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I E V A D S

Saskaņā ar paredzēto fasāžu atjaunošanu, pēc

SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES

BIROJS" pasūtījuma 2020.gada martā veikta ēkas Liepājā, Uliha ielā 5 (kadastra Nr.
17000310092001) fasāžu apdares arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija (turpmāk AMI).

Fasāžu apdares AMI uzdevums ir noskaidrot ēkas fasāžu, kā arī oriģinālo būvgaldniecības
izstrādājumu sākotnējo krāsojumu un tā saglabātības pakāpi. Fasādes apsekotas vizuāli, veiktas
kontrolzondāžas apdares slāņu noskaidrošanai. Apdares zondāžas veiktas 1.stāva līmenī un no
pieslienamām saimniecības kāpnēm pieejamās vietās. Darbam izmantoti Latvijas Valsts vēstures
arhīva materiāli, interneta vietnes un pieejamā literatūra. Krāsu toņi fiksēti pēc NCS sistēmas
krāsu kataloga. Nav ievērtētas iespējamās krāsu toņu izmaiņas mitruma, temperatūras vai arī
kādu citu faktoru iedarbībā. Atskaites materiālos krāsu toņi doti iespējami tuvu oriģinālam.
Krāsu paraugiem ir informatīvs raksturs. Krāsu ķīmiskās analīzes netika veiktas.
Darbu veica restauratore – vecmeistare arhitektoniski mākslinieciskās izpētes specialitātē
R.Taurena (apliecības Nr. 382). Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālus apkopoja arhitekte,
arhitektūras pētniece I.M.Janelis.
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Ē K A S

B Ū V V Ē S T U R Ē

Ēka Liepājā, Uliha ielā 5, sākotnēji celta kā Liepājas Komercskola 1910.gadā. Berči
būvprojektu arhīvā saglabājušās vairākas ēkas projekta zīmējumu lapas. Tās ir balti zilas
gaismaskopijas (1.att.). Komercskolas projekta zīmējumi nav ne datēti, ne parakstīti.
Arhitektūras pētnieks dr. hab. J.Krastiņš par ēkas projekta autoru hipotētiski pieņem arhitektu
L.Melvilu.1 Vēlāk 1930-tajos gados ēkā darbojās Latvijas Valsts komercskola, PSRS laikos no
1955.gada Liepājas Jūrniecības skola, no 1991.gada Liepājas Jūrniecības koledža.
Latvijas Valsts vēstures arhīvā atrasto dokumentu apskats.

Darba gaitā tika izskatīts lielāks apjoms Uzskaites sarakstu (fondu aprakstu) par Latvijas
Republikas Būvniecības departamenta, Izglītības ministrijas un Liepājas pilsētas dokumentiem.
Būvniecības departamenta dažādu Liepājas ēku pārbūvju skaitā (48 dažādi projekti)
materiālu par Komercskolu nebija, arī pilsētas dokumentu Uzskaites sarakstos, meklējot
saprātīgās robežās, cerētās informācijas nebija.
Vienīgais, apjomā visai mazais dokumentu krājums par konkrēto ēku atrodams Izglītības
ministrijas Būvniecības sadaļā – 6637.fonda 3.uzskaites saraksta (apraksta) 143.lietā. Tās ir 4
(četras) nelielas rasējumu lapas bez jebkāda teksta pielikuma.
Pirmā (1.) lapa (3.att.) ir parakstīta un datēta. Uz šīs lapas parādīts pagraba, 1.stāva un
2.stāva plāns ar dažām vēlākām piezīmēm, piemēram, garderobe, patvertne, dzīvoklis, malka
u.c.. Lapu parakstījis arhitekts V.Štāls, par kuru līdz šim neko nav izdevies uzzināt. Arī datējums
nav lasāms nepārprotami. Tas vienlīdz labi varētu būt 1910.gada 18.oktobris kā arī 10.oktobris
1918.gadā.

Datējums, lai kā to lasītu, un nedaudzie uz lapas esošie oriģinālpieraksti vācu

valodā skaidri rāda, ka šie rasējumi izgatavoti pirms Latvijas Republikas laika.
Nav iespējams droši apgalvot, ka šī lapa ir ēkas būvprojekta sastāvdaļa – pilsētu
vairākstāvu ēkām 20.gs.sākumā būvprojekti jau bija detalizētāki.
Otrajā (2.) lapā (4.att.) redzams 1936.gada 18.jūnijā veikts un uzmērītāja parakstīts
Komercskolas jumta uzmērījums ar platību un dažu mēru pierakstiem. Nekādu citu pierakstu,
kas liecinātu, kādēļ jumtu vajadzēja uzmērīt, uz šīs lapas nav. Arī paraksts nav nepārprotami
salasāms.
Trešajā (3.) lapā (3.att.), kas būtu jāskata kopā ar pirmo, parādīts 3.un 4.stāva plāns,
ēkas šķērsgriezums un situācijas plāns. Arī šeit pieraksti vācu valodā un lapas grafiskais

1 Krastņš. J./Liepāja. Jūgendstila arhitektūra/Liepājas pilsētas dome/2015.g./256. - 259.lpp.
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izpildījums tāds pat kā pirmajai lapai, kas norāda uz 1910.gadu vai 1918.gadu.
Ceturtā (4.) lapa (5.att.), visticamāk, izgatavota kā pamatmateriāls, lai vēlāk plānotu
kādus pārveidojumus vai telpu funkciju maiņas; tā aptver visus stāvus, parādīts arī ēkas
griezums un situācijas plāns. Atsevišķi dota mēroga skala gan ēkai, gan situācijas plānam. Visos
stāvos parādīts tā brīža telpu izmantojums. Pieraksti latviešu valodā šo rasējumu ļauj datēt ar
1920.-1930.gadiem, bet ne precīzāk; lapa nav parakstīta.
Dažos arhīva fondos, kur atrodama informācija par komercskolām, bija daudz dažādu
19.gadsimta un 20.gadsimta sākuma noteikumu un instrukciju par šo skolu mācību darbu,
specializāciju, finansējumu un admistratīvo pakļautību, bet nekā par Liepājas komercskolu un
tās ēku.
Mēģinājumus atrast vēl kādas informācijas druskas pēkšņi un negaidīti pārtrauca LVV
arhīva lasītavas slēgšana valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ (Covid 19 vīrusa pandēmija). Ar
18.maiju daļēji atjaunotā lasītavas darbība ir pārāk fragmentēta, lai atsāktu pārdomātus
informācijas meklējumus.
2020.gada jūnijā
Ilze Māra Janelis,
arhitekte, arhitektūras pētniece.

4

1.attēls.
Ēkas projekts. Fasāde.1.stāva plāns. Berči būvprojektu arhīvs.
Krastņš J./Liepāja. Jūgendstila arhitektūra/Liepājas pilsētas dome/2015.g./259.lpp.

2.attēls.
Kommerzschule, Libau. Komercskola Liepājā apmēram ap 1912-1917. gadiem.
https://zudusilatvija.lv/objects/object/37717/

3.attēls.
Plāni, griezums. Arhitekts V.Štāls. 1918 (?)g.
6637.fonds, 3.apraksts, 143.lieta. 1., 3.lpp.

4.attēls.
Komercskolas jumta uzmērījums. 1936.g.18.jūnijs.
6637.fonds, 3.apraksts,143.lieta, 2.lpp.

5.attēls.
Plāni, griezums, situācijas shēma. 1920. - 30.gadi.
6637.fonds 3,.apraksts, 143.lieta, 4.lpp.

6.attēls.
Valsts komercskola Liepājā 1930. gados.
https://spoki.lv/vesture/Liepajas-nami-ar-pagatnes-smarzu/753757

7.attēls.
Valsts komercskola Liepājā 1930. gados.
https://zudusilatvija.lv/objects/object/14798/

1.fotoattēls.
Galvenā fasāde pret Uliha ielu.

2.fotoattēls.
Uliha ielas fasādes centrālā rizalīta fragments.

3.fotoattēls.
Kartuša ar ēkas celšanas gadaskaitli Uliha ielas fasādē.

4.fotoattēls.
Galveno ieejas durvju
portiks Uliha ielas
fasādē..

5.fotoattēls.
Sākotnēja metālkaluma
sētiņa Uliha ielas ieejas
portikā.

6.fotoattēls.
Sākotnējs mūra žogs ar metālkaluma restēm pretr Uliha ielu.
Zudusi sākotnēja vārtu arka.

7.fotoattēls.
Skats uz ēku no dienvidiem.

