
Pielikums Nr.1 

Rundāles pils ekskursijas vadīšana shēma  

 

Ja grupa tiek vesta no autobusu stāvlaukuma. 

 

*Rundāles pils ansamblis ietver ar pili, staļļus, baroka dārzu, kanālu, dīķi, 

mežaparku un bijušo muižas kompleksu.  

No bijušajām Rundāles muižas ēkām saglabājušās tikai dažas: Baltā māja – kalpu 

māja – (privātīpašnieka atjaunota) un saimniecības ēka – moderniecība 

(pārbūvēta, sabrukusi). 

Redzami vecās Rundāles pils pamatu izrakumi. Pils akmeņi izmantoti jaunās pils 

pamatos. 

Dīķis izrakts pils celtniecības laikā uz esoša strauta.  

Kastaņu aleja – vecais ceļš uz pili –, tās galā bijušā Īslīces tilta paliekas. (Vērst 

uzmanību uz tualetēm.) 

Ābeļdārzs, sākotnēji izveidots 19. gadsimta sākumā. Esošais – 1979. gadā. 

Pa kreisi kroga ēka, kas bijusi viena no pirmajām viesnīcām Kurzemē. 

Pils pievedceļš kā pārsteigums, pils ieraugāma starp staļļu caurbrauktuvi. 

Staļļi – pils ansambļa sastāvdaļa – ietver kariešu pagalmu. Sānos ratnīcas. 

 

*Pils arhitekts F.B. Rastrelli – Krievijas galma arhitekts. Hercoga Ernsta Johana 

vasaras rezidence. 18. gadsimta baroka pils ansamblis saglabājies bez nozīmīgām 

pārbūvēm. Uzcelta divos celtniecības periodos: 1736. – 1740.g. un 1765. – 

1768.g. Pārtraukums saistīts ar hercoga Ernsta Johana trimdas laiku. Otrajā 

celtniecības periodā F.B. Rastrelli ir hercoga būvju virsintendants, bet būvdarbus 

vada arhitekts Severīns Jensens – galma arhitekts kopš 1766. gada. 

 

Pils fasādes 1736. – 1740. gads. Fasādēm pietrūkst sākotnēji iecerēto čuguna 

fasādes rotājumu. Jumts klāts ar skārdu, hercoga laikā alvotu skārdu, kam ir 

sudraba efekts. Vārti izveidoti 1760. gados, kad nojaukts iesāktais Rastrelli 

projektētais vārtu tornis. 

Goda pagalma bruģis ar sākotnējo akmeņu salikuma rakstu. Septiņas ārējās 

kāpnes. Šuvālovu dzimtas ģerboņi. Pulksteņa pamats 19. gadsimta sākums, 

mūsdienās jauns mehānisms ar zvanu spēli. 

 

1. Centrālās ieejas vestibils un galerija ar divām vienādām kāpņu telpām no pils  

       celšanas sākuma interjeru apdares. Arhitekta F.B. Rasterelli agrīnā perioda 

1736. – 1740.g. vienīgais saglabājies darbs.  

2. Austrumu kāpņu telpa  

Stuka masas veidojumi – F.B. Rastrelli metu izpildījuši krievu kvadratori Pjotra 

Jefremova vadībā pēc nezināma vācu tēlnieka modeļiem. Kokgriezumu margu 

balustri un postamentu ornaments, dēļu pakāpieni uzstādīti 1739. gadā. Spoguļi 

realizēti restaurācijas laikā pēc Rastrelli projekta. Laterna izgatavota pēc 

Kuskovo pils laternas parauga. 

*Svētku zāļu spārns atvērts tikai svētku reizēs. Telpu dekoratīvā apdare no otrā 

celtniecības perioda 1765. – 1768.g., saglabājusies bez pārveidojumiem, cietusi 

no jumta iztecējumiem, aplauzumiem, nepiemērotas telpu izmantošanas. 

Iekārtojums atbilstošs Kurzemes hercoga Ernsta Johana valdīšanas laikam 

18. gadsimta 60. gadiem. 

 



3. Troņa zāles priekštelpa 

Lielformāta gleznas ar reliģiskiem un mitoloģiskiem sižetiem. 

Iespējamais autors sižetam par Artemīsiju – 17. gadsimta gleznotājs Jans de 

Brejs. Vēlams zināt leģendu par Junonu un Argusa acīm pāva astē. Krievijas 

ķeizarienes Elizabetes Petrovnas portrets.  

