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Ievads
Mālpils (Lemburg) ir klusa vieta Vidze-

mes vidienē, nepilnas stundas brauciena at-
tālumā no Rīgas. Šīs vietas apbūves raksturu 
lielā mērā nosaka Mālpils muižas plānojums 
un struktūra, kuras neatņemama sastāvdaļa 
ir parks. Tas, daļēji jauna metāla žoga ie-
skauts, paveras skatam, pa kreisi nogriežo-
ties pa Pils ielu uz muižas pusi. Cauri koku 
lapotnēm, kuras atspoguļojas rāmi dusošajā 
dīķa ūdens virsmā, jau visai drīz ieraugāma 
arī pati pils un parādes pagalms tās priek-
šā — arī parka sastāvdaļa. Mālpils muižas 
parks mūsdienās nosacīti ietver teritoriju 
starp Parka, Mergupes (daļa no tās pārdē-
vēta par Zemeņu ielu), Sporta, Pils un Nā-
kotnes ielām. Nosacīti tāpēc, ka tā teritorijā 
laika gaitā izveidota apbūve — pie Nākotnes 
ielas Novada dome, Kultūras centrs un Māl-
pils mūzikas un mākslas skola, bet Mergupes 
un Sporta ielu sadurvietā plaša vieta atvēlēta 
vidusskolas kompleksam. Parku divās daļās 
sadala jau 19. gadsimta vidū izveidotā Vec-

pils iela — taisns ceļš, pretējs līkloču pastai-
gu celiņiem. Tāpat kā muižas apbūvei, arī 
parkam ir sava vēsture.

Baroka tradīcijas  
Mālpils muižas dārzā

1760. gadā Mālpils muiža nonāca 
Gustava Vilhelma fon Taubes (von Tau-
be,1715–1775) īpašumā. Viņa laikā un pē-
cāk viņa mantinieka, dēla Frīdriha Vilhelma 
vismaz laikā līdz 1783. gadam muižā norisi-
nājās vērienīgi celtniecības darbi, to vidū arī 
jauna dārza un parka veidošana. Kā norāda 
vēsturniece Gunta Minde, 1783. gada Vidze-
mes muižu statistiskajā pārskatā par Rīgas 
apriņķi sastopamas ziņas, ka muižai ir skaists 
dārzs, mežā izveidoti pastaigu celiņi un skatu 
perspektīva.1 Ieraksti baznīcas grāmatās lieci-
na, ka 1761. gadā muižā strādājis dārznieks 
Johans Pēteris Virts (Wirt, Wirdt), kurš agrāk 
darbojies netālajā Vibrokas (Sudden) muižā.2 
Pēc vairākiem gadiem viņu amatā nomainījis 
dārznieks Johans Andreass Ekerts (Oeckert). 
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Pēdējos gados aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta Latvijas vēsturisko parku un dārzu 
izpētei, saglabāšanas un rekonstrukcijas jautājumiem. Vesela virkne no tiem ir plaši pa-
zīstami, lielā mērā saglabājuši savu plānojuma struktūru un daļēji arī mazās arhitektūras 
formas — parku būves. Citi pamesti novārtā un pamazām izzūd, neapzinoties to kultūrvēs-
turisko vērtību. Šī raksta mērķis ir pievērst uzmanību vienam no Vidzemes muižu parkiem, 
kas laika gaitā palicis pienācīgi nenovērtēts.
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18. gadsimta vidū Mālpils muižā droši 
vien jau eksistēja neliels baroka tradīcijās 
veidots dārzs. Par to vizuālas ziņas ir visai 
skopas. Kaut ko no regulārā dārza nosacīti 
attēlotiem elementiem varam ieraudzīt nezi-
nāma autora 18. gadsimta beigu zīmējumā, 
kas atrodas Herdera institūtā Mārburgā, Vā-
cijā3. To publicējusi kultūrvēstures pētniece 
Ieva Pauloviča, sniedzot arī paskaidrojumus 
par attēlotajām ēkām un stādījumiem4. La-
bajā pusē parādīta slaidu koku grupiņa, kas 
nosaukta par izpriecu mežiņu, bet kreisajā 
pusē aiz samērā augsta mūra žoga redza-
mi apcirpti stādījumi — koki un krūmi. Ie-
spējams, tās ir vēl liecības no baroka laika. 
Mūra ieskauti dārzi pazīstami jau renesanses 
laika sākumā Itālijā un tie populāri kļuva, 
šim stilam nostiprinoties arī Francijā. Pats 
noslēgtā dārza princips Mālpilī ir iespējams 
kā tāla atblāzma no Rietumeiropas parau-
giem. Dārzu un parku pētniece arhitekte Ilze 
Māra Janelis gan uzskata, ka šī dārza iežogo-
jums ir maz iespējams un vairāk uzskatāms 

