
VIĻA PLŪDOŅA MUZEJA RATNĪCAS RESTAURĀCIJA

Objekta nosaukums:   ”Viļa Plūdoņa muzeja “Lejenieki” ratnīca (kūts)

Adrese:  «Lejenieki»,  Ceraukstes pagasts, Bauskas novads 

Pieteicējs: Bauskas novada dome

Nominācija: Restaurācija

Projekta vadītāja: Jolanta Kalinka



Dzejnieka V. Plūdoņa muzejs “Lejenieki” -
sena un tradicionāla Zemgales lauku sēta 

Mēmeles upes ainavas telpā
Māja celta ap 1860.-1870.gadu.

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.

Valsts nozīmes kultūras 
vēstures piemineklis 

Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras 
vēstures piemineklis ar lielu 
kultūrvēsturisko un sabiedrisko 
nozīmīgumu. 2013.gadā tika veikta 
arhitektoniskā izpēte ar mērķi konstatēt 
un fiksēt vēl šobrīd pastāvošās ēku 
oriģinālās substances un izstrādāta 
restaurācijas programma. 



Ratnīca
• Kūts ēka (mūsdienās saukta par ratnīcu) līdz mūsu dienām 

saglabājusies nepilnā apjomā. Tā novietota paralēli 
dzīvojamai mājai pagalma pretējā pusē un savulaik bijusi 
apjomīgākā sētas saimnieciskās apbūves celtne, tomēr laika 
gaitā zaudējusi abos galos piebūvētos šķūņus.

• Ēka ne vien zaudējusi daļu no saviem sākotnējiem 
apjomiem, bet arī vairākkārtīgi pārbūvēta, visu padomju 
periodu lietota tiešajiem saimnieciskiem mērķiem un 
rezultātā līdz mūsu dienām bija nonākusi sliktā tehniskā un 
vizuālā stāvoklī.

• Ratnīcas telpas pārsegums radīja bažas par tā nestspēju, 
vairākas sijas un īpaši pārseguma dēļus smagi bojājuši 
koksnes kaitēkļi, bet atsevišķi konstrukcijas elementi bija 
kaitēkļu pilnībā saēsti. Atsevišķās vietās jumta kore ielīkusi 
un  jumta konstrukcija nosvērusies ZA virzienā. Līdz ar to 
steidzami bija nepieciešams veikt ratnīcas ēkas restaurāciju 
un atjaunošanu, jo tā kļuva apmeklētājiem bīstama.



Ratnīca pirms restaurācijas



Ratnīcas restaurācija







Te viņš bija, te viņš zuda,

Un te atkal spožs no jauna… 

Paveiktais: 
Projektā veikta jumta restaurācija/atjaunošana, griestu 

pārseguma rekonstrukcija, ēkas fasādes restaurācija 

(atjaunojot vēlāk aizbūvēto durvju ailu, likvidējot vēlāk 

izbūvētās logailas un rekonstruējot ēkas sākotnējo apdari 

– balsinājumu ar logailu, stūra rustu un cokola dekoratīvo 

krāsojumu), logu un durvju nomaiņa (maksimāli 

autentiskā izskatā), ēkas elektroinstalācijas 

rekonstrukcija, grīdas atjaunošana, pamatu 

pastiprināšana un drenāžas ierīkošana.

Izmantoti Latvijā ražoti, ekoloģiski materiāli: koka baļķi, 

koka, dēļi, koka spāres, koka skaidas (lubas), koka durvis, 

jauna pamata (no atgūtiem ķieģeļiem un plienakmeņiem 

kaļķu javā) izbūve, durvju aprīkošana ar kalēja kaltām 

virām. 

Kopējā platība 143,3m2.



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 divas ekspozīcijas „Darbarīki un 
sadzīves piederumi zemnieku sētā” un „Rati un zirglietas”.

Ekspozīcijā „Rati un zirglietas” varēs uzzināt par zirga iejūgu 19.-20.gs., aplūkot dažādus 
braucamrīkus – ratus, kamanas u.c. zirglietas. Otra ekspozīcijas daļa „Darbarīki un sadzīves 
piederumi zemnieku sētā” tiks veidota, lai iepazītu zemes apstrādāšanai domātos 
darbarīkus – arklus, ecēšas, sēšanai, labības novākšanai un apstrādei domātos darbarīkus, 
kā arī amatniecības darbarīkus. Ratnīcā apmeklētāji varēs aplūkot un  uzzināt par 
tradicionālajām zemnieku sētā pārtikai audzētajām  graudaugu un citām augu kultūrām, 
varēs iepazīt labības šķirnes. Būs arī dravniecībai veltīta sadaļa, kurā varēs uzzināt par 
biškopību un biškopja darba piederumiem. 

Ar zemnieku sētu tiks sasaistītas latviešu tradicionālo gadskārtu ieražu cikla norises.

Šīs 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

http://www.bauskasmuzejs.lv/

