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Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 
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Apmeklējumu skaits pa mēnešiem 2019. 
gadā, salīdzinot ar 2018. gadu

Mēnesis 2019. gads 2018. gads

Pieaugums 

(%)

Janvāris 2890 2574 12

Februāris 1822 1678 9

Marts 4172 3138 33

Aprīlis 9210 8501 8

Maijs 34769 31116 12

Jūnijs 59367 57102 4

Jūlijs 57276 57196 0

Augusts 55141 50001 10

Septembris 29958 29365 2

Oktobris 12741 14198 -10

Novembris 3708 4538 -18

Decembris 4395 3877 13

Kopā 275449 263284 5



Ārzemju tūristu sadalījums pa valstīm
(TOP 5)

2017 2018 2019

1 Vācija Vācija Vācija

2 Spānija Spānija Francija

3 Francija Francija Spānija

4 Japāna Japāna Japāna

5 Itālija Itālija Itālija





Franču dārza apmeklējumu statistika
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Franču dārza  apmeklējuma sadalījums pa 
mēnešiem
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Kurzemes hercogu kapeņu apmeklējumu 
statistika

2017 2018 2019

5126

3202

4479



Ārzemju tūristu sadalījums pa valstīm
(TOP 5)

2017 2018 2019

1
Vācija Lietuva Lietuva

2
Lietuva Igaunija Igaunija

3
Igaunija Vācija Krievija

4
Krievija Francija Vācija

5
Francija Krievija Francija



Ārzemju tūristu statistika Kurzemes 
hercogu kapenēs

Ārzemju tūristu īpatsvars (%)

Kopā 54

Individuālie 49

Grupās 63



Biežāk izmantotie pakalpojuma veidi 2019. 
un 2018. gadā 

Lielais loks

Mazais loks

Vienotā biļete(L.loks un parks)

Vienotā biļete(M.loks un parks)

Dienas biļete

Parks

2018 2019



Biežāk izmantotie pakalpojuma veidi 
tūrisma firmām 2019. un 2018.gadā

Mazais loks un parks

Kurzemes hercogu kapenes

Lielais loks

Mazais loks

Lielais loks un parks

Parks

2018 2019



Kopējais apmeklētāju skaits no tūrisma firmām, 
kuru iegādāto biļešu apmeklējumā  iekļauta  
Franču dārza apskate, salīdzinot ar kopējo 

apmeklējumu skaitu

255600 263284
275449

36136 34961 35357

2017 2018 2019



Atgādinājums!

• Lūdzu sekot līdzi jaunumiem pils mājaslapā: www.rundale.net

• Gidu apliecībai vienmēr jābūt līdzi un jāuzrāda kasierim vai

administratoram BEZ IEPRIEKŠĒJA UZAICINĀJUMA, ekskursijas laikā

tai jābūt piestiprinātai redzamā vietā.

• Kameru (selfiju) statīvus izvilktā veidā nedrīkst izmantot.

• Lietussargi ir jānovieto tiem paredzētajās vietās, ja tie ir mazi, tad pie

kontroliera var paņemt plastmasas maisiņus.

• Ekspozīcijā aizliegts ienest krāsainus atspirdzinošus dzērienus un

mugursomas.

http://www.rundale.net/


Gidu un grupu pavadošo personu uzlīmes



Noteikts maksimālais izmērs somām, kuras 
atļauts ienest ekspozīcijā

(25x30x14cm)



Izmaiņas mājaslapā



Datora versija



Mobilā versija



E-biļete - mājaslapā



Statistika  par gidu apliecībām
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Novadīto ekskursiju  skaits
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Kopējais novadīto
ekskursiju skaits

Ar apliecību Bez apliecības

2017 2018 2019



Izmaiņas gidu atestācijā 

 No 2021. gada 1. maija RPM ekskursijas varēs vadīt TIKAI

muzeja atestēti gidi.

