
VIETAS APRAKSTS UN UZDEVUMS  
ARHITEKTŪRAS IDEJU - METU IZSTRĀDEI  

VASARAS ESTRĀDES BŪVNIECĪBAI DUNDAGAS PILS PARKĀ 

DUNDAGAS PILS PARKA APRAKSTS 
Leģendām apvītā Dundagas pils būvēta 13.gs. otrajā pusē Rīgas domkapitulam un vairākkārt pārbūvēta.  
17.gs. beigās, kad muižas īpašnieki bija fon der Osten–Zakeni, pils beidz pastāvēt kā cietoksnis un tiek pārvērsta 
par greznu rezidenci - Dundagas muižas centru. Šajā laikā uzsākts darbs pie parka veidošanas. 

Pirmo reizi vēsturiskos rakstos parks pieminēts 1721.gadā Dundagas mācītāja Jēkaba Fridriha Bankava aprakstā, 
kā jau iekopts - kokiem, zaļumu dārziem un ziediem bagāts: "Līksmībai un plezīram dārznieks Romans Eiks kopjot 
skaistus parkus un zālājus. Tur redzamas rozes, neļķes, ķeizarkroņi un puķu dīķis." 

Parkā saskatāmas Itālijas, Francijas un Anglijas parku īpašības – simetriskā daļa, kas asēta uz pili, paplašinājums 
un skaistas ainavas. Parku veidojuši un kopuši dārznieki R.Eiks, R.Zilfs (18.gs.), Kēlers, J.Verts (19.gs.).  
Parka Z daļa veidota kā regulāru cirptu liepu aleju sistēma, bet D daļa ir brīva plānojuma, ar skatu perspektīvām 
uz plašām laucēm, lieliem ozoliem un koku grupām. Muižas laikā parks tika saukts par "briežu dārzu", jo tur 
audzējuši un medījuši staltbriežus. Aka, kas ir parka regulārās daļas centrā, agrāk bijusi strūklaka. To saukuši arī 
par briežu aku.  
Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Dundagas parks bija Dundagas pagasta lepnums un tika rūpīgi kopts. Parkā notika 
visi nacionālie svētki: aizsargu organizācijas parādes, mazpulku saieti, izstādes, sacensības, izklaides pasākumi. 
Parkā bija lielas šūpoles, kur iešūpoja pavasari, Lieldienas un Jāņus. 

Starp parku un pili atrodas uz Pāces upes uzpludināts Dzirnavezers (dīķis). Tā krasts pie pils terasēts; iepretim 
pilij atrodas estrāde. Uz ZA no pils dīķī atrodas saliņa, saukta par Kalnadārzu, kas kādreiz bijusi sena apmetnes 
vieta. Izrakumi liecina, ka tur jau tālā senatnē bijusi ierīkota nocietinājumu sistēma, kas pēc izmēriem un rakstura 
atgādina dzelzs laikmeta pilskalnos sastopamos. Visapkārt salai - stādītu liepu aleja. 

Valsts aizsardzībā Dundagas parks atrodas kopš 1957.gada. 

Parkā arī tagad notiek teātra izrādes, koncerti, dziesmas, saieti. Lielāka brīvdabas izrāde bijusi "Taizeļa 
piedzīvojumi" 80-to gadu beigās. „Visapkārt parkam tad bija saceltas būdas kur tirgoja saldumus. Skatuve atradās 
pie dīķa. Zaļā jumprava, šajā izrādē, no pils loga laidās pāri uz skatuvi.” 

Tautas nama ēka bijusi Dundagas barona pagaidu mītne, kad 1905. gada revolūcijas laikā pili nodedzināja. Zāli 
1926. g. uzbūvēja Dundagas sadraudzīgā biedrība „Vārpa”. 

SITUĀCIJAS UN VIETAS RAKSTUROJUMS 
Dundagas pils parks, kaut ne priekšzīmīgi uzturēts, ir viens no nedaudzajiem Latvijas vēsturiskajiem parkiem ar 
regulārā plānojuma iezīmēm. Regulāro daļu veido četri ar alejām nodalīti boskēti ar briežu aku centrā. Starp parka 
regulāro daļu un dīķi plešas plaša lauce. Dīķa pretējā krastā, terasēta krasta pacēlumā ainavā dominē pils fasāde, 
ko papildina skati uz baznīcas torni, Kalnadārzu un Tautas nama apjomu.  

