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“Esmu rīdzinieks, bet man ir kurzemnieka sirds”
G. Jansons

“[1941. gada jūlija sākumā] devāmies mājup – atkal garām Melngalvju nama un 
Rātsnama drupām un drausmīgajam tukšumam Pētertorņa vietā, un vienu varu 
apgalvot droši – tieši tajā dienā manā apziņā dzima tāda kā restaurēšanas dziņa un 
svēta pārliecība: postam un iznīcībai par spīti, viss jāatjauno ... “
               No Gunāra Jansona grāmatas “Savas dzīves piemiņai” (2017)

Profesijas izvēle

Vecāki

Tēvs Georgs Jansons (1886–1953) – 
dzimis Cīravā Kurzemē, Pirmajā 
pasaules karā krievu armijas 
kavalērijas jaunākais virsnieks, pēc 
kara Rīgā strādāja par kantoristu P. 
Bērziņa elektrotehniskajā 
uzņēmumā. 
Zīmējis Gunārs Jansons. 1951 

Māte Emīlija Jansone (1891–1971) – 
cēlusies no mazvāciešiem – Jelgavas 
amatniekiem, mājsaimniece. 
Gunāra Jansona akvarelis. 1953   

Skats uz Vecrīgu ar Melngalvju nama un Pēterbaznīcas 
drupām. Foto no Gunāra Jansona ģimenes albuma, 
1941. gada jūlijā vai vēlāk  



Studijas un galvenā darba vieta

1948 – 1954 – Latvijas PSR Valsts universitātes Arhitektūras fakultāte
1958 – 1993 – arhitekts – projektētājs restaurācijas jomā, strādāja ēkā “Trīs brāļi” Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 17/19. Iestādei vairākkārt mainīti nosaukumi:
 

Nozīmīgākie restaurētie arhitektūras pieminekļi

1958–1960 – vairākas dzīvojamās ēkas Vecrīgā
1960 – celtņu komplekss Rīgā, Laipu ielā 8 un Šķūņu ielā 9  (bijušā Franciskāņu klostera teritorija 
un Katrīnas baznīca) 
1961-1975 – Ikšķiles pils un baznīcas drupu arhitektoniskā izpēte un konservācija   
1963 – Bloka muižiņas ansamblis Rīgā
1965 – bijusī Lielās Ģildes Minsteres istaba Rīgā
1965 – Ainažu jūrskolas memoriālais muzejs
60. un 70. gados – vairākas koka ēkas Kuldīgā un Jelgavā
1973 – Jukuma Vācieša memoriālā māja Jaunlutriņos
1968–1969, 1992–1993 – Rīgas Melngalvju nama arhitektūrvēsturiska izpēte un kompleksā 
atjaunošanas projekta izstrāde (līdzautors arhitekts Gunārs Zirnis)
1970–1999 – Rīgas arheoloģiskajos izrakumos atsegto viduslaiku ēku būvizpēte un 
rekonstrukcijas zīmējumi
1968–1990 – Turaidas pils arhitektūrvēsturiska izpēte un rekonstruktīvās restaurācijas projekti

Publicētās grāmatas

Gunārs Jansons – senās arhitektūras pētnieks 
un restaurācijas projektētājs

1958 –1965 –  Latvijas PSR Ministru Padomes Arhitektūras pārvaldes 
Zinātniskās restaurēšanas darbnīca

no 1965 – Latvijas PSR Ministru Padomes Zinātniskās restaurēšanas 
projektēšanas konstruktoru birojs 

no 1976 – Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu 
restaurēšanas projektēšanas kantoris 

1988 –1993 – Kultūras ministrijas Restaurācijas institūts 



Turaidas pilsdrupu situācijas plāns. 
Uzmērojis Gunārs Jansons. 1959 

Pagalma rietumdaļas celtņu drupas restaurācijas laikā. Restaurācijas projekta autors 
arhitekts Gunārs Zirnis, uzmērošanā piedalījās Gunārs Jansons. Nezināma autora foto. 
20. gadsimta 50. gadi

Turaidas pilsdrupu uzmērošana 1959. gadā 



Gunārs Jansons – Turaidas pils atjaunošanas projekta autors 
no 1968. līdz 1990. gadam

• veicis esošo virszemes mūru uzmērojumus – zīmēti celtņu plāni, sienu notinumi, mūru 
virsskati, griezumi;
• kopš 1976. gada veicis arheoloģiskajos izrakumos atsegto mūru palieku 
uzmērošanu;
• izstrādājis detaļu zīmējumus (šaujamlūkas, durvju ailas, atrastos būvkalumus u.c.);
• izstrādājis restaurācijas un rekonstrukcijas projektus celtnēm un to daļām (lielais 
pusapaļais tornis; dienvidu korpuss, rietumu aizsargmūris, galvenā pagalma 
ziemeļaustrumu stūra ēkas apakšstāvi; pagalma austrumu malas ēku pamatu 
konservācija u.c.);  
• devis savu skatījumu uz Turaidas pils arhitektūras attīstību 13.–16. gs., izstrādājot 
grafiskas rekonstrukcijas un 2007. gadā publicējot grāmatu „Turaidas pils arhitektūra, 
13.–17. gadsimts” 

Restaurācija, rekonstrukcija, konservācija

Turaidas pils centrālās daļas un dienvidu priekšpils rekonstruktīvā restaurācija un konservācija. Zīmējis Gunārs 
Jansons. 20. gadsimta 80. gadu sākums



Turaidas pilī  restaurētie, rekonstruētie un 
konservētie objekti: 
• restaurēti – sākotnējā stāvoklī atjaunoti 
– lielā pusapaļā torņa un dienvidu 
korpusa apakšstāvi, no kuriem drupās bija 
saglabājušās gandrīz visas mūru daļas; 

• rekonstruēti –  uzbūvēti no jauna 
materiāla, iespējami tuvinot varbūtējam 
kādreizējam izskatam – Galvenā torņa, 
lielā pusapaļā torņa un dienvidu torņa 
augšstāvi, no kuriem nekas vairs nebija 
saglabājies; 

• konservēti – saglabāti, apmūrējot ar 
jauniem ķieģeļiem vai nosedzot ar 
betona lējumu u.c. veidos – 
arheoloģiskajos izrakumos atsegtie mūru 
pamati izrakumos atsegtie mūru pamati

Rekonstruktīvā restaurācija

Gunāra Jansona sarakstīti šķirkļi „Rekonstrukcija” un „Restaurācija” grāmatā 
„Latvijas PSR maza enciklopēdija” (1970)

Būdams Turaidas pils restaurācijas projekta autors, Gunārs 
Jansons ieviesa terminu „rekonstruktīvā restaurācija” 

Galvenais tornis – bergfrīds 13. gadsimtā – pretskats 
no dienvidiem un griezums. Gunāra Jansona 
rekonstrukcijas zīmējumi. 21. gadsimta sākums 



Turaidas pils izrakumu laikā pie rietumu nogāzes atsegti senāku mūru pamati. 
Uzmērojis Gunārs Jansons. 1986

Jānis Graudonis 1976. – 2000. gadā vadīja 
arheoloģiskos izrakumus, kuru laikā atsedza 
gandrīz visu Turaidas pils plānojumu 

Gunārs Jansons uzmēroja izrakumos atraktos 
mūru pamatus, kā arī visu pils plānu, pētīja 
senos būvmateriālus, celtniecības 
paņēmienus, mēģināja noteikt mūru 
datējumu un pārbūves

 

Arheoloģiski atsegto mūru uzmērošana

Arhitekts Gunārs Jansons un arheologs Jānis Graudonis 
Turaidas pils izrakumu laikā ap 1980. gadu



Priekšlikumi Turaidas pils lielā pusapaļā torņa austrumu fasādes restaurēšanai, starpstāvu pārsegumu 
izveidei un augšmalas nostiprināšanai. Nav realizēti. Zīmējis Gunārs Jansons. 1969

Turaidas pils lielā pusapaļā torņa restaurācijas un augšstāvu 
rekonstrukcijas projekti. Zīmējis Gunārs Jansons. 1969

Lielais pusapaļais tornis atjaunošanas 
laikā. Nezināma autors foto ap 
1975. gadu