4. Zelta zāle 

Troņa zāle. Zāles apdare atbilstoša valdnieka godināšanai – krāsains mākslīgais 

marmors, zeltīti veidojumi – zeltījums uz polimenta, emblemātiskas vītnes. 

Tēlnieks un mākslīgā marmora meistars Johans Mihaels Grafs. Griestu 

gleznojuma tēma ir Valdnieka apoteoze, attēlotas valdnieka tikumu alegorijas, un 

hercogu personificē kara dievs Marss. Ieloces medaljoni. Gleznotāji 

Frančesko Martini un Karlo. Cuki. Strādājuši 4 gadus Pēterburgā. Martini nāk no 

Šveices, pirms Pēterburgas strādājis Kopenhāgenā, Hamburgā un tās apkārtnē. 

Spoguļu atstarošanas efekts.  

Franču tipa lustras izgatavotas pēc Kuskovo pils lustru parauga.  

Parkets otrā perioda grīdām vienkāršs, jo pili pēc hercoga atgriešanās vajadzēja 

ātri pabeigt. 

5. Porcelāna kabinets 

Tipiski dažādu Eiropas valdnieku rezidencēm izveidots kabinets austrumu 

porcelāna kolekcijas izstādīšanai. Spoguļi. Konsoles uz krāsota fona. Vairums ir 

„Rozā ģimenes” porcelāns no Čenluna laika 1736. – 1795.g. Pievērst uzmanību 

jaunajiem kolekcijas priekšmetiem. 

6. Lielā galerija 

Parādes ēdamistaba austrumu pusē. Griestu gleznojuma tēma – Apolons sagaida 

rītausmas dievieti Auroru. 1976. gadā atklāts sienas gleznojums zem divām eļļas 

un vienas līmes krāsas kārtas. Sienas gleznojums tika atsegts līdz 1989. gadam. 

Virs galerijas ziemeļu durvīm atstāts 1813. gada sienas frīzes gleznojuma 

fragments. 1992. gadā restaurācijas darbi pārtraukti, jo pils restaurācija vairs 

netiek finansēta. 2011. gadā divu sienas gleznojuma nišu restaurācija  veikta ar 

SIA „Skonto būve” finansējumu. Arī Kurzemes princis Ernsts Johans ieguldījis 

savus līdzekļus sienas gleznojumu restaurācijā. Telpas restaurācijas pabeigšanai 

nepieciešamie līdzekļi saņemti no Borisa un Ināras Teterevu fonda. Telpas 

gleznojumu restaurācija pabeigta 2014.gadā, restaurēts 1760.gadu parkets un 

izgatavoti sienu paneļi. 

Lustras – Latvijas amatnieku 18. gadsimtā izgatavotas Bohēmijas tipa lustras. 

Kolekcijā dažādi varianti. Speciāliste restauratore vecmeistare M. Banķiere. 

Divas 18.gadsimta sofas no Mareijas pils Francijā. 

7. Portretu kabinets   

Sākotnējā plānā telpa ir bijusī baznīcas hercoga loža. Iekārtota kā portretu telpa.  

Anna Margarēta Heidvinkele 1764 gadā Krievijas imperatores Katrīnas II vizītes  

laikā pasniegusi viņai puķu pušķi. Skatāmi arī vairāki portreti Kurzemes  

gleznotāju Kristofa Ferdinanda Leitnera un Johana Gotlība Bekera darbi. 

Grāfs Andrejs Ostermans bija Ernsta Johana padomnieks Annas Joanovnas laikā. 

Braunšveigas hercoga Ferdinanda brālis bija mazgadīgā Krievijas imperatora 

Joana VI tēvs. Jauna glezna - Prūsijas princese Amālija Frīdriha II jaunākā māsa. 

8. Baltā zāle 

Balles zāle. Sākotnēji pils baznīca. Altāris aizvests uz Jelgavu. Kāpņu telpas vietā 

porcelāna kabinets. Zāles veidojumu tēmas – gadalaiki un četri pasaules elementi. 

Stuka veidojumus darinājis Johans Mihaels Grafs ar brāli Jozefu un diviem 

palīgiem Baumani un Lancu. J.M. Grafs strādājis Berlīnē Prūsijas karaļa ģimenes 



locekļiem. Saglabājusies Frīdriha II sievas Elizabetes Kristīnes Šēnhauzenes pils 

dekoratīvā apdare. Lietotas tās pašas putti figūru un puķu formas. Stuka masā 

veidotas lielās formas. (No šejienes iespējams labi parādīt staļļu un ratnīcu 

plānojumu.) 