kā simbols žogam5. Vai tiešām zīmējuma 
autors tik rūpīgi būtu iezīmējis žoga kvāde-
rus neesošam žogam? Turklāt 2015. gadā, 
rokot tranšejas jaunai siltumtrasei, tika at-
rakti mūra žoga pamatu fragmenti netālu no 
obeliska.  

        
Ainavu parka izveide  
Mālpils muižā

Muižā sākot saimniekot Frīdriham fon 
Grotem (Friedrich von Grote, 1768–1836) 
un viņa sievai Agnetai Frīderikei, dzim. fon 
Gersdorfai (Agneta Friederike von Gersdorff, 
1778–1869), un vēlāk viņu dēlam Mori-
cam Frīdriham (Moritz Friedrich von Grote, 
1799–1884) ar sievu Aneti Klaru, dzim. 
fon der Borhu (Anette Klara Juliane Natalie 
von der Borch-Lubeschütz, 1801–1868),  
19. gadsimta otrajā ceturksnī jau parka un 
dārza veidošanā sekots laikmeta garam,  
proti, ainavu parka veidošanas principiem.

Jau 18. gadsimta otrajā pusē Rietumeiro-
pā, paralēli klasicismam, atsevišķu, šķietami 

1. att. Mālpils muižas skats. 18. gadsimta beigas (Herdera institūts Mārburgā)



RAKSTI    2020. gads    74. sējums    1. numurs

8

otršķirīgu ēku un būvju celtniecībā vērojama 
interese par viduslaiku un antīko arhitektūru. 
Šis process saistīts ar romantismu — jaunu 
pasaules uzskatu un virzienu mākslā. Ro-
mantisma mākslai raksturīga pagātnes, it 
sevišķi viduslaiku idealizācija, tieksme izcelt 
individuālo, atraisīt kaislības, kāpināt emoci-
jas. Romantismam tuva intīma, liriska attiek-
sme pret dabu, kurā saistošs liekas neparas-
tais un eksotiskais.

Ar romantisma un sentimentālisma māk
slu saistīta ainavu parku veidošana 18. gad-
simta otrajā pusē. Ainavu parku kompozīcijas 
pamatelementi radās, tuvāk iepazīstot Tālo 
un Vidējo Austrumu kultūru un mākslu. Daba 
vairs netika pārveidota, bet izkopta. Līkloču 
celiņiem, ūdenskrātuvju krastmalām, koku 
un krūmu grupām tika izveidotas brīvas for-
mas. Neiztrūkstoši ainavu parka elementi bija 
Austrumu arhitektūras atdarinājumi, kā arī 

pastorālai romantikai un sentimentālismam 
raksturīga atribūtika. Šo jauno dārzu, jeb kā 
tagad tos sauca — parku, veidošanas princi-
pi tika izstrādāti Anglijā un no turienes plašu 
izplatību guva daudzās citās Rietumeiropas 
zemēs. Ainavu parku veidošanu Rietumeiro-
pā ietekmēja arī literatūra. Piemēram, franču 
filozofs Žans Žaks Ruso (Jean Jacques Rou-
sseau, 1712–1778) savos darbos aicināja 
atgriezties pie dabas, Džons Miltons (John 
Milton, 1608–1674) Anglijā savās poēmās 
apdziedāja neskartas dabas ainavas. Liela 
loma bija arī glezniecībai. Franču mākslinieki 
Klots Lorēns (Claude Lorrain, 1600–1682), 
Antuāns Vato (Jean-Antoine Watteau, 
1684–1721), Fransuā Bušē (François Bou-
cher, 1703–1770) aktīvi pievērsās ainavas 
žanram, citi sajūsminājās par romantiskām 
aizaugušām drupām, tādejādi modinot inte-
resi par nepārveidotu dabu. 

