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Statistika mājaslapā

www.rundale.net

>> Muzejs >> Dokumenti >> Statistika

http://www.rundale.net/


Lūdzu sekot līdzi informācijai muzeja mājaslapā





www.rundale.net

MĀCIES MUZEJĀPRAKTISKĀ INFORMĀCIJA GIDIEMPRIEKŠMETU STĀSTI

http://www.rundale.net/


Biļešu iegādes veidