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SĀKUŠIES KONSERVĀCIJAS DARBI RAUNAS VIDUSLAIKU PILSDRUPĀS

Sākums Jaunumi Novada Sākušies konservācijas darbi Raunas viduslaiku pilsdrupās  

 24/03/2020 Kategorijas Atzīmes 

Līdz ar siltāka laika iestāšanos, Raunas pilsdrupu teritorijā sākusies rosība. Līdz pat 2020. gada novembrim

Raunas pilsdrupās tiks veikti konservācijas darbi, kas 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.

Konservācijas darbi plānoti vairākās vietās pilsdrupu teritorijā: divas vietās Raunas pils galvenajā korpusā (divas

sienas no vienas puses), kā arī četrās vietās pilsdrupu teritorijā (divas sienas no abām pusēm). Šis būs nozīmīgs

gads Raunas pilsdrupām, jo tik apjomīgi konservācijas darbi pilsdrupu teritorijā nav notikuši kopš 2005.-2006.

gada.

Konservācijas darbu laikā speciālisti nostiprinās pils sienas esošā nobrukuma stāvoklī, atjaunos sienu šuvojumu,

kā arī nostiprinās lielākos izbrukumus. Izbrukušās logu ailas tiks 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.

Raunas pilsdrupu sienu apjomi zūd katru gadu, tāpēc konservācija paredzēta vietās, kas ir ļoti kritiskā stāvoklī.

Viens no konservācijas mērķiem ir pabeigt pils pagalma sienu konservāciju, lai uzturēties tajā kļūst droši.

Konservācijas darbi pilsdrupas padarīs ne vien drošākas apmeklētājiem, bet arī dos nozīmīgu ieguldījumu

pieminekļa saglabāšanai nākamajām paaudzēm, kā arī  padarīs pilsdrupu teritoriju pievilcīgāku un pieejamāku

jaunu tūrisma piedāvājumu un pakalpojumu radīšanai.

Par konservācijas darbu veikšanu noslēgts līgums ar uzņēmumu “Aqua Latvia” par EUR 147  655,98 bez PVN.

Raunas novada domes kopējais projekta budžets ir EUR 197 762,00, no tā EUR 177 985,80 ir projekta

līdz�nansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam. Kopējais projekta

Šobrīd nav gaidāmo notikumi.
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budžets visiem trim projekta partneriem ir EUR 649  814, no tā EUR 584 832,60 ir projekta līdz�nansējums no

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam.

Raunas pilsdrupas skatā no augšas.

Ar sarkanu atzīmētas 2020. gadā konservējamo sienu daļas.

Sīkāka informācija par projekta aktivitātēm Raunas novada domes mājaslapā: https://rauna.lv/projekti/ainava-ka-

resurss-atbalsts-jauniem-pakalpojumiem-un-turismam-rundale-rauna-ropsa/

Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. gadam mājaslapa: 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.

Ieva Plētiena
Projekta vadītāja Raunas novadā

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