8.fotoattēls.
Dienvidu fasādes fragments.

9.fotoattēls.
Par logailu pārbūvēta pagraba ieeja dienvidu fasādē.

10.fotoattēls.
Par logailu pārbūvēta pagraba ieeja dienvidu fasādē.

11.fotoattēls.
Austrumu fasāde.

12.fotoattēls.
Ziemeļu fasādes fragments.

13.fotoattēls.
Ziemeļu fasādes kopskats.

A

14.fotoattēls.
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. A – sekundāra 20.gs 2.puses piebūve.

A

15.fotoattēls.
Pagalma austrumu fasāde. Logi un durvis sekundāras. A –
sekundāra 20.gs. 2.puses piebūve.

16.fotoattēls.
Ārdurvis ziemeļu fasādē. Saglabājies sākotnējais virslogs un
šķērsis. Vērtnes sekundāras.

3 .

F A S Ā Ž U

F A S Ā Ž U

A P S E K O Š A N A S

R E Z U L T Ā T I

A R H I T E K T Ū R A

Ēka Liepājā, Uliha ielā 5, faktiski ir divas savstarpēji bloķētas atsevišķas stilistiski
atšķirīgas ēkas. Ielas krpuss ir monumentāla trīsstāvu ēka uz augsta cokolstāva. Tās arhitektūrā
apvienoti barokāli izteiksmes paņēmieni un jūgendstila detaļu traktējums. Galvenās fasādes
kompozīcija simetriska. Vidusdaļu uzsver rizalīts, ko vainago izteiksmīgs plūstoši izliekts
zelminis. Rizalīta centrā atrodas galvenās ieejas durvis, uz kurām ved kāpnes ar betona lējuma
pakāpieniem. Ieeju sedz vaļējs lievenis, ko balsta apaļas doriskas kolonnas. No sāniem lieveni
norobežo metālkaluma sētiņas. Lieveņa frontons līdzinās rizalīta zelminim. Virs ieejas starp 2.
un 3.stāvu novietota kartuša ar ēkas celšanas gadaskaitli – 1910. 1.stāva apmetumā ievilkti
lentveida rusti. 1.stāvu atdala masīva starpdzega. Augšējie stāvi gludi apmesti.
Sākotnējie logi nomainīti pret līdzīga dalījuma pakešu logiem. Saglabājušās sākotnējās
galvenās ārdurvis. Durvis izgatavotas no ozolkoka, sākotnēji bijušas nekrāsotas, lakotas.
Pagalma pusē ziemeļu fasādē saglabājies sākotnējo ārdurvju virslogs un to atdalošais šķērsis.
Uz tā konstatēti 8 krāsojuma slāņi. Hronoloģiski 1. dzeltenbrūns
S 3050 – Y20R

Hronoloģiski 2. slānis pelēks
S 3502 – G

Sekojošie slāņi – sarkans, zaļš, brūns, sarkans, pašreizējais pelēks.
No Uliha ielas puses pagalmu norobežo apmests mūra žogs. Augšdaļā masīvos stabus
savieno metālkaluma restes ar jūgendstilam raksturīgiem ornamentāliem motīvīem. Vārtu arka,
kas redzama vēsturiskajos attēlos, nav saglabājusies.
Pagalma korpusa arhitektūra risināta atturīgās taisnstūra formās. Fasāžu apdarē
izmantota t.s. “ķieģeļu arhitektūras” estētika, kas raksturīga 19.gs. beigu - 20.gs. sākuma valsts
(''kroņa”) iestādēm. Eksponēts ķieģeļu mūrējums, uz kura fona izceļas nelieli apmesti laukumi.
Ēkas jumts ieklāts ar skārdu. 20.gs. 2.pusē gar Uliha ielu ziemeļu pusē piebūvēta silikāta
ķieģeļu piebūve.