9. Porcelāna kabinets. Konsoles ar ķīniešu un japāņu porcelāna kolekciju. Plūmju  

ziedu, „plīstošā ledus”, „pūderētā kobalta” ķīniešu zilais porcelāns no Kansī laika  

(1654 – 1722), arī zaļās ģimenes un japāņu trauki, kuru pazīme ir sarkans, zils un  

zelta apgleznojums. 

10. Spoguļu kabinets ir vienīgā pabeigtā telpa triju nelielo kabinetu grupā.   

Treljāžas motīvs spoguļu panno salikumā. Spoguļu kabinets kopā ar diviem  

blakus kabinetiem kalpojuši kā atpūtas telpas balles laikā. Griestu veidojuma  

vainagā vienīgais tulpes zieda atveidojums.   

11. Mazā galerija – pirmā perioda sienu apdare ar Rastrelli projektētajiem 

maskaroniem. Nav pārveidota otrajā periodā, kalpojusi kā saimniecības telpa. 

Sākotnējā dēļu grīda. Nav ielikti iecerētie spoguļu logi. (Labi iespējams parādīt 

Šuvālovu ģerboni pils fasādē un stārķu ligzdu.) 

12. Virtuves kāpņu telpa 

Kāpnes nojauktas 1939. gadā, rekonstruētas pēc fotogrāfijas.  

Konsoļgalda kokgriezums atkārtots Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas kopijā 

pirmajā stāvā. Divu nezināmu spāņu karavadoņu portreti no 17. gadsimta beigām.  

13. Salons, iespējams, kalpojis par bufetes telpu. Latvijas amatnieku 18. gadsimta 

lustra. Dienvidvācijas krēslu komplekts. Griestu ieloces veidojumos puķu groza 

motīvs. Līdz sezonai tiks nomainītas gleznas austrumu sienā, kur pašreiz atrodas 

„Potivāra sieva” 

*Atgriežoties kāpņu telpā, vēlreiz atgādināt orientāciju. Atsevišķs spārns svētku 

zālēm, centrālo korpusu aizņem hercoga apartamenti. Pagalma pusē privātie, 

parka pusē parādes apartamenti. 

14. Zubovu istaba. Privāto apartamentu pirmajā telpā parādīts pils stāvoklis pēc 

Kurzemes hercogistes likvidēšanas, nākamo īpašnieku – grāfu Zubovu – laikā. 

Pils telpu dekoratīvā apdare saglabājusies pilnībā, ienestas jaunas mēbeles un citi 

iekārtas priekšmeti. Telpā skatāmas Žana Baptista Lampi gleznoto Zubovu 

portretu fotoreprodukcijas. Platons Zubovs redzams arī gravīrā. Katrīnas II, 

Aleksandra I, Elizabetes Aleksejevnas, Marijas Pavlovnas portreti. Herkulānas 

sienu gleznojumu attēli. Krievijā iemīļotas t.s. Žakoba stila mēbeles. Obisonas 

manufaktūras paklājs. Klasicisma lustra. Tālāk redzama viena no hercoga tualetes 

telpām. 

 

*Dienvidu anfilādes 10 telpas kalpoja pieņemšanai.  

Pieņemšanas apartamenti izceļas ar krāsās un apdares materiālos mainīgām 

telpām. Iekārtojums atbilstošs 18. gadsimta telpu iekārtojuma noteiktajam stilam 

un standartam mēbeļu izvietojumā. Tapešu paraugi izvēlēti pēc 1800. gada 

inventāra aprakstiem. Tapetes austas Maskavā speciālās zinātniskās restaurācijas 

ražošanas darbnīcās. Telpas papildinātas 2014.gadā ar gleznām virs anfilādes 

durvīm – supraportos.  

15. Hercoga parādes apartamentu priekštelpa 
Telpā izvietota reliģiska satura gleznas, vairums itāļu gleznotāju darbi, Jāmin 

D. Karpioni glezna. 

16. Hercoga bibliotēka  

Parādes apartamentu austrumu stūra telpa apmeklētājiem atvērta 2014. gadā pēc 

restaurācijas pabeigšanas. Visa anfilāde atklājusies pilnībā ar baroka laikam 



tipisko skatu bezgalībā cauri visam centrālajam korpusam. Restaurācijas darbu 

pabeigšanu finansēja Borisa un Ināras Teterevu ģimenes fonds. Kurzemes princis 

Ernsts Johans Bīrons finansējis Rundāles bibliotēkas skapju kopiju izgatavošanu. 

