
Lielzalves muiža –  

Sēlijas kultūras mantojums 
«Kultūras Krustpunkti XV» 



Lielzalves muiža – Sēlijas kultūras 

mantojums 

Sēlija un muižas 

 

Slēgtā Zalves pamatskola un 

biedrība Sēļu klubs 

 

Lielzalves muižas 

kultūrvēsturiskās vērtības 

 

Kultūrvieta laukos 
 



Sēlija – mežu, lauku,  

purvu un pauguru zeme 

Lielzalve - Salvenhof  

18. gs. kartē 
/no interneta vietnēm/ 

Metāla plāksnīte ar 

iegravētu uzrakstu 

Leel=Salwe, atrasta pie 

Zalves baznīcas 



Kurzemes – Zemgales hercogiste  

/1561-1795/. 

Sēlpils virspilskunga iecirknis. 

Sēlpils virspilskunga tiesa Kurzemes 

guberņā /pēc 1795./ 

 
 

Sēlijas bīskapijas 
/13.gs./ 

teritorija 



Muižas ēka 2019.gadā 

Lielzalves muiža no 

vecā parka puses 



Austrumu pagrabi 



Muižas parks 2021.gada pavasarī 

Vecā parka aleja 



Muižas klēts.  

Uzraksts uz gala sienas - 1858 



Senā parka Dzelzs vārti 

Viena no parka alejām 



2009.gadā slēgtās Zalves pamatskolas ēka  - 

Lielzalves muižas kungu māja jeb grāfu Šuvalovu 

medību pils 

Plāksnes atklāšana 2009.gadā 



Muižas kungu mājas aerofoto – 

2020.gada pavasaris 

Jumta notekcauruļu tīrīšanas 

un labošanas darbi /2021/ 



Pirmā talka 2019. gada rudenī 



Zalves pamatskolas absolventi  

ar ģimenēm Zalves skolas dienā  

2021. gada 1. jūlijā 



Parka kopšanai 

vajadzīgi papildspēki 





Zalves pamatskola 1930-tie gadi. 

Redzams balkona loga oriģinālais rūtojums 

Lielzalves muižas kultūrvēsturiskā vērtība  
/ pēc AIG pētījuma «Kultūrvēsturiskais novērtējums», 2021. g.  

Autors Dr.arch. Ilmārs Dirveiks/ 

 

19.gs.durvis ārsienā . Sākotnēji – 

ar sīkrūšu stiklojumu 



Zalvē dzimis dzejnieks Imants Auziņš, līdz sirds dziļumiem Sēlijas 

patriots un savai dzimtai pusei piederīgais. Viņa tēvs, vectēvs, 

brālis un citi radi dzīvojuši Lielzalves muižā, bet tēvs, kura 

bērnība un jaunība aizritēja tur dzīvojot un strādājot, 1960-tajos 

gados uzrakstījis atmiņas par muižas dzīvi. 

 
/ Imants Auziņš „Mana mūža pasaule. Vēstījums par laikiem un cilvēkiem”, 

izd.  Mansards, 2015. un „Zalves grāmata”, „Jēkabpils drukātava”, 2014 

 

Dzejnieks 

Imants Auziņš 

/13.11.1937-

21.08.2013/ 
Otto un Olga Auziņi 

1931.gadā 

 

Imanta Auziņa tēva Otto atmiņas 

 

 

 

 

 
 

 

 

.  

 



Otto Auziņš 1912.g. 

Septiņpadsmitgadīgais puisis Otto Auziņš iet 

krāsnis kurināt pilī : 

 

„...gāju kā baznīcā... Visas piecas istabas man izlikās 

kā debesu valstība, – grīdas spīd, ar kaut kādiem 

pārklājiem, pie logiem lieli aizkari, pie katra loga 

nolikti mīkstie krēsli abās pusēs[..]. Plauktos 

daudzkrāsainos ādas vākos iesietas grāmatas un bez 

tam vēl citas mantas.”  
 

/Imants Auziņš „Mana mūža pasaule.  

Vēstījums par laikiem un cilvēkiem”, 

 izd.  Mansards, 2015., 17.lpp./ 
 
 

 

 

Vēlāk Tautas nama ierīkošanai skatuves 

priekškaram noderējuši pils logu aizkari, sašūti 

vairāki kopā.  
/Imants Auziņš „Mana mūža pasaule. 

 Vēstījums par laikiem un cilvēkiem”, 

 izd.  Mansards, 2015., 76.lpp./ 

 

 



 Lielzalves muižas kultūrvēsturiskā mantojuma 

apraksta autors Dr. arch. Ilmārs Dirveiks citē kādu 

vācu 1916.gada izdevumu:   

 „Kad Pirmā pasaules kara laikā 1916. gadā 

Lielzalvē ieradies vācu karaspēks, pils vērtīgākās 

mantas “…mēbeles, gleznas, tepiķi un citi sadzīves 

priekšmeti…” jau bija evakuēti uz Krieviju “trīs 

dzelzceļa vagonos”. Neraugoties uz to ēkā 

joprojām bijuši daudzi interjera un citi 

priekšmeti, tai skaitā arī pareizticīgo lūgšanu 

kapela ar svēto attēliem.3 ”  

 3 Michaelis P. Kurland und Litauen in deutschen Hand. Kurländishen 

Herrensitzen. 1916. Februar. Noraksts RPM arhīvā.  