2. att. Mālpils muižas un Vites pusmuižas zemju plāna fragments. 1856–1859. F. V. Štrauss, 
LVVA 1679. f., 194. apr., 100. l.
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Jaunas vēsmas ienāca arī parku veido-
šanā Latvijā. Jau 1781. gadā apgaismības 
ideju paudējs vācbaltu vēsturnieks Heinrihs 
Johans Janaus (Heinrich Johann von Jan-
nau, 1753–1821) savā grāmatā “Ierašas un 
laiks” aicināja atgriezties pie dabas un veidot 
ainavu parkus angļu gaumē.6 18. gadsimta 
beigās un 19. gadsimta sākumā ainavu parki 
jau ir izveidoti daudzās Latvijas muižās — Iz-
riedē, Lielbērzē un citur. Ar sajūsmu ainavu 
parkus un to sentimentālā noskaņā veido-
tās arhitektūras formas Kurzemes muižās 
apraksta vairāki Latvijas apceļotāji, piemē-
ram, Ulrihs fon Šlipenbahs (Ulrich Hermann 
Heinrich Gustav Freiherr von Schlippen-
bach, 1774–1826).7 Jādomā, ka tas viss 
atstāja iespaidu arī uz Mālpils muižas vecā 
parka pārveidotājiem, vai nu tas bija F. fon 
Grote, vai viņa dēls M. Frīdrihs. Visticamāk 
tas tomēr bija tēvs, jo Moricam šajā laikā bija  
21 gads, bet viņa sievai tikai 19 gadu.

19. gadsimta otrajā ceturksnī parks tika 
paplašināts, saglabājot vecā ģeometris-
kā parka daļu, un par to varam spriest pēc 
1856.–1859. gada muižas zemju plāna.8 Aiz 
galvenā dīķa minētajā plānā no 18. gadsimta 
saglabājies kvadrātveida aprisēs kārtots re-
gulārs celiņu tīkls (deviņi mazāki kvadrātiņi). 
Tas, domājams, ir dārzs, kura fragments aiz 
mūra žoga redzams jau minētajā 18. gadsim-
ta beigu zīmējumā. Kas attiecas uz šo Mālpils 
parka regulārā plānojuma daļu, tad līdzīgi 
veidojumi, gan bez mūra žoga, bijuši arī citās 
Vidzemes un Zemgales muižās, piemēram, 
Jāņamuižā (Johannenhof), Bīriņos (Koltzen), 
Vircavā (Wűrzau) un arī Alūksnē (Marien-
burg), kur tas jaušams vēl šodien. Pārējais 
viss Mālpilī jau atbilst ainavu parkam, kurš 
gan laika gaitā ir nepārdomāti pielabots. No 
pils terases puses pāri galvenajam dīķim pa-
veras plaša skatu perspektīva. Pa kreisi parku 
norobežo Pils iela, pa labi koku un krūmu gru-
pas atspoguļojas un iekļauj otru — lielo dīķi, 
kura pašā centrā atrodas apaļa saliņa. Pret 
pili tādā kā ielokā izveidoti trīs savstarpēji ar 
grāvjiem (caurtekām) saistīti dīķi — pie brūža, 

pretim pilij (galvenais) un vislielākais aiz sil-
tumnīcām baznīcas virzienā. Ceturtais dīķis 
atrodas attālāk, gandrīz Parka un Vecpils ielu 
satekvietā. Tikai diviem no tiem ir neregulāra 
forma, abi pārējie ir daudzmaz regulāri. Pret 
pili esošajam dīķim garums atbilst jau minē-
tajam vecā regulārā dārza garumam. Viens 
tā gals izskatās kā vēlāku laiku paplašinā-
jums. Savulaik pār vienu no dīķiem vedis ro-
mantisks Mīlestības tiltiņš, kurš redzams vēl  
20. gadsimta sākuma fotoattēlos. Šis dīķis 
dēvēts par Sibīrijas dīķi, jo muižas īpašnieks 
bijis nežēlīgs pret strādniekiem — dīķa racē-
jiem, un to darbs līdzinājies katorgas darbiem 
Sibīrijā9. Ainavu parka platība ir aptuveni  
22 ha. Tajā aug gan vietējās, gan introdu-
cētās koku un krūmu šķirnes, piemēram, 
sudraba kļava, Kolorado egle, pelēkais riekst-
koks, Holandes liepa, kokveida karagāna, 
Japānas krūmcidonija, parastā lazda, Eiro-
pas segliņš, pelēkais riekstkoks u. c. Pastai-
gu celiņi apmeklētājus ved līkločiem, un ik 
pa brīdim skatam paveras jaunas noskaņas  
un iespaidi.

