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KONSERVĀCIJAS DARBI RAUNAS VIDUSLAIKU PILSDRUPĀS

Sākums Jaunumi Novada Konservācijas darbi Raunas viduslaiku pilsdrupās  

 02/06/2020 Kategorijas Atzīmes 

Vērīgākie Raunas pilsdrupu apmeklētāji būs pamanījuši, ka jau no marta Raunas pilsdrupās notiek liela rosība.

Šeit notiek vieni no vērienīgākajiem konservācijas darbiem kopš 2005. – 2006. gada. Konservācijas darbus veic

uzņēmums “Aqua Latvia”, un darbi plānoti vairākās vietās pilsdrupu teritorijā: divas vietās Raunas pils galvenajā

korpusā, kā arī četrās vietās pilsdrupu teritorijā.

Konservācijas darbu laikā speciālisti nostiprina pils sienas esošā nobrukuma stāvoklī, atjauno sienu šuvojumu, kā

arī nostiprina lielākos izbrukumus. Izbrukušās logu ailas tiek restaurētas, sadarbojoties ar viduslaiku piļu pētnieku

Ilmāru Dirveiku un arhitektu Artūru Lapiņu, kuri specializējušies viduslaiku piļu izpētē un arhitektūrā.

Restaurācijas metode tiks izmantota tikai tajās vietās, kur, izmantojot konservācijas metodi, nav iespējams panākt

mūru saglabāšanu.

Konservācijas darbi tiek īstenoti Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam

projekta “Ainava kā resurss atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā un Ropšā” (projekta

Nr. LV-RU-052) ietvaros. @latruscbc @runraro

Sīkāka informācija par projektu: https://rauna.lv/projekti/ainava-ka-resurss-atbalsts-jauniem-pakalpojumiem-un-

turismam-rundale-rauna-ropsa/

Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. gadam: https://latruscbc.eu/

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam �nansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Raunas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Šobrīd nav gaidāmo notikumi.

TUVĀKIE PASĀKUMI

NODERĪGAS SAITES

Jaunumi Novads Pašvaldība Izglītība Uzņēmējdarbība Kultūra Tūrisms Sports

Noderīgi Galerijas

 

tel:+37164107343
mailto:novadadome@rauna.lv
javascript:void(0)
https://rauna.lv/
https://rauna.lv/
https://rauna.lv/jaunumi/
https://rauna.lv/kategorija/novada/
https://rauna.lv/projekti/ainava-ka-resurss-atbalsts-jauniem-pakalpojumiem-un-turismam-rundale-rauna-ropsa/
https://latruscbc.eu/
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/1-scaled.jpg
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/2-scaled.jpg
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/3-scaled.jpg
https://smiltene.lv/
http://www.apesnovads.lv/
https://rauna.lv/aktuala-informacija-par-covid-19/
https://rauna.lv/veja-parka-rauna-iecere/
https://nva.gov.lv/
https://www.latvija.lv/
https://www.knab.gov.lv/lv/
https://www.eveseliba.gov.lv/
https://rauna.lv/starptautiska-sadarbiba/no-imigracijas-uz-integraciju/
https://rauna.lv/kategorija/novada/
https://rauna.lv/novads/
https://rauna.lv/pasvaldiba/
https://rauna.lv/izglitiba/
https://rauna.lv/uznemejdarbiba/
https://visit.rauna.lv/
https://rauna.lv/sports/
https://rauna.lv/noderigi/
https://rauna.lv/kategorija/foto-video-galerijas/


04.01.22 16:50 Konservācijas darbi Raunas viduslaiku pilsdrupās – Raunas novads

https://rauna.lv/novada/konservacijas-darbi-raunas-viduslaiku-pilsdrupas/ 2/2

Dalīties    

FACEBOOK JAUNUMI

Raunas pagasRaunas pagas
2,3 tūkst. patīk2,3 tūkst. patīk

Patīk lapa

Kontakti:

Smiltenes novada pašvaldība

Raunas pagasta pārvalde

Vidzemes iela 2, Rauna, LV-4131

Tālr. +371 64107343

rauna@smiltenesnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdien 8:00 - 17:00

Otrdien 8:00 - 18:00

Trešdien 8:00 - 17:00

Ceturtdien 8:00 - 17:00

Piektdien 8:00 - 16:00

Sestdien - Slēgts

Svētdien - Slēgts

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 14:00

Noderīgas saites:

Lapas karte

old.rauna.lv

Jautājumi un ierosinājumi

Raunas vidusskola

Datu politika

Privātuma politika

Piekļūstamība

Seko mums:

 

Raunas novads © 2021

https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/4-scaled.jpg
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/5-scaled.jpg
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/6-scaled.jpg
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/7-scaled.jpg
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/8-scaled.jpg
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/06/9-scaled.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Frauna.lv%2Fnovada%2Fkonservacijas-darbi-raunas-viduslaiku-pilsdrupas%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Konserv%C4%81cijas+darbi+Raunas+viduslaiku+pilsdrup%C4%81s+%26%238211%3B+Raunas+novads.+https%3A%2F%2Frauna.lv%2Fnovada%2Fkonservacijas-darbi-raunas-viduslaiku-pilsdrupas%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Frauna.lv%2Fnovada%2Fkonservacijas-darbi-raunas-viduslaiku-pilsdrupas%2F
https://pinterest.com/pin/find/?url=https%3A%2F%2Frauna.lv%2Fnovada%2Fkonservacijas-darbi-raunas-viduslaiku-pilsdrupas%2F
https://www.facebook.com/raunasnovads/
https://www.facebook.com/raunasnovads/
https://www.facebook.com/raunasnovads/
https://rauna.lv/lapas-karte/
http://old.rauna.lv/
https://rauna.lv/jautajumi-un-ierosinajumi/
http://raunasvsk.lv/
https://rauna.lv/datu-politika/
https://smiltene.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/privatuma-politika/
https://rauna.lv/pieklustamibas-pazinojums/
https://www.facebook.com/raunastic/
https://www.youtube.com/channel/UCXGkYheVNjNi5nqQAENqVOQ

