
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārbūve 
 

Rūmenes muižas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2005. gadā. Kungu mājas rekonstrukciju, 

piemērojot to mūsdienīgam dzīvesveidam, vadīja arhitekte Zaiga Gaile, kas vairākkārt ir 

sadarbojusies ar īpašniekiem arī citos projektos.  

 

Pirmais stāvs un daļēji pagrabs paredzēti saviesīgai dzīvei – banketiem vai vakariņām draugu 

lokā, savukārt 2. un 3. stāvā izvietoti pieci apartamenti. Jau sākotnēji bija skaidrs, ka kungu māja 

ir par šauru, un vienstāvu celtne nespēja ietilpināt gan viesistabas, gan apartamentus un 

apkalpes telpas. Tika pieņemts lēmums ēkai uzbūvēt 2. stāvu un pagrabu, tādejādi ēka no 

vienstāvu celtnes pārtapa par 4 stāvu celtni.  

 

 
 

 

Ēkā bija saglabājušās vienvērtņu un divvērtņu iekšdurvis, kas izgatavotas rāmja pildiņu 

konstrukcijā, oriģinālie rokturi nav saglabājušies, kā arī logi un slēģi. 

 

Kungu mājas interjers ir veidots kā viena kopēja gaiša un gaismas caursstrāvota telpa, kur zāles 

saplūst un savienojas cita ar citu nemanāmām robežām.  

 



 

Viss šajā mājā ir ar vieglu laika patīnu pārklāts, un iebūvētās lietas un priekšmeti ir īsti un rokām 

darināti. Ieejas hallē bija saglabājušās sākotnējās 19. gs. grieztas kāpnes. Tās restaurētas un 

pārvietotas. 

 

19. gs. būvētajā ēkas daļā visās telpās sienas un griesti sākotnēji gludi apmesti uz niedrēm, sienu 

un griestu sadurvieta veidota ar gludu ieloci. Dzīvojamās telpās sienu apdari veidoja dekoratīvi 

krāsojumi ar līmes krāsām rāmju sistēmā. Griestu ornamentālie gleznojumi atjaunoti trīs salonos.  

 

Vairumā telpu bija saglabājušās dažādu periodu vēsturiskās dēļu grīdas, kas bija sliktā tehniskā 

stāvoklī. Pirmā stāva viesistabās ir ieklātas koka parketa grīdas, kas vestas no dažādiem Rīgas 

īres dzīvokļiem, savukārt hallē, kāpņu telpās un verandā ir dolomīta akmens grīda. Apartamentos 

ir ieklātas ozola dēļu grīdas.  

 

Katram priekšmetam un lietai ir savs stāsts, kā tie nokļuvuši Rūmenē. Tās ir vestas gan no 

Skandināvijas, Vācijas, Ķīnas un Rīgas antikvariātiem. Restauratoru uzdevums bija esošos 

priekšmetus atjaunot un saglabāt to senatnīgo izskatu.  

 

  

 

  



 

REKONSTRUKCIJAS PROJEKTS 
 

Sākotnējais situācijas plāns  

Rūmenes muižas ansamblis atrodas pakalnā, apmēram 5km attālumā no Kandavas pilsētas 

centra. Galvenais piebraucamais ceļš no Kandavas puses ved caur vecu ozolu aleju uz vēsturisko 

ēku ansambli. Ceļa labajā pusē vispirms ierauga dīķi, un tad, braucot tam pāri pa dambi virs 

ūdens pārvada, pakalnā, koku ieskauta, redzama muižas kungu māja. Tai ir varena kāpņu un 

terašu sistēma, kas noved lejā līdz ūdens malai ar tiltu uz mākslīgi veidotu saliņu. Šis brīdis, kad, 

izbraucot no alejas ēnainās lapotnes aizsega, ēku pēkšņi ieraugām atmirdzam ezera spogulī, 

vienmēr ir saviļņojošs, neatkarīgi no gadalaika. Var tikai apbrīnot arhitektu, kas tik meistarīgi un 

gudri ēku iesēdinājis ainavā. Rūmene ir viens no retajiem gadījumiem, kad muižas ēka vispirms 

atsedzas no gala.  

 

 
 

 

Braucot tālāk, gar ceļa malu stiepjas laukakmeņu mūra žogs, kas aizved līdz galvenajiem vārtiem 

ar mūrētiem stabiem abās pusēs. Iebraucot vārtu apsīdā, atklājas muižas ēkas parādes fasādes 

cildenais apjoms. Tas novietots simetriski pret vārtu iebrauktuvi ar paaugstināto rizalītu ieejas 

daļā un diviem zemākiem simetriskiem sānu spārniem. Caur vārtiem nokļūst parādes pagalmā pa 

loka veida piebrauktuvi pie galvenās ieejas durvīm. Ieejas ceļa liekumu akcentē zema mūra siena 

ar stabiem, kurus savieno dzelzs ķēžu loki.  

 



 

 

Simetriskajam Kungu mājas apjomam ezera galā piebūvēta veranda, bet otrā galā atrodas 

izstiepta vienstāva piebūve ar lēzenu jumtu. Dīķa pusē verandai pieslēdzas grandioza terašu 

kaskāde divos līmeņos ar lokveida laukakmeņu mūra atbalsta sienām un kopā septiņiem betona 

kāpņu laidiem simetriski ēkas garenvirziena asij. Varenās neorenesanses stila ietekmē celtās 

terases un kāpnes noved ezera krastā ar akmens tiltiņu uz mākslīgi veidotu ovālu salu. Pie 

augšējās terases verandas priekšā labajā pusē kungu mājai pieslēdzas oranžērijas akmens ēka ar 

stiklotu jumtu. Ieeju augu mājā akcentē koka pergolu galerija, kas risināta divos simetriskos 

posmos abās pusēs verandai. Otrs pergolu galerijas posms ved parkā un tās galā ir celiņš. 

Pergolu galerija veido zaļu caurredzamu norobežojumu starp divām atšķirīga rakstura zonām - 

parādes  pagalma formālo telpu un ūdens malas romantisko telpu. Līdzīgā veidā otrs pergolas 

spārns nodala terasu telpu no parka fasādes priekšlaukuma ar taisnajām ozolu alejām.  

 

 
 

Oranžērija ar stikla jumtu iecelta reljefa kāpumā un piekļaujas parādes pagalmam no dīķa puses. 

Tai aizmugurē tuvāk ceļam līdzīgā veidā dīķa nogāzē ierakts laukakmeņu šķūnis. No parādes 

pagalma redzami tikai šo divu ēku jumti. Lejā dīķa krastā ceļa tuvumā atrodas neliela mūra 

dzīvojamā māja, kur pēckara laikā dzīvojis mežsargs. Oranžērija, šķūnis un mežsarga namiņš 

kopā veido ūdens malas apbūves ieloku - it kā mierīgu kulisi, kas veido fonu dramatiskajām 

kungu mājas kāpnēm uz dīķi. Pretī ceļa otrā pusē atrodas laukakmeņu celtnes drupas, kas bijusi 

muižas smēde.  

 

 



 

 

Parādes pagalma pretējā pusē perpendikulāri kungu mājai stiepjas staļļa laukakmeņu ēka, kas 

atdala parādes pagalmu no laidara pagalma. Tā taisnstūra laukumu no četrām pusēm ieskauj 

stallis, vāgūzis, kūts un dārza pusē kalpu māja. Visas celtnes mūrētas no laukakmeņiem. 

Piebraucamā ceļa malā novietots vāgūzis, un gar tā stūri atrodas iebrauktuve laidara pagalmā. 

Šeit kādreiz bijuši vārti. Monumentālā kūts ēka novietota paralēli stallim, un tai ir T formas 

apjoms ar kīļa daļu pret laidara pagalmu un siena uzbrauktuvi pret ceļu. Saimniecības ēkās 

pēckara laikā bija izvietota sovhoza ferma.  

 

 
 

Tālāk uz priekšu ceļa malā aiz kūts novietots laukakmeņu siena šķūnis. Ceļa kreisajā pusē pretī 

parādes pagalmam atrodas vairākas muižas laikā un pēckara periodā būvētas saimniecības ēkas 

un viena laukakmeņu dzīvojamā māja. Šeit izveidots trešais ansambļa pagalms. Muižas laikā 

šajās ēkās, iespējams, bija staļļi, kūtis un šķūņi, un šī ansambļa daļa visvairāk cietusi no padomju 

laika degradējošajām pārbūvēm. Dzīvojamā ēka, domājams, bijusi celta muižas kalpiem vai 

pārvaldniekam. Padomju laikā pāri ceļam bija ierīkotas sovhoza mehāniskās darbnīcas. Nesen tur 

vēl darbojās kokapstrādes ražotne. Piebraucamais ceļš, kas no lauku vietējā celiņa pamazām 

attīstījies par valsts nozīmes lielceļu, pārgriež ansambli divās daļās.  

Kungu mājas aizmugurē gar dīķa krastu ēku ansamblim piekļaujas parks, kas aiz dīķa robežām 

pāriet mežā.  

 

 



 

 

 

Atjaunotā ansambļa plāns 

Rekonstrukcijas projekta mērķis ir pakāpeniski atjaunot Rūmenes muižas ansambli tā sākotnējā 

diženumā, iekļaujot gan visu atsevišķo ēku atjaunošanu, gan ainavas, parka un dīķa renovāciju. 

Bergu ģimenes mantinieki ir pierādījuši sevi kā neatlaidīgus ģimenes mantojuma kopējus un 

atjaunotājus Rīgā, Jūrmalā un Liepājā. Ģimenes īpašumā nekad nav bijusi muiža, un šis projekts 

tiek veidots ar mērķi radīt ģimenes un tās draugu atpūtas vietu laukos. Projekta programmā ir 

uzsvērti tieši ģimenes locekļu priekšstati par vēsturiskām vērtībām un dzīves stilu. Tajā pašā laikā 

Rūmene ir nopirkta kā „Hotel Bergs” īpašums, un tas norāda, ka ģimene ir gatava attīstīt muižas 

ansambli arī ar viesu uzņemšanas iespēju. Strādājot pie programmas, visvairāk ir spriests un 

diskutēts par to, kur velkama robeža starp ģimenes privātajām vajadzībām un muižas iespējamo 

sabiedrisko funkciju; kā tās abas savienot un radīt iespēju atdalīt. 

 

Pēc pašreizējām aprisēm kungu māju paredzēts izmantot kā galveno ansambļa celtni ģimenes 

dzīvojamai un reprezentācijas vajadzībām. Tai pašā laikā īpašnieku prombūtnes periodos to 

varētu izīrēt svinībām ar nakšņošanas iespēju piecos saimnieku apartamentos. 

