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1. attēls. Piebūves D un A pusē 20. gs. sākumā.
A - Skats A fasādes vidusdaļā ar terases fragmentu. Domājams, ka terasei ir koka margas. L1-19
šī laika pārbūvēm raksturīgs spraišļojums. B – D gala fasādē mūra lievenis ar koka virsbūvi un
balkonu. Tālāk redzama A fasādes terase. Oriģināli Arendoles muižas arhīvā.

2. attēls. Vārkavas 6 klašu pamatskola 1930. gados.
Vienīgais zināmais attēls ar vecajiem iebraucamo vārtu stabiem. Tālāk – apļa veida ceļš.
Oriģināls Vārkavas Domes īpašumā

7. attēls. Kopskats uz galveno fasādi ap 1927. gadu (?).
Pilī atrodas pamatskola. Sānu gaismā labi redzams aizmugurējā zelmiņa savdabīgais dekors. Vēl
ir skaidu jumts. PVLMM PlgF616

8. attēls. Vārkavas muižas ziemas skats no tilta 1918. gadā (?)
Redzama D gala koka piebūve. Dubnas krasta nogāzē ir atsevišķi sadalīti ābeļdārzi.
PVLMM PlgF 1557

3. attēls. Skats uz A fasādi starp 1920. un 1924. gadu.
Ēka vairākus gadus pamesta pēc nacionalizācijas. Skaidu jumts. Uz kolonnām balstīts balkons,
ko nojauca 1925. gadā. Mezonīna logiem vairs nav vērtnes ar sīkrūšu spraišļojumu. Oriģināli
Arendoles muižas arhīvā.

4. attēls. Vārkavas muižas dārzs 1918. gadā. PVLMM PlgF 1558

9. attēls. Aizsargu grupa interjerā 1930. gadā.
20. gadsimta 20. gadiem raksturīgs dekoratīvs sienu krāsojums. Vienīgais zināmais attēls, kurā
redzama kāda, visticamāk, sākotnējā krāsns. PVLMM PF 7874

10. attēls. Bērnu grupa interjerā 1949. gadā.
Ar eļļu krāsoti polihromi sienas paneļi. 3 pildiņu divvērtņu durvju komplekti. Domājams, vērtnēm
bijis divu toņu āderējums. Iespējams T109 ar D109/110 kreisajā pusē (cita versija - T107).
PVLMM PlgF 9982

11. attēls. Skats uz galveno fasādi 1949. gadā.
Tiek veikti plaši pils remonta darbi. Caur logiem izmestas izlauztās starpsienu (?) u. c.
konstrukcijas. Jumtam ir 1930. gados uzliktais skārds. Z galā – 20. gs. sāk. uzceltā koka
piebūve. Podgurska foto. Reproducējis A. Biedriņš. VKPAI PDC arhīvs.

12. attēls. Skats uz Z gala fasādi 1949. gadā.
Tiek veikti plaši pils remonta darbi. 20. gs. sāk. uzceltā koka piebūve. Podgurska foto.
Reproducējis A. Biedriņš. VKPAI PDC arhīvs.

13. attēls. Skats uz A fasādes mezonīna zelmini 1949. gadā.
Fragments no Podgurska foto ar dekoratīvi logu spraišļojumu.
Reproducējis A. Biedriņš. VKPAI PDC arhīvs. PVLMM PlgF 163.

14. attēls.
Galvenās ieejas durvis
1949. gadā.
Redzamas pašreizējās stiklotās
iekšējās durvis.
Tumšs krāsojums. Dziļāk – kāpņu
margu koka balustrs.
Podgurska foto. Reproducējis
A. Biedriņš. PVLMM PlgF 168
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15. attēls

A – Gaiteņa pakāpiena fragments pārseguma zonā. B – 1. stāva pārseguma remonts 2002. gadā
(T201 un T203), C – 1. stāva gaiteņa D gala skats. D – Galveno ieejas durvju remonts
2002. gadā. Siena aiz sānu paneļiem bijusi nokalta. Elmāra Sparāna foto.

5. attēls. Sergejs Aļeiņikovs ar māsu Natāliju un meitu Irēnu Priekuļu mājās.
1930. gadi. Mēbeles no Vārkavas muižas pils.
PVLMM PlgF 1560/1

6. attēls. Sergejs Aļeiņikovs ar sievu Elzu (dzim. Ozoliņu) Priekuļu mājās.
1933. g. Mēbeles no Vārkavas muižas pils. PVLMM PlgF 1560/2

Vārkavas muižas pils jumta konstrukcija. 19. gs. 60. gadi.
Latas pietapotas pie spārēm. Gropētās skaidas pienaglotas ar kaltām naglām.
Skaidas griezums un nagla attēloti mērogā. Konstrukcijas princips attēlots kā brīva skice.
I. Dirveika zīmējums. 2012. g.