Zināmi ir arī vēlāko laiku dārznieku vār-
di. 1845. gadā šajā amatā strādājis Frīdrihs 
Mihaels Bernhards (Bernhard), un šajā lai-
kā dzimusi viņa meita Anna Marija. Minētais 
dārznieks turpinājis strādāt arī turpmākos 
gadus, jo 1850. gadā Mālpilī dzimis viņa 
trešais bērns — dēls Jakobs Ferdinands.10 
Parks aktīvi kopts arī 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā — no Rīgas dārzkopī-
bas komercfirmas C. W. Schoch stādaudzē-
tavas saņemta produkcija 1895.–1896. un 
1915.–1920. gadā, kad par dārznieku strā-
dājis Miķelis Valkirs un pasūtītājs bijis mui-
žas īpašnieks Aleksandrs fon Grote (Alexan-
der Michael Andreas Maria von Grote,  
1829–1917).11 1905. gadā dārznieks bijis 
Kārlis Ferdinands Fišers (Fischer), šajā gadā 
viņa sievai Minnai, dzim. Millerei (Műller), 
piedzimis dēls Herberts Antons Ludvigs.12

Var rasties jautājums, kāpēc dīķi iepretim 
pilij nav attēloti 1849. gada situācijas plā-
nā, kas izstrādāts, lai norādītu pareizticīgo 
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draudzes baznīcas un skolas celtniecības vie-
tu.13 Šo darbu veicis Rīgas apriņķa mērnieks  
J. H. Galmeisters (J. H. Galmeister). Šī plā-
na galvenais uzdevums bija precizēt celtnie-
cības vietu saistībā ar citām muižas ēkām, 
nevis attēlot precīzi visu situāciju, ūdenskrā-
tuves ieskaitot. Parks attēlots nosacīti — kā 
vairākās daļās sadalīts taisnstūris. Jau pāris 
gadus vēlāk — 1856.–1859. gadā redza-
ma cita aina. Diez vai tūlīt pēc 1849. gada 
tika sparīgi rakti dīķi, it īpaši ja nostāsti par 
to rakšanu vēsta jau Taubes laikā, t. i., līdz  
1806. gadam. Neticama liekas doma, ka se-
nie dīķi 1849. gadā būtu aizauguši un atkal 
rakti no jauna. 

Par Mālpils muižu 19. gadsimta pir-
majā ceturksnī ziņas sniedzis ārsts un no-
vadpētnieks Otto Hūns (Otto von Huhn,  
1764–1832), kurš cita vidū min arī lielu aug-
ļu un virtuves dārzu (Obst und Kuchengar-
ten), mežā veidotas alejas un perspektīvas un 
iepriekšnepārveidotus skatus. Viņš raksta, ka 

3. att. Muižas īpašnieka ģimene parādes pagalmā. Pirang H. Das Baltische Herrenhaus. 
Riga: Jonck & Poliewsky, 1926

4. att. Elsa fon Grote ar māsas Karīnas fon 
Grotes bērniem Aleksandru Filipu, Madelaini 
Elsu un Filipu Ernstu muižas parkā. Naukšēnu 
cilvēkmuzejs. NC MP709
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no dzīvojamās ēkas balkona paveras skaists 
skats uz apkārtni un no belvedera skaidrā lai-
kā saskatāmi pat Rīgas torņi (...vor dem Bel-
vedere14 erkennt man die heiterem Wetter 
die Thurme von Riga).15

1926. gada muižas zemju plānā re-
dzams, ka taisnstūrveida dīķis pretim pilij ir 
jau pilnībā saplūdis ar blakus esošo paplaši-
nājumu, pie kura atradās viena no siltumnī-
cām. Baznīcas virzienā esošais lielais dīķis 
joprojām ir saglabājis savu regulāro formu, 
arī dīķis pie brūža savu konfigurāciju būtiski 
nav mainījis. 