 Pirmreizējā gidu atestācija - zināšanu pārbaude

notiks divas dienas:

 mutiskā - iepriekš publicēts datums mājaslapā;

 rakstiskā - pils darba laika ietvaros, iepriekš informējot 
Apmeklētāju apkalpošanas nodaļu.

 Apliecība tiks izsniegta uz trīs gadiem.



Lai apliecības derīguma termiņu automātiski 
pagarinātu uz nākošajiem trīs gadiem:

jābūt apmeklētām visām ikgadējām gidu informatīvajām 
dienām!

Ja kāda no gidu informatīvajām dienām nav tikusi 
apmeklēta:

jāraksta apraksts par tēmu/-ām, kura/-as tiks nosūtīta/-tas 
gidam uz e-pastu. 

Ja apliecība netiek atjaunota pirms beidzas tās 
derīguma termiņš:

 apliecība tiek anulēta un jāveic pirmreizējās atestācijas 
process.



Apliecību atjaunošana
(ja derīguma termiņš beidzies 2013., 2014., 2015., 

2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā)

Izvērsts teksts par tēmu:

“Virtuves Rundāles pilī”

! Darbi tiks pieņemti vienu mēnesi pēc Ministru kabineta 

pieņemtā lēmuma par ārkārtējas situācijas beigām



Tēmas “Virtuves Rundāles pilī” iegūtais 
vērtējums

• 1 gads - līdz 2021. gada 1. maijam - jāraksta darbs par tēmu, 
kura tiks nosūtīta uz e-pastu, kā arī jāapmeklē ikgadējā gidu 
informatīvā diena

• 2 gadi - līdz 2022. gada 1. maijam - jāraksta darbs par tēmu, 
kura tiks nosūtīta uz e-pastu, kā arī jāapmeklē ikgadējā gidu 
informatīvā diena

• 3 gadi - apliecība tiek pagarināta automātiski pie nosacījuma, 
ja ir apmeklētas visas ikgadējās gidu informatīvās dienas



Apliecību atjaunošana
(ja termiņš beigsies 2021. gada 1. maijā)

Konspekts par tēmu:

“Rietumu puses vēsturiskais augļu dārzs”



Publiskie pasākumi 2020. gadā

4. aprīlī
Atcelts

Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts “LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME”. Koncerts Rundāles pils Baltajā zālē plkst. 
17:00. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās 
visā Latvijā un koncerta dienā pilī. Papildu informācija www.lso.lv.

Maija vidu
Tulpju ziedēšana. Katru gadu franču dārzā apmeklētājus priecē pavasara 
lielākais krāšņums – tulpes.

24. Maijā 
Atcelts 

Rundāles pils 284. gadadiena

6. jūnijā Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts www.lso.lv

27. jūnijā -
Atcelts

Rundāles pils “Dārza svētki”
Nākamie Dārza svētki 2021. gada 3.jūlijā!

18. jūlijs
26. Starptautiskā Senās mūzikas festivāla noslēgums Rundāles 
pilī. www.latvijaskoncerti.lv; 67205485

8. augusts Mūzikas festivāls “Liepājas vasara” Rundāles pilī www.lso.lv

28. decembris Liepājas Simfoniskā orķestra Vecgada koncerts www.lso.lv

https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/77417
http://lso.lv/
http://lso.lv/
http://www.latvijaskoncerti.lv/
http://lso.lv/
http://lso.lv/


DĀRZA SVĒTKU (03.07.2021.) 
programmas projekts

Laiks Norises vieta (skat. kartē) Aktivitāte

11:00-18:00 Centrālās alejas laukumā Karuselis

12:00-13:45 Zaļais teātris
Izrāde bērniem “Kas par traku, tas par traku”,

pēc izrādes rotaļas. “Ditas Balčus teātris”

14:00 – 15.45 
Lielā skatuve

Svētku atklāšana – Rundāles pils muzeja

direktores Lauras Lūses uzruna

Izklaidējoši izglītojošs uzvedums “Labirinti”

kopā ar iluzionistu Edžu un bērnu vokālo grupu

“Dzeguzīte”

