesegums – sekundāras keramiskās flīzes. Loga ailas aizpildījums – stikla bloki. ................. 160 

10. attēls. 110. telpas kopskats. Sienu apdare – sekundāras flīzes visā sienu augstumā. 

Pārseguma konstrukcija – ķieģeļu krusta velve. Griestu apdare – gluds apmetums, krāsojums. 

Grīdu iesegums – sekundāras keramiskās flīzes. Loga ailas aizpildījums – stikla bloki. ...... 160 

11. attēls. 114. telpas kopskats skatā uz sekundāri izveidotu ārdurvju ailu pils torņa daļā. Sienu 

apdare – sekundāras finierēti paneļi. Pārseguma konstrukcija – dzelzbetona plātne. Griestu 

apdare – gluds apmetums, krāsojums. Grīdu iesegums – betons. .......................................... 160 

12. attēls. Skats uz 115. telpas loga ailu. Sienu apdare – gluds, krāsots apmetums. Pārseguma 

konstrukcija – ķieģeļu krusta velve. Griestu apdare – gluds apmetums, krāsojums. Grīdu 

iesegums – betons. Oriģinālā loga aila ar sekundāru koka logu un metāla restēm. ............... 161 

13. attēls. 93. telpas kopskats. Sienu apdare – sekundārs dēļu apšuvums. Griestu apdare – 

sekundāra, piekārta griestu konstrukcija. Grīdu iesegums – sekundārs segums. Telpā ir 

sekundārs ķieģeļu mūra kamīns. ............................................................................................. 161 



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

164 

14. attēls. 96. telpas kopskats. Sienu apdare – sekundārs keramikas flīzes. Griestu apdare – 

gluds apmetums. Grīdu iesegums – sekundāras keramikas flīzes. Telpā ir pils apkures sistēmas 

un ūdens sagatavošanas iekārtas. ............................................................................................ 161 

15. attēls. Skats uz 98. telpas sekundāri izbūvētām ārdurvīm. Sienu apdare – sekundārs 

keramikas flīzes. Griestu apdare – gluds apmetums. Grīdu iesegums – betons. Pie ārdurvīm ir 

trīs betona pakāpieni. .............................................................................................................. 162 
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Bēniņi.  
Bēniņu telpa ir virs visas ēkas, visā jumta konstrukciju telpas apjomā. 

Bēniņu telpā ir ieeja no galveno kāpņu trešā stāva līmeņa un no kāpņu telpas B. Bēniņu 

telpā atrodas nefunkcionējoša ūdens tvertne un ventilācijas iekārta. Bēniņu telpā ir izvietoti 

siltināti gaisa vadi un apkures sistēmas cauruļvadi. Telpas brīvais augstums starp pārseguma 

sijām un jumta konstrukcijas elementiem ir 1,80 m. Bēniņu telpā nav arhitektoniski vērtīgas 

detaļas vai apdares. 

 

 

1. attēls. Bēniņu telpa skatā uz kāpņu 

telpas A durvīm torņa sienā. 

 

2. attēls. Pils 2. stāva koka siju 

pārsegums ir nosiltināts. Bēniņu telpā ir 

redzami nosiltināti 2. stāvā esošie 

sanmezglu ventilācijas kanāli. 

 

 

3. attēls. Pils 2. stāva koka siju 

pārsegums ir nosiltināts. Bēniņu telpā ir 

redzamas nosiltinātas centrālās apkures 

sistēmas caurules.
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BŪVGALDNIECĪBAS DETAĻAS 

Ārdurvis.  
Ēkā ir saglabājušās pāris oriģinālās ārdurvis, kas ēkā ierīkotas 

20. gs. 30.-tos gados. Ārdurvīm ĀD-4 un ĀD-5 ir saglabājies durvju 

slēdzenes mehānisms, rokturi un nosegplāksnes, kas izgatavotas atslēgu 

un būvkalumu fabrikā “Metālprodukts”. Ārdurvju ailu aizpildījuma 

uzskaitījumu un furnitūras daudzums ir apkopoti vienotā tabulā 

“Ārdurvju  ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula”.  

Vairākiem ārdurvju blokiem ir veikti labošanas darbi. Ārdurvju 

bloki, vērtnes un aplodas ir vairākas reizes pārkrāsotas. Vairākām 

ārdurvīm aprīkojums ir bojāts, zudusi, mainīts vai aizstāta ar 

neoriģināliem durvju arhitektūrai neatbilstošām furnitūras detaļām.  

 

Ārdurvju ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula. 
 

Marka Nr. 
Durvju 

veids 
Konstrukcija Datējums 

Piezīmes un 

vērtējums 
Aprīkojums Daudzums 

Piezīmes un 

vērtējums 

ĀD 1 

Divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Četras šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti. Telpas pusē pildiņa spogulis gluds; 

3.2.) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti. Telpas pusē pildiņa spogulis gluds; 

3.3.) Augšējais pildiņš  - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1 rūts) un profilētu apmallīsti. 
1930. 

gadi 

Durvju apakšējā 

daļā no ārpuses 

piestiprināts 

saplāksnis. 

Profilēta aploda. 

Abas vērtnes ir 

krāsotas. Vērtņu 

konstrukcija - 

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - 

apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2   

Aizbīdnis. 1   

Durvju pretplāksne. 2 Nevērtīgs. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Četras šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti. Telpas pusē pildiņa spogulis gluds; 

3.2.) Apakšējais pildiņš -  taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti. Telpas pusē pildiņa spogulis gluds; 

Stobrviras. 2   

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 2 

Slēdzenes nosegplāksne. 2 
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3.3.) Augšējais pildiņš  - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1 rūts) un profilētu apmallīsti. 

ĀD 2 

Divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Sešas šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais un vidējais pildiņš - kvadrāta 

forma ar gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2.) Vidējie pildiņi  - taisnstūra forma ar gludu 

pildiņa spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti; 

3.3) Augšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

stiklojumu un profilētu apmallīsti. 

21. gs. 

Abas vērtnes ir 

lakotas. Apdare 

durvju lejasdaļā 

daļēji zudusi. 

Vērtņu 

konstrukcija - labā 

tehniskā stāvoklī. 

Stobrviras. 2   

Metāla rokturis. 2   

Roktura nosegplāksne. 2   

Iekaļama slēdzene. 1   

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Sešas šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais un vidējais pildiņš - kvadrāta 

forma ar gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2.) Vidējie pildiņi  - taisnstūra forma ar gludu 

pildiņa spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti; 

3.3) Augšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

stiklojumu un profilētu apmallīsti. 

Stobrviras. 2   

Durvju pretplāksne. 1   

ĀD 3 

Divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Sešas šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais un vidējais pildiņš - kvadrāta 

forma ar gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2.) Vidējie pildiņi  - taisnstūra forma ar gludu 

pildiņa spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti; 

3.3) Augšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

stiklojumu un profilētu apmallīsti. 

21. gs. 

Abas vērtnes ir 

lakotas. Apdare 

durvju lejasdaļā 

daļēji zudusi. 

Vērtņu 

konstrukcija - labā 

tehniskā stāvoklī. 

Stobrviras. 2   

Metāla rokturis. 2   

Roktura nosegplāksne. 2   

Iekaļama slēdzene. 1   

Slēdzenes nosegplāksne 2   

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Sešas šķērsjoslas; 

Stobrviras. 2   

Durvju pretplāksne. 1   
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3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais un vidējais pildiņš - kvadrāta 

forma ar gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2.) Vidējie pildiņi  - taisnstūra forma ar gludu 

pildiņa spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti; 

3.3) Augšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

stiklojumu un profilētu apmallīsti. 

ĀD 4 

Divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar gludu 

pildiņa spoguli un pildiņa apmallīsti; 

3.2.) Augšējais pildiņš  - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1x2 rūtis) un profilētu apmallīsti. 
1930. 

gadi 

Abas vērtnes ir 

krāsotas no ārpuses 

un lakotas no 

iekšpuses. Vērtņu 

konstrukcija - 

nepamierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare 

fasādē - sliktā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2   

Durvju pretplāksne. 1 

Oriģināls. 

Ražotājs: 

atslēgu un 

būvkalumu 

fabrika 

"Metālprodukts" 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar gludu 

pildiņa spoguli un pildiņa apmallīsti; 

3.2.) Augšējais pildiņš  - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1x2 rūtis) un profilētu apmallīsti. 

Stobrviras. 2   

Metāla rokturis. 2 
Oriģināls. 

Ražotājs: 

atslēgu un 

būvkalumu 

fabrika 

"Metālprodukts" 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

ĀD 5 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Koka rāmis 

ar slieksni. 

Kreisā vērtne: 
1) Trīs stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Divi apakšējie pildiņi - taisnstūra forma ar 

gludu pildiņa spoguli un pildiņa apmallīsti; 

3.2.) Divi augšējie pildiņi  - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1 rūts) un profilētu apmallīsti. 

1930. 

gadi 

Abas vērtnes ir 

krāsotas no ārpuses 

un lakotas no 

iekšpuses. Vērtņu 

konstrukcija - 

nepamierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare 

fasādē - sliktā 

stāvoklī. Durvju 

slieksnis bojāts, 

caur durvju apakšu 

iekļūst mitrums un 

sniegs. 

Stobrviras. 2   

Metāla rokturis. 2 

Oriģināls. 

Ražotājs: 

atslēgu un 

būvkalumu 

fabrika 

"Metālprodukts" 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 
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ĀD 6 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā 

ar virslogu. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti; 

3.2.) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1x2 rūtis) un profilētu apmallīsti. 