 

 
 

Oranžērijas zāle un peldu māja ar slēgtu baseinu viesiem izvietota dīķa krastā, apvienojot vienā 

ansamblī trīs esošās ēkas – augu māju, laukakmeņu šķūni un mežsarga namiņu. Kungu mājai 

pietrūkst lielas zāles, kas varētu uzņemt 100 viesus sanāksmēm un svinībām. Zāle iekārtota 

šķūnī, to paaugstinot par vienu stāvu. Zālē ieiet no terases verandas priekšā zem pergolu 

galerijas. Augu mājā ar stikla jumtu atrodas ieejas halle, un pa stiklotu galeriju viesi nokļūst zālē. 

Peldu mājas telpas un baseins ierakti dīķa krasta nogāzē un pārsegti ar zaļu velēnu jumtu, 

veidojot pēc iespējas nemanāmu būvi. Ieraktajam savienojošajam apjomam no vienas puses 

pieslēdzas šķūņa pirmais stāvs, kur iekārtotas procedūru telpas, un no otras puses mežsarga 

namiņš, kurā izbūvēta lauku pirts. Ieeja pazemes SPA risināta no parādes pagalma vārtu tuvumā. 

 



 

 
 

Viesu nams ar izdodamiem apartamentiem kārtojas ap laidara pagalmu. Tas sastāv no četrām 

celtnēm – staļļa, vāgūža, kalpu mājas un kūts, kas var darboties neatkarīgi no norisēm parādes 

pagalmā un kungu mājā. Vāgūzis piebraucamā ceļa malā pārbūvēts par viesu uzņemšanas zāli ar 

diviem apartamentiem bēniņu stāvā; stallis sadalīts piecos divstāvu viesu apartamentos; kalpu 

mājā paredzēti divi apartamenti; kūtī izbūvējami astoņi apartamenti. Laidara pagalms pārvērsts 

par bruģētu laukumu ar zaļiem priekšdārziņiem viesu atpūtai. 

 

 
 

Ceļa otrās puses pagalmā nākotnē plānotas saimnieciska rakstura ēkas viesu atpūtai, kā 

amatnieku darbnīcas, varbūt zirgu staļļi, apkalpes un pārvaldes ēkas un autostāvvietas. 

Projektēšanas stadijā atrodas valsts nozīmes ceļa pārvietošana, novirzot to ar līkumu apkārt 

muižas ansamblim. Ar šo problēmu saskaras daudzas muižu teritorijas, kuras agresīvi pārgriež 

satiksmes artērijas, kas izaugušas no bijušajiem piebraucamajiem lauku ceļiem.   

  



 

Kungu māja - celtnes novērtējums pirms rekonstrukcijas 
 

Jaunie īpašnieki 2004. gadā muižas kungu māju ar parku un tai pieguļošās 12 saimniecības ēkas 

nopirka sliktā tehniskā stāvoklī, tomēr, ansamblis savu ainavisko vērienu nebija zaudējis. Kopš 

deviņdesmito gadu sākuma, kad no muižas bija izvācies sovhoza kantoris, pamatskola un 

dzīvokļi, ēka nebija apdzīvota un stāvēja tukša. Vienīgais kungu mājas iemītnieks bija stārķis, kas 

savu vareno ligzdu bija novijis skursteņa galā. Vēlāk tas kļuva par nopietnu problēmu, un ligzdu 

uzaicināta ornitologa vadībā mēģināja pārvietot uz speciāli būvēta staba parkā. 

 

Kungu mājas pirmsprojekta izpēti un uzmērījumu 2004./2005. gada ziemas sezonā veica SIA 

„Arhitektoniskās izpētes grupa” (AIG).  

Izraksts no izpētes atskaites: 

 

Pašreizējā ēkas apjomā izdalāmi divi lielāki būvperiodi. Sākotnējā celtne būvēta 19. gadsimta 

pēdējā ceturksnī, sākot no 1876. gada ( gada skaitlis ēkas ziemeļu fasādē). Tai ir kompakts, 

simetrisks ar drempeli, nedaudz paaugstināts vienstāva apjoms ar divslīpu jumtu. Abās 

garenfasādēs centrālā daļa akcentēta ar seklu divstāvu rizalītu ar trim logu asīm. Šī fasādes daļa 

ir gludi apmesta. Katrā pusē rizalītam atrodas četras logu asis. Fasāžu plaknes uzirdinātas ar rupji 

fakturētiem rustiem, kas ierāmēti ar apmetumā vilktiem profiliem. Ēkas fasāžu apdarē izmantoti 

arī dažādi neogotiska rakstura dekora elementi – fialas zelmiņu un rizalītu noslēgumā, dentikulas 

un sandriki ar „ausīm” virs logailām.  

 
Pamatapjoms, visticamāk, sākotnēji bijis uzbūvēts bez verandas dienvidaustrumu pusē, jo tā gala 

fasādē saglabājusies aizmūrēta logaila. Domājams, ka veranda ēkai piebūvēta neilgi pēc 

pamatapjoma pabeigšanas – laikā līdz 1892. gadam ( gada skaitlis ēkas dienvidu fasādē) vai 

nedaudz pēc tam. Tāpat kā sākotnējās ēkas sienas, arī verandas dienvidaustrumu fasāde risināta 

simetriski. Centrā atrodas plata durvju aila, abās malās pa pāriem kārtoti logi. Verandā visām 

ailām ir pusloka pārsedzes.  