F A S Ā Ž U

A P D A R E

Sākotnējā skrāsojuma noskaidrošanai veiktas lokālas apdares slāņu kontrolzondāžas
atsevišķās apsekošanai pieejamās vietās.
Ielas korpuss.
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Remontu laikā fasādes tīrītas. Atsevišķās vietās kā hronoloģiski 1.apdare uz balsinājuma
kārtas konstatēts monohroms krāsojums rozā tonī.
S 1515 – Y40R

Šis tonis atbilst 20.gs. sākuma kolorētajā fotoattēlā (2.att.) redzamajam monohromajam
krāsojumam. Uz cokola konstatēts melns krāsojums, kas, visticamāk, nav sākotnējais. Virsējie
fasāžu apdares slāņi samazgāti, nav nosakāmi. Vietām, galvenokārt cokoldaļā, saglabājies
krāsojums spilgti sarkanā tonī ar sintētisku krāsu. Seko bieza špakteles kārta un pašreizējais
krāsojums. Mūra žogs krāsots analoģiski ēkai. Metālkaluma detaļas krāsotas uz dzelzs mīnija
pretkorozijas aizsargslāņa dzeltenīgā tonī, kas līdzīgs fasādes tonim. Seko 2 melna krāsojuma
slāņi. Uz portika kolonnām sākotnējais krāsojums nav konstatēts. Kā hronoloģiski senākais
saglabājies krāsojums ar sintētiskām krāsām – stāvs krāsots okera, bet bāze zilpelēkā tonī.
Seko ciets pelēks pārziedums, bieza balta špaktele un pašreizējais krāsojums.

Pagalma korpuss.
Fasādes apdarē izmantoti sarkani apdezināti māla ķieģeļi ar reljefām dekoratīvi izvilktām
šuvēm. Ķieģeļi plānā slānī krāsoti sarkanā tonī. Šuves masā tonētas zilpelēkas.

ķieģeļi

S 3560 – Y80R

šuves

S 5502 – B

Dekoratīvajām ķieģeļu rindām 1.stāva līmenī, coklu noslēdzošajam profilam, starpdzegām,
palodzēm izmantota lustra glazūra, pašlaik daudzviet nodilusi.
Iespējams, apmestās daļas sākotnēji nav bijušas krāsotas. Uz tām konstatēti 2
krāsojuma slāņi. Hronoloģiski 1. slānis zaļpelēks

S 1010 – G50Y

2.slānis brūngans
S 3030 – Y40R
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• Ēka Liepājā, Uliha ielā 5, faktiski ir divas savstarpēji bloķētas atsevišķas stilistiski atšķirīgas
ēkas. Ēka celta 1910.gadā. Projekta autors nav zināms. Arhitektūras pētnieks dr. hab. J.Krastiņš
par ēkas projekta autoru hipotētiski pieņem arhitektu L.Melvilu.
• Ēkai saglabājies sākotnējais apjoms un fasāžu arhitektūra. 20.gs. 2.pusē ziemeļu pusē
piebūvēta sekundāra piebūve.
• Uliha ielas korpuss risināts barokālās formās. Virs ieejas portika novietota kartuša ar ēkas
celšanas gadaskaitli – 1910. Pagalma korpusa fasādēs eksponēts ķieģeļu mūrējums, uz kura
fona izceļas nelieli apmesti laukumi. Ēkas jumts iesegts ar skārdu.
• Sākotnējie logi nomainīti pret līdzīga dalījuma pakešu logiem. Saglabājušās sākotnējās
galvenās ārdurvis, kas izgatavotas no ozolkoka, sākotnēji bijušas nekrāsotas, lakotas. Pagalma
pusē ziemeļu fasādē saglabājies sākotnējo ārdurvju virslogs un to atdalošais šķērsis.
Hronoloģiski 1. krāsojums dzeltenbrūns.
• No Uliha ielas puses pagalmu norobežo apmests mūra žogs. Vārtu arka, kas redzama
vēsturiskajos attēlos, nav saglabājusies. Saglabājušās sākotnējās metālkaluma restes un sētiņa
ieejas portikā.
• Sākotnējā krāsojuma noskaidrošanai veiktas apdares slāņu kontrolzondāžas atsevišķās
apsekošanai pieejamās vietās. Kā hronoloģiski 1.apdare Uliha ielas korpusam konstatēts rozā
krāsojums. Pagalma korpusa fasāžu apdarē izmantoti sarkani apdezināti māla ķieģeļi ar reljefām
dekoratīvi izvilktām šuvēm. Ķieģeļi plānā slānī krāsoti sarkanā tonī. Šuves masā tonētas
zilpelēkas. Iespējams, apmestās daļas sākotnēji nav bijušas krāsotas. Uz tām konstatēti 2
krāsojuma slāņi. Hronoloģiski 1. slānis zaļpelēks.

R.Taurena
09.06.2020
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