16:00 – 17.30 Zaļais teātris
Izrāde bērniem “Kas par traku, tas par traku”,

pēc izrādes rotaļas. Ditas Balčus teātris

18:00 – 19.00 Lielā skatuve
Svētku noslēgumā uzstājas grupa “Daddy was a

milkman ”

Visas dienas 

garumā 

Parka un pils ansambļa 

teritorija 
Ēdināšanas pakalpojumi

Liliju boskets Spēles un radošās darbnīcas bērniem

Austrumu puses 

ābeļdārzs

Kaņepju un kūdras bloku labirinti. Loka

šaušana

Parkā
Stādu un mājražotāju tirdziņi, orientēšanās

spēle







Ekskursija ar elektromobili pa pils dārzu

• 20 minūšu ekskursija–
3.00EUR vienai personai

• Ekskursijas laikā pieejami 
audioieraksti LV, ENG, RU, LT, 
DE, ES, IT, JP, KP un FR 
valodā

• Lietainā laikā elektromobilis 
nekursē











Orientēšanās spēle ar uzdevumiem



Piedāvājam iepazīt un izkrāsot Rundāles pils 
muzeju!



https://rundale.net/krasojamas-lapas/
#tiksimiesdrīz #ēkultūra #RPMkolekcijas #coloringpages #krāsojamāslapas

https://rundale.net/krasojamas-lapas/
https://www.facebook.com/hashtag/tiksimiesdrīz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHNu4ntjtO_iYU9rIF_T2zlMV8yjuVUpvo8NbZTX5nDFq-aJkmK_2Hueh_TqoWxPH1yf71Gw3GGj0_U2gv5GOoXB5G53lJbcABGx1Mo5OGj7jmhQSMG4deoapP6lFrZjSlZzwHzn1x_YCapRL6G8kg--pNBTOfF4TN6zy4qwldZvZb1lPdI-ddPOPb-iCNH-AOVoaGYslpzRVEHaS7dwVe44BlL7fAE97eE9SoRrDCNKjysLYbTosckCb9MCzq5decTqgFB5tcinLRm2Dsrv7jCFnima2ZYJFxajd8XgNDh51SEU9vj5kF5wFUg0Ml8jZTpsWnzQWzg_xDYKljfxUziw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ēkultūra?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHNu4ntjtO_iYU9rIF_T2zlMV8yjuVUpvo8NbZTX5nDFq-aJkmK_2Hueh_TqoWxPH1yf71Gw3GGj0_U2gv5GOoXB5G53lJbcABGx1Mo5OGj7jmhQSMG4deoapP6lFrZjSlZzwHzn1x_YCapRL6G8kg--pNBTOfF4TN6zy4qwldZvZb1lPdI-ddPOPb-iCNH-AOVoaGYslpzRVEHaS7dwVe44BlL7fAE97eE9SoRrDCNKjysLYbTosckCb9MCzq5decTqgFB5tcinLRm2Dsrv7jCFnima2ZYJFxajd8XgNDh51SEU9vj5kF5wFUg0Ml8jZTpsWnzQWzg_xDYKljfxUziw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rpmkolekcijas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHNu4ntjtO_iYU9rIF_T2zlMV8yjuVUpvo8NbZTX5nDFq-aJkmK_2Hueh_TqoWxPH1yf71Gw3GGj0_U2gv5GOoXB5G53lJbcABGx1Mo5OGj7jmhQSMG4deoapP6lFrZjSlZzwHzn1x_YCapRL6G8kg--pNBTOfF4TN6zy4qwldZvZb1lPdI-ddPOPb-iCNH-AOVoaGYslpzRVEHaS7dwVe44BlL7fAE97eE9SoRrDCNKjysLYbTosckCb9MCzq5decTqgFB5tcinLRm2Dsrv7jCFnima2ZYJFxajd8XgNDh51SEU9vj5kF5wFUg0Ml8jZTpsWnzQWzg_xDYKljfxUziw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coloringpages?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHNu4ntjtO_iYU9rIF_T2zlMV8yjuVUpvo8NbZTX5nDFq-aJkmK_2Hueh_TqoWxPH1yf71Gw3GGj0_U2gv5GOoXB5G53lJbcABGx1Mo5OGj7jmhQSMG4deoapP6lFrZjSlZzwHzn1x_YCapRL6G8kg--pNBTOfF4TN6zy4qwldZvZb1lPdI-ddPOPb-iCNH-AOVoaGYslpzRVEHaS7dwVe44BlL7fAE97eE9SoRrDCNKjysLYbTosckCb9MCzq5decTqgFB5tcinLRm2Dsrv7jCFnima2ZYJFxajd8XgNDh51SEU9vj5kF5wFUg0Ml8jZTpsWnzQWzg_xDYKljfxUziw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/krāsojamāslapas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHNu4ntjtO_iYU9rIF_T2zlMV8yjuVUpvo8NbZTX5nDFq-aJkmK_2Hueh_TqoWxPH1yf71Gw3GGj0_U2gv5GOoXB5G53lJbcABGx1Mo5OGj7jmhQSMG4deoapP6lFrZjSlZzwHzn1x_YCapRL6G8kg--pNBTOfF4TN6zy4qwldZvZb1lPdI-ddPOPb-iCNH-AOVoaGYslpzRVEHaS7dwVe44BlL7fAE97eE9SoRrDCNKjysLYbTosckCb9MCzq5decTqgFB5tcinLRm2Dsrv7jCFnima2ZYJFxajd8XgNDh51SEU9vj5kF5wFUg0Ml8jZTpsWnzQWzg_xDYKljfxUziw&__tn__=%2ANK-R