Centrālā lauce un dīķis šajā kultūrvēsturiskajā ainavā ir kompozicionāls „tukšuma centrs”. Lai arī bez kādas vienas 
izteiktas dominantes, tas „iecentrē” un sabalansē ap to izvietoto elementu un apjomu kompozīciju. Šī īpatnība 
sarežģī jauna estrādes apjoma ievietošanu ainavā, prasot ļoti delikātu un smalki līdzsvarotu kompozīcijas izjūtu. 

Parku arhitekte Ilze Janele, runājot par bijušo muižu centru kultūrainavas problēmām, izteikusies:  
„Ar muižu centru un zemes sadalīšanu 20.gs. sākumā tika izjaukts funkcionāli viendabīgais komplekss. Šodien 
daudzu muižu centru teritorijas vairs nevar uztvert kā vienotu veselumu. Kādreiz muižas dārzs bija kā paradīzes 
simbols. Mūsdienās, atgūstot īpašumā šo centru daļas, nepietiek ne spēku, ne zināšanu atjaunot veselumu. Tā 
jauniešiem un vidējai paaudzei veidojam greizu uzskatu par vēsturisko kultūrainavu.” 
(http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=905&Itemid=243) 

Šādā kontekstā estrādes atrašanās ainavas centrā var būt principiāli diskutējama no parka kompozīcijas tīrības 
viedokļa, tomēr par labu tai jāmin daži aspekti, kā: 

 Sabiedriskai ārtelpai, atšķirībā no privāta (muižas) parka, nepieciešams citāds funkcionālais un 
sabiedriskais piepildījums, pretējā gadījumā tā uzturēšanā ieguldāmie līdzekļi tiek apšaubīti un parks 
cieš no nepietiekamas uzturēšanas; 



 Kultūrvēsturiskās ainavas centrs ir ideāla vieta kopīgas sabiedriskās identitātes veidošanai un 
uzturēšanai; 

 Ainavas elementi (pils, baznīca, Tautas nams, parks) kalpo par dabīgu, bagātu un izteiksmīgu fonu 
sabiedriskajiem pasākumiem parkā; 

 Vairākās paaudzēs iedibināta tradīcija- priekšstats par parku kā estrādes un saieta vietu Dundagas 
telpā; 

Esošā estrāde būvēta krietni sen, laiku pa laikam pielabota, līdz beidzot savu mūžu nokalpojusi. Lai nodrošinātu 
pareizu orientāciju pret vakara sauli, skatītāju vietas veidotas mākslīgā uzbērumā pretēji dabīgajam reljefa 
kritumam, kas ierobežo izmantošanas iespējas (ārpus uzbēruma robežām redzamība pasliktinās) un neļauj lielāku 
pasākumu gadījumā paplašināt apmeklētāju skaitu.  

UZDEVUMS METU IZSTRĀDEI  
Dundagai ir vajadzīga jauna un, iespēju robežās, mūsdienīgai izpratnei par sabiedrisku kultūras pasākumu 
organizēšanu atbilstoša estrāde.  

Orientējošā estrādes būvei paredzamā un pieejamā summa patlaban tiek lēsta ap 60 000 Ls (+/- 15%).  

No konkursa dalībniekiem tiek gaidīti priekšlikumi, kas respektē šo izmaksu orientieri un piedāvā racionālus 
risinājumus tā robežās vai pamatoti skaidro nepieciešamību vai iespēju izmaksas un darbu apjomus sadalīt. 

Pašvaldības līdzekļi, protams, ir ierobežoti, bet tas nenozīmē, ka domas lidojumam formu, konstrukciju un 
materiālu izvēlē būtu jāaprobežojas ar tradicionāli pieticīgiem stereotipiem par „lauku” arhitektūru. Mēs būtu 
priecīgi redzēt asprātīgus risinājumus, kas pieļauj iespējami dažādus izmantošanas veidus iespējami 
daudzveidīgiem pasākumiem: 

 Sabiedriskiem pasākumiem (kā Jāņu, Lieldienu vai dažādām citām kopāsvinēšanām parkā)- 
lielākais uzsvars brīvu kustību zālienā, piknika veida pudurošanos, pasākumam centrālu 
objektu- Jāņuguni, Lieldienu šūpolēm un tml., bet arī priekšnesumiem uz skatuves; 

 Zaļumballēm- 
kas var būt gan kā iepriekšminēto pasākumu turpinājums, gan atsevišķs pasākums-  
dejošana notiek uz estrādes grīdas, bet nepieciešama mazāka (iespējams- montējama) 
skatuve muzikantiem vai dīdžejiem;  
šādiem pasākumiem mūsu klimatā noderīga, bet ne obligāta iespēja būtu nojume (iespējams- 
montējama); 

