
BORISA UN INĀRAS TETEREVU 
atbalsts 

RUNDĀLES PILS RESTAURĀCIJAI



Pils rietumu korpusa iekšpagalma kāpņu 
atjaunošana

• Kāpnes sākotnēji pēc F.B.Rastrelli projekta tika 
izgatavotas no koka. 

• 1982. gadā Zinātniskās restaurācijas pārvalde veica 
kāpņu  rekonstrukciju, izmūrējot atbalsta sienas, 
izmantojot pakāpienu balstiem metāla konstrukcijas, 
bet pakāpienus un kāpņu margas izgatavoja no koka.

• 1997. gadā kāpņu koka pakāpieni un marga jau bija 
satrupējusi un tika demontēta.

• Kāpņu koka daļu atjaunošanai tika izmantoti sponsora 
B.Tetereva līdzekļi Ls 3 374.00





Hercogienes buduāra restaurācija

• Hercogienes apartamentos buduārs ir vienīgā  greznā telpa ar bagātīgiem 
J.M.Grafa stuka veidojumiem. Sākotnējie veidojumi saglabājušies telpas 
griestos, pusloka dīvana nišā un krāsns augšdaļā. Spoguļu veidojumi bija 
gājuši zudumā 1812.gada kara laikā, to vietā 1934.gadā izveidots brīvi 
improvizēts spoguļa ietvars, kurš tika demontēts uzsākot restaurāciju.

• Sākotnējā spoguļa un šauro sienas panno veidojumu pēdas tika atrastas 
uz apmetuma kārtas kā zīmuļa uzmetums un veidojamā steka ieskrāpētas 
kontūras. 

• Restaurācijas gaitā  no 1993. – 1995.gadam tika rekonstruēti trūkstošie 
veidojumi, attīrīti no pārkrāsojumiem. 1997. veikta sākotnējās 
polihromijas atjaunošana, papildinot krāsas zudumu vietas.

• Restaurācijas procesa pabeigšanai  tika izmantoti B.Tetereva līdzekļi                             

• Ls 3 341.00

• Hercogienes buduārs tika atvērts pēc restaurācijas 1998.gadā.



Hercogienes buduārs pirms restaurācijas 1979. gadā  



Ināra un Boriss Teterevi hercogienes buduāra atklāšanā 1989.gadā 



Hercogienes buduārs 2021. gadā 



Hercogienes tualetes telpas rekonstrukcija

• Hercogienes tualete bija atradusies  līdzās guļamistabai aiz slēptām 
durvīm. 1934./1935.gada pamatskolas telpu pārbūves laikā tika izlauzta 
sākotnējie griestu pārsedzes vairogi ar dekoratīvo veidojumu, sienas 
paneļu un grīdas parketa fragmenti izmantoti kā kokmateriāls sausās 
tualetes izbūvei. 

• Sākotnējais telpas apjoms atjaunots restaurācijas laikā, iebūvēta siena un 
griestu pārsedze, atjaunojot antresola telpu virs tualetes. Telpas sienās 
rekonstruēti intarsētie sienu paneļi pēc durvju ailē atrasta paneļa vairoga 
parauga un foto attēliem, kas rāda arī šahveida parketa grīdas fragmentu. 
Izgatavotas slepenās durvis.

• Griestu veidojuma rekonstrukciju veica tēlnieks G.Grīnfelds, izmantojot 
saglabājušos foto attēlus. Veikta veidojumu tonēšana un zeltīšana.

• Restaurācijas procesā tika izmantoti B.Tetereva līdzekļi   Ls 7 294.00

• Restaurācijas darbi tika uzsākti 1998.turpinājās ar pārtraukumiem līdz 
2004.gadam kad telpa tika atvērta apmeklētājiem kopā ar hercogienes 
guļamistabu.  



Ināra un Boriss Teterevi hercogienes 
tualetes kabinetā 1997. gadā 

Hercogienes tualetes kabinets 2001. gadā



Hercogienes tualetes kabinets 2021. gadā



Hercogienes guļamistabas restaurācija, gultas 
izgatavošana

• Hercogienes guļamistaba bijusi vienkārša telpa ar slīpu stūra 
krāsni un gultu, kā nozīmīgāko iekārtas priekšmetu. Gultas 
izgatavošanai par paraugu tika izmantots F.Kivijē projekts. 
„Hercogienes” gultas  konstrukcija izgatavota no koka un  apvilkta 
ar zīda audumu.  Gultas baldahīna griesti, aizkari un pārklājs 
izšūti ar polihromām ziedu vītnēm klājdūrienā uz zīda damasta 
auduma  un ornamenti izpildīti zelta izšuvumā un lentu aplikācijā. 

• Par B.Tetereva līdzekļiem izgatavota hercogienes gulta, veikts 
gultas pārklāju un aizkatu izšuvums , kā arī izgatavoti sienas 
paneļi.

