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RAUNAS PILSDRUPU 2020. GADA KONSERVĀCIJAS DARBU PIEŅEMŠANA

Sākums Jaunumi Novada Raunas pilsdrupu 2020. gada konservācijas darbu pieņemšana  

 23/10/2020 Kategorijas Atzīmes 

22. oktobrī Raunas pilsdrupas apmeklēja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji, lai iepazītos ar 2020.

gadā paveiktajiem konservācijas darbiem Raunas pilsdrupās, kā arī uzzinātu par jaunatklājumiem un nākamajā

konservācijas sezonā plānoto.

Šā gada martā Raunas pilsdrupās iesākās vērienīgi konservācijas darbi, kas tika realizēti Latvijas – Krievijas

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

pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā un Ropšā” ietvaros. Šie bija apjomīgākie konservācijas darbi Raunas

pilsdrupās kopš 2006. gada, kad tika atjaunots Raunas pilsdrupu tornis. Darbus veica uzņēmums “Aqua Latvia”

pēc arhitekta Artūra Lapiņa izstrādātā Raunas pilsdrupu konservācijas projekta. Konservācijas darbi tika veikti

vairākās vietās Raunas pilsdrupu teritorijā – ZR korpusa pagalma iekšsienai, DA korpusa pagalma fasādei, Z

priekšpils DA sienai un priekšpils D ēkas sienai.

Uzņēmuma “Aqua Latvia” restaurators Rihards Platais klātesošos iepazīstināja gan ar konservācijas procesa norisi

Raunas pilsdrupās, gan izmantotajām metodēm un materiāliem. Konservācijas laikā tika atklātas jaunas

būvdetaļas, kas iepriekš nebija zināmas un kas joprojām atrodas to sākotnējās vietās, piemēram, kamīna šībera

paliekas, pro�lēti ķieģeļi, koka fragmenti u.c. Tāpat konservācijas gaitā saglabāti oriģinālā apmetuma fragmenti

un atklāti jauni arhitektoniski elementi, kas liecina par pils celtniecības periodiem.

Šobrīd nav gaidāmo notikumi.
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Pēc pilsdrupu apskates Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji devās uz Rīgas ielas 2 ēku Raunā un

apskatīja trepju telpas gleznojumu restaurācijas procesu.

Kopumā Raunas pilsdrupu konservācijas izmaksas šajā sezonā bija EUR 178  663,74. Līdz�nansējums Raunas

pilsdrupu konservācijai no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam sastādīja

EUR 130 590,00.

Kopējais projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rudnālē, Raunā un Ropšā”

budžets ir EUR 649  814,00. Projekta līdz�nansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas

2014.-2020.gadam ir EUR 584 832,60. Raunas novada domes kopējais projekta budžets EUR 197 762,00. Projekta

līdz�nansējums Raunas novada domes aktivitātēm no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas

2014.-2020.gadam ir EUR 177 985,80. Projekta partneri:  Rundāles novada dome (Latvija), Raunas novada dome

(Latvija), Ropšas   pašvaldība (Krievija). Projekta vadošais partneris: Rundāles novada dome, projekta vadītāja

Laura Ārente, (tālr. +371 25622180, e-pasts: laura.arente@rundale.lv). Projekta vadītāja Raunas novadā Ieva

Plētiena, (tālr. +371 28728377, e-pasts: ieva.pletiena@gmail.com)

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

rundale-rauna-ropsa/

Par programmu: https://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.

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.
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