 Brīvdabas uzvedumiem un vieskoncertiem- 
pieļaujot visdažādākās režijas iespējas un iesaistot sižeta darbībā arī apkārtni, ainavu, 
zīmīgas būves; ūdeni;  
atkarībā no uzveduma tipa un līmeņa, iespējamas gan ceļojošas, montējams skatuves, kam 
vajadzīgs tikai pamats, gan pieticīgas dekorācijas, kam var būt noderīgs nomināls skatuves 
norobežojums, sānu kulises, aizmugures ekrāns  
akustiku parasti nodrošina elektroniski; jumts- vairotu drošību pret klimata kaprīzēm; 

 Kordziedāšanas un tautas deju tradīcijām-  
no pašu kopādziedāšanas un dejošanas prieka līdz Dziesmusvētkiem un profesionālu kolektīvu 
viesizrādēm- 

koriem vissvarīgākais nosacījums ir pietiekami laba dabiskā akustika! 
Uz skatuves tiem nepieciešami podesti, (lielākais koristu skaits Dziesmusvētkos var sasniegt 
līdz pat 10 koriem - ap 300-400 cilvēku vienlaikus uz skatuves), ērta uznākšanas un noiešanas 
iespēja uz skatuves (sānu noejas, kulises) 
(tikai kā vienu no ērti organizētas skatuves piemēriem kultūras darbinieki min Ikšķiles estrādi- 
sk.foto);  

 
 



Novietnes izvēle 
Metu konkursa galvenais uzdevums ir – atrast piemērotāko novietni estrādes būvniecībai. 
Būtiskākie aspekti, kas ņemami vērā, meklējot vietu jaunas estrādes būvei: 

 Reljefs - dabīgais kritums visā apskatāmajā teritorijā ar nelielām virzienu variācijām vērts pret ūdeni ar 
skatu uz Pili vai Kalnadārzu;  
reljefa izmantošana par dabīgu amfiteātri pieļauj plašas variācijas pasākumu organizācijā, piemēram- 
iespēju mazāku skaitu pastāvīgo sēdvietu viegli paplašināt ar papildus soliem vai stāvvietām, vai 
piedāvājot sēdēt zālē liela piknika veidā un tml. 

Diemžēl krituma virziens rada arī virkni savstarpēju grūti atrisināmu pretrunu- 
 Orientācija pret sauli- vasarā vakara stundās zemie saules stari var apgrūtināt redzamību; 
 Akustika- skatuve ūdens malā bez aizmugures vairoga un/ vai jumta ekrāniem nenodrošina dabīgo 

akustiku, kas nepieciešama vismaz koru priekšnesumiem; 
 Ainavas kompozīcija- pilna skatuve ar piltuvi, kulisēm un vēl palīgtelpām nepieciešamajiem apjomiem 

veido būvmasu, ko var būt problemātiski ievietot laucē ainaviski un kompozicionāli pieņemamā veidā; 
 Dendroloģija- laucē aug vairāki ievērojama vecuma, izmēra un citādi vērtīgi koki. Daži no tiem 

uzskatāmi par lauces kompozīcijas daļu, citi ieauguši nejauši. Izvēloties vietu estrādes būvei, rūpīgi 
jāpārdomā būves iespējamā ietekme uz kokiem. 

Šo aspektu dēļ izvērtēšanai tiek piedāvāta visa pieejamā teritorija, ko veido lauces abās ceļa pusēs, gan starp pili 
un parku, gan Tautas namu un Kalnadārzu. Šajā teritorijā iespējamas vairākas alternatīvas estrādes novietnei, 
katra ar savām pozitīvajām un negatīvajām iezīmēm. (Skat shēmu) 

No konkursa dalībniekiem tiek prasīta vietas un ainavas analīze plašākā kontekstā un tajā balstīta estrādes 
novietnes izvēle. Secinājumi un ieteikumi plašākas apkārtnes uzlabojumiem ir laipni gaidīti. 

Arhitektoniski konstruktīvais risinājums 
 
Estrādes konstrukcija un apjoma kompozīcija-  
ir otra būtiskākā problēma, kuras risinājumi tiek sagaidīti no konkursa dalībniekiem. 

Funkcionālā nepieciešamība-  
-nodrošināt koru dziedāšanai pietiekamu dabisko akustiku; 
-fiziski norobežot skatuves telpu- aizmugures ekrāns, sānu kulises; ideālā gadījumā – arī jumts, kas 
vienlaikus kalpo arī kā akustisks ekrāns; apskatāmi dažāda veida- gan tradicionāli (parasti- vizuāli 
smagnējas skatuves piltuves), gan jauni un asprātīgi, tiklab pastāvīgi, kā (ja pietiekami pamatoti un 
efektīvi) mobili/ sezonas risinājumi.  