Otrs būvperiods datējams ar 20. gadsimta sākumu, laiku pēc 1905. gada, kad muižai nomainījās 

īpašnieks un esošās ēkas ziemeļrietumu galā tika uzcelta vienstāva piebūve ar četrām logu asīm 

un lēzenu divslīpu jumtu. Atšķirībā no galvenās ēkas, fasādes gludi apmestas, logailas bez 



 

jebkāda dekora, tomēr kopējais tēls labi pieskaņots pamatēkas arhitektūrai, jo piebūves zelmenī 

izmantotas līdzīgas neogotikas fialas un dekoratīva josla no slīpi mūrētiem ķieģeļiem. 

19. gadsimta beigās būvētajā ēkā gandrīz pilnīgi saglabājies sākotnējais plānojums. Atšķirībā no 

ēkas simetriskā apjoma un fasāžu arhitektūras, plānojums veidots asimetriski attiecībā gan pret 

ēkas garenasi, gan šķērsasi. Ēkas pagalma pusē izkārtotas mazākas telpas, ziemeļu pusē pret 

parku lielākas dzīvojamās telpas un zāle. Saimnieciska rakstura telpas atradušās ēkas 

ziemeļrietumu daļas piebūvē. Tā kā visas 1. stāva telpas bijušas caurstaigājamas, tad var 

pieņemt, ka guļamistabas atradušās centrālā rizalīta 2. stāvā un bēniņos abos galos (?). 

Būtiskākās izmaiņas plānojumā saistītas ar parka puses triju lielāko telpu sapludināšanu pēckara 

gados, izlaužot un paplašinot ailas. Lielākās izmaiņas notikušas piebūvē, kur grūti konstatēt 

sākotnējo plānojumu. Pašreiz bēniņos demontētas gandrīz visas šķērssienas, bet domājams, ka 

liela daļa no tām bijusi izbūvēta pēckara periodā. Sākotnējās ēkas austrumu galā saglabājies 

oriģinālais vīna pagrabs ar divām velvētām zālēm un izeju uz parādes pagalmu zem verandas. 

Velves mūrētas no ķieģeļiem. Pēckara periodā uz pagrabu izbūvētas betona kāpnes no pirmā 

stāva telpas.  

19. gadsimta pēdējā ceturksnī būvētajā ēkas daļā ir saglabājies oriģinālais galdniecības 

izstrādājumu komplekts logiem un durvīm. Logu ailas ir bagātīgi apdarinātas: visiem logiem bijuši 

iekšējie slēģi ar trīs pildiņiem un divām atlocāmām vērtnē; pildiņu paneļi ailas augšējās plaknes 

un apakšējās daļas apdarē zem loga; vērtnes ar misiņa furnitūru. Ēkā ir saglabājušās vienvērtņu 

un divvērtņu iekšdurvis; vērtnes izgatavotas rāmja pildiņu konstrukcijā; oriģinālie rokturi nav 

saglabājušies. Divvērtņu durvis konstatētas ar iekšējiem aizveramiem slēģiem. Tie izgatavoti 

līdzīgi kā logu slēģi un iebūvēti ailas apdarē ar pildiņiem augšējā daļā. Aizvērtā veidā slēģi 

uztverami kā ailas panelējums. Visi galdniecības izstrādājumi sākotnēji izpildīti ar krāsojumu 

āderējuma tehnikā. Ieejas hallē ir saglabājušās sākotnējās 19. gadsimta pēdējā ceturkšņa 

grieztas kāpnes ar izbūvi zem trepēm. Kāpņu margas ir zudušas.   

19. gadsimta pēdējā ceturksnī būvētajā ēkas daļā visās telpās sienas un griesti sākotnēji gludi 

apmesti uz niedrēm, sienu un griestu sadurvieta veidota ar gludu ieloci. Dzīvojamās telpās sienu 

apdari veido dekoratīvi krāsojumi ar līmes krāsām rāmju sistēmā. Vairākās dzīvojamās telpās ir 

konstatēti grezni 20. gadsimta sākuma griestu dekoratīvie krāsojumi.    

 

 

Fasādes un apjoma arhitektūra 
 

Jau pašā sākumā kļuva skaidrs, ka kungu mājā ģimenei ir par šauru. Vienstāva celtne nespēja 

ietilpināt gan viesistabas, gan ģimenes locekļu privātos apartamentus, gan apkalpes telpas vienā 

stāvā. Frontona otrais stāvs bija par šauru guļamistabu telpu vajadzībām, un bēniņu sānu spārni 

nekad nebija tikuši izmantoti dzīvošanai. Tika pieņemts drosmīgs lēmums: uzbūvēt ēkai otro 

stāvu un zem esošās ēkas parakt apakšā pagrabu. Tādējādi ēka no vienstāva celtnes pārvērtās 

par četrstāvu celtni: pagrabs, pirmais stāvs, otrais stāvs un bēniņu stāvs. 