Bibliotēkas telpas atvēršana notika ar nozīmīgu Nacionālās bibliotēkas rīkotu 

izstādi no Helsinku universitātes bibliotēkas, kurā bija apskatāmas 43 grāmatas 

no Kurzemes hercogu Ketleru bibliotēkas. Tagad skapjos vērtīga 18.gadsimta 

grāmatu kolekcija no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma. ABLV banka pils 

jubilejā uzdāvināja Voltēra kopoto rakstu 70 sējumus. Apskatāma arī grāmata ar 

hercoga Pētera superekslibri uz vāka. Vērtīgākie sējumi ar fon Kēnigsfelsa 

ģerboņa superekslibri nāk no Blankenfeldes muižas bibliotēkas, kas izveidota 

18.gadsimta beigās. 

17. Rožu istaba atspoguļo puķu dievietes Floras tēmu. Griestu gleznojums, krāsainu 

puķu vītnes uz mākslīgā marmora paneļiem. Gliemežnīcas un spogulis ar 

sudrabojumu, kas norāda uz Prūsijas Frīdriha II māksliniecisko paņēmienu 

ietekmi uz Grafa darbību. Supraporti pēc Bušē gravīrām. Gleznojumiem virs 

durvīm jābūt visās telpās, bet parasti tie bija gleznoti uz audekla un gājuši bojā. 

Parkets pēc F.B. Rastrelli meta, 1739. gads. Pusē telpas restaurēts sākotnējais 

parkets. 

18. Holandiešu salons. Var runāt par hercoga Pētera gleznu kolekciju ar holandiešu, 

flāmu un vācu autoru darbiem. Piederējusi arī Rembranta glezna „Sīmanis un 

Anna templī”. Vēl var minēt Oto Marseusa van Skrīka darbus, Frederika 

Mušerona, Jakoba Hakerta, Josa de Mompēra ainavas, Jana  Vēniksa medījumu 

putnus. Holandiešiem iemīļota tēma bija puķu pušķi. Madonna ziedu vītnē. Telpā 

skatāmi hercoga Pētera krēsli ar monogrammu P no Sātu baznīcas ložas. 

19. Valdnieku salons. Jāstāsta par Kurzemes hercogistes veidošanos un lēņa zemes 

atkarību no Polijas. Augusts III, Staņislavs Augusts Poņatovskis, Saksijas Morics, 

Kurzemes hercogs Kārlis un karlinisti – Kurzemes muižnieki. 

Krievijas iespaids – Pēteris I apprecina brāļameitu Annu ar Kurzemes princi 

Frīdrihu Vilhelmu. Carienes Annas Joanovnas atbalsts Ernstam Johanam. 

Izsūtīšana trimdā. Elizabetes Petrovnas loma. Atgriešanās no trimdas. Katrīnas 

Aleksejevnas portrets – nākamās Katrīnas II portrets. Ernsta Johana portrets, 

Benignas Gotlības portrets, hercogs Pēteris, Doroteja un viņu meitas. Galma 

gleznotājs Frīdrihs Hartmans Barizjens. 

Oriģinālā krievu meistaru gatavotā zili apgleznotā Ziemeļvācu tipa krāsns. 

Brigadieris Ivans Ušakovs saucis par Hamburgas krāsns podiņiem. Sofa ir 

galdniekmeistara Žaka Anrī Buko darbs. 

20. Hercoga otrais kabinets  

Atvērts pēc restaurācijas 2013.gadā. Telpas sienas gleznojumi attīrīti no četrām 

pārkrāsojumu kārtām. Restaurācija veikta ar Borisa un Ināras Teterevu ģimenes 

fonda atbalstu. Telpā atjaunots kamīns. Griestu gleznojums gājis bojā. 

Rakstāmgalds – franču galdnieka Antuāna Matjē Kriāra darbs.  

21. Hercoga guļamistaba ir plānojuma centrālā telpa pēc Luija XIV parauga 

Versaļas pilī. Ieskats F.B. Rastrelli sākotnējā telpas apdares iecerē – saglabājies 

zvaigžņu parkets, intarsētu paneļu fragmenti logu ailēs, ozolkoka durvju ailes 

panelis. Divas Dancigas meistara Gotfrīda Kātera 1740. gada krāsnis savās vietās. 

Otrajā periodā izgatavoti balti krāsoti paneļi ar zeltītām līstēm un tapešu sienas. 

Gultas alkova kokgriezums rekonstruēts pēc fotogrāfijas. Ernsta Johana portrets 

pirms trimdas no Luija Karavaka gleznas. Pētera III un Katrīnas II portreti – 

Lukasa Konrāta Pfancelta gleznas.  