Pamatuzdevums ir atrast racionālu līdzsvaru starp akustiku un ērtības nodrošinošo konstrukciju fizisko 
apjomu, to arhitektonisko risinājumu un apkārtējo ainavas mērogu. 
Jebkurā gadījumā vērtējuma noteicošais faktors ir estrādes būves iederība komplicētajā ainavā un 
kultūrvēsturiskajā kontekstā. 

Skatuves grīda-  

Esošās skatuves izmēri (aptuveni 28 x 12-15m) ir pilnīgi pietiekami, pieļaujama pat šaurāka skatuve, ja 
tā spēj nodrošināt plānoto ietilpību. 

Izvēloties grīdas konstrukciju un materiālu, jāņem vērā nokrišņu ietekme. Asfalta vai betona segums ir 
salīdzinoši noturīgs, bet nepatīkams dejotājiem. Koka segums dejotājiem piemērotāks, taču lietus laikā 
kļūst slidens un salīdzinoši ātri bojājas. Kā alternatīva varētu būt cieta seguma pamatne uz kuras 
piedāvāts salīdzinoši viegli uzklājams pasākumam atbilstošs segums no viegli montējamiem vairogiem. 
Tiek sagaidīti arī alternatīvi piedāvājumi. 

Palīgtelpas- 
 Vienkāršas ģērbtuves un tualetes uzvedumu dalībniekiem (20-40 cilv.; atsevišķas telpas sievietēm un 

vīriešiem); 
ūdens un kanalizācijas pieslēgumi parkā nav pieejami, nepieciešami lokāli risinājumi.   

 Elektrosadale; 
 Inventāra noliktava; 
 Ja to pieļauj apjomu kompozīcija, vēlama noliktava pagaidu soliem, skatuves grīdas vairogiem un tml. 

Minētās ērtības ir nepieciešamas, taču to apjomu izmērs un izvietojums attiecībā pret skatuvi vislielākā 
mērā atkarīgs no izvēlētās novietnes un estrādes konstruktīvajām un kompozicionālajām īpatnībām.  



Teritorijas iekārtojums 
Skatītāju vietas- 

Patreizējā ietilpība ~800 pastāvīgās sēdvietas ir pietiekama vietēja mēroga pasākumiem, bet, lai varētu 
organizēt lielāka mēroga pasākumus vai uzaicināt augstāka līmeņa viesmāksliniekus, nepieciešama 
iespēja viegli papildināt skatītāju vietas līdz 3000-4000 sēdvietām. Papildu sēdvietas var plānot kā viegli 
uzstādāmus pagaidu solus, bet tiem nepieciešama piemērota pamatne un reljefa organizācija, kas 
nodrošina pietiekamu redzamību. Atkarībā no pasākuma veida un rakstura, iespējama arī skatītāju brīva 
sēdēšana zālienā, uz segām un tml. 

Kā norādīts iepriekš, estrādes tuvumā nepieciešams paredzēt vietu īpašiem svētku objektiem, kā 
Jāņuguns vai Lieldienu šūpoles un tml. ar iespēju pulcēties ap tiem. 

Teritorijas iekārtojums- 
Ņemot vērā ievērojamo atšķirību starp ikdienas lietojumu un maksimālo skatītāju pieplūdumu, celiņi 
jāplāno tā, lai nodrošinātu gan skaidri saprotamas un ērtas skatītāju plūsmas lielu pasākumu reizēs, gan 
ar parka mērogu un vidi samērīgu kompozīciju ikdienā.  

Apmeklētāju autostāvvietas parka zonā nav jāparedz. 

Nepieciešams paredzēt pietiekamu piebraukšanas un apkalpes ceļu tīklu skatuves iekārtojuma piegādei 
un uzstādīšanai, kā arī teritorijas apkopei. 

Uzmanība pievēršama dīķa ūdensmalas izveidei. 

Lielu pasākumu gadījumā skatītāju vajadzībām uzstādāms atbilstošs skaits pārvietojamo tualešu, kam 
jāparedz pietiekams laukums, nodrošinot piekļuvi ar piegādes un apkalpes transportu. 
Ikdienas vajadzībām piemērotā vietā var paredzēt nelielu pastāvīgu sabiedrisko tualeti. 

 

 

 

Sagatavoja: 

          U.Kaugurs 
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