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VIĻA PLŪDOŅA MUZEJA KLĒTS RESTAURĀCIJA

Dzejnieka V. Plūdoņa muzejs “Lejenieki” - sena
un tradicionāla Zemgales lauku sēta Mēmeles
upes ainavas telpā
Māja celta ap 1860.-1870.gadu,
Klēts 1879.gadā.

1959.gadā Viļa Plūdoņa dzimtās mājas „Lejenieki” tika iekļautas memoriālo māju sarakstā, lai glābtu tās no
bojāejas. Muzeja statuss tika piešķirts 1968.gada 20.martā.

“Lejenieki” lieliski saglabājuši Zemgales
tradicionālās lauku sētas raksturu un vidi.
Ēku komplekss sastāv no dzīvojamās
mājas, klēts, kūts, pirts, pagraba un
pārbūvētas rijas. Raksturīgi Zemgales
sētām, ēkas kārtotas ap taisnstūra formas
pagalmu, kas veido tipisku Zemgales
viensētas apbūves kompleksu.
Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras
vēstures
piemineklis
ar lielu
Valsts nozīmes
kultūras
vēstures piemineklisun sabiedrisko
kultūrvēsturisko
nozīmīgumu. 2013.gadā tika veikta
arhitektoniskā izpēte ar mērķi konstatēt
un fiksēt vēl šobrīd pastāvošās ēku
oriģinālās substances un izstrādāta
restaurācijas programma.

Klēts
pirms
restaurācijas
Klēts ēka līdz mūsdienām bija saglabājusies nepilnā
apjomā, tikai aptuveni trešdaļa no būves, kāda šeit
atradās vēl salīdzinoši nesenā pagātnē.

Klēts sienu un pamatu stāvoklis bija ļoti sliktā stāvoklī.
Neskatoties uz autentisko elementu zudumiem un slikto
tehnisko stāvokli, ēka bija restaurējama, atjaunojot klēts
sākotnējo izskatu un zudušo daļu.

Klēts restaurācija
Lai kvalitatīvi veiktu restaurācijas darbus un
jaunās ēkas daļas savienošanu ar veco ēkas
daļu, tika veikta klēts marķēšana un
demontāža. Restaurācijas darbi tika veikti SIA
”Warss+” ražotnē, izcērtot un protezējot
guļbaļķu sienu konstrukcijas, kuras pēc
restaurācijas darbu pabeigšanas nogādātas un
samontētas atpakaļ objektā.

Klēts atgriežas mājās un atgūst savu sākotnējo apjomu

Te viņš bija, te viņš zuda,

Un te atkal spožs no jauna…

Klēts ēka tika restaurēta un atjaunota tās
sākotnējā autentiskajā izskatā. Izmantoti
Latvijā ražoti, ekoloģiski materiāli: koka
baļķi, dēļi, spāres, koka skaidas (lubas),
koka durvis, māla klons, izbūvēti paviļu
pamati no laukakmeņiem, lai
nodrošinātu klēts ēkas pagrīdes dabīgo
ventilāciju.

Paveiktais: demontāžas darbi, zemes
darbi, pagaidu konstrukciju izveidošana
esošā karkasa stiprināšanai, pamatu
paviļu atjaunošana, bojāto un deformēto
akmeņu nomaiņa, tīrīšana, sienu un
karkasa konstrukcijas restaurācija un
atjaunošana, grīdas pamatnes
atjaunošana, griestu un durvju
restaurācija un atjaunošana, apdares
darbi, zibensaizsardzības sistēmas
uzstādīšanu u.c. Kopējā platība 101,5m2.

Sabiedrības ieguvums
Muzeja galvenā funkcija ir vēstīt par dzejnieka V. Plūdoņa dzīvi un daiļradi. Paralēli tam
apmeklētāji aicināti iepazīties arī ar Zemgales lauku sētu, kas atrodas skaistā, gleznainā vietā
Mēmeles upes krastā un izdzīvot gadskārtu tradīcijas.
Izmantojot muzeja krājumā esošās senlietas, tiks iekārtotas ekspozīcijas „Darbarīki un sadzīves
piederumi zemnieku sētā” un „Meitas pūrs”. Klētiņā patstāvīgajā ekspozīcijā būs izvietoti koka
trauki un pinumi pārtikas produktu glabāšanai. Būs iespēja pašrocīgi izmēģināt dažādus darbus –
akmens dzirnavās samalt miltus maizei, grūst piestā kaņepes, kult sviestu u.c. Īpaša programma
būs veltīta pārtikas mērvienībām.
Klētiņas otra telpa būs atvēlēta ekspozīcijai „Meitas pūrs”. Tajā tiks izvietotas dažādas pūralādes,
glabāsies aušanas un rokdarbu piederumi. Varēs iepazīt audēju mērus dzijas un auduma
mērīšanai. Dažādos tematiskajos sarīkojumos klētiņā skanēs Bauskas novada folkloras kopu
dziesmas – īpaši sagatavotas programmas par maltuvi un malšanas darbiem, par meitas pūra
darināšanu, aušanu un rokdarbiem.
Visas aktivitātes un ekspozīcijas iedzīvotājiem būs pieejamas bez maksas!

«Tālu no lielceļiem
Dārdošiem, dimdošiem
Tālu no trokšņa, kur putekļi klājas,
Klusas un vientuļas
Pie Mēmeles, māmuļas,
Mājat jūs man, manas bērnības mājas»…
Sacījis Vilis Plūdonis

"Nez’ cik reizes skatījos internetā
video par Lejenieku klēts un kūts
restaurāciju un līdz ar to labu laiku
atkal “dzīvoju” savos pusaudža
gados. Tos jaukos brīžus Bauskas
novada Dome, dažas citas valsts
iestādes un personas man
sagādājiet. Jums visiem
viss sirsnīgākais paldies. Sirds jau
velk, būtu jauki vēl reiz apstaigāt
Lejeniekus, bet tuvojos 90
un lidojums no Kanādas uz Latviju
nav vairs manos spēkos. Lejenieki
tagad izskatās gandrīz kā tos
atceros, protams, jaunāki. Vēlreiz
par to jums visiem liels, liels sirsnīgs
paldies.

Ar patiesu cieņu, Varimants
Plūdons"

Laipni aicināti apmeklēt Viļa plūdoņa dzimtās mājas «Lejenieki»,
baudīt gleznaino un mierpilno Zemgales ainavu,
piedalīties dzejas dienās un svinēt gadskārtu svētkus,
darboties radošajās darbnīcās,
iepazīt etnogrāfiskās Zemgales sētas vērtības,
lauksaimniecības darbarīkus un rokdarbu piederumus.
Informācija: http://www.bauskasmuzejs.lv

Kontaktinformācija:
Bauskas novada dome, t.63922238, dome@bauska.lv
Jolanta Kalinka, t.29781969, jolanta.kalinka@bauska.lv