• Izlietotie sponsora līdzekļi                                            Ls 5 954.00

• Darbi tika uzsākti 2002. gadā

• Telpa atvērta apmeklētājiem  2004. gadā



Hercogienes guļamistabas siena ar ieeju tualetes kabinetā  1997.gadā 



Hercogienes gultas baldahina izšuvumu pielikšana
2004.gadā 

Hercogienes gulta  2018.gadā



Hercogienes guļamistaba 2021. gadā 



Hercoga pirmā rakstāmkabineta restaurācija

• Hercoga pirmajā rakstāmkabinetā saglabājušies sākotnējie griestu 
veidojumi ar polihromiju un sudrabojumu. Kamīns pārveidots 19. 
gadsimtā, aizmūrēts 20. gadsimta 30. gados.

• Durvis uz parādes anfilādi aizmūrētas, bet DA stūrī krāšņu kurtuves vietā 
uzstādīta balti glazēta krāsns. 

• Griestu veidojumu daļēja attīrīšana tika uzsākta 1986. gadā, bet 
pārtraukta 1989. gadā. Palika neattīrīta  bieza pernicas kārta, kas sedza 
sākotnējo krāsas slāni. 

• Darbi tika atsākti 2005. gadā. Pie pils rietumu fasādes tika atrasti 
marmora kamīna fragmenti, kas ļāva rekonstruēt kamīna apakšdaļu. 
Kamīna spoguļa veidojumi rekonstruēti pēc veidojumu pēdām uz 
apmetuma un analoģijām. Griestu un ieloces veidojumi tika attīrīti, tonēti 
un sudraboti.

• Tika izgatavotas trūkstošās durvju vērtnes un sienu paneļi.

• Restaurācijas darbos ieguldīti B.Tetereva līdzekļi              Ls 12 400.00

• Telpa atvērta apmeklētājiem 2006. gadā



Hercoga pirmais rakstāmkabinets 1979. gadā  



Hercoga pirmais rakstāmkabinets 2021 gadā



Hercoga ģērbistabas restaurācija

• Hercoga ģērbistabas  griestu veidojuma ziedu vainagam tika 
atsegts vislabāk saglabājies sākotnējais krāsu slānis. Griestu 
centru veido  sudrabota saule, ieloces veidojumos pielietota 
polihromija kopā ar sudrabojumu. Griestu veidojumi tika attīrīti 
no pārkrāsojumu slāņiem, pietonēti un nosudraboti. Telpā tika no 
jauna uzstādīta 1938. gadā nojauktā oriģinālā krāsns.

• Spoguļa veidojums tika rekonstruēts pēc veidojuma pēdām uz 
apmetuma slāņa. Darbi tika pārtraukti  1992. gadā.

• Darbi  atsākti 2006. gadā ar paneļu un durvju izgatavošanu. Pirms 
14 gadiem uzliktais sudrabojums bija patinējies, kas noteica 
nepieciešamību pārsudrabot lielāko daļu veidojumu. No jauna tika 
nosudrabots spoguļa veidojums, dzegas profili un tapešu līstes. 
Visiem veidojumiem un griestu plaknēm tika veikta tonēšana.

• Restaurācijas procesā ieguldīti sponsora B.Tetereva līdzekļi         
Ls 64 093

• Telpa atvērta apmeklētājiem 2008. gadā



Hercoga ģērbistaba 2002. gadā



Hercoga ģērbistaba 2021. gadā



RUNDĀLES PILS 
RESTAURĀCIJAS 

PABEIGŠANAS MECENĀTISMA 
PROGRAMMA 

2010.-2014.



Biljarda zāles griestu gleznojuma restaurācijas 
pabeigšana

• Zāles griestu gleznojums, kuru gleznojis Frančesko Martini, attēlo 
tēmu par strīda ābolu. Gleznojuma restaurācija veikta no 1984. 
līdz 1989. gadam. Palika nepabeigta  gleznojuma zudumu 
laukumu piegleznošana.

• Gleznojumu restaurācija atsākta un pabeigta 2010. gadā

• Pārējie veiktie darbi telpas restaurācijas pabeigšanai bija parketa 
restaurācija, sienas paneļu izgatavošana, durvju, logu izgatavošana 
un restaurācija, loga sienas ailu paneļu, logu apmaļu  un 
spoguļrāmju profilu izveide apmetumā un tapešu uzvilkšana.

• Gleznojumu restaurācijai izlietoti B.Tetereva līdzekļi     Ls  45 920

• Kopējā summa restaurācijas pabeigšanai     Ls  77 655 



Biljarda zāle  1979. gadā



Biljarda zāles griestu gleznojums ar zuduma laukumu 2009. gadā 



Griestu gleznojums pēc zudumu aizpildīšanas



Biljarda zāle 2020. gadā 



Hercoga otrā darba kabineta gleznojumu un 
telpas restaurācija

• Otrā hercoga kabineta sienu gleznojumu atsegšana bija 
visneprognozējamākais restaurācijas uzdevums, jo sākotnējo gleznojumu 
sedza četras eļļas krāsas kārtas. Par telpas gleznojuma kompozīciju nebija 
nekādu aprakstu, gleznojuma esamība bija atklāta 1973. gadā nelielos zondāžu 
laukumos. Telpā zudusi griestu apdare. Telpas rietumu sienas kamīns 
nojaukts, tā vietā uzmūrēta krāsns. 