21. gs. 

Vērtne ir krāsota. 

Vērtņu 

konstrukcija - 

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - 

labā stāvoklī. 

Vērtne mitruma 

ietekmē ir 

uzbriedusi, nav 

iespējams nofiksēt 

aizvērtā stāvoklī. 

Stobrviras. 2   

Metāla rokturis. 2   

Roktura nosegplāksne. 2   

Aizgrieznis. 1   

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1   

Virslogs: 
1) Ieliekams loga rāmis ar 6 rūtīm. 

Aizgrieznis. 2   

Pogas tipa rokturis. 1   

ĀD 7 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā 

ar virslogu. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti; 

3.2.) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1x2 rūtis) un profilētu apmallīsti. 

21. gs. 

Vērtne ir krāsota. 

Vērtņu 

konstrukcija - 

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - 

labā stāvoklī. 

Vērtne mitruma 

ietekmē ir 

uzbriedusi, nav 

iespējams nofiksēt 

aizvērtā stāvoklī. 

Stobrviras. 2   

Metāla rokturis. 2   

Roktura nosegplāksne. 2   

Aizgrieznis. 1   

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1   

Virslogs: 
1) Ieliekams loga rāmis ar 6 rūtīm. 

Aizgrieznis. 2   

Pogas tipa rokturis. 1   

ĀD 8 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti; 

3.2.) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1x2 rūtis) un profilētu apmallīsti. 

21. gs. 

Vērtne ir krāsota. 

Vērtņu 

konstrukcija - 

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - 

labā stāvoklī. 

Stobrviras. 2   

Metāla rokturis. 2   

Roktura nosegplāksne. 2   

Slēdzene. 1   

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1   

ĀD 9  Gludas vienas vērtnes durvis. 
20. gs. 2. 

puse. 
 Nevērtīgs. 

ĀD 10  Gludas vienas vērtnes durvis. 
20. gs. 2. 

puse. 
 Nevērtīgs. 
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Durvis. 
Ēkā ir saglabājušās vairākas divu vērtņu un vienas vērtnes 

oriģinālās durvis, kas ēkā ierīkotas 20. gs. 30.-tos gados. Atsevišķām 

durvīm ir saglabājies oriģināls durvju aprīkojums. Otrā stāva durvīm D-

19 ir saglabājies durvju slēdzenes mehānisms, rokturi un nosegplāksnes, 

kas izgatavotas atslēgu un būvkalumu fabrikā “Metālprodukts”.  

Durvju ailu aizpildījuma uzskaitījums un furnitūras daudzums ir 

apkopoti vienotā tabulā „Pirmā stāva ailu aizpildījuma un aprīkojuma 

tabula”, „Otrā stāva ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula”. 

Otrā stāvā ir vairāki iebūvētie skapji, kuriem ir saglabājušās divu 

vērtņu un vienas vērtnes oriģinālas durvis un vienas vērtnes antresola 

durvis, kas ēkā ierīkotas 20. gs. 30.– tos gados. Iebūvēto skapju durvju 

ailu aizpildījuma uzskaitījums un furnitūras daudzums ir apkopoti tabulā 

“Iebūvēto skapju durvju ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula”. 

Vairākiem durvju blokiem ir veikti labošanas darbi un stiklojuma 

nomaiņa. Pāris durvju blokiem ir mainīts to vērtņu novietojums. Durvju 

bloki, vērtnes un aplodas ir vairākas reizes pārkrāsotas. Vairākām durvīm 

aprīkojums ir bojāts, zudusi, mainīts vai aizstāta ar neoriģināliem durvju 

arhitektūrai neatbilstošām furnitūras detaļām. Durvju uzmērījumu skatīt 

lapā UR-11. Furnitūras piemērus skatīt fotoattēlos (D4. - D7. attēls). 

 

Pirmā stāva durvju ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula. 
 

Marka Nr. 
Durvju 

veids 
Konstrukcija Datējums Piezīmes un vērtējums Aprīkojums 

Dau-

dzums 

Piezīmes un 

vērtējums 

D 1 

Stiklotas 

divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

profilētu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Fasetēts stikls. 
21. gs. 

Durvis ir lakotas. Plata 

gluda aploda. Vērtņu 

konstrukcija – labā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - labā stāvoklī. 

Stobrviras. 2  

Durvju pretplāksne. 1  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

profilētu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Fasetēts stikls. 

Stobrviras. 2  

Rokturis. 2  

Roktura nosegplāksne. 2  

Slēdzene. 1  

Durvju aizvērējs 1  
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D 2 

Stiklotas 

divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu un profilētu pildiņa apmallīsti. 
1930. gadi 

Durvis ir lakotas. Plata 

gluda aploda. Vērtņu 

konstrukcija – labā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - labā stāvoklī. 

Vērtņu apakšā stiprināta 

metāla aizsargplāksne. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Durvju pretplāksne. 1  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Rokturis. 2  

Roktura nosegplāksne. 2  

Slēdzene. 1  

Slēdzenes nosegplāksne. 2  

Durvju aizvērējs 1  

D 3 

Stiklotas 

divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

gludu pildiņa spoguli un pildiņa apmallīsti; 

3.2.) Augšējais pildiņš  - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1x2 rūtis) un profilētu 

apmallīsti. Fasetēts stikls. 
1930. gadi 

Vērtņu konstrukcija – 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtņu apdare - 

labā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Durvju pretplāksne. 1  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

gludu pildiņa spoguli un pildiņa apmallīsti; 

3.2.) Augšējais pildiņš  - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (1x2 rūtis) un profilētu 

apmallīsti. Fasetēts stikls. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

D 4 
Stiklotas 

divvērtņu 
Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

21. gs. 
Durvis ir lakotas. Vērtņu 

konstrukcija – labā 

Stobrviras. 3  

Rokturis. 2  
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durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Fasetēts stikls. 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - labā stāvoklī. 
Roktura nosegplāksne. 2  

Slēdzene. 1  

Slēdzenes nosegplāksne. 2  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - kvadrāta forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Fasetēts stikls. 

Stobrviras. 3  

Durvju pretplāksne. 1  

D 5 

Stiklotas 

vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

stiklojumu (3x3 rūtis) . 

20. gs. 

otra puse 

Plata profilēta aploda. 

Durvis ir krāsotas baltā 

krāsā. Vērtņu konstrukcija 

- apmierinošā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2  

Rokturis. 2 

Neoriģināls. 

Slēdzene. 1 

Slēdzenes nosegplāksne. 2 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 

D 6 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Kreisā vērtne: 
1)  Gluda finierēta vērtne (9. telpas pusē) ar 

kājlīsti. 7. telpas pusē vērtne ir gluda, 

krāsota. 

1930. gadi 

Vērtņu konstrukcija – 

labā tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - labā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2  

Rokturis. 2 

Neoriģināls. 

Slēdzene. 1 

Slēdzenes nosegplāksne. 2 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 

D 7 

Divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Sešas šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

1930. gadi 

Durvju rāmis izgatavots 

no masīva ozola. Pildiņi 

izgatavoti no saplākšņa, 

finierēti. Durvju vērtnes 

Stobrviras. 2  

Rokturis. 2  

Slēdzene. 1  
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pildiņu 

konstrukcijā. 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Četri pildiņi - taisnstūra forma ar gludu 

pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti. 

17. telpas pusē gludas, 

finierētas. Durvju aila 

nosegta ar ozola 

finierējuma panelējumu. 

Vērtnēm abās pusēs platas 

kājlīstes. Vērtņu 

konstrukcija – labā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - labā stāvoklī. 

Slēdzenes nosegplāksne. 2  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Sešas šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Četri pildiņi - taisnstūra forma ar gludu 

pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti. 

Stobrviras. 2  

Durvju pretplāksne. 1  

D 8 

Divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Sešas šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Četri pildiņi - taisnstūra forma ar gludu 

pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju rāmis izgatavots 

no masīva ozola. Pildiņi 

izgatavoti no saplākšņa, 

finierēti. Durvju vērtnes 

17. telpas pusē gludas, 

finierētas intarsijas 

tehnikā. Vērtnēm abās 

pusēs platas kājlīstes. 

Durvju aila nosegta ar 

ozola finierējuma 

panelējumu. Vērtņu 

konstrukcija – labā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - labā stāvoklī. 

Stobrviras. 2  

Rokturis. 2  

Slēdzene. 1  

Slēdzenes nosegplāksne. 2  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Sešas šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

gludu pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti; 

3.2) Četri pildiņi - taisnstūra forma ar gludu 

pildiņa spoguli un profilētu pildiņa 

apmallīsti. 

Stobrviras. 2  

Durvju pretplāksne. 1  



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

176 

 

D 9 

Četrdaļīgas 

stiklotas 

bīdāmas 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Stiklojums: 

3.1) Kopā 43 rakstā kārtotas rūtis. Fasetēts 

stikls. 

1930. gadi 

Durvju vērtnes ir lakotas. 

Masīva oša konstrukcija 

ar fasetēta stikla rūtīm. 

Durvju vērtnes ir lakotas. 

Vērtņu konstrukcija – 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtņu apdare - 

labā stāvoklī. 

Iefrēzēts metāla rokturis. 1  

Aizbīdnis. 1  

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Stiklojums: 

3.1) Kopā 43 rakstā kārtotas rūtis. Fasetēts 

stikls. 

Iefrēzēts metāla rokturis. 2  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Stiklojums: 

3.1) Kopā 43 rakstā kārtotas rūtis. Fasetēts 

stikls. 

