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PROJEKTA IETVAROS TAPUŠI RAUNAS PILS REKONSTRUKCIJAS ZĪMĒJUMI

Sākums Jaunumi Novada Projekta ietvaros tapuši Raunas pils rekonstrukcijas zīmējumi  

 09/03/2021 Kategorijas Atzīmes 

Latvijas – Krievijas pārrobežu programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem

pakalpojumiem un tūrismam”(projekta Nr. LV-RU-052) ietvaros tapuši pieci brīnišķīgi Raunas pils teorētiskās

rekonstrukcijas zīmējumi, kas attēlo Raunas pili laikā no 15.gs. beigām līdz 17. gs.   Rekonstrukciju autors ir

arhitekts un mākslas vēsturnieks Ilmārs Dirveiks, kurš 2017. gadā veicis arī Raunas pils arhitektonisko izpēti.

Zīmējumi ļauj ikvienam iztēloties, kā Raunas pils ir izskatījusies, kādas bijušas telpas pils tornī un kā izskatījies pils

pagalms ar iespaidīgajām galerijām. Rekonstrukcijas zīmējumi turpmāk tiks izmantoti gan izstādei pilsdrupu tornī,

gan reprezentācijas un tūrisma vajadzībām.

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

rundale-rauna-ropsa/

Vairāk par programmu: www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam �nansiāli atbalsta   vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šobrīd nav gaidāmo notikumi.
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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.

Ieva Plētiena

Projekta vadītāja Raunas novadā

Tel. 28728377, e-pasts: ieva.pletiena@gmail.com
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