 

Kopumā analizējot muižas ansambli, parādes pagalma telpu un kungu mājas apjomu ar 

grandiozajām kāpnēm uz dīķi, nācās secināt, ka muižas ēka ir piezemēta un neizceļas kopējā 

ansamblī. Radās iespaids, ka centrālo celtni būvējuši bez kopēja plāna. Nav loģiski, ka staļļa 

apjoms parādes pagalma malā ar savu izteiksmīgo arhitektūru konkurē ar kungu māju, jo 

galvenajai šai vietā ir jābūt muižai. Kungu māju 1876. gadā sāka būvēt barons Viktors fon 

Disterlojs (miris 1890. gadā Rūmenē) un to nobeidza 1892. gadā viņa dēls Georgs. Mēģinot 

rekonstruēt notikumu secību 19. gadsimta pēdējā ceturksnī, varam pieņemt, ka 16 gadu ilgās 

būvniecības laikā sākotnējā projekta uzstādījumā daudz kas mainījās. Būvniecības nobeigumā 

1892. gadā Rūmenes un Tīles muižu Georgs pārdeva tirgotājam Edgaram Līram. 1897.gadā pēc 

Līra nāves par Rūmenes mantiniekiem apstiprināja viņa 8 (!) brāļus un māsas. Tā vēl 13 gadus 

muižas īpašnieki nemitīgi mainījās, līdz 1910. gadā tā nonāca tirgotāja Eižena Švarca rokās. Var 

tikai minēt, kurā laikā sākās neorenesanses mode un jau gatavam muižas apjomam izlēma 

pievienot grandiozo dārza arhitektūras izbūvi. Varbūt tā bijusi kāda no trim Līra māsām vai māte, 

kas pēc ceļojuma uz Itāliju vēlējusies ienest kaut ko romantisku Rūmenes nopietnajā neogotikas 

arhitektūrā.      

 

Pētot Teodora Zeilera un citu arhitektu muižu projektus, atrodami analogi risinājumi. Piemēram, 

Cīravas muiža ( arhitekts T. Zeilers) ir divstāvu neogotikas stila celtne, tāpat Vānes muiža ( 

arhitekts T. Zeilers), Mālpils muiža (arhitekts V. Bokslafs) pēc 1880. gada gotizācijas, Vecauces 

pils (arhitekts  F.A. Štīlers), Preiļu pils (iespējamie arhitekti  G. Šahts, A. Beļeckis)*. Daudzām 

sākotnēji vienstāvīgām muižām vēlāk uzbūvēti otrie stāvi. Vairums muižu laika gaitā dažādu 



 

iemeslu dēļ ir pārbūvētas, un laiku uzslāņojumi tās pārveidojuši. Mūsu piedāvātais Rūmenes otrā 

stāva papildinājums ir stilistiski ieturēts esošajā neogotikas stilā. Izšķīrāmies par neuzkrītošu 

iejaukšanos, lai jaunais paaugstinātais apjoms ir nolasāms tikai tad, ja labi atceras iepriekšējo. 

Vidējā divstāvu rizalīta daļa nedaudz paaugstināta, sānu spārnos pēc otrā stāva uzmūrēšanas 

saglabāta esošā jumta krēsla konstrukcija, paceļot to uz augšu. Simetriskie sānu spārni 

papildināti ar jumta logiem, kas kārtojas ritmiski virs esošām logu ailu vietām. Jumts ieklāts ar 

romba formas melna šīfera akmens plāksnēm. Jumta apmales un notekas izgatavotas no kapara 

skārda. Jumta logu izbūves risinātas ar vienslīpu jumtiņu un izbūvju sāni veidoti ar šīfera zvīņām, 

kas loka formā plastiski pieslēdzas pamata jumta plaknei. Parka puses fasāde ir papildināta ar 

„Velux” jumta logiem virs jumta izbūvēm kores tuvumā.    

  

Veranda dīķa galā ir saglabāta nemainīga un uz tās pārseguma izveidota terase. Gala fasādē pēc 

paaugstināšanas ir ievērota sākotnējā proporcija, papildinot fasādi ar terases logiem, durvīm otrā 

stāvā un pusapļa logu bēniņu stāvā. Centrālais rizalīts papildināts ar balkoniem virs galvenās 

ieejas un virs izejas uz parku. Galvenā ieeja ieguvusi jaunu portālu uz betona stabiem vecā 

zudušā koka portāla vietā.   

 

 
 

Nopietnas izmaiņas ir veiktas ēkas laidara pagalma galā. Ilgi tika pētīta zemās vienstāva 

asimetriskās piebūves izcelsme. AIG izpēte atzīmē iespējamu tās vēlāku izbūvi pēc īpašnieku 

maiņas 1910. gadā. Vēlreiz pētot daudzo īpašnieku maiņu 14 gadu periodā starp muižas 

uzcelšanu 1892. gadā un tās nonākšanu viena īpašnieka rokās 1910. gadā, piebūvi varēja 

uzbūvēt jebkurā laikā, kad pēkšņi radās vajadzība pēc papildus telpām. Apjoms ir dīvaini 

nenobeigts gan apdarē, gan detaļās: gala fasādei ir neveikls siluets, iztrūkst destikulas un 

sandriki virs logu ailām, fasādei ir gluda apdare pret galvenā apjoma rustu, lēzenais jumts ar garo 

skursteni korē izskatās kā pagaidu konstrukcija. Izlēmām šo ēkas daļas nojaukt un uzbūt no 

jauna, piešķirot tai jaunu arhitektūras kvalitāti. Jaunajā versijā piebūve definēta kā atsevišķs 

apjoms, kas atdalīts no simetriskā divstāvu muižas pamatapjoma un savienojas ar to caur stiklotu 

pāreju. Celtnē atrodas muižas kungu mājas virtuve ar garšvielu dārziņu stiklotajā jumta stāvā.  