Izsludināts bērnu zīmējumu konkurss 
“Vēsturiskie labirinti”



Katalogs «Rundāles pils vēsturisko rožu dārzs», 
autore Lauma Lancmane



“Deivida Ostina rozes Rundāles pils dārzā”, 
autore māksliniece Katrīna Vasiļevska



Paveiktais







Rietumu puses vēsturiskā mūra žogs







Rundāles pils jumta pārbūve







Laikā no 1831.gada līdz 1854.gadam, lai izvairītos no holeras  epidēmijas, Ēdoles 
baznīcas mācītājs Karls Gotlobs Šmits saviem draudzes locekļiem ieteica šādus 
profilakses pasākumus:

• “nedrīkst ieceļot/izceļot bez dokumentiem, kas apliecina, ka esi vesels;

• jānēsā pusolekti plata (ap 28 cm) vilnas josta, lai pasargātos no apaukstēšanās;

• katrā mājoklī jābūt traukam ar darvu, kas regulāri jāapmaisa, lai telpā uzturētu 
tīru gaisu;

• nestaigāt basām kājām;

• savā mājoklī neielaist ebreju tirgotājus, čigānus un svešus ļaudis;

• bieži jāpīpē tabaka, īpaši tad, ja apmeklē krogu vai svešu mājokli;

• jākvēpina kadiķi;

• ja parādās slimības simptomi, nekavējoties par to jāziņo ārstam.”

Citēts pēc: “Kurzemes draudžu chronikas”, 1. sēj., sakārtojusi Lauma Juliana Sloka. Rīga: Valsts archīva
izdevums, 1928, 106.–107. lpp.



Rundāles pils muzeja kolekcijas priekšmets

Pīpe ar zirga un cilvēka figūrām. Eiropa, 19. gs. 



Esiet atbildīgi pret sevi un apkārtējiem!

Uz tikšanos Rundāles pilī

55

gidi@rundale.net



29487045
26499151

Īsziņas teksts:

Vārds Uzvārds PIEDALOS