Muižas parks bija populāra pastaigu un 
atpūtas vieta muižas īpašniekiem un viņu vie-
siem 19. gadsimtā un līdz pat Latvijas agrār-
reformai. Par to liecina gan atmiņu pieraksti, 
gan fotogrāfijas. Vienā no tām redzama pils 
pirms nodedzināšanas 1905. gadā un vēlā-
kās pārbūves, kādā citā — pēdējā muižas 

5. att. Mālpils muižas zemju sadalīšanas plāna fragments. 1926. I. Reimers, LVVA 1679. f., 
172. apr., 1394. l. 

īpašniece Elsa fon Grote (Else Karin von Gro-
te, dzim. 1883–?) ar māsas bērniem.

Būves un pieminekļi muižas 
parkā

Liela nozīme parka noskaņas radīšanai 
bija t. s. parka būvēm un pieminekļiem, ar 
kuriem gan Mālpils parks nav bijis bagāts. 
No tiem līdz mūsu dienām saglabājies tikai 
viens — smalkgraudainā smilšakmenī dari-
nāts obelisks (18. gadsimta 4. ceturksnis), 
kas veltīts jau minētajam muižas īpašniekam, 
kungu mājas cēlājam G. V. fon Taubem.16 

Obeliski Ēģiptes kultūrā sastopami jau 
Otrās dinastijas laikā (2890., 2670. gads 
pirms mūsu ēras). Tie simbolizēja saikni 
starp dieviem un cilvēkiem. Obelisku, kā se-
nās Ēģiptes kultūras daļas pētniecība dzima 
19. gadsimta otrajā pusē, kad radās īpaša zi-
nātnes nozare — ēģiptoloģija. Obeliski saistīti 
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6. att. Obelisks G. V. fon Taubes piemiņai 
muižas parkā. Autora foto 2009

7. att. G. V. fon Taubes siluetportrets uz 
obeliska skaldnes. Autora foto 2009

8. att. Obelisks pirms restaurācijas.
Autora foto 2008

ar virzienu Egyptial Revival mākslā un arhi-
tektūrā, arī Latvijā.17 Rietumeiropas pilsētu 
laukumos tie tika izgatavoti no jauna, gan arī 
pārvesti no senās Ēģiptes un uzstādīti. 

Par Mālpils obelisku nostāsts vēsta, ka 
šajā vietā, fon Taubem pastaigājoties, viņam 
nāvīgi iekodusi čūska. Pirmā Pasaules kara 
laikā tika nopostīta pieminekļa augšdaļa. 
Tāds tas stāvēja ilgus gadus, ar sūnām un 
ķērpjiem apaudzis, vietām mainījis savu dabī-
go toni, nekoptā apkārtnē līdz pat 2008. ga-
dam, kad tika restaurēts (restaurators Sandrs 
Skribnovskis, dz. 1948). Pirms tam obeliska 
māksliniecisko izpēti veica restauratori Inese 
Sidraba un Edgars Purviņš. Speciālisti izpētes 
gaitā konstatējuši, ka esošais pieminekļa blo-
ku novietojums neatbilst vēsturiskajam. Tātad 
piemineklis pēc ļaunprātīgas demolēšanas ti-
cis novietots atpakaļ, par ko norādījusi blīva 
mehāniski noturīga java, kas vietām izmanto-
ta akmens bloku šuvju aizpildīšanai. Pieaici-
nātie ģeologi secinājuši, ka smilšakmens, no 
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kura izgatavots piemineklis, Latvijā ir ļoti reti 
sastopams, tāpēc jādomā, ka tas ievests no 
ārzemēm.

Obeliska postamenta galveno skaldni rotā 
čūska, kas iekodusies savā astē, — bezga-
lības simbols. Tās ietvertajā aplī iekalts uz-
raksts: Dem Herrn Gustav Wilchelm Taube, 
von der Issen 1715. 23. X — 1775. 23. X. 
Čūskas atveidojums līdz mūsu dienām nav 
saglabājies, taču 20. gadsimta 20. gadu fo-
togrāfijās tas vēl redzams. Postamenta sānu 
skaldnē, taisnstūrveida ierāmējumā, kura 
stūri ir ielocīti un tajos novietotas rozetes, 
uzraksts vācu valodā vēsta: Denkmal Kindli-
cher Dankbarkeit dem Grunder und Erbauer 
dieser Wohnungen (Piemineklis šo māju di-
binātājam un cēlājam, celts bērnu pateicībā). 
Uz otras postamenta sānu skaldnes ir cits 
uzraksts: In allen Geschaeften gleich Thae-
tig befoelderte er das Wohl seiner Mitbrű-
der und Grűndete das Glűck seiner Kinder 
(Visās darīšanās viņš veicināja savu līdzbrāļu 