 

 
 

Jaunais apjoms saglabā stilistisku vienotību ar galveno kungu mājas simetrisko apjomu: piebūves 

gali atkārto galvenās celtnes gotisko siluetu, sānu fasādes ir gludas ar trīs logu ailām ar 

galvenajam apjomam analogu apdari, stikla jumts saglabā esošo jumta slīpumu. Spraugā virs 

savienojošās stikla pārejas izveidota jumta terase. 

 

Zem visas ēkas izrakts pagraba stāvs. Tas bija ļoti sarežģīts uzdevums inženieriem un 

celtniekiem, kam nācās ēkas masīvo būvapjomu rakšanas laikā atbalstīt uz tievām metāla pāļu 

kājām. Rokot pagrabu izrādījās, ka celtnei vispār nav nopietnu pamatu, līdzīgi kā vairumam tā 

perioda būvju. Ēka faktiski bija uzcelta uz akmeņu kaudzes. Viens akmens bija milzīgs - apmēram 

divu metru diametrā. Oriģinālajā versijā pagraba telpas bija fragmentāras abos ēkas spārnos. 

Dīķa puses spārnā atrodas bijušais vīna pagrabs ar trīs velvētām telpām un ieeju no parādes 

pagalma puses zem verandas; pēckara gados izbūvētas betona kāpnes no iekštelpām. Velvētajās 

telpās tika padziļināta grīda.  

 



 

 

Iekštelpu plānojums 
 

Kungu māja ir ģimenes galvenā dzīvojamā rezidence ar viesistabām, verandu un virtuvi galvenajā 

stāvā, trim guļamistabu apartamentiem otrajā stāvā un diviem bēniņos, atpūtas un apkalpes 

telpu grupu pagraba stāvā.  

 

Galvenais stāvs 

Pirmais uzdevums bija sakārtot kungu mājas plānu. Ēka fasādēs ir simetriska un izteikti asēta 

šķērsvirzienā un garenvirzienā, un tam būtu jāatspoguļojas plānā. Pamatā nesošo sienu tīkls 

loģiski atbilst fasādes dalījumam. Nācās attīrīt šķērssienu dalījumu un sakārtot durvis cauri visai 

mājai anfilādē. Ir skaisti, ka nostājoties vienā mājas galā, caur divviru durvju ailām var redzēt 

otru mājas galu. Telpas savienojas, māja kļūst caurredzama un saprotama. Iespējams, ka 

sākotnējā plānā tā arī bija, un projekts ļāvās realizācijai. Tika īstenota arī ēkas caurredzamība 

šķērsvirzienā: divas telpas pamatapjoma galos tika attīrītas no vidus nesošām sienām un kļuva 

caurejošas - ēdamistaba un bibliotēka.  

 

   
Logi fasādēs novietoti pretī, tāpēc vienlaikus paveras skats uz pagalmu un parku. Arī abas ēkas 

rizalīta puses tika savienotas pa centrālo asi, uz kuras atrodas ieejas halle pagalma pusē un zāle 

pret parku. Starp abām telpām izveidota plata aila ar četrvērtņu stikla durvīm. Komunikāciju 

izvietošanai tika iedalītas divas simetriskas telpas pagalma pusē pa labi un pa kreisi no ieejas 

halles. Abās telpās ir iebūvēti lifti, grieztas koka kāpnes, tualetes un garderobes. Sākotnējās koka 

kāpnes no ieejas halles tika demontētas un pārvietotas uz kreiso spārnu noejai pagraba stāvā.  

 

  
 

Pārbūvju rezultātā muižas plāns ir kļuvis ļoti vienkāršs un viegli nolasāms. Mājas iemītnieks vai 

viesis ienāk pa galvenajām durvīm ieejas hallē, un tieši pretī parka pusē atrodas zāle ar izeju uz 

parka lieveni. Kreisajā un labajā pusē hallei atrodas kāpnes un lifti; šeit var noģērbties. Aiz kāpņu 

telpām vienā ēkas galā ir ēdamistaba, otrā - bibliotēka. Parka pusē abos sānos zālei ir novietoti 

saloni, kas savukārt savienojas ar ēdamistabu un bibliotēku. Izejot cauri ēdamistabai, cilvēks 

nokļūst virtuvē, kurai ir divas izejas: gala izeja uz āru un otra izeja uz parku no stiklotās 

savienojošās pārejas. Savienojuma daļā paslēpta arī servēšanas telpa ēdamistabai un tualete. 

Izejot cauri bibliotēkai, cilvēks nokļūst verandā. No verandas ir izeja uz terasi.        



 

  
 

Otrais stāvs un bēniņu stāvs 

Kungu mājas otrā stāvā ir trīs guļamistabu apartamenti. Plānojuma ideja ir ņemta no vēsturiskā 

piļu un muižu dzīves modeļa, kur guļamistabu telpu grupa bija attīstīta vienība ar vairākām 

istabām: buduārs pirms guļamistabas, pati guļamtelpa, vannas istaba un garderobe. Apartaments 

dod iespēju netraucēti dzīvot un strādāt, un norobežoties no kopējām norisēm pirmajā stāvā. Virs 

ēkas centrālās ieejas halles ir otrā stāva viesistaba ar izeju uz balkonu parādes pagalma pusē. 