Lielā pusapaļā torņa atjaunošana



Turaidas pilī  restaurētie, rekonstruētie un 
konservētie objekti: 
• restaurēti – sākotnējā stāvoklī atjaunoti 
– lielā pusapaļā torņa un dienvidu 
korpusa apakšstāvi, no kuriem drupās bija 
saglabājušās gandrīz visas mūru daļas; 

• rekonstruēti –  uzbūvēti no jauna 
materiāla, iespējami tuvinot varbūtējam 
kādreizējam izskatam – Galvenā torņa, 
lielā pusapaļā torņa un dienvidu torņa 
augšstāvi, no kuriem nekas vairs nebija 
saglabājies; 

• konservēti – saglabāti, apmūrējot ar 
jauniem ķieģeļiem vai nosedzot ar 
betona lējumu u.c. veidos – 
arheoloģiskajos izrakumos atsegtie mūru 
pamati izrakumos atsegtie mūru pamati

Vējrādītāja projekts. 
Zīmējis Gunārs Jansons. 1972

Lielā pusapaļā torņa vējrādītājs



Pils pagalma ziemeļaustrumu stūra ēkas siltgaisa krāsns darbības principa rekonstrukcija. 
Zīmējis Gunārs Jansons ap 1990.gadu 

Siltgaisa krāsnis

Dienvidu priekšpils izrakumos atsegtās siltgaisa krāsns paliekas.
Gunāra Jansona uzmērojums. 1983



Turaidas pilsdrupās atrastas dzelzs plākšņu viras. Uzmērojis Gunārs Jansons. 1980

Dzelzs būvdetaļas

Turaidas pils dienvidu korpusa galvenā portāla durvju viru kašu rekonstrukcijas projekts.   
Zīmējis Gunārs Jansons. 1986 



Dienvidu korpusa atjaunošana

Dienvidu korpuss restaurācijas laikā 
ap 1983.gadu

Turaidas pils dienvidu korpusa 
restaurācijas projekts. Griezumā 
saglabājušies mūri parādīti balti, 
rekonstruētā augšdaļa – iesvītrota. 
Zīmējis Gunārs Jansons. 1980 



1 – Galvenais tornis
2 – rietumu korpuss
3 – Lielais pusapaļais tornis
4 – rietumu aizsargmūris

5 – dienvidu korpuss
6 – ziemeļaustrumu stūra ēka
7 – iekšējie ziemeļu vārti
8 – senākas celtnes pamati pie rietumu nogāzes

Turaidas pils arhitektūra 16. gadsimtā
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Turaidas pils grafiska rekonstrukcija. Zīmējis Gunārs Jansons. 2004

Turaidas pils kopplāns. Uzmērojis Gunārs Jansons ap 1990. gadu



Turaidas pils iekšējo ziemeļu vārtu un paceļamā tilta 
rekonstrukcijas priekšlikumi. Zīmējis Gunārs Jansons ap 2004. gadu

Celtņu atjaunošanas priekšlikumi

Turaidas pils Galvenā torņa augšdaļas un pagalma ziemeļaustrumu stūra apbūves varbūtējā attīstība 14. un 
16. gadsimtā. Zīmējis Gunārs Jansons 20. gadsimta 80. gados



G. Jansons par darbu pie Turaidas pils restaurācijas: 

“Tas bija grūti, bet tomēr brīnišķīgi atrasties aci pret aci ar tev 
vienam atklāt uzticēto noslēpumu un būt reizē gan vēstures 
avotu apzinātājam, gan atsegumu veicējam un senajos mūros 
lasāmās celtniecības hronikas tulkotājam, uzmērotājam, 
rekonstrukcijas hipotēžu autoram un galu galā – projektētājam” 

Konference „Castella Maris Baltici 8” Turaidā. No kreisās – 
arhitekts Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāta direktore 
Anna Jurkāne un arheologs Ēvalds Mugurēvičs. 2005

Restaurācijas metodiskās padomes sēde. 
Pirmais no labās – Gunārs Jansons. 1979

Izstādē izmantoti materiāli no Turaidas muzejrezervāta krājuma, laikraksta “Turaidas Ziņas”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas (VKPAI) arhīva Rīgā un Gunāra Jansona grāmatām „Turaidas pils arhitektūra: 13.-17. gadsimts” (2007) un „Savas dzīves 
piemiņai”(2017)