labumu un nodrošināja savu bērnu laimi). 
Uz paša obeliska skaldnes zemcilnī atveidots 
fon Taubes siluetportrets ovālā ierāmējumā. 
Šādi parkos esoši obeliski Latvijas muižās un 
Pierīgas muižiņās nebija retums. Viens no 
tādiem, mākslinieciskā kompozīcijā līdzīgs 
Mālpils piemineklim, atrodas Alūksnes mui-
žas parkā (1799) un bija veltīts Otto Herma-
nim fon Fītinghofam (vācu: Otto Herman von 
Vietinghoff genannt Scheel, 1722–1792). 
Uz tā skaldnes līdzīgā ierāmējumā atradās 
uzraksts Vislabākajam tēvam, cilvēku drau-
gam, 1799. gadā no pateicīgā dēla. Cits 
atradās Šķirstiņu Knipja pusmuižā (Napkull) 
(19. gadsimta sākums), kura skaldnes rotāja 
ēģiptiešu hieroglifi. Tas, krūmos ieaudzis un 
aizmirsts, vada savas pēdējās dienas.      

Ar Mālpils muižas parka būvēm gan nav 
saistīts t. s. Velna tornis, taču tas pieminams 
kā būtiska apkārtējās ainavas sastāvdaļa. 
Tornis, tautā saukts arī par Silatorni, atradās 
Torņakalnā — Mālpils ciema augstākajā vie-
tā. Būve sagrauta Pirmā pasaules kara lai-
kā, un tagad no tās palikuši vien aizauguši 
pamati. Masīvā piecstāvu mūra būve plānā 
bija kvadrātveida, ar fasādēs viegli iezīmētām 
starpstāvu dzegām. Zem jumtmales bija iz-
veidota arkatūra, bet virs tās — dzeguļi. Kat-
rā skaldnē stāvu izgaismoja pa logailai, taču 
augšējā stāvā to bija pāris, ar pusapļa arkām 
un dekoratīvu ailu apdari. Tornis visticamāk 
celts 19. gadsimta vidū romānikas arhitek-
tūras formās kā sava laika modes kliedziens. 
Šādi torņi 19. gadsimta 30.–80. gados parā-
dījās gan pie muižu kungu mājām, gan par-
kos — brīvstāvoši. Pie pirmajiem var minēt 
Mālpilij ļoti līdzīgos torņus Ērgļu (Erlaa) muižā 
blakus kungu mājai (1857–1858), kurš celts 
iemīļotā Tjūdoru stilā18 un pie Dzērbenes 
(Serben) muižas kungu mājas (19. gadsimta 
vidus). Pirms 1855. gada gotisks tornis pa-
pildināja arī klasicisma stilā celto Todlēbena 
villu pie Dobeles (arh. A. Vinbergs). Pie otra-
jiem var minēt torņus ar noteiktu funkciju —  
Peldu un Medību torņus Remtes (Remten) 
muižas parkā, ūdenstorni Bīriņos (Koltzen) 

9. att. Skats no obeliska uz muižas pili. 
Autora foto 2010
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(19. gadsimta otrā puse) u. c. Viduslaiku 
formās celtie torņi pie rekonstruētajām ēkām 
vai to tuvumā parasti bija kvadrātveida vai 
daudzstūru, ne mazāki kā trīs vai četru stāvu, 
ar dzeguļiem un dzegas arkatūru. Tie kļuva 
par ēku apjomu vai ainaviskās vides vertikā-
lām dominantēm, radīja stilu formu daudz-
veidību un vīzijas par seniem laikiem. 