 

Ēkas labais spārns pret dīķi ir saimnieku ģimenes apartaments. Apartamentam ir priekštelpa ar 

viesu tualeti, no kuras nokļūst galvenajā dzīvojamajā istabā virs bibliotēkas ar terasi pret dīķi. No 

lielās telpas ved kāpnes uz bēniņu stāva darbistabu virs dzīvojamās istabas. Guļamistaba ar 

balkonu pret parku novietota virs zāles; tajā nokļūst caur garderobes istabu, kurai pieslēdzas 

vannas istaba.  

 

  
 

Stāva kreisajā pusē ir divi mazāki apartamenti bērnu ģimenēm vai tuviem draugiem, kas ielūgti 

atpūsties muižā. Šie apartamenti tāpat ir divos līmeņos ar iekšējām kāpnēm no dzīvojamās 

istabas uz guļamistabu bēniņu stāvā. Abiem apartamentiem ir āra terase virs savienojošās 

pārejas starp galveno ēku un virtuves piebūvi.  

 

  



 

Bēniņu stāvā atrodas divi nelieli romantiski guļamistabu apartamenti, kas izbūvēti jumta krēsla 

konstrukcijās. Katrai vienībai ir priekštelpa ar garderobi, vannas istaba un guļamistaba. Telpas 

izgaismo jumta izbūvju lodziņi. 

 

  
 

Pagraba stāvs 

Zem visas mājas izrakts pagraba stāvs tehniskām, apkalpes un viesu telpu vajadzībām. Abi lifti 

un abas kāpnes noved uz pagrabu. Ēkas labais spārns ir viesu telpu grupa: centrā zem balles 

zāles ir kino zāle; tai blakus parka pusē atrodas biljarda istaba; zem ieejas halles novietota 

neliela mājas sauna. Vīna pagraba trīs telpas restaurētas to sākotnējai funkcijai un lielākajā 

iekārtota degustācijas zāle.  

 

Pagraba stāva kreisais spārns ir apkalpes zona. Galvenā telpa tajā ir profesionālā virtuve, kas 

darbojas autonomi no muižas romantiskās virtuves pirmajā stāvā. Virtuves mērķis ir nodrošināt 

ikdienas viesu apkalpi, kā arī svinību, konferenču un tamlīdzīgu pasākumu norisi. Līdzās virtuvei 

pagrabā ir mājas kalpotāju telpas. Ieeja pagraba stāvā un piebraukšana risināta no ēkas gala, kur 

izveidotas kāpnes ar nojumi. Pagraba stāvs ir izgaismots ar pagraba logu izbūvēm- kabatām. 

Zem verandas atjaunota āra ieeja uz vīna pagrabu. 

 

  



 

 

Veranda un terases 

Rekonstrukcijas projekta gaitā nostiprinājās pārliecība, ka veranda ir uzcelta vēlākā periodā - 

vienlaicīgi ar lielajām neorenesanses terasēm un kāpnēm pret dīķi, koka pergolu galeriju un 

siltumnīcu, tāpat mākslīgo salu ar tiltiņu. Verandas apjoms, uzsākot rekonstrukciju, bija sliktā 

tehniskā stāvoklī. Veranda bija daļēji sabrukusi, jo celta praktiski bez pamatiem. To izlēma 

nojaukt un uzbūvēt no jauna sākotnējā veidolā, lēzeno jumtu aizstājot ar jumta terasi. Kāpnes un 

terašu sienas bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī; daļēji sabrukušas un apdrupušas, tās redzamas jau 

1930. gadu fotouzņēmumos. Pēckara gados būves plaisas šur tur bija labotas, aizziežot ar 

cementa javu.  

  
 

Uzsākot lielās parka neorenesanses stila arhitektūras restaurāciju, izlēma tai atgriezt tās 

sākotnējo izskatu: saglabāt visus oriģinālos betona kāpienus, veikt laukakmeņu mūra sienu 

pārziedumus ar kaļķu javas plānu un jūtīgu kārtu, labot atbalsta sienu betona cepures vai arī 

atliet jaunas, piemūrēt ķieģeļu stabiņus sienu stūros ar veciem ķieģeļiem un pārziest ar plānu 

kaļķu piena kārtu. Izrādījās, ka uzdevums nav viegls, restaurācijas process ilga divus gadus. 

Rezultātā neviens kāpņu pakāpiens nav zudis: tos visus izcilāja un salika no jauna, neuztraucoties 

par lūzumiem un plaisām, ko aizzieda ar kaļķu javu. Latvijas laukakmeņu renesanses sienas 

pilnībā attīrīja no apmetuma un atjaunoja pēc autentiskā apmetuma laukuma parauga. Trepju 

malu izdrupušās atbalsta sienas piemūrēja un apmeta, izgatavojot jaunas betona cepures. Visas 

kāpņu detaļas tonēja, lai tās neizskatītos pārāk jaunas. Tiltiņš uz salu uzcels pilnīgi no jauna, 

izmantojot vecā tilta drupās atrastās detaļas un pētot 20. gadsimta sākuma fotouzņēmumus. Tilta 

ažūro margu ķieģeļu raksts ir izplatīta Kandavas novada būvniecības iezīme, un pie tā strādāja 

vietējie meistari. Koka pergolu rekonstrukcija notika pēc 19. gadsimta sākuma fotouzņēmumiem, 

jo jau 1930 - ajos gados, kad uz kāpnēm fotografējās Dauguļu ģimene, tās bija demontētas.          