* Skats pa logu. Parka plānojums orientēts skatam no guļamistabas. Starveida 

alejas, ornamentālais parters ar baseiniem un strūklaku. Rožu dārzs ar lielāko 

vēsturisko rožu kolekciju Baltijā. Zaļais teātris ar 700 skatītāju vietām. Bosketos 

paviljoni un puķu dobes. Pergolu tīkls ar vīteņaugiem. Skābaržu, ligustru 

dzīvžogi. Bukšu ornaments parterā. 

22. Audienču kabinets 

Parādes apartamentu nozīmīgākā telpa, iespējams, tieši šeit parakstīta atteikšanās 

no Kurzemes troņa. Hercoga Pētera portrets, ko viņš dāvinājis Academia Petrina. 

Sagriezis students Ulrihs fon Šlipenbahs. Telpas iekārtojums atbilstoši hercoga 

Pētera laikam klasicisma stilā. Alegoriski putto figūru gleznojumi atbilstoši 

valdniekam – Mērenība, Taisnība un Pārpilnība. Izcilākais priekšmets Francijas 

karaļa Luija XVI laika ebenista Žaka Anri Rīzenera kumode ar japāņu lakas 

pildiņiem. Ernsta Johana agrīnā portreta iespējamais autors Kristiāns  Sidavs. 

Griestu gleznojuma tēma Venēra un Adoniss. 

23. Itāļu salons 
Hercoga Pētera ceļojums uz Itāliju. Studentu darbu konkursa balvas piešķiršana 

Boloņas Mākslas akadēmijā Academia Clementina, balva pastāvēja līdz 1946. 

gadam. Telpas iekārtojums kā atgādinājums par Itāliju – Romas skati 

D.B. Piranezi gravīrās. Itāļu meistaru rakstāmmēbele un Milānas kumode. 

Hercoga Pētera portrets pastelī gleznots Romā. Angelikas Kaufmanes gleznotā 

hercogienes Dorotejas portreta kopija un divu A. Kaufmanes darbu gravīras. 

Antona Grafa gleznotais Elīzas fon der Rekes portrets. Sākotnējā zili apgleznotā 

krāsns. Klasicisma lustra un žirondoli. Jāpievērš uzmanība izmainītajam 

iekārtojumam. Jaunas gleznas pie austrumu sienas. 

24. Marmora zāle 

Hercoga ēdamistaba. Līdz 1978./1979. mācību gadam skolas sporta zāle ar 

basketbola groziem. Mākslīgais marmors, puķu vītnes divās krāsās, rozā un gaiši 

zilas, atšķirīgi kā citur. Tiek demonstrēts hercoga ēdamgalds ar Kurzemes servīzi. 

Hercogs Pēteris pasūtījis servīzi Berlīnes Porcelāna manufaktūrā savai 

Frīdrihsfeldes pilij pirms 1790. gada. Pazīme – reljefo lakatiņu un pērļu virkņu 

josla. Varianti no baltas līdz gleznotai ar zaļu, zeltu un lauku puķu pušķiem. 

Populāra līdz mūsdienām. Telpā hercoga Pētera biste, atlējums no pieminekļa 

Boloņas akadēmijā, un cilnis no hercoga Pētera mauzoleja Sagānā – atlējums no 

ciļņa Marē pilī. Antonio Kanovas (?) veidotās hercogienes Dorotejas bistes 

atlējums, divas Vilhelmīnes bistes Kristiana Daniela  Rauha un 

Bertela  Torvaldsena izpildījuma un Bernharda  Afingera Dorotejas de Dino biste. 

Kurzemes lustras. 2014.gadā telpā restaurēts sākotnējais parkets, izgatavotas 

ozolkoka durvis. 

25. Biljarda zāle 

Parasti pilīs līdzās ēdamistabai ir Biljarda zāle. Telpa paredzēta dažādām spēlēm. 

Biljarda galds no franču galdniekmeistara Žaka Rubo paraugu grāmatas. 

Izgatavots firmā „Intarsija”. Par 23 cm
2
 lielāks nekā Versaļas biljarda galds. Kijas 

savu formu mainīja 18. gadsimta beigās. Kolekcijā kāršu galdiņi. 18. gadsimtā 

iecienītas arī vairākas kauliņu spēles.  

Telpas griestu gleznojums „Strīdus ābols”, restaurācija pabeigta 2011. gadā. 

Hercoga Pētera portreta kopija no gleznas Vroclavas muzeja kolekcijā. 