Iefrēzēts metāla rokturis. 2  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Stiklojums: 

3.1) Kopā 43 rakstā kārtotas rūtis. Fasetēts 

stikls. 

Iefrēzēts metāla rokturis. 1  

Aizbīdnis. 1  

D 10 

Vienas 

vērtnes 

divpusējas 

kustības 

durvis. 

Kreisā vērtne: 
1)  Gluda finierēta vērtne ar platu kājlīsti 

abās vērtnes pusēs. 

1930. gadi 

Durvju vērtnes ir lakotas. 

Vērtņu konstrukcija – 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtņu apdare - 

labā stāvoklī. 

Divpusējas kustības 

stobrviras. 
2  

Apaļais rokturis. 2  

D 11 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Vērtnei 21. telpas pusē 

piestiprināta skārda 

plāksne. Plata profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija – 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtņu apdare - 

neapmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Rokturis. 2 

Neoriģināls. 

Slēdzene. 2 

Slēdzenes nosegplāksne. 2 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 
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D 12 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Trīs stāvjoslas; 

2) Četras šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli; 

3.2) Vidējie pildiņi - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli; 

3.3) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli. 

20. gs. 

otra puse 

Vērtnei 21. telpas pusē 

piestiprināta skārda 

plāksne. Vērtne ir 

apzāģēta, pārvietota. 

Sākotnēji stiprināta 21. 

telpas pusē kā kreisās 

kustības vērtne. Plata 

profilēta aploda. 

Nevērtīgs. 

D 13  Oriģinālā vērtne zudusi. Daļēji saglabājušās oriģinālas stobrviras 

D 14 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Kreisā vērtne: 
1) Gluda krāsota vērtne. 

20. gs. 

otra puse 
Plata, profilēta aploda. Nevērtīgs. 

D 15 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Kreisā vērtne: 
1) Gluda krāsota vērtne. 

1930. gadi 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtņu konstrukcija – 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtņu apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Sobrviras 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Neoriģināls. 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 

D 16 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Labā vērtne: 
1) Gluda krāsota vērtne. 

1930. gadi 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtņu konstrukcija – 

labā tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - labā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Rokturis. 2 

Neoriģināls. 
Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Slēdzenes nosegplāksne. 2 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 17 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Kreisā vērtne: 
1) Gluda krāsota vērtne. 

1930. gadi 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtņu konstrukcija – 

labā tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - labā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Rokturis. 2 

Neoriģināls. 
Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Slēdzenes nosegplāksne. 2 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  
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D 18 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Labā vērtne: 
1) Gluda krāsota vērtne. 

1930. gadi 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtņu konstrukcija – 

labā tehniskā stāvoklī. 

Vērtņu apdare - labā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Rokturis. 2 

Neoriģināls. 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 

 

Otrā stāva durvju ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula. 

 

Marka Nr. 
Durvju 

veids 
Konstrukcija Datējums Piezīmes un vērtējums Aprīkojums 

Dau-

dzums 

Piezīmes un 

vērtējums 

D 19 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Koka rāmis 

ar slieksni. 

Labā vērtne: 
1) Trīs stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Divi apakšējie pildiņi - taisnstūra forma 

ar gludu pildiņa spoguli un pildiņa 

apmallīsti; 

3.2.) Divi augšējie pildiņi  - taisnstūra 

forma ar stiklojumu (1 rūts) un profilētu 

apmallīsti. Fasetēts stikls. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir lakota. 

Plata, gluda aploda. 

Vērtņu konstrukcija – 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtņu apdare - 

labā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Aizbīdnis. 1  

Metāla rokturis. 2 

Oriģināls. 

Ražotājs: atslēgu 

un būvkalumu 

fabrika 

"Metālprodukts" 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 

D 20 

Stiklotas 

divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Trīs stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Stiklojums: 

3.1) Dekoratīvs stiklojums sīkrūšu dalījumā 

(3x4 rūtis).  Durvju stikls mainīts. 

Stiklojumam profilēta apmallīste. 
1930. gadi 

Durvju vērtnes ir krāsotas. 

Vērtnēm abās pusēs platas 

kājlīstes. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija – labā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 3 Oriģināls. 

Durvju pretplāksne. 1  

Kreisā vērtne: 
1) Trīs stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Stiklojums: 

3.1) Dekoratīvs stiklojums sīkrūšu dalījumā 

(3x4 rūtis). Durvju stikls mainīts. 

Stiklojumam profilēta apmallīste. 

Stobrviras. 3 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Neoriģināls. 
Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 
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D 21 

Stiklotas 

divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Trīs stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Stiklojums: 

3.1) Dekoratīvs stiklojums sīkrūšu dalījumā 

(3x4 rūtis).  Durvju stikls mainīts. 

Stiklojumam profilēta apmallīste. 
1930. gadi 

Durvju vērtnes ir krāsotas. 

Vērtnēm abās pusēs platas 

kājlīstes. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija – labā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 3 Oriģināls. 

Durvju pretplāksne. 1  

Kreisā vērtne: 
1) Trīs stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Stiklojums: 

3.1) Dekoratīvs stiklojums sīkrūšu dalījumā 

(3x4 rūtis). Durvju stikls mainīts. 

Stiklojumam profilēta apmallīste. 

Stobrviras. 3 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Neoriģināls. 
Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

D 22 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Labā vērtne: 
1) Gluda krāsota vērtne. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija – 

labā tehniskā stāvoklī. 

Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 

Nevērtīgs 

slēdzenes 

mehānisms. 

D 23  Oriģinālā vērtne zudusi. Daļēji saglabājušās oriģinālas stobrviras 

D 24 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī.  

Durvīm 27. telpas pusē 

piestiprināts krāsots 

saplāksnis. 

Stobrviras. 2  

Metāla rokturis. 2 

Neoriģināls. 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 

D 25 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Labā vērtne: 
1) Gluda krāsota vērtne. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Apaļais rokturis. 2 Oriģināls. 

Iekaļama slēdzene. 1  

Slēdzenes nosegplāksne. 1  

Pretplāksne stenderē. 1  
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D 26 

Stiklotas 

divvērtņu 

durvis ar 

virslogu. 

Labā vērtne: 
Gluda finierēta vērtne ar vienu stiklotu rūti. 

21. gs. 

Durvju vērtnes ir lakotas. 

Vērtņu konstrukcija - labā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - labā stāvoklī. 

Stobrviras. 3 

Neoriģināls. 

Durvju pretplāksne. 1 

Kreisā vērtne: 
Gluda finierēta vērtne ar divām stiklotām 

rūtīm. 

Stobrviras. 3 

Metāla rokturis. 2 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Virslogs: 
Ieliekams loga rāmis. Četras radiāli kārtotas 

rūtis ar dekoratīvu stiklu. 

   

D 27 

Stiklotas 

divvērtņu 

durvis ar 

virslogu. 

Labā vērtne: 
Gluda finierēta vērtne ar  vienu stiklotu rūti. 

21. gs. 

Durvju vērtnes ir lakotas. 

Vērtņu konstrukcija - labā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - labā stāvoklī. 

Stobrviras. 3 

Neoriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Kreisā vērtne: 
Gluda finierēta vērtne ar divām stiklotām 

rūtīm. 

Stobrviras. 3 

Durvju pretplāksne. 1 

Virslogs: 
Ieliekams loga rāmis. Četras radiāli kārtotas 

rūtis ar dekoratīvu stiklu. 

   

D 28 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Vērtnes slēdzenes daļā 

veikts protezējums. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne. 1  

D 29  Oriģinālā vērtne zudusi. Daļēji saglabājušās oriģinālas stobrviras 

D 30 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 
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pildiņu 

konstrukcijā. 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 
Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 31 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 32 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 33 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Kreisā vērtne: 

1) Gluda krāsota vērtne. 
1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 34 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Labā vērtne: 

1) Gluda krāsota vērtne ar vienu stiklotu 

rūti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Apaļais rokturis. 1  

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 
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stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 35 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Koka rāmis 

ar slieksni. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 36 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Labā vērtne: 
1) Gluda, krāsota vērtne. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija -

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Rokturis. 2  

Roktura nosegplāksne. 2  

Iekaļama slēdzene. 1  

Slēdzenes nosegplāksne. 2  

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 37 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Koka rāmis 

ar slieksni. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Vērtne pārvietota, 

apzāģēta. Sākotnēji 

stiprināta 26. telpas 

(gaiteņa) pusē kā kreisās 

kustības vērtne. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 38 
Vienas 

vērtnes 
Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

1930. gadi 
Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Iekaļama slēdzene. 1  
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durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Koka rāmis 

ar slieksni. 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Durvis 59. telpā 

aizbūvētas. 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 39 

Divvērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 
1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. 

Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 40 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  
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D 41 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Kreisā vērtne: 

1) Gluda krāsota vērtne. 
1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Rokturis. 2 

 Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Slēdzenes nosegplāksne. 2  

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 42 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 43 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 44 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  
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D 45 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 46 

Vienas 

vērtnes 

durvis. 

Labā vērtne: 
1) Gluda, krāsota vērtne. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija -

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Apaļais rokturis. 2  

Roktura nosegplāksne. 2  

Iekaļama slēdzene. 1  

Iekaļama slēdzene ar rullīša 

mehānismu. 
1  

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 47 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

D 60 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Trīs stāvjoslas; 

2) Četras šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli; 

3.2) Vidējie pildiņi - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli; 

3.3) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

profilētu pildiņa spoguli. 

1930. gadi 

Durvju vērtne ir krāsota. 

