Piedāvājums
atbalstīt
Rundāles pils muzeja Dārza svētkus
Pasākuma norises laiks: 2017. gada 1. jūlijs
Svētku tēma: MEDĪBAS
Organizētāji: Rundāles pils muzejs un nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds”

Rundāles pils ar vēsturisko dārzu ir viens no populārākajiem ārvalstu un vietējo tūristu ceļojumu
galamērķiem Latvijā, turklāt ekskluzīva vieta valsts līmeņa reprezentācijas pasākumiem, starptautiskiem
mākslas un mūzikas festivāliem, kā arī dažādiem biznesa vides reprezentācijas pasākumiem.
Rundāles pils ansambļa teritorija aizņem 72 ha. Tajā ietilpst arī 10 ha liels baroka stila franču
dārzs, kas pilnībā atbilst 1735./1736. gadā izstrādātajam arhitekta F. B. Rastrelli projektam. Tas ir
ievērojamākais vēsturiskais dārzs Baltijas valstīs, un muzeja darbinieki pamatoti lepojas ar lieliskām rožu,
tulpju un citu augu kolekcijām, ornamentālo parteru, “Zaļo teātri” un citiem dārza elementiem. Dārza
atjaunošana turpinās jau vairāk nekā 40 gadu.
Kopš 2007. gada Rundāles pils muzejā notiek Dārza svētki. Tā ir iespēja satikties dārzu kopšanas
profesionāļiem un dārzu mīļotājiem, ģimenēm ar bērniem, ārvalstu tūristiem, muzeja atbalstītājiem un
citiem interesentiem. Svētku koncepcija paredz apmeklētājus izglītot (semināri, lekcijas, izstādes, radošās
darbnīcas) un izklaidēt (muzikāli un teatrāli priekšnesumi dārzā).
2016. gadā atzīmējām Dārza svētku desmitgadi. Aizvadītajā laikā uzmanības centrā bijušas
dažādas tēmas. Pirmajos svētkos 2007. gadā godinājām talciniekus, kuri strādājuši dārza kopšanas darbos.
Turpmākajos gados svētki bija veltīti gan strūklakas, gan “Zaļā teātra” atklāšanai, rožu dārzam,
vēsturiskajām oranžērijām un parteriem, tulpju un citu puķu kolekcijām, kokaugiem un krūmiem.
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2017. gadā akcentēsim medību tēmu, lai pievērstu uzmanību Rundāles pils medību parkam jeb
mežaparkam, tāpēc šajā gadā svētku aktivitātes plānojam ne tikai pils parka regulārajā daļā, bet arī
mežaparka teritorijā.
Kopš svētku pirmsākumiem apmeklētājiem esam piedāvājuši dažādas radošās darbnīcas, un nu jau
tā kļuvusi par labu tradīciju. Uz skatuves ik gadu uzstājas gan profesionāli mākslinieki („Iļģi”, „Melo M”,
“Autobuss debesīs” u. c.), gan pašdarbības kolektīvi no tuviem un tāliem Latvijas novadiem. Kopš 2014.
gada svētku apmeklētājiem piedāvājam orientēšanās spēli „Iepazīsti Rundāles pils dārzu”, kuras balvu
fondu veido Rundāles pils muzejs sadarbībā ar Dārza svētku dalībniekiem (radošo darbnīcu veidotājiem,
tirgotājiem u. c.).

Par neatņemamu svētku sastāvdaļu kļuvuši mazās un lielās dārza tehnikas

paraugdemonstrējumi Rundāles pils ābeļdārzā. Jau vairākus gadus svētkos piedalās lietišķās mākslas
meistari, mājražotāji, izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji.
Dārza svētku apmeklētāju skaits ir pieaudzis no 2000 apmeklētājiem (2007. gadā) līdz vidēji
10 000 apmeklētājiem pēdējos gados. Mērķauditorija: dārzu mīļotāji, dārzu kopšanas profesionāļi,
ģimenes, ģimenes ar bērniem, Rundāles pils dārza un Dārza svētku pastāvīgie apmeklētāji, ārvalstu tūristi
un citi interesenti.
Rundāles pils muzeja Dārza svētki ir bezpeļņas pasākums. Ieejas maksa svētkos ir tāda pati kā
ikdienas dārza apmeklējumam. Tā nosedz regulāros dārza kopšanas, nevis svētku rīkošanas izdevumus.
Svētku programma tiek veidota atbilstoši pieejamam finansējumam. Lai ikgadējos Dārza svētkus
nosvinētu krāšņāk, Rundāles pils muzejs kopā ar Rundāles pils atbalsta fondu aicina piedalīties to
tapšanā.
Svētku izdevumi ietver:
-

mākslinieku honorāru,

-

autoratlīdzību (piemēram, AKKA/LAA),

-

tehnisko nodrošinājumu (apskaņošanu, apgaismošanu utt.),

-

dalībnieku transportu,

-

dalībnieku ēdināšanu,

-

svētku reklāmu,

-

atkritumu savākšanu,

-

pārvietojamo tualešu uzstādīšanu/apkalpošanu/novākšanu,

-

kārtības nodrošināšanu,

-

dekorāciju, kancelejas u. c. materiālu iegādi pasākuma vajadzībām,

-

filmēšanu un montāžu,
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-

skatuves uzstādīšanu.

Mūsu piedāvājums
Popularizēt Dārza svētku atbalstītāju zīmolus, izmantojot dažādus informācijas nesējus: elektroniskos un
iespiestos plašsaziņas līdzekļus, vides objektus u. c. Iespējams nosaukt atbalstītāja vārdā radošo darbnīcu
vai spēli. Ieguldījums Rundāles pils muzeja Dārza svētkos var palīdzēt jūsu uzņēmumam palielināt
zīmola atpazīstamību un stiprināt klientu lojalitāti, tā palīdzot iegūt jaunus klientus un veidot labākas
attiecības ar esošajiem klientiem.
Piedāvājumus un jautājumus aicinām sūtīt uz e-pastu: turisms@rundale.net vai sazinoties ar kultūras
pasākumu organizatoru Kristapu Zēbergu: tel. 63920606.
Atskats uz 2016. gada Dārza svētkiem: http://rundale.net/desmitie-darza-svetki/
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