Rodas jautājums — kāda bija Velna tor-
ņa funkcija? Pastāv uzskats, ka tas kalpojis 

10. att. Muižas pagalma vārti. Autora foto 2009

medniekiem vai atpūtai. Tam pilnībā var pie-
krist, taču ne mazāka nozīme tornim bija kā 
romantisma mākslas atspulgam, nostalģis-
kām atmiņām par viduslaikiem. Pagaidām 
nav zināms, ka parkā būtu atradusies kāda 
cita mazā arhitektūras forma vai parka būve. 

Pie parka elementiem nosacīti var attieci-
nāt arī lielo vārtu stabus žogā, kas savienoja 
stalli ar kūti un klēti ar pārvaldnieka māju un 
mazo vārtu stabus iepretim tagadējai muižas 

11. att. Grāvis un mazais dīķis parka ZA daļā. Foto 1989. NKMP PDC
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12. att. Zudušais soliņš 
parādes pagalma malā. 
Foto1989. NKMP PDC

13. att. Parka 
rekonstrukcijas 

gaitā atsegtās terašu 
atbalstsieniņas. 

Autora foto 2007

14. att. Mālpils centra 
topogrāfiskais plāns. 
1967. NKMP PDC
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viesu autostāvvietai un klēts galā pie pils. 
Parādes pagalmu apjoza laukakmeņu mūra 
žogs, kura sastāvdaļa bija minētie vārti. Tie 
visi saglabājušies līdz mūsu dienām. Lielo 
vārtu stabiem ir zudušas vāzes to galos. Šie 
stabi ir masīvi, kvadrātveida, ar apmetumā 
izveidotiem rustiem un profilētu dzegu. Pie 
šiem stabiem bija izveidoti tāda paša izskata 
zemāki stabi, kuri tika savienoti ar laukakme-
ņu mūra žogu. Abi vārti ar to stabiem piešķīra 
tādu kā svarīgumu, braucot cauri apbūvei gar 
parādes pagalmu. Stabi, ceļam laika gaitā 
paaugstinoties, ir iegrimuši zemē un zau-
dējuši savu sākotnējo slaidumu. Abu pārējo 
vārtu stabi ir mazāka izmēra, taču tāda paša 
izskata.

Būtiska labiekārtojuma sastāvdaļa bija 
arī vēsturiskie soli parādes pagalmā un par-
kā. To balsti bija darināti no laukakmens ar 
noapaļotu augšgalu, bet sēdvirsma izveidota 
no bieza koka dēļa. Šie soli parādes pagalmā 
nav saglabājušies līdz mūsu dienām, kaut 
gan 1989. gada fotoattēli liecina, ka tie tur 
vēl stāvējuši. Daži no šiem soliem atjaunoti 
parkā iepretim dīķim celiņa malā.

Mālpils muižas parks pēc Otrā 
pasaules kara un mūsdienās

Padomju laikā parka teritorijas kopšanai 
nav veltīta pietiekama vērība, tā labiekār-
tojums laika gaitā nolietojās, apkārt ēkām 
izveidojusies ap 40 cm bieza grunts kārta, 
kas vēlāk traucēja veikt restaurācijas darbus. 
1991. gadā pēc Meliorācijas un zemkopības 
muzeja pasūtījuma izstrādāts Mālpils mui-
žas parka restaurācijas — rekonstrukcijas 
projekts (Restaurācijas institūts, arhitektes  
D. Balode un D. Sinkēviča).19 Tajā bija pa-
redzēts atdot parkam tā vēsturisko rakstu-
ru, iespēju robežās noņemt jaunāka laika 
uzslāņojumus, parādes pagalmā atjaunot 
sākotnējo plānojumu, likvidēt centrālā ovālā 
zāliena nevajadzīgo sīkdalījumu, attīrīt to no 
pārlieku blīvajiem apstādījumiem. Parādes 
pagalma centrā atradies piemiņas akmens  
1905. gada revolucionāriem, kurš šajā vietā 
stāvēja vēl 1999. gadā. Vēlāk tas pārvietots 
tuvāk pie ceļa, bet tagad atrodas pie staļļa, tā-
lāku mājvietu gaidot. Plāksne ar uzrakstiem, 
kas atradās uz akmens, paglābta no postīša-
nas un novietota muižas detaļu krātuvē. 

15. att. 
Skats uz muižas 
parka galveno dīķi. 
Autora foto 2018
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16. att.  
Parādes pagalms. 
Autora foto 2018

17. att. 
Skats uz muižas 

pili no lielās 
lauces. 