Pārgleznota fotokopija uz auduma. F.H. Barizjena gleznotais hercogienes 

Dorotejas portrets. Katrīna Bismarka – Benignas Gotlības māsa, bāreņu 

patversmes dibinātāja. 

Skats uz rožu dārzu, vecākās rozes laukumā pie dārznieka mājas. 



 

* Esam nonākuši hercoga privāto apartamentu telpu grupā. Šajā anfilādē ir trīs 

mazgāšanās un tualetes telpas, divi kabineti, pirmā telpa, iespējams, bijusi bufetes 

telpa. Sienas bijušas ar apgleznotām ķīniešu tapetēm (saglabājusies uz sienas 

uzgleznota josla pie krāsns). 

26. Šuvālova istaba 

Pils piederēja Šuvālovu dzimtai gandrīz 100 gadus. Telpā ilustrēts laiks, kad 

Pjotrs Šuvālovs bija Baltijas ģenerālgubernators no 1864.-1866.gadam. Telpa 

iekārtota historisma noskaņā ar tumši sarkanām 19. gadsimta trešā ceturkšņa 

brokatela auduma tapetēm, ar neorokoko mēbelēm, daudz iekārtas priekšmetiem. 

Andrejs Šuvālovs, viņa dēli Pjotrs un Pāvels Šuvālovi redzami fotogrāfijās un 

gleznās dažādā vecumā. Gleznās skatāmi arī Krievijas cari Aleksandrs I, 

Aleksandrs II un Nikolajs I. Mēbeļu garnitūra ar Bula tehnikā izpildītu rotājumu. 

Pēdējā pils īpašnieka Andreja Šuvalova bistes autore ir Vera Šuvalova. Bisti 

deponējis  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 

27. Hercoga tualetes telpa – mazgāšanās telpa. Privātajā anfilādē ir trīs mazgāšanās 

telpas. Sienas ar Holandes Utrehtas flīzēm ar kobalta apgleznojumu, reliģiski 

sižeti un lauku ainas. Mēbeles ar pinumu, jo tās vieglāk tīrāmas. 

28. Kurzemnieki – hercoga laikabiedri, izstāde. Līdzās ievērojamiem hercoga 

laika muižniekiem apskatāmi arī vairāki Academia Petrina profesori. 

Jaunieguvumi Heinriha fon Ofenberga portrets un dāvinājums Zlēku muižas 

īpašnieku fon Bēru portreti. Redzami ne tikai hercoga domubiedri, bet arī 

pretinieks fon der Hovens. Uz laiku deponēti divi Leonarda Šorera 1768.gadā 

gleznoti Annas Luīzes un Kristofera Ernsta fon Grothusu portreti pie dienvidu 

sienas.  

29. Hercoga darba kabinets. Līdz 1978. gadam šeit atradās skolas darbmācības 

kabinets. Kamīns bija pārbūvēts, vēlāk nojaukts. Rekonstruēts no atrastām 

sākotnējā marmora kamīna detaļām, augšdaļas veidojums atjaunots no veidojuma 

pēdām uz apmetuma. Griestu veidojums ar sudrabojumu. Tapetes – apdrukāts 

katūna audums pēc 18. gadsimta auduma parauga no Vēstures muzejā Maskavā, 

austas Igaunijā Krenholmas fabrikā. Hercogs Ernsts Johans un hercogs Pēteris 

bija kaislīgi mednieki. Laba medījumu gleznu kolekcija, skatāmi pazīstamu 

gleznotāju Jana Fonka, Jakoba Samuela  Beka un Melhiora de Hondekūtera darbi. 

Gravīrās Ernsta Johana, Benignas Gotlības, Annas Joanovnas, Katrīnas I, 

Kurzemes hercoga Frīdriha Vilhelma un Prūsijas karaļa Frīdriha I portreti. Stūrī 

norobežota krāšņu kurināšanas vieta. Lustra – Latvijas amatnieku angļu tipa 

lustra. 

30. Hercoga mazgāšanās telpa ar baltām holandiešu flīzēm. Tuvumā iespējams 

apskatīt restaurētu oriģinālo krāsni. Fajansa Ruānas roku mazgāšanas tvertne. 