• Pirms restaurācijas darbu uzsākšanas tika veikta izpēte un mehānisko 
bojājumu vietu nostiprināšana.

• No 2007. līdz 2010. gadam bija veikta sienu gleznojuma tehniskās 
restaurācijas darbi - krāsu slāņu nostiprināšanas, atsegšanas un 
konservācijas procesi.

• 2012.,2013. gadā tika veikta sienu gleznojuma mākslinieciskā 
restaurācija,kamīna rekonstrukcija, grīdas, logu un durvju restaurācija

• gleznojumu restaurācija veikta par B.Tetereva līdzekļiem Ls   84 258.00

Kopējie nepieciešamie līdzekļi telpas pabeigšanai Ls 119 620.00                                  



Hercoga otrais rakstāmkabinets 1998. gadā



Hercoga otrā rakstāmkabineta siena pārkrāsojumu kārtu noņemšanas procesā 2009.gadā  



Hercoga otrā rakstāmkabineta siena pēc restaurācijas  2011. gadā



Hercoga otrais rakstāmkabinets 2021. gadā 



Hercoga bibliotēkas restaurācija

• Hercoga bibliotēkas griestu gleznojums lielo bojājumu dēļ pilnībā 
pārgleznots jau 19.gadsimtā, kas neļāva novērtēt tā sākotnējā 
greznojuma saglabātību. Bojājumu laukumi bija avārijas stāvoklī, 
tāpēc pirmajiem nostiprināšanas pasākumiem 2004. gadā nauda 
tika piešķirti no Kultūras pieminekļu inspekcijas avārijas 
līdzekļiem. 

• Konservācijas darbu finansēšanā piedalījās Pasaules Pieminekļu 
fonds un Aizkraukles banka. 2008. gadā tika pabeigta tehniskā 
restaurācija un atsegts sākotnējais gleznojums. Par Kurzemes 
prinča Ernsta Johana līdzekļiem izgatavoti 11 skapji pēc oriģināla 
hercoga bibliotēkas skapja parauga.

• Paveiktie  darbi telpas restaurācijas pabeigšanai bija griestu 
gleznojuma mākslinieciskā restaurācija, parketa restaurācija,logu 
ozolkoka paneļu izgatavošana, durvju un ailes paneļu izgatavošana 
un tapešu uzvilkšana.

• Nepieciešamie līdzekļi telpas restaurācijas pabeigšanai
Ls 247 505.00 

• Gleznojumu restaurācijai izmantotie fonda līdzekļi  Ls. 141 775



Bibliotēkas griestu gleznojums pirms mākslinieciskās restaurācijas  2008. gadā



Griestu gleznojuma stāvoklis pirms tonēšanas 2008.gadā



Griestu gleznojums pēc restaurācijas 



Ozolkoka paneļu montāža  2014.gadā Hercoga bibliotēkas stūris ar ozolkoka paneļiem



Hercoga bibliotēka  2020. gadā 



Lielās galerijas restaurācijas pabeigšana

• Griestu gleznojuma tēma “Rītausma”   Apolons sagaida ausmas dievietes 
Auroras ratu parādīšanos. Gleznotāji F. Martini

• Griestu gleznojumu restaurācija ar konservāciju un apmetuma  
nostiprināšanu  uzsākta 1972. gadā. Darbu vadītājs Rūdolfs Sausēns. 
Izpildītāji “Rosrestavracija” Ļeņingradas nodaļa, 1976. gada aprīlīī 
atklāts sienu gleznojuma fragments.1986. gada decembrī tika  pieņemti  
griestu gleznojumu 14 gadu darbs un dokumentācija.  

• 1986.gadā uzsākta sienu pārkrāsojuma kārtu noņemšanas. Izpildītāji ZRP 
restauratoru brigāde J.Bokmaņa vadībā. 1991.gada uzsākta attīrīto un 
nostiprināto sienas laukumu zudumu tonēšanu. Sienu gleznojuma nišas 
rekonstrukcija  veikta 2012.gadā kā VMA diplomdarbs

• Finansējumu sniegusi KM  kultūras pieminekļu inspekcija un 
2011./12.gadā SIA “Skonto būve” divu sienas gleznojumu nišu 
restaurācijai

• 2013.gadā apstiprināts Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums 
restaurācijas darbu pabeigšanai. 

• Izgatavoti sienu paneļi. Pabeigta sienas un loga ailu gleznojumu 
restaurācija. Restaurēts sākotnējais parkets un logu vērtnes

• Restaurācijas pabeigšanai izmantoti  Ls 48 893



Lielā galerija pirms sienas gleznojumu tonēšanas  2010. gadā 



Loga sienas gleznojumu tonēšana 2013. gads



Sienas paneļu montāža 2014. gadā 



Lielā galerija 2020. gadā 
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