Plata, profilēta aploda. 

Vērtnes konstrukcija - 

apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. Vērtnes apdare - 

apmierinošā stāvoklī. 

Stobrviras. 2  

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. Roktura nosegplāksne. 2 

Iekaļama slēdzene. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  
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Iebūvēto skapju durvju ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula. 

 

Marka Nr. 
Durvju 

veids 
Konstrukcija Datējums Piezīmes un vērtējums Aprīkojums 

Dau-

dzums 

Piezīmes un 

vērtējums 

D 48 

Divu vērtņu 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Platas profilētas 

aplodas. Visas vērtnes ir 

krāsotas. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls 

Apaļais rokturis. 1 Oriģināls 

Roktura nosegplāksne. 1  

Uzlikta slēdzene. 1  

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi Stobrviras. 2 Oriģināls 

Antresola vērtnes: 
Katrai vērtnei 

1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Stobrviras. 4 Oriģināls 

Iekalta slēdzene. 1 Oriģināls 

Slēdzenes nosegplāksne 1 Oriģināls 

D 49 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Apaļais rokturis. 2 Oriģināls 

Roktura nosegplāksne. 2  

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

Aizbīdnis. 1 Nevērtīgs. 
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3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti; 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

D 50 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 2 

Nevērtīgs. 

Roktura nosegplāksne. 2 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1 

Iekalta slēdzene 1 

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2  

D 51 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Loga aizgrieznis. 1 Nevērtīgs. 

Iekalta slēdzene. 1  

Slēdzenes nosegplāksne. 1  

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 
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D 52 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Rokturis. 1 

Nevērtīgs. Iekalta slēdzene. 1 

Roktura nosegplāksne. 1 

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

D 53 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Metāla rokturis. 1 Nevērtīgs. 

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

D 54 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Āķis un āķa cilpa. 1 Nevērtīgs. 
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abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

D 55 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Iekalta slēdzene. 1  

Slēdzenes nosegplāksne 1  

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

Rokturis. 1 Nevērtīgs. 

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

D 56  

Neoriģinālas vērtnes. 
20. gs. otra 

puse 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. 

Nevērtīgs 

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi Stobrviras. 2 Oriģināls. 

D 57 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare - apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Aizbīdnis. 1 Nevērtīgs. 

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 
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3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

D 58 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Kreisā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Iekalta slēdzene. 1  

Slēdzenes nosegplāksne 1  

Durvju pretplāksne 

stenderē. 
1  

Aizbīdnis. 1 Nevērtīgs. 

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

D 59 

Vienas 

vērtnes 

durvis koka 

rāmja 

pildiņu 

konstrukcijā. 

Labā vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Trīs šķērsjoslas; 

3) Pildiņi: 

3.1) Apakšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti; 

3.2) Augšējais pildiņš - taisnstūra forma ar 

abpusēju, gludu pildiņa spoguli un profilētu 

pildiņa apmallīsti. 

1930. gadi 

Iebūvētā skapja vērtnes ir 

krāsotas. Plata, profilēta 

aploda. Vērtņu 

konstrukcija - apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Vērtņu 

apdare- apmierinošā 

stāvoklī. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 

Loga aizgrieznis. 1  

Antresola vērtne: 
1) Divas stāvjoslas; 

2) Divas šķērsjoslas; 

3) Pildiņš: taisnstūra forma ar gludu pildiņa 

spoguli un profilētu pildiņa apmallīsti. 

Stobrviras. 2 Oriģināls. 
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D4. attēls. Durvis D-19. Metāla rokturis un roktura 

nosegplāksne.  

 

D5. attēls. Durvis D-19. Iekaļama slēdzene. Ražotājs: 

atslēgu un būvkalumu fabrika "Metālprodukts".  

 

D6. attēls. Stobrvira.  

 

D7. attēls. Oriģināls apaļais rokturis un roktura 

nosegplāksne.
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Logi un palodzes. 

Ēkas pirmā un otrā stāva un torņa logailās ir ierīkoti dubulti groplogi. Pirmajā stāvā 

pārsvarā ir groplogi ar divām ārējām veramām vērtnēm (1 rūts) un vienu ieliekamu vērtni (2x1 

rūts) un divām iekšējām veramām vērtēm (1 rūts) un vienu ieliekamu vērtni (2x1 rūts). Oriģināli 

logu bloki un logu furnitūra ir saglabājusies pirmā stāva Ēdamzālē un Svinību zālē (logu bloki 

L-9, L-10, L-20, L-21, L-22). 

Diviem oriģināliem groplogiem L-11 un L-12 iekšējo vērtņu rūtīs ierīkotas vitrāžas. 

Abiem logiem ir saglabājusies arī oriģināla logu furnitūra (D8. - D9. attēls). 

Otrajā stāvā pārsvarā ir groplogi ar divām ārējām veramām vērtnēm (1 rūts) un divām 

ieliekamām vērtnēm (1 rūts) un divām iekšējām veramām vērtēm (1 rūts) un vienu ieliekamu 

vērtni (2x1 rūts).  

Torņa ceturtā, piektā un sestā stāvā ir 21. gs. izgatavoti logi. 

Pagrabstāvā padomju gados veikto pārbūvju laikā ir ierīkoti neoriģināli logu bloki. 

Lielākā daļā pagrabstāva logailu ir ierīkoti stikla bloki.  

Vairākiem logiem ir veikti labošanas darbi, logu detaļas ir vairākas reizes pārkrāsotas. 

Logu apdare ir neapmierinošā stāvoklī. Vairākiem logiem ir bojāta, zudusi, mainīta vai aizstāta 

ar neoriģinālām loga arhitektūrai neatbilstošām furnitūras detaļām.  

Logu ailu aizpildījuma uzskaitījumu un furnitūras daudzums ir apkopoti vienotā tabulā 

„Logu ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula”. 

Lapā UR-7 līdz UR-10 skatīt pirmā un otrā stāva groplogu uzmērījuma rasējumus. Logu 

aprīkojuma piemērus skatīt fotogrāfijās (D12. - D20. attēls). 

Ēkā logiem ir divu veidu masīvkoka palodzes. Viena veida masīvkoka palodzes ir 

lakotas. Tās ir ierīkotas atsevišķās pirmā stāva un otrā stāva telpās. Palodzēs iestrādātas gaisa 

cirkulācijas restes. Otra veida palodzes ir krāsotas baltas (D10.- D11. attēls).  

 

 

D8. attēls. Logs L-11. Vitrāža „Četri gadalaiki” – Pavasaris, 

Vasara. Autors: Niklāvs Strunke. 

 

D9. attēls. Logs L-12. Vitrāža „Četri gadalaiki” - Rudens, 

Ziema. Autors: Niklāvs Strunke. 
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D10. attēls. Masīvkoka palodze ar iestrādātu gaisa cirkulācijas resti. 

 

D11. attēls. Krāsota masīvkoka palodze. 

 

D12. attēls. Uzliktais baskvils. 

 

D13. attēls. Uzliktā baskvila detaļas. 

 

D14. attēls. Uzliktā baskvila detaļas. 
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D15. attēls. Vērtnes fiksators 

(vēsturiskie nosaukumi: pievilktnis, 

kalts āķītis un drāšu kāsītis). 

 

D16. attēls. Āķis vērtnes fiksēšanai 

atvērtā stāvoklī (vēsturiskie 

nosaukumi: vējāķis, kalts āķītis un 

drāšu kāsītis). 

 

D17. attēls. Iekšējās ieliekamās 

vērtnes aizgrieznis. 

 

D18. attēls. Iekšējās ieliekamās 

vērtnes nesējdzelzs (vēsturiskais 

nosaukums: turskārds). 

 

D19. attēls. Iekšējās ieliekamās 

vērtnes nesējdzelzs (vēsturiskais 

nosaukums: turskārds). 

 

D20. attēls. Pogas tipa rokturi (vēsturiskais 

nosaukums: logu knopes). 
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Logu ailu aizpildījuma un aprīkojuma tabula. 
 

Marka Nr. Loga veids Konstrukcija un stiklojums 
Palodze 

Datējums Piezīmes un vērtējums Aprīkojums Daudzums Datējums Piezīmes 
Lakota Krāsota 

L 1 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: zudušas. 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

 X 
Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi 

Iekšējās vērtnes ir 

zudušas. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - 

neapmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare – 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes stūrenis - neoriģināls 1   

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim - 

oriģināls 
2 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 7 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4  Daļēji 

saglabājušās 

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs 2   

L 2 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: zudušas. 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir aizstāts ar 

ventilācijas resti; 

6.2.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

 X 
Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi 

Iekšējās vērtnes ir 

zudušas. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - 

neapmierinošs. 

Rāmju un vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 2   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 3 20. gs. 30. gadi 

Pieci vērtnes 

fiksatori daļēji vai 

pilnībā zuduši 

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4  Daļēji 

saglabājušās 

L 3 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes - 

zudušas; 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 
Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi 

Iekšējās vērtnes ir 

zudušas. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - 

neapmierinošs. 

Rāmju un vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim - 

neoriģināls 
1  Oriģināli daļēji 

zuduši 

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim - 

neoriģināls 
1  Oriģināli daļēji 

zuduši 

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 6 20. gs. 30. gadi 

Divi vērtnes 

fiksatori daļēji vai 

pilnībā zuduši 

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4  Daļēji 

saglabājušās 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

L 4 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. 

Rāmju un vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim - 

oriģināls 
1 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim - 

neoriģināls 
2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim- 

neoriģināls 
1   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 7 20. gs. 30. gadi 
Viens vērtnes 

fiksators zudis 

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 1  Aizstāj vērtnes 

fiksatoru 

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 1  Aizstāj vērtnes 

fiksatoru 

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   
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Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs 2   

Pogas tipa rokturis - neoriģināls 1  
Oriģinālais pogas 

tipa rokturis 

bojāts 

L 5 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. vidus 

Iekšējās vērtnes - 

analogas. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - 

neapmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim - 

oriģināls 
2 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 6 20. gs. 30. gadi 

Divi vērtnes 

fiksatori daļēji vai 

pilnībā zuduši 

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 2  Aizstāj vērtnes 

fiksatoru 

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 2  Aizstāj vērtnes 

fiksatoru 

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 6 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

 X 20. gs. vidus 

Analogas vērtnes. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 2  Viens uzliktais 

baskvils bojāts 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 7 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. vidus; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 2   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Rokturis - neoriģināls 1   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

L 8 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

X  
Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

neapmierinošs. Rāmju un 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim - 

neoriģināls 
2   
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2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim- 

neoriģināls 
2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi 
Viens uzliktais 

baskvils zudis. 

Iekšējās vērtnes aizbīdnis - neoriģināls 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi 
Viens pogas tipa 

rokturis zudis. 

L 9 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

X  

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

neapmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 2   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 2   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi Bojāti. 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 10 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

X  

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. vidus 

Iekšējās apakšējās 

vērtnes - analogas. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

neapmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 1   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 1   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 2  

Viens uzliktais 

baskvils bojāts, 

saglabājušās 

atsevišķas detaļas 

no oriģinālā 

uzliktā baskvila 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 11 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1 rūts). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Vitrāžas ir labā tehniskā 

stāvoklī. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - apmierinošs. 

Rāmju un vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   
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tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Iekšējo vērtņu rūtīs vitrāža „Četri gadalaiki” 

– Pavasaris, Vasara. Autors: Niklāvs Strunke. 

Pogas tipa rokturis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

L 12 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1 rūts). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Iekšējo vērtņu rūtīs vitrāža „Četri gadalaiki” 

– Rudens, Ziema. Autors: Niklāvs Strunke. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Vitrāžas ir labā tehniskā 

stāvoklī. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - apmierinošs. 

Rāmju un vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi 
Viens aizgrieznis 

zudis. 

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

L 13 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

L 14 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim -   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 1   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi 
Viens baskvils 

bojāts 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

L 15 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 20. gs. beigas 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķa cilpa 2   

Ārējās vērtnes āķis 2   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Baskvils un tā fiksēšanas detaļas 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1   
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L 16 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 17 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

L 18 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi 

Viens baskvils 

bojāts, pārveidots 

par aizbīdņiem 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 19 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. vidus 

Iekšējās apakšējās 

vērtnes - analogas. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 2  

Viens baskvils ar 

oriģināla baskvila 

rokturi. Viens 

baskvils bojāts. 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 2   

L 20 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

X  

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  
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3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 
Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi 

Viens baskvils 

bojāts, pārveidots 

par aizbīdņiem 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 21 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

X  

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 22 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

X  

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 23 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 24 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

 X 20. gs. beigas 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes stūrenis 4   

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa 4   

Ārējās vērtnes āķis 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Iekšējās vērtnes vira 4   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis 2   
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5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 25 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 

2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

  Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 1   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 1   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1  
Baskvils bojāts, 

pārveidots par 

aizbīdņiem 

Iekšējās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 26 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni. 

2) Ārējās vērtnes: 

2.1) Divas uz āru veramas vērtnes (1x3 rūtis). 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Divas uz iekšu veramas vērtnes (1x3 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Divas rūtis pārstiklotas. 

  

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 3 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 1   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 1   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1  
Baskvils bojāts, 

pārveidots par 

aizbīdņiem 

L 27 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni. 

2) Ārējās vērtnes: 

2.1) Divas uz āru veramas vērtnes (1x3 rūtis). 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Divas uz iekšu veramas vērtnes (1x3 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

20. gs. 30. gadi 

un 20. gs. 2. 

puse 

Viena ārējā vērtne ir 

mainīta. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 4   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

L 28 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni. 

2) Ārējās vērtnes: 

2.1) Viena uz āru verama vērtne (1x3 rūtis). 

3) Iekšējās vērtnes: 

3.1.) Viena uz iekšu verama vērtne (1x3 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 2   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 1   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 1   

Ārējās vērtnes āķa cilpa 2   

Ārējās vērtnes āķis 2   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis 2   

L 29 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Divas uz āru veramas vērtnes (1x3 rūtis). 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Divas uz iekšu veramas vērtnes (1x3 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim - 

oriģināls 
2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim - oriģināls 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 3 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   
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tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

L 30 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.)  Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 7  Viens vērtnes 

fiksators zudis 

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 1   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 1   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1   

L 31 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Viena rūts pārstiklota. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 6 20. gs. 30. gadi 
Divi vērtnes 

fiksatori zuduši 

Ārējās vērtnes āķa cilpa  - neoriģināls 2   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 2   

Iekšējās vērtnes vira 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - neoriģināls 1   

L 32 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni. 

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena uz āru verama vērtne (1 rūts); 

3) Iekšējā vērtne: 
3.1.) Viena uz iekšu verama vērtne (1 rūts); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.)  Bez bojājumiem. 

  20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

neapmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 2   

Ārējās vērtnes āķa cilpa 3   

Ārējās vērtnes āķis 3   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 2   

Vērtnes aizgrieznis 2  Viens aizgrieznis 

zudis 

L 33 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi 
Viens aizgrieznis 

zudis 

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  
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L 34 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.)  Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 6 20. gs. 30. gadi 
Divi vērtnes 

fiksatori zuduši 

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 35 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 36 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 37 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.)  Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 38 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   
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2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 
Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 39 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 40 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

X  20. gs. 30. gadi 

un 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1 20. gs. 30. gadi  

L 41 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

X  20. gs. 30. gadi 

un 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1 20. gs. 30. gadi  

L 42 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

X  20. gs. 30. gadi 

un 20. gs. vidus 

Iekšējās apakšējās 

vērtnes - analogas. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 6 20. gs. 30. gadi 
Divi vērtnes 

fiksatori zuduši 

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   
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rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 
Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1 20. gs. 30. gadi  

L 43 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

X  20. gs. 30. gadi 

un 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes stūrenis - neoriģināls 1   

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1 20. gs. 30. gadi  

L 44 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

X  20. gs. 30. gadi 

un 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 7 20. gs. 30. gadi 
Viens vērtnes 

fiksators zudis 

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis 1 20. gs. 30. gadi  

L 45 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 46 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

206 

 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 47 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.)  Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 48 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.)  Viena rūts ir pārstiklota. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 6 20. gs. 30. gadi 
Divi vērtnes 

fiksatori zuduši 

Ārējās vērtnes āķa cilpa - neoriģināls 1   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 1   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 49 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu horizontālu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 20. gs. beigas 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes stūrenis 1   

Ārējās vērtnes vira 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķa cilpa 6   

Ārējās vērtnes āķis 6   

Iekšējās vērtnes vira 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis 1  Viens aizgrieznis 

zudis 

L 50 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. 30. gadi 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 8 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķa cilpa - neoriģināls 1   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 1   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  



Siguldas Jaunās pils arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija un izpēte 

Pils iela 16, Sigulda 

 

207 

 

6) Stiklojums: 
6.1.) Viena rūts ir pārstiklota. 

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 51 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar ārējo vērtni un ar vienu iekšējo 

vērtni. 

2) Ārējās vērtne: 
2.1) Viena uz āru verama vērtne (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena uz iekšu verama vērtne (1 rūts); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.)  Bez bojājumiem. 

  20. gs. beigas 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

neapmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira 2   

Ārējās vērtnes āķa cilpa 2   

Ārējās vērtnes āķis 2   

Iekšējās vērtnes vira 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis 1   

L 52 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķa cilpa - neoriģināls 5   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 5   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1  Bojāts 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 53 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

Ārējās vērtnes āķa cilpa - neoriģināls 3   

Ārējās vērtnes āķis - neoriģināls 3   

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1  Bojāts 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2   

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi  

L 54 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar vienu vertikālu vidusstatni un 

vienu šķērsi. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

2.2) Augšā divas ieliekamas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Apakšā divas uz iekšu veramas vērtnes (1 

rūts); 

3.2.) Augšā viena ieliekama vērtne (1x2 rūtis). 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums telpā - balts; fasādē - 

tumši sarkanbrūns. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Vienai rūtij stiklojums ir bojāts. 

 X 

Ārējās vērtnes - 

20. gs. 30. gadi; 

 

Iekšējās vērtnes 

- 20. gs. vidus 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

apmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes āķis vēdināšanas stāvoklim 2   

Ārējās vērtnes fiksators - oriģināls 4 20. gs. 30. gadi 
Četri vērtnes 

fiksatori zuduši 

Iekšējās vērtnes vira - oriģināls 4   

Uzliktais baskvils un tā fiksēšanas detaļas 1  Bojāts 

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis - oriģināls 1   

Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs - oriģināls 2 20. gs. 30. gadi  

Pogas tipa rokturis - oriģināls 1 20. gs. 30. gadi Bojāts 
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L 55 

Loga rāmis 

ar 

ieliekamām 

vērtnēm. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni.  

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes fiksators 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 4   

L 56 

Loga rāmis 

ar 

ieliekamām 

vērtnēm. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni.  

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes fiksators 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 4   

L 57 

Loga rāmis 

ar 

ieliekamām 

vērtnēm. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni. 

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes fiksators 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 4   

L 58 

Loga rāmis 

ar 

ieliekamām 

vērtnēm. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni.  

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes fiksators 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 4   

L 59 

Loga rāmis 

ar 

ieliekamām 

vērtnēm. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni.  

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes fiksators 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 4   

L 60 

Loga rāmis 

ar 

ieliekamām 

vērtnēm. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni.  

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes fiksators 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 4   

L 61 

Loga rāmis 

ar 

ieliekamām 

vērtnēm. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni.  

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes fiksators 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 4   
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L 62 

Loga rāmis 

ar 

ieliekamām 

vērtnēm. 

1) Loga rāmis ar vienu ārējo vērtni un vienu 

iekšējo vērtni. 

2) Ārējā vērtne: 
2.1) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Viena ieliekama vērtne ( 6 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes fiksators 4   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 4   

L 63  

1) Loga rāmis ar divām ārējām vērtnēm un divām 

iekšējām vērtnēm.  

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā viena ieliekama vērtne (3x2 rūtis); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Augšā viena ieliekama vērtne (1 rūts); 

3.2) Apakšā viena verama vērtne (1x2 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes aizgrieznis 4   

Iekšējās vērtnes vira 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis ar rokturi 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 64  

1) Loga rāmis ar divām ārējām vērtnēm un divām 

iekšējām vērtnēm.  

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā viena ieliekama vērtne (3x2 rūtis); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Augšā viena ieliekama vērtne (1 rūts); 

3.2) Apakšā viena verama vērtne (1x2 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes aizgrieznis 4   

Iekšējās vērtnes vira 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis ar rokturi 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 65  

1) Loga rāmis ar divām ārējām vērtnēm un divām 

iekšējām vērtnēm.  

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā viena ieliekama vērtne (3x2 rūtis); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Augšā viena ieliekama vērtne (1 rūts); 

3.2) Apakšā viena verama vērtne (1x2 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes aizgrieznis 4   

Iekšējās vērtnes vira 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis ar rokturi 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 66  

1) Loga rāmis ar divām ārējām vērtnēm un divām 

iekšējām vērtnēm.  

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā viena ieliekama vērtne (3x2 rūtis); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Augšā viena ieliekama vērtne (1 rūts); 

3.2) Apakšā viena verama vērtne (1x2 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes aizgrieznis 4   

Iekšējās vērtnes vira 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis ar rokturi 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 67  

1) Loga rāmis ar divām ārējām vērtnēm un divām 

iekšējām vērtnēm.  

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā viena ieliekama vērtne (3x2 rūtis); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Augšā viena ieliekama vērtne (1 rūts); 

3.2) Apakšā viena verama vērtne (1x2 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes aizgrieznis 4   

Iekšējās vērtnes vira 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis ar rokturi 2   

Pogas tipa rokturis 1   
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L 68  

1) Loga rāmis ar divām ārējām vērtnēm un divām 

iekšējām vērtnēm.  

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Apakšā viena ieliekama vērtne (3x2 rūtis); 

2.2) Augšā viena ieliekama vērtne (6 rūtis); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Augšā viena ieliekama vērtne (1 rūts); 

3.2) Apakšā viena verama vērtne (1x2 rūtis); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

 X 21. gs. 

Analogs. Rāmju un 

vērtņu tehniskais 

stāvoklis - labs. Rāmju 

un vērtņu apdare - 

krāsojums ir labā 

stāvoklī. 

Ārējās vērtnes aizgrieznis 4   

Iekšējās vērtnes vira 2   

Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

Iekšējās vērtnes aizgrieznis ar rokturi 2   

Pogas tipa rokturis 1   

L 69 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Loga rāmis ar ieliekamu vērtni. 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

  21. gs. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

labs. Rāmju un vērtņu 

apdare - krāsojums ir 

labā stāvoklī. 

Ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

L 70 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Loga rāmis ar ieliekamu vērtni. 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

  21. gs. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

labs. Rāmju un vērtņu 

apdare - krāsojums ir 

labā stāvoklī. 

Ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

L 71 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Loga rāmis ar ieliekamu vērtni. 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

  21. gs. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

labs. Rāmju un vērtņu 

apdare - krāsojums ir 

labā stāvoklī. 

Ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

L 72 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Loga rāmis ar ieliekamu vērtni. 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

  21. gs. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

labs. Rāmju un vērtņu 

apdare - krāsojums ir 

labā stāvoklī. 

Ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

L 73 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Loga rāmis ar ieliekamu vērtni. 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - tumši brūns. 

  21. gs. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

labs. Rāmju un vērtņu 

apdare - krāsojums ir 

labā stāvoklī. 

Ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

L 74 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Loga rāmis ar ieliekamu vērtni. 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

  21. gs. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

labs. Rāmju un vērtņu 

apdare - krāsojums ir 

labā stāvoklī. 

Ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

L 75 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Loga rāmis ar ieliekamu vērtni. 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - tumši sarkanbrūns. 

  21. gs. 

Rāmju un vērtņu 

tehniskais stāvoklis - 

labs. Rāmju un vērtņu 

apdare - krāsojums ir 

labā stāvoklī. 

Ieliekamās vērtnes aizgrieznis 2   

L 76  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 77  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 78  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 79  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 80  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 81  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 82  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 83  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 84  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      
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L 85 Groplogs. 

1) Loga rāmis ar divām ārējām vērtnēm un divām 

iekšējām vērtnēm. 

2) Ārējās vērtnes: 
2.1) Divas uz āru veramas vērtnes (1 rūts); 

3) Iekšējās vērtnes: 
3.1.) Divas uz iekšu veramas vērtnes (1 rūts); 

4) Konstrukcija - priedes koks; 

5) Sākotnējais krāsojums - balts. 

6) Stiklojums: 
6.1.) Bez bojājumiem. 

   

Starp loga rāmja ārējām 

un iekšējām vērtnēm ir 

ierīkotas restes. Rāmju 

un vērtņu tehniskais 

stāvoklis - 

neapmierinošs. Rāmju un 

vērtņu apdare - 

krāsojums ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Ārējās vērtnes vira 4   

Ārējās vērtnes āķa cilpa 2   

Ārējās vērtnes āķis 2   

Iekšējās vērtnes vira 4   

Iekšējās vērtnes āķa cilpa 2   

Iekšējās vērtnes āķis 2   

L 86  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 87  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 88  Stikla bloki.   20. gs. otrā puse      

L 89 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Rāmī ieliekama loga vērtne; 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - balts. 

  20. gs. otrā puse  Logam nav aprīkojuma.    

L 90 

Loga rāmis 

ar ieliekamu 

vērtni. 

1) Rāmī ieliekama loga vērtne; 

2) Konstrukcija - priedes koks; 

3) Sākotnējais krāsojums - balts. 

  20. gs. otrā puse  Logam nav aprīkojuma.    
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Sildķermeņu nosegpaneļi. 

Pirmā stāva telpas Nr. 9, 10, 16, 17, 23 un otrā stāva telpā Nr. 26 sildķermeņus sedz 

oriģināli, dekoratīvi, finierēti un aplīstēti saplākšņa nosegpaneļi ar veidotiem nacionālam 

romantismam raksturīgiem ornamentiem. Otrā stāva telpās Nr. 29, 30 un 31 oriģinālie nosegpaneļi 

ir zuduši. Nosegpaneļu ornamentu motīvs atsevišķās telpās ir atšķirīgs. Paneļi veidoti vienotā 

konstrukcijā ar logu palodzēm un palodzēs iestrādātām gaisa cirkulācijas restēm. 

Atsevišķās pirmā un otrā stāva telpās sildķermeņus sedz telpiski nosegpaneļi, kuru 

priekšējais panelis izgatavots līdzīgā manierē, kā ēkā esošie sildķermeņu nosegpaneļi. Nosegpaneļu 

sāni ir gludi, finierēti. Telpisko nosegpaneļu virsējā daļa ir no masīvkoka, ar iestrādātu gaisa 

cirkulācijas resti (D21. - D23. attēls). 

 

 

D21. attēls. Telpisks sildķermeņa nosegpanelis pirmā stāva telpā Nr. 1 

 

D22. attēls. Telpisks sildķermeņa nosegpanelis otrā stāva 

telpā Nr. 26 

 

D23. attēls. Telpisks sildķermeņa nosegpanelis otrā stāva 

telpā Nr. 26
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BĒNIŅU UN BŪVGALDNIECĪBAS DETAĻU FOTOFIKSĀCIJAS 

ATTĒLU SARAKSTS 

 

1. attēls. Bēniņu telpa skatā uz kāpņu telpas A durvīm torņa sienā. ...................................... 166 

2. attēls. Pils 2. stāva koka siju pārsegums ir nosiltināts. Bēniņu telpā ir redzami nosiltināti 2. 

stāvā esošie sanmezglu ventilācijas kanāli. ............................................................................ 166 

3. attēls. Pils 2. stāva koka siju pārsegums ir nosiltināts. Bēniņu telpā ir redzamas nosiltinātas 

centrālās apkures sistēmas caurules. ....................................................................................... 166 

D4. attēls. Durvis D-19. Metāla rokturis un roktura nosegplāksne. ...................................... 191 

D5. attēls. Durvis D-19. Iekaļama slēdzene. Ražotājs: atslēgu un būvkalumu fabrika 

"Metālprodukts". ..................................................................................................................... 191 

D6. attēls. Stobrvira. .............................................................................................................. 191 

D7. attēls. Oriģināls apaļais rokturis un roktura nosegplāksne. ............................................. 191 

D8. attēls. Logs L-11. Vitrāža „Četri gadalaiki” – Pavasaris, Vasara. Autors: Niklāvs Strunke.

 ................................................................................................................................................ 192 

D9. attēls. Logs L-12. Vitrāža „Četri gadalaiki” - Rudens, Ziema. Autors: Niklāvs Strunke.

 ................................................................................................................................................ 192 

D10. attēls. Masīvkoka palodze ar iestrādātu gaisa cirkulācijas resti. ................................... 193 

D11. attēls. Krāsota masīvkoka palodze. ............................................................................... 193 

D12. attēls. Uzliktais baskvils. ............................................................................................... 193 

D13. attēls. Uzliktā baskvila detaļas. ..................................................................................... 193 

D14. attēls. Uzliktā baskvila detaļas. ..................................................................................... 193 

D15. attēls. Vērtnes fiksators (vēsturiskie nosaukumi: pievilktnis, kalts āķītis un drāšu kāsītis).

 ................................................................................................................................................ 194 

D16. attēls. Āķis vērtnes fiksēšanai atvērtā stāvoklī (vēsturiskie nosaukumi: vējāķis, kalts āķītis 

un drāšu kāsītis). ..................................................................................................................... 194 

D17. attēls. Iekšējās ieliekamās vērtnes aizgrieznis. ............................................................. 194 

D18. attēls. Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs (vēsturiskais nosaukums: turskārds). .. 194 

D19. attēls. Iekšējās ieliekamās vērtnes nesējdzelzs (vēsturiskais nosaukums: turskārds). .. 194 

D20. attēls. Pogas tipa rokturi (vēsturiskais nosaukums: logu knopes). ................................ 194 

D21. attēls. Telpisks sildķermeņa nosegpanelis pirmā stāva telpā Nr. 1 ............................... 212 

D22. attēls. Telpisks sildķermeņa nosegpanelis otrā stāva telpā Nr. 26................................. 212 

D23. attēls. Telpisks sildķermeņa nosegpanelis otrā stāva telpā Nr. 26................................. 212 
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BŪTISKAS IZMAIŅAS BŪVES ARHITEKTONISKAJĀ VEIDOLĀ UN 

KONSTRUKCIJĀS 

Tā kā pils fasādē veiktās pārbūves un arhitektonisko detaļu uzslāņojumi ir viegli 

pamanāmi un nodalāmi no sākotnējās pils fasāžu arhitektūras, tad raksturojot fasādes par 

oriģinālo fasāžu arhitektūru autori uzskata sākotnējo 1881. gadā radīto pils fasāžu arhitektūru. 

 

1. Pils fasādēs ir izveidotas jaunas logu un ārdurvju ailas – AP.9 līdz AP.17, A1.5, A2.10 

un A2.29. 

2. Pils pagraba logu ailas AP.1 līdz AP.9 un AP.16 ir palielinātas pazeminot palodzes. 

3. Tā kā ir paaugstinājies pils D fasādei piegulošais reljefs, tad pagraba logu ailām AP.4 līdz 

AP.8 D fasādē ir uzbūvētas betona gaismas bedres ar metāla režģi virs tām. 

4. Pie pagrabstāva ārdurvju ailām AP.9 un AP.16 ir uzbūvētas noejas A un B. 

5. Lievenis A ir daļēji pārbūvēts. Ir saglabāta lieveņa granīta akmeņu mūra daļa, bet jumtiņš 

ir uzbūvēts 2009. gadā. Jaunais jumtiņš neatbilst oriģinālajam 1881. gadā uzbūvētajam 

lieveņa jumtiņam. Lievenim A ir uzstādītas akmens masas lējuma margas. 

6. Lievenis B ir uzbūvēts 1936.-1937. gadu pārbūvju laikā, lai izveidotu otru ieeju pirmā 

stāva līmenī. 

7. Terase A ir kapitāli pārbūvēta, saglabājot oriģinālās granīta akmeņu balsta konstrukcijas, 

oriģinālo uzejas mezglu un oriģinālo terases plāna konfigurāciju. Terasei ir uzstādītas 

akmens masas lējuma margas. 

8. Terase B ir uzbūvēta 1936.-1937. gadā. 

9. Balkons ir uzbūvēts 1936.-1937. gadā. 

10. Torņa piektā stāva būvapjoms ir uzbūvēts 1936.-1937. gadā un pārbūvēts 2009. gadā. 

11. Torņa sestā stāva būvapjoms ir uzbūvēts 2009. gadā, pārbūvējot 1936.-1937. gadā 

uzbūvēto vainagojošo daļu. 

12. Pils jumta segums ir mainīts. Mainot jumta segumu ir zudušas bēniņu ventilācijas 

izbūvītes. Jumtā ir izveidoti vairāki skārda konstrukcijas gaisa izvadi. 

13. Viens pils skurstenis ir būtiski pagarināts. 

14. Pils nesošo konstrukciju struktūra, pārsegumi un jumta nesošā konstrukcija ir 

saglabājusies nemainīta kopš 1936-1937. gada pārbūvēm. 
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS 

Pils fasāžu arhitektoniskais koptēls ir saglabājies, taču vairāku pārbūvju rezultātā 

būtiskas izmaiņas ir skārušas torņa siluetu un torņa sestā līmeņa vainagojošo daļu, terasi, bēniņu 

ventilācijas izbūvītes, kā arī ir uzbūvētas jaunas būves daļas – balkons un paplašinātā terase. 

Arī pils sienu perforāciju ir skārušas izmaiņas. 

Tā kā 20.gs.30-tajos gados veiktajās pils pārbūvēs tika būtiski izmainīts pils plānojums 

un pilnībā zuda tās sākotnējais interjers, tad par oriģinālo telpu plānojumu un interjeru šīs 

izpētes ietvaros autori uzskata 20.gs.30-tajos gados radīto plānojumu un telpu interjeru. 

 20.gs. 30-tajos gados izveidotais pils pirmā un otrā stāva plānojums ir saglabājies 

būtiski nemainīts. Pirmajā stāvā veiktās tualetes telpas pārbūves un otrajā stāvā divu sanitāro 

mezglu pārbūve par iebūvētiem skapjiem oriģinālo telpu plānojumu būtiski neietekmē. Pagraba 

stāvā ir iebūvētas sekundāras starpsienas, kuru demontāža dod iespēju atjaunot oriģinālo telpu 

plānojumu. 

 Ir saglabājušās oriģinālās ārdurvis izejā no pirmā stāva uz terasi un otrā stāvā izejā uz 

balkonu. Minētajām durvīm ir saglabājusies oriģinālais aprīkojums. Salīdzinoši labā vizuālā un 

tehniskā stāvoklī ir saglabājušās iekšdurvis. 

 Logu vizuālais un tehniskais stāvoklis kopumā neapmierinošs. Ir saglabājušies 

oriģinālie logi, bet daudziem ir mainītas atsevišķas vērtnes. Logu aprīkojums ir daļēji zudis. 

 Telpu apdare ir nolietojusies. Nepieciešama arhitektoniski un mākslinieciski vērtīgo 

telpu apdares restaurācija un citu telpu apdares atjaunošana pilnā apjomā. Visā ēkā esošās 

parketa grīdas ir būtiski nolietojušās. To restaurācija pilnā apmērā nav iespējama. Pēc parketa 

grīdu demontāžas, ieteicams kvalitatīvo, atgūto parketa dēlīšu izmantošana grīdu segumu 

izveidē. 

 Pils nesošās konstrukcijas (nesošās sienas, pārsegumu sijas un jumta nesošās 

konstrukcijas) ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī. Otrā stāva grīdu deformācijas rada grīdu 

pamatņu konstrukciju nestabilitāte (izlīdzinošo paliktņu izkustēšanās) un, iespējams, atsevišķu 

siju galu bojājumi. 

 Pils apkures sistēmas konstrukcija - cauruļvadi un regulēšanas armatūra pilnībā 

nolietojušies, bet čuguna radiatori vizuāli un tehniski labā stāvoklī. Radiatori uzskatāmi par 

vērtīgu ēkas aprīkojuma daļu. 

 Pils ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma pilnībā nolietojusies. 

 Pils elektroinstalācija ir pilnībā nolietojusies. Būtiski ir saglabāt oriģinālo gaismas 

ķermeņu izvietojumu un visus oriģinālos gaismas ķermeņus. 

 

Rekomendācijas: 

1. Restaurēt ēkas fasādes: 

1.1. Atjaunot torņa sestā līmeņa vainagojošo daļu oriģinālā arhitektoniskā veidolā; 

1.2. Saglabājot esošo fasāžu perforāciju, restaurēt vai atjaunot ailu aizpildījumu. Par 

logu rāmju profilējuma un aprīkojuma oriģināla paraugu ieteicams izmantot logus 

L-8, L-9, L-13, L-14, L-16, L-17, L-20, L21, L-22, L-45. Lai paaugstinātu logu 

siltumizolācijas spējas, pieļaujams sabiezināt iekšējo rāmju stiklojumu un iegropēt 

rāmjos elastīgu blīvējumu. Logus L-11 un L-12 ar vitrāžu iestiklojumu ieteicams 

restaurēt. 

1.3. Dienvidaustrumu fasādē atjaunot pagraba stāva logu ailas oriģinālā lielumā, 

paaugstinot palodzes un likvidējot gaismas šahtas; 

1.4. Restaurēt fasāžu arhitektoniskās detaļas, saudzīgi, saglabājot dabīgo patīnu notīrīt 

granīta bloku virsmas un atjaunot šuvju aizpildījumu. 

1.5. Pirms krāsoto arhitektonisko detaļu krāsojuma atjaunošanas veikt krāsojuma 

zondāžu. 

1.6. Mainīt galvenās ieejas terases jumtu, atjaunojot jumta oriģinālo siluetu, apjomu, 

novietojumu un arhitektoniskās detaļas autentiskā stilistikā. 
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1.7. Atjaunot pagarinātā dūmeņa vainagojošo daļu autentiskā augstumā un 

arhitektoniskā detalizācijā. 

1.8. Demontēt no jumta virsmām ventilācijas izvadus. Rekonstruējot ventilācijas 

sistēmu neizbūvēt atklātus gaisa ieņemšanas un izvades gaisa vadus virs jumta 

plaknēm. 

1.9. Atjaunot bēdiņu vēdināšanas izbūvītes. 

2. Pieļaujamās izmaiņas telpu plānojumā: 

2.1. Pirmajā stāvā atjaunot tualetes plānojumu un izveidot ieeju tualetē no gaiteņa. 

2.2. Atbilstoši paredzētajai biroju telpu funkcijai paplašināt otrā stāvā bijušās viesu 

istabas, pievienojot tām bijušo dušu telpas un iebūvētos skapjus. 

2.3. Ieteicams pagraba telpas atbrīvot no sekundārām starpsienām un telpas paredzēt 

sabiedriskai funkcijai. 

3. Restaurēt valsts nozīmes nekustamā mākslas pieminekļa statusā esošo telpu sienu un griestu 

apdari, arhitektoniskās detaļas un interjera elementus. 

4. Atjaunot telpu apdari visā ēkā. Grīdu segumus izveidot autentiskā konstrukcijā un 

materiālā. 

5. Pirms telpu sienu un griestu krāsojuma atjaunošanas veikt krāsojuma zondāžu. 

6. Restaurēt visus valsts nozīmes nekustamos mākslas priekšmetus. 

7. Restaurēt iekšdurvis vai aizvietot ar autentiskām. 

8. Restaurēt oriģinālo logu, durvju un ārdurvju aprīkojumu. Iespēju robežās oriģinālo 

aprīkojumu izmantot atjaunoto būvgaldniecības detaļu aprīkošanai. 

9. Restaurēt sildķermeņu nosegpaneļus un izgatavot autentiskas kopijas vietās, kur 

sildķermeņu nosegpaneļi ir zuduši. 

10. Restaurēt palodzes. 

11. Restaurēt galvenās kāpņu telpas koka konstrukcijas kāpnes un to detaļas. 

12. Galvenās kāpņu telpas A koka konstrukcijas pakāpieniem uzstādīt autentiskus misiņa 

paklāja stieņus un stieņu fiksatorus. Uz koka pakāpieniem fiksēt autentisku paklāju. 

13. Restaurēt valsts nozīmes nekustamā mākslas pieminekļa statusā esošo telpu oriģinālos 

gaismas ķermeņus un zudušos aizstāt ar autentiskām kopijām. 

14. Saglabāt oriģinālos čuguna radiatorus. 

 

 

 

Laimonis Šmits 

Mgr. arch. 

 



Daļas vad.

Mērogs

Arh.reģ.nr.

Marka Numurs Lapu skaits

SIA "Arhitekta L.Šmita 
darbnīca"

Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R

Izstrādāja J. Dzedzels

Līgums Nr. 2016/1503

L. Šmits

Pasūtītājs: Siguldas novada Dome Objekts: 

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Siguldas Jaunās pils ēkas

pārbūve un restaurācija
Reģ. Nr.90000048152

Pasūtījuma Nr. 449-2016

Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads AMI
ARHITEKTONISKI-MĀKSLINIECISKĀ

INVENTARIZĀCIJA
27.01.2017.

27.01.2017.

Izmantoto apzīmējumu
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8

APZĪMĒJUMS APZĪMĒJUMSSKAIDROJUMS un DATĒJUMS SKAIDROJUMS un DATĒJUMS

Starpsiena - būvēta 20.gs. 30-tajos gados.

Starpsiena - sekundāra.

Griestu ieloce - oriģinālā apdares substance.

Griestu plafons - oriģināla apdares substance.

Griestu plafona rāmis - oriģināla apdares substance.

Ārdurvis - oriģināls būvgaldniecības izstrādājums - 20. gs. 30. gadi. Marķējums.ĀD-4

Oriģinālā sienā aizmūrēta oriģināla aila.

Pārsegums - ķieģeļu mūra krusta velve  - oriģinālā ēkas substance - būvēta 1788. gadā.

Pārsegums - ķieģeļu mūra velve - oriģinālā ēkas substance - būvēta 1788. gadā.

Starpsiena - būvēta 20.gs. 30-tajos gados. - nojaukta.

Grīdas segums - oriģināls - akmens masas flīzes.

Grīdas segums - oriģināls - parketa dēļu grīdas segums.

Pazemināta oriģināla aila.

A1.5 Ailas marķējums / stāvs / ailas numurs.

Grīdas segums - neorģināls grīdas segums (linolejs, vorselīns, flīzes, krāsots kartons, 
betons, trīs slāņu parkets u.c.)

Grīdas segums - betons.

Dekoratīvi sienas paneļi.

P Koka palodze, lakota_20. gs. 30. gadi. Marķējums.

Sp

Konstrukcija - oriģinālā ēkas substance - būvēta 1788. - 1881. gadā.

Konstrukcija - būvēta 20. gs. 30-tajos gados.

Ārdurvis - neoriģināls būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.

Akla aila.

Durvis - neoriģināls būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.D-5

ĀD-2

Durvis - zudušas. Marķējums.

Starpsiena - sekundāra - nojaukta.

Profilēta griestu josla - oriģinālā apdares substance.

Griestu kasete - oriģināla apdares substance.

Pilastra un kolonnas kapitelis - oriģinālā apdares substance.

Dekoratīvs sildķermeņa nosegpanelis.

Logs - stikla bloki_20.gs. otra puse. Marķējums.L-82

Logs - koka konstrukcija.
Neoriģināls būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.

L-8 Logs - groplogs_20. gs. 30. gadi.
Oriģināls būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.

L-91

Logs - groplogs_20. gs. vidus/otra puse.
Analogs būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.

P Koka palodze, krāsota_20. gs. 30. gadi. Marķējums.

Logs - groplogs_21. gs.
Analogs būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.

Kamīns - pilī uzbūvēts 1936./1937. gadā.

L-63

L-5

L-19

L-1

Gaisa cirkulācijas restes.

Izstrādāja L. Brauna

Izveidota aila.

Durvis - nevērtīgs būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.DN

D-13

P Koka palodze_21. gs. Marķējums. 

Logs - groplogs. Ārējā vērtne - 20. gs. 30. gadi. Iekšējā vērtne - 20. gs. vidus/otra p.
Daļēji oriģināls būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.
Logs - groplogs. Ārējā vērtne - 20. gs. 30. gadi. Iekšējā vērtne - pilnībā vai 
daļēji zudusi. Oriģināls būvgaldniecības izstrādājums. Marķējums.

Sienas dzega - oriģinālā apdares substance.

Panno.

Grīdas segums - neoriģināls - parketa dēļu grīdas segums.

Konstrukcija - pārbūvēta/ restaurēta 2009. gadā.

Konstrukcija -  oriģināla, restaurēta.

Oriģināls, iekārts gaismas ķermenis.

27.01.2017.

Dzega uz pasiju sānu plaknēm - oriģinālā apdares substance.

Fasāžu stūru apzīmējums.A B C
Oriģināls, bra tipa gaismas ķermenis.

Oriģinālā sienā daļēji aizmūrēta oriģināla aila.

D-6 Durvis - oriģināls būvgaldniecības izstrādājums - 20. gs. 30. gadi. Marķējums.
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1. Uzmērījums veikts 2016.gada 22. un 29. novembrī.
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UR-5 4.; 5.; 6. stāva uzmērījumu plāni.
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1. Uzmērījums veikts 2016.gada 22. un 29. novembrī.
2. Par +0,000 atzīmi pieņemta torņa 1.stāva grīda.
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Nr. 2256-R

Izstrādāja J. Dzedzels

Līgums Nr. 2016/1503

L. Šmits

Pasūtītājs: Siguldas novada Dome 

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Reģ. Nr.90000048152

Pasūtījuma Nr. 449-2016Objekts: 
Siguldas Jaunās pils ēkas

pārbūve un restaurācija

Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads

ARHITEKTONISKI - MĀKSLINIECISKĀ
INVENTARIZĀCIJA UN IZPĒTE
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PIEZĪME:
1. Logs rādīts skatā no telpas.
2. Logu rāmji pārklāti ar biezu krāsas slāni, 
    kas apgrūtina precīzu profilējuma uzmērīšanu.
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1. Logs rādīts skatā no telpas.
2. Logu rāmji pārklāti ar biezu krāsas slāni, 
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1. Logs rādīts skatā no telpas.
2. Logu rāmji pārklāti ar biezu krāsas slāni, 
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1. Logs rādīts skatā no telpas.
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1. Uzmērījums veikts 2016.gada 19. decembrī.
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PIELIKUMS NR. 1. 

 SIA „INTARSIJA” IZSTRĀDĀTĀS IZPĒTES SECINĀJUMI 
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PIELIKUMS NR. 2.  

SIA „ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA” IZSTRĀDĀTĀS 

APSEKOŠANAS SECINĀJUMI

 