Arhitektoniskās izpētes grupa. Lielzalve, Zalves pag., Aizkraukles novads. Lielzalves 

muižas kungu ēka. Kultūrvēsturiskais novērtējums. Autori: Ilmārs Dirveiks u.c., Rīga, 

2021 



T veida oderlogs. 

19. gs. 2.puse 

Iekšējie slēģi 

 

Piedurlīste ar 20.gs. 

30.gadu kapiteli 



Noseglīste un 

stobrvira. 

18.gs.3. cet. 
Foto: Ilmārs Dirveiks 

Divas durvis ar aplodu un noseglīstēm. 18.gs. 3.cet. 
Foto: Ilmārs Dirveiks 

 



Pamatu akmens mūra sienas fragments – 

senākās 17. gs. ēkas daļa 1.stāvā 

Zem 1.stāva grīdām atrasts 

1665.g. kalts Polijas- Lietuvas 

kopvalsts  vara šiliņš 



19.gs. dēļu grīda 

Bloku  parketa grīda  

vairākās 2.stāva telpās. 

19.gs. 

Atrasti sešstūra 

māla grīdas flīžu 

fragmenti  1.stāvā. 

18.gs. 

Analogas 

grīdas flīzes 

Rundāles pils 

vestibilā 



19. gs. vidus krāsns 

19.gs. kamīns ar dzegu 

/saglabājušies divi/ 

Krāsns frīzes podiņš 

19.gs.vidus 



Atrastie krāšņu podiņu fragmenti 

17.gs. 1.desmitgade 17.gs.beigas 

17.gs.beigu 

podiņa 

fragments ar 

ziedu motīvu 

Analogs krāsns podiņš no Bauskas 

pils. 17.gs.beigas-18.gs sākums.  

                    Foto: Dainis Bruģis 



Griestu rozete ar lustras āķi un 

sienu dzegu profili. 

19.gs.vidus 



20.gs.30.gadu dekoratīgs 

sienas krāsojums 

20.gs.20.gadu dekoratīva sienas 

krāsojuma fragments 

Dekoratīvie sienu krāsojumi 

...kā arī vairāki 19.gs 2.puses tumši cokolu krāsojumi  



Lielzalves muižas dārgumi – 

izstādes vitrīnas 



Foto: Dainis Bruģis 

Lielzalves 

muižas 

pareizticīgo 

kapelas kiots - 
ikonu vai citu 

reliģiskas pielūgsmes 

priekšmetu glabāšanai. 

18.gs. 

Teksts senslāvu valodā 



Ēkas nepieciešamība un iespējas 

Mākslinieces Maijas Bērziņas 

meistarklases –  

gleznošana plenērā 



Gleznošana plenērā 

2021 



Tekstilmākslinieces Zanes Bērziņas nodarbība 

Pasākuma «Vasaras mūzika stārķu ceļam» 

jaunākie dalībnieki 



Tradicionālā Zalves skolas diena – 1.jūlijs. 

2020 



Vasaras mūzika stārķu ceļam 

2020 



Sēlijas  

rallijs  

2020 



Pa muižas ēzelīša taku... 

Sēļu kluba rezidence 

Izstāde «...un viņi 

dzīvoja...» 

Pasaku teātra 

telpā 



 

 
Pakalpojumu centrs 

 

Neretas apvienības pārvalde 

Aizkraukles novads 

Zalvīte 

Zalve Sēlijā 



Zalves baznīcas drupas 

Zalves kapsēta 

 

Jūlija Dievkociņa /1879-1906/  
/Latviešu dzejnieks, bērnu rakstnieks,  

skolotājs un revolucionārs/ 

kapa piemineklis 
 



Ziemassvētku eglīte pie 

Lielzalves muižas 

Muižas gleznu galerijas 

iedibinātājas mākslinieces 

Taigas Kalvišķes darbi 



Muižas lasītava 

Muižas klēts 



«Grāfu apartamenti» 

Sēļu kluba apspriežu telpa 

Novadpētniecības ekspozīcija - 

Zalves pamatskolas klase 

Grāfa Aleksandra Šuvalova 

bērni /?/ 



Vietējā mākslinieka 

Viļņa Izkalņa gleznu 

izstāde 

«Istaba pa kreisi» 

Virtuve arī viesiem 



Vēsturiskais medību 

pils mansarda jumts 



2021. gada 5. novembrī 
ilma.svilane@inbox.lv 
https://www.facebook.com/ilma.svilane 
https://www.facebook.com/seluklubs 
https://seluklubs.lv/?page_id=83  
+371 27071996 

Paldies! 

mailto:ilma.svilane@inbox/lv
mailto:ilma.svilane@inbox/lv
mailto:ilma.svilane@inbox/lv
https://www.facebook.com/ilma.svilane
https://www.facebook.com/ilma.svilane
https://www.facebook.com/seluklubs
https://www.facebook.com/seluklubs
https://seluklubs.lv/?page_id=83
https://seluklubs.lv/?page_id=83
https://seluklubs.lv/?page_id=83

