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Gadsimtiem - slavenā Lielzalves muižas pils, bet 
pēdējos 100 gados – Zalves pamatskola. 
Esības vējiem pāri traucoties, izmainījies pils  
vizuālais tēls, saglabājot tikai atmiņu stāstus, 
leģendas un skopas dokumentālas liecības par 
pils dzīvi un greznību 



Muižas parks, kas 
 pieredzējis grāfu laiku 
sakoptību un lepnību,  
kara laiku un nemieru 
aizmirstību, cilvēku 
vienaldzību, paviršību, 
neprasmi un nevērību.  
Ko tam gaidīt no 
šodienas, kad kārtējo 
pārmaiņu un 
nestabilitātes laiks?  



Vēsturiska vieta 
Zalves bijušā 
ciema vidū, pie 
klusi plūstošās  
Zalvītes,– senos 
laikos – plašās 
koku pludināšanas 
straumes  



Šogad parks ieguvis divus 
muižas pilij atbilstošus 
parka solus, lai varam te 
apsēsties un domāt par 
rītdienu. Tik daudz 
noslēpumu mīt šajā pilī, 
kas gaida atklāšanu! 



Simtgadīgie parka koki – 
seno laiku mēmie liecinieki 
– mudina, lai stāstām par 
tiem, izpētām Lielzalves 
muižas sarežģīto likteni un 
skaidrojam vēsturi 



Nav viegls uzdevums – likt kopā pagātnes lauskas,- kā materiālās 
liecības, tā nemateriālās. Viss ir tik trausls, zūdošs un 
pārprotams. Mājai jāatdzīvojas, jo tai ir dvēsele un enerģētika, tā 
vēl ir dzīva 



Muižas senā klēts, uz kuras sienas nezināmais namdaris, kas 
veidojis pēdējo apmetuma kārtu, no akmentiņiem sienā radījis 
daždažādas zīmes un arī gadu skaitli - 1858 



Šajā vasarā tapuši klēts četru logu rotājumi, kuros izmantoti 
mākslinieces Maijas Bērziņas gleznošanas meistarklases 
dalībnieču darbi 



Pils parks devis iedvesmu Ilonai un Helēnai zīmēt iztēles 
puķes un sapņu gulbjus klēts logu skicēs 



Pateicoties mūsu šīsvasaras projektiem, parks un vecā klēts 
šķiet vēl brīnumaināka un piesaistošāka. Arī vide sakoptāka un 
patīkamāka 



Klēts logos uzplaukst Maijas un Anitas sapņu puķes un pie 
debesīm rotājas divas saulītes. Tas var notikt tikai Lielzalves  
muižas skaistajā  parkā! 



Starp raibo rudens lapu klājumu slēpjas seši jaunie bērziņi. 
Neticēsiet, bet tie nāk tieši no debesīm! 
Šoruden Zalves skolas bijušie absolventi Māris un Intars  iztīrīja 
ēkas jumta notekcaurules, pielaboja un tīrīja jumtu. Tā tapa 
Ilzes un Jāņa stādīts «Debesu dārziņš». 
Pateicība visiem tuvajiem un tālajiem ziedotājiem muižas mājas 
attīstībai! 



Viss rudens lapu zeltā!  



Lielzalves muižas jaunais uzraksts, kas piesaista 
garāmbraucēju uzmanību, vēstot, ka te kāds rūpējas par plašo 
parku un lielo māju 



Tepat arī šovasar 
iestādītie hortenziju 
krūmi, jau iekrāsojušies 
rudens krāsās, kuriem 
nākošajā gadā jāsaņemas 
un jāizaug par skaistu 
muižas uzraksta rotu  



Muižas dzelzs vārti parka ziemeļu pusē. Te 
sadalās ceļi tāpat kā senāk – uz Mežamuižu un uz 
Daudzevu 



Pie vārtiem katrā pusē 
auguši kupli ozoli.  
Dzelzs vārti ir izturējuši 
postītāju darbus, bet 
ozoliem te nav paticis 
atrasties 



Rudens lapās 
iestigušas puķes, 
kas dekoratīvas 
gan ziedu laikā, 
gan pārziedējušas 



Nezinātājam ir 
noslēpums, ko slēpj te 
noliktais akmens. Gads 
iet uz beigām, un drīz 
mēs to redzēsim 



Kaķu mētras 
izrādās izturīgs 
un dekoratīvs 
augs, - vēlie zilie 
ziedi un zaļums 
aizņem tukšās 
vietas mūsu rožu 
dobē 



Necilo un muižas 
pilij neatbilstošo 
piebūves sienu 
izmantojam kā 
afišu un paziņojumu 
telpu. 
Te rādām to, par ko 
pašiem prieks un 
gandarījums. 
Šoreiz – muižas 
foto no gaisa, 
1917.gads. 
 



Pavisam maz vajag priekam – divas ziedošas, košas 
pelargonijas. Vēl vairāk priecē, ka tas ir Ilzes dāvinājums 
atdzimstošajai muižas ēkai  



Madaras dāvinātais svečturis sagaida ienācēju muižas 
mājā. Caur to cerīgāks skats arī uz parku rudenī 



Kastaņi un āboli tepat no parka. Kastaņkoks izskatās neilgi 
audzis, bet mālābele gan var būt plašo muižas augļu dārzu 
mantiniece  



Top vēl viens jauns vides 
objekts parkā – muižas 
vārtu tornis  



Tie ir ķieģeļi un vārtu stabu cepuru vecās daļas, kas nav 
izturējušas laika pārbaudi un nokritušas zemē. Kopā ar 
lielākiem, atjaunošanai neizmantotiem vārtu stabu fragmentiem 
tie te veidos jaunu torni. Simboliski tas top uz pelnu kaudzes, - 
gandrīz kā muižas māja, kas atdzimst uz iznīcībai nolemtiem 
pamatiem  



Šis topošais tornis ir arī 
stāsts par vārtu stabu 
vēsturi,- cilvēku 
centieniem dažādos laikos 
tos labot un saglabāt 



Vējaina rudens diena, kad parka koki debesīs  šņāc un 
lokās vienotā orķestrī 



Vējš loka divžuburaino 
egli no visa spēka, bet 
debesīs virs Zalves – 
pārsteidzošas mākoņu 
gleznas 



Jaunā roze paspējusi uzziedēt 
vēl šoruden un nebaidās no 
salnām. 
Samtenēm tikai dažai izdodas 
izdzīvot  aukstajos rītos un 
turpināt priecēt parka gājējus  



Lielzalves pils parka rudens rota starp 
zelta lapām – vēlie ziedi 



Vienā parka daļā kokos un arī uz zemes lapu paliek mazāk un 
mazāk, pateicoties ne tikai lielajiem dienvidaustrumu vējiem, 
bet arī čaklajiem mūsu palīgiem – Ilzītei un Jānim  



Te ir tā rudens bagātība – viena no lapu kaudzēm, kas 
nākotnē pārtaps jaunā kvalitātē, lai atgrieztos dabas apritē 
barot jaunos augus 



Skatoties uz kādreizējo muižas pili, domājam par skaisto 
mansarda tipa jumtu, kas kā īpaša vērtība varētu greznot šo 
māju un tā padarīt to par piesaistošu arhitektūras pieminekli  
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