31. Hercoga ģērbistaba t.s. Saulītes istaba. Privāto apartamentu centrālā telpa 

savienota ar guļamistabu ar slēptām durvīm. Brošēta zīda tapetes – 1800. gada 

inventārijā apzīmētas kā izšūtas. Griestos sudrabota saule un puķu vainags, kas 

saglabājis sākotnējo krāsojumu zem daudzām balsinājuma kārtām. Restaurēta 

oriģinālā krāsns. Īpašs priekšmets – friziera galdiņš pēc Žana Fransuā  Ebena 

mēbeles parauga. Uz tā bārddziņa bļoda ar pusloka izgriezumu zodam. Uz 

galdiņa ķīniešu porcelāna spļaujamtrauks un sukas sudraba ietvaros. Tualetes 

krēsls ar pinumu un vietu tualetes podiņam – Parīzes galdnieks Pjērs Klods Tirko, 

Ķīnā gatavots podiņš atrodas līdzās krēslam. Kumode – Daniela de Lozes darbs 

ar japāņu lakas apvienojumu ar franču laku. 



32. Rietumu puses kāpņu telpa analoģiska austrumu puses kāpņu telpai. Kāpņu 

margas bija vairāk bojātas un zudušas. 

 

*Rietumu spārns paredzēts hercogienei, ģimenei un viesiem. Vienkāršas telpas ar 

nelielu profilētu dzegu, auduma tapešu sienām, koka paneļiem, dēļu grīdām un 

zili apgleznotām krāsnīm. Dekoratīva apdare bijusi tikai divās hercogienes telpās. 

Korpusa austrumu telpu rindā 1935. gadā tika izlauztas sienas, lai izveidotu 

skolas zāli. Restaurācijas laikā sienas iebūvētas no jauna sākotnējās vietās.  

33. Hercogienes apartamentu priekštelpa aprakstos minēta kā vienkārši balsināta 

telpa. Izstādīts ģimenes dzimtas koks. Ernsts Johans un Benigna Gotlība, viņu trīs 

bērni – Pēteris, Hedviga Elizabete un Karls Ernsts. Hercogs Pēteris un viņa trīs 

sievas – Karolīne Luīze, Jevdokija Jusupova un Anna Doroteja. Četru meitu 

dzimtu līnijas – Paulīnes Hohencollernu - Hehingenu un Rotenburgu līnija, 

Johannas Piatolli līnija, Vilhelmīnes Armfeltu līnija un Dorotejas Taleirāna-

Perigora līnija, kā arī Bīronu dzimtas dzīvā Vartenbergas līnija. Kurzemes prinča 

Ernsta Johana portretu gleznojusi Kurzemes princese Elizabete. Vitrīnā dzimtas 

relikvijas. Hercoga Pētera dukāts un dālderis, dālderu kanna, gravīras. Benignas 

Gotlības smiņķu kārbiņa un miniatūra, Sātu baznīcas sudraba ziedojumu trauks 

pārvietoti no hercogienes garderobes vitrīnas.  

34. Hercogienes garderobe 

Visu zināmo Hercogienes Benignas Gotlības portretu attēli.  

Vitrīnā smaržu vāzes – popuriji - angļu porcelāns no Čelsijas, Derbijas un Bo 

manufaktūrām. Japāņu lādes ar austrumu rituālajiem kvēpināšanas traukiem. 

Krāsns kurināšanas telpa ar trim kurtuvēm. Oriģinālā krāsns – septītā oriģinālā 

krāsns, restaurēta 2010. gadā no Holandiešu salona 1919. gadā sagrautās krāsns 

lauskām.  

35. Hercogienes kabinets ar rakstāmskapi un tintnīcu. Vitrīna ar porcelāna smaržu 

vāžu kolekciju. Vairums Meisenes, divas Vīnes manufaktūras vāzes un viena 

Berlīnes manufaktūras brule-parfum vāze. Hercogienes izšūšanas kaislību ilustrē 

rokdarbu kastīte. Daniela Sēgersa ziedu vītne ar portretu. Meitas Hedvigas 

Elizabetes Čerkasovas portrets. Jauns supraports – Petronella van Vunsela darbs. 

Sienas pulkstenis – franču meistara Fransuā Vižē darbs. 

Zilās rozes smaržu vāzes no hercoga kabineta rakstāmskapja pārvietotas uz 

hercogienes kabinetu. Tagad tās ir atributētas kā Magdeburgas fajansa 

manufaktūras darbs. 

36. Hercogienes salons. Sofa, meistars Leonārs Bovo. Heronīma Galles glezna ar 

puķu vītni. Smaržu vāzes – popuriji. Smaržu nepieciešamība. Gadalaiku 

alegoriski attēlojumi. 

