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Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013.finansiālo atbalstu. Par šī 
dokumenta saturu pilnībā atbild tā autors un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli. 
 Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības 
pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu 
krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu. 



Izabella Konstance Elizabete Klemense fon Volfa, saukta Bella, prec. fon Cepelīna 

Johans Heinrihs Gotlībs fon Volfs, saukts par Heinrihu 

  



Vecgulbenes muižas zemju plāns. Fragments. 1908. – 1909. gads. LVVA 

 



Vecgulbenes muižas pils pirms pārbūves, 

foto 1860. gadi,  

pēc pārbūves, foto 1913. gads 

 un t. s. Sarkanā pils, 1890. gadu foto 

  



Muižas stallis ar manēžu, foto 1930. gadi 

Lielā kūts un tās fasāžu ciļņi, foto 2009 

  



Aitu kūts un tās fasādes dekors, foto 2007 

Kalpu māja, foto 2003 

Siernīca, foto 2009 

  



Muižas oranžērija, foto 20. gs. sākums 

Vešūzis, foto 2007 

Dārznieka māja jeb teātra māja, 

foto 1920. gadi 

Krogs un viesu māja Pie gulbja 

  



Aptieka jeb daktera māja, foto 2008 

Klēts, foto 2009 

T. s. pasta un telegrāfa māja, foto 20. gs. sākums 

Kalpotāju māja, vēlāk zobārsta māja, foto 2009 

 

  



Vecās ķieģeļu rūpnīcas apbūve – ķieģeļu dedzinātava, foto 2009 

Dzirnavas, spirta brūzis un alus  

darītava, foto 1920. gadi 

Mežsarga māja, foto 2008 

 

  



Muižu parku un dārzu pētniecībai tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība 

gan Eiropā, gan kaimiņzemēs – Igaunijā, Krievijā, Lietuvā un citur. 

Arī Latvijā nesen publicēts apjomīgs pētījums par šo tēmu un tā autore ir 

arhitekte I. M. Janelis 

  



Vecgulbenes muižas zemju plāns 1681. gads LVVA 

 



Vecgulbenes muižas zemju plāns. 1908. – 1909. gads. Vidzemes bruņniecības mērnieks G. Didrikīls 

 



Pils parks:  

skats uz Balto pili, foto 2007,  

skats uz parādes pagalmu no Baltās pils ieejas torņa, foto 1935 

  



Pils parks: lielie vārti, foto 19. gs. b., 

mazie vārti,  

skatu tornis un paviljons,  

foto 20. gs. s. 

  



Pils parks: skats no Baltās 

pils terases uz Saules altāri, 

foto 19.gs.otrā puse, 

rožu dārzs, foto 20.gs.s. 

  



Pils parks: skats no Baltās pils torņa un  

dīķi un Mīlas kalnu, foto 20.gs.s., 

skulpturāla grupa Mīlas kalnā, foto 

1920.gadi(?) 

  



Pils parks: skulptūru grupa, foto 

20.gs.s., 

parka skulptūru postamenti, 

Kas saglabājušies līdz mūsu dienām, 

Foto 2007 

 

 



Pils parks: dārza lukturis, foto 20.gs.s., 

līdzīgs veidojums vienā no Eiropas parkiem 

  



Koka tilts, kas savienoja Pils parku ar Rūdolfa parku, 19. gs. otrā puse – 20. gs. sākums 

 



Rūdolfa parks, foto 2007, 2009 

  



Rūdolfa parks: paviljons, foto 1920. gadi (?) 

Kungu kapi Marijas parkā, Marisas kaps, foto 20.gs.s. 

  



Marijas parks: fon Volfu dzimtas kapu vārti, foto 20.gs.s., 

parka fragments ar vienu no dīķiem, foto 2009 

  



Piemineklis Bismarkam Vecgulbenes muižā, foto 20.gs.s. 

Aldara alusdarītavas ēkā Rīgā novietotais alus darītāju aizbildņa Gambrīna tēls, tēlnieks A.Folcs 

  



Skulptūras parkā: Agricultura – veltījums muižas pārvaldniekam V.Gābem, foto 20.gs.s. 

skulptūru grupa Marijas parkā, foto 20.gs.s. 

 

  