Autora foto 2018

Parka rekonstrukcija un tā elemen-
tu, arī labiekārtojuma atjaunošana sākās  
2007. gadā, kad tika atkārtoti izstrādāts 
projekts minētajiem darbiem (SIA Tagete, ai-
navu tehniķes Ilze Greiliha un Inese Buņķe). 
Šajā pašā gadā izstrādāts parka meliorācijas 
un tās rekonstrukcijas projekts (SIA Melior-

projekts, autors Jānis Šlisāns). Projektā bija 
paredzēts nocirst atsevišķus kokus, atjaunot 
caurtekas un ierīkot jaunas, labiekārtot pa-
staigu celiņus, piemēram, ap dīķi. Laika gaitā 
aizaugušie dīķi ir atjaunoti. 2007. gada va-
sarā tika rekonstruēta parka terasētā nogāze 
(pretim pilij). Tās laikā atsegtas un atjaunotas  
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terašu atbalstsieniņas un kāpnes, kuras veda 
pie dīķa. 2008. gada nogalē iepretim oran-
žērijai, celiņa malā uzstādīts piemineklis pils 
atjaunotājam pēc 1905. gada — arhitek-
tam Vilhelmam Ludvigam Nikolajam Boks-
lafam (Wilhelm Ludwig Nikolai Bockslaff, 
1858–1945) viņa 150 gadu jubilejas atcerei 
(tēlnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas asoci-
ētais profesors Gļebs Panteļejevs, dz. 1965). 
Būvmākslinieks attēlots mētelī ar platmali 
galvā, ejot raitā darbīgā solī.

Īpaša vērība pēdējā gadu desmitā pie-
vērsta pils parādes pagalma atjaunošanai 
un iekārtošanai. Rekonstruēts ir celiņu tīkls 
un tā grants iesegums, gaumīgi, atbilstoši 
vēsturiskajai situācijai izkārtoti stādījumi un 
pagalma centrā novietota skulpturāla strūkla-
ka. Tā ir kā jaunievedums jeb mūsdienu pie-
nesums pils priekšā, jo ne Taubes, ne Grotu 
laikā tāda tur nav bijusi. Ap strūklaku ielokā 
izveidots laukumiņš, kura malā esošie soliņi 
ļauj nesteidzīgi atpūsties un klausīties ūdens 
čaloņā, kā arī vērot ap pagalmu izvietoto ēku 
un dabas vides harmoniju. Īpaši jauks skats 
uz parādes pagalmu paveras no pils balkona. 
Pašā pils priekšā, ap 1901. gadu uzņemta-
jā fotogrāfijā redzams postaments. Diemžēl 
neskaidrais attēls neļauj saskatīt, kas uz tā 
atradies. 20. gadsimta 20., 30. gados šāda 
postamenta vairs nav.

Dīķa malā iepretim oranžērijas galam iz-
veidota atpūtas vieta — paviljona laukums. 
No tā taciņa ved gar dīķa malu Pils ielas vir-
zienā, garām kāpnēm un nelielam laukumi-
ņam tālāk, kur staigājot arī iespējams ļauties 
klusumam un baudīt dabas krāšņumu.

Nobeigums
Mālpils muižas parks laika gaitā ir daļēji 

pārveidots, taču joprojām sniedz daudz no-
zīmīgu liecību par sava laika dārzu un parku 
mākslas attīstību un vietējām īpatnībām. Tā 
veidotāji jau no 18. gadsimta ir pievērsuši 
uzmanību jaunākām tendencēm un atziņām 
parku mākslā, centušies tās ieviest dzīvē. Pē-
dējās desmitgadēs veiktie parka rekonstruk-

cijas un kopšanas darbi ļauj sekmīgi saglabāt 
tā vērtības nākamajām paaudzēm. 
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In recent years, increasing attention has been paid to investigation, maintenance and re-
construction of Latvian historical parks and gardens. A considerable number of these are well 
known, with their planning structure as well as the small architectural forms — park buildings 
having been preserved to a great extent. Others are abandoned and gradually cease to exist, 
since their cultural historical value is not acknowledged. The aim of this article is to drive at-
tention to one of the parks of Vidzeme estates, which has remained undervalued during the 
course of time.
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