 

   



 

Interjera tēls 
 

Mēs nevaram un negribam rekonstruēt muižas kādreizējo dzīvi, jo mēs dzīvojam citā laikā. 

Muižas tēls mums tāpēc ir kā izbalējušas atmiņas, bet kā šo tēlu iespējams materializēt? Mēs visi 

vēlējāmies radīt gaišu un dienas gaismas caurstrāvotu māju laukos, kur telpas saplūst un 

savienojas cita ar citu nemanāmām robežām. Rūmenes kungu māja apzināti ir veidota kā viena 

kopēja telpa. Pavisam noteikti bija sajūta, ka jāattīrās no 19. gadsimta eklektikas stila smaguma 

un tumsnējības un masīvajām aizkaru portjerām. Viss šajā mājā ir kā ar vieglu laika patīnu 

pārklāts – bālās mūra sienas, griesti ar seno gleznojumu nospiedumiem, palsās vecā parketa 

grīdas, apsūbējušās misiņa lustras, izbalējušie logu rāmji un durvis, un pieskāriens tiem ir zīdaini 

maigs. Iebūvētās lietas un priekšmeti ir īsti un rokām darināti: vai tas būtu misiņa kliņķis, kam 

pieskaras, lai atvērtu durvis, vai zīda aizkara mala, ko atbīda, lai ielaistu telpā rietošās saules 

starus, vai dzelzs kruķis, ko paņem, lai saraustu kamīnā ogles. Ir sajūta, ka tas viss te sen jau ir 

bijis un lietas dzīvojušas savu kluso dzīvi jau ilgi, pirms es šeit ienācu. Vecās sofas drēbe ir jau 

nedaudz pabalējusi un mazā sarkankoka galdiņa virsmā laiks atstājis pēdas. Lūk, nodevīgais vīna 

glāzes aplītis. Parketa grīdu klāj persiešu zīda tepiķis, kas šai mājā pieredzējis jau vairākas 

paaudzes. 

 

  
 

Iesākumā bija pilnīgi tukša māja. Iekārtas un lietas ilgi tika meklētas un krātas. Katram 

priekšmetam šajā mājā ir savs stāsts, no kurienes un kāpēc tas ieradies Rūmenē: no Berlīnes 

antikvariāta, no Stokholmas antīko priekšmetu izsoles, no Ķīnas dzīvojamās mājas vai Rīgas īres 

dzīvokļa - ģeogrāfija ir ļoti plaša. Restauratoru uzdevums bija tos atjaunot pēc iespējas saudzīgi, 

lai saglabātos laika patīna. Bija lietas, ko muiža nepieņēma. Ļoti grūti bija pieradināt jauno laiku 

priekšmetus, bez kuriem nevar iztikt, kā, piemēram, mīkstus dīvānus, jo mums gribas laukos ērti 

atlaisties, vai modernus gaismas ķermeņus, jo esam pieraduši pie vairāk apgaismotām telpām 

nekā 19. gadsimtā. Rūmene holandiešu kompānijas „Linteloo” dīvānus pieņēma tikai pēc tam, kad 

tiem Taizemē noauda speciālu audumu – „Jim Thompson” zīdu. Savukārt piegaismošanas 

prožektori beļģu kompānijā tika pasūtīti ar muižas interjeram nepieciešamo krāsojumu. 

 

  
 

 

 



 

Tikpat daudzveidīgas kā atrastie priekšmeti, bija specializētās literatūras studijas un ceļojumu 

iespaidi - no Itālijas, Rumānijas, kas ir Danas Beldimanes dzimtene, Zviedrijas, Singapūras, 

Irānas un Igaunijas salām. Izrādījās, ka sajūtām visatbilstošākās ir zviedru 18. gadsimta muižas 

un Andreas Palladio villas. Studējot Skandināvijas pussalas mājas, kas ir tuvas mūsu mentalitātei, 

uzrunāja to rāmā vienkāršība un ziemeļu zemes dzidrais vēsums. Apmeklējot itāļu 16. gadsimta 

villas, saviļņoja to skaidrais plānojums un telpu porporciju izjūta. Tieši Itālijā izdevās ieraudzīt 

īstu venēciešu apmetumu un nāca apjausma, kādām jābūt Rūmenes telpu sienām - jā, kā vecā 

itāļu palacco, kur sienām pieskaroties, var sajust daudzu apdares kārtu slāņus un zīmējumu līniju 

nospiedumus.  

 

  
 

Sāremā salas Karmas akmens lauztuvēs atklājās igauņu dolomīta diskrētais valdzinājums, un 

palsais akmens ir ļoti daudzveidīgi pielietots interjerā - grīdām, sienām, kāpnēm, palodzēm, 

vannas istabu apdarei. Var teikt, ka visas mājas apdarē ir lietots viens akmens. Tālo un Tuvo 

Austrumu ceļojumu laikā izkristalizējās apjausma, kādā veidā vēsturiskajās Eiropas muižās varēja 

parādīties orientālie priekšmeti. Muižai tipoloģiski pietrūkst zemu grāmatu galdiņu, ko novietot pie 

dīvāna, pietrūkst konsoles pie sienas, uz kurām nolikt vāzi vai lampu, pietrūkst lādes un kastes, 

kur glabāt lietas, kā arī zemi zviļņi, kuros ērti atlaisties un, protams, tepiķi. Šīs eksotiskās lietas 

Rūmenes muiža pārliecinoši pieņēma, un tās viegli savienojās ar Eiropā radītām.  
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