37. Hercogienes buduārs. Līdz 1979. gadam bijusi skolotāju istaba. Katru gadu viss 

rūpīgi pārkrāsots. Krāsns tika kurināta. Vienīgā telpa hercogienes apartamentos ar 

māksliniecisku tēlnieka J.M. Grafa veidotu apdari. Spoguļa un supraportu rāmju 

veidojumi rekonstruēti pēc instrumenta pēdām uz apmetuma. Supraportu 

gleznojums ir Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbs. Šādiem gleznojumiem 

vajadzētu būt visās telpās. Telpā reliģiska satura gleznas, kas norāda uz 

hercogienes dievbijību. Krucifikss ar Daniela  Segersa (?) ziedu gleznojumu. Nišā 

mēbele ērtai zvilnēšanai t.s. salauztā hercogiene. Kumode Pjēra Vatlēna darbs. 

38. Hercogienes guļamistaba. Hercogienes gulta izgatavota pēc Bavārijas galma 

mākslinieka Fransuā Kivijē meta. Vienīgā telpa ar slīpu stūra krāsni. Telpa 

aptumšota, loga ailē nakts pulkstenis. Pie gultas naktsskapītis. Ernsta Johana 



19. gadsimta portreta autors – Johans Lēberehts  Eginks. Gultā divi spilveni ar 

gobelēnu. 

39. Hercogienes tualetes telpa ar intarsētiem paneļiem. Saglabājušies fragmenti no 

durvju un logu ailes. Paneļu vairogi izmantoti skolas laika sausās tualetes 

sēdkastei. Telpā izlauztas griestu veidojumu plāksnes, lai izveidotu direktora 

kabinetu laikā, kad pilī atradās skola. Griestu veidojums ar spoguļiem izgatavots 

pēc griestu vairogu foto.  

Naktsskapītis, 18. gadsimta Ķīnas porcelāna podiņš. 

 

* Pagalma puses anfilādes telpas vienkāršas, iespējams izmantotas galma dāmām. 

Tagad izvietota muzeja tekstiliju kolekcijas daļa ar 18. gadsimta sakrālajiem 

tērpiem, audumu paraugiem un arheoloģiskajām tekstilijām. Daļa no muzeja 

restaurētās tekstiliju kolekcijas apskatāma Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavā. 

Telpās uzmūrētas arī muzeja kolekcijas krāsnis no bojā gājušām Latvijas muižām 

- no Mujānu, Bauņu  un Valdgales muižas. Skatāms Latvijā 18. gadsimtā iemīļots 

melno krāšņu tips ar baltām līstēm, ka arī balti glazēta rokoko laika krāsns no 

Popes muižas. Krāšņu kolekcijas pārējās krāsnis turpmāk būs apskatāmas rietumu 

korpusa pirmā stāva telpās dekoratīvās mākslas ekspozīcijā „No gotikas līdz 

jūgendstilam”. 

 

Pils svētku virtuves iespējams apskatīt patstāvīgi pils pirmā stāva austrumu 

korpusā. Virtuves veido divas telpas ar četriem atklātiem pavardiem katrā. Šāds 

ēdienu gatavošanas paņēmiens uz atklātas uguns iekārtiem katliem, trijkājiem un 

iesmu turētājiem bija hercoga laikā tipisks. Mūrētas plītis kā jaunievedums 

parādījies tikai 18.gadsimta beigās Anglijā.  

 

Pils ikdienas virtuves divi pavardi apskatāmi pils rietumu korpusa pirmajā stāvā 

dekoratīvās mākslas ekspozīcijā. 

 

Pils pirmā stāva krāsns apskatāma dekoratīvās mākslas ekspozīcijā. Tās 

korpusa podiņi apgleznoti ar ainavām, līdzīgi kā otrajā stāvā, bet nav ietverti 

ierāmējumos - kartušās.  Krāsns ir vienkāršākas formas, ar nošļauptiem stūriem, 

bez kolonām vidusdaļā. 

 

Mazajā kāpņu telpā rietumu korpusa ziemeļu galā administrācijas telpās 

saglabājušās un restaurētas vienas no pirmā perioda kāpnēm ar kokgriezumu 

balustriem. Vienā no kabinetiem saglabājies arī kamīns ar veidojumu augšdaļā.  

 

Pils pagrabi hercoga laikā bijuši izbūvēti tikai daļēji, par ko liecina velvētās 

telpas. Pārējās telpas radušās atrokot pils pamatus no smilšu pildījuma. Vienā no 

pagrabiem atsegts 18.gadsimta ūdensvads, kura fragments apskatāms būvvēstures 

izstādē. Tajā iespējams apskatīt arī jaunākos atradumus no Grothusu pils pamatu 

arheoloģiskajiem izrakumiem. 

 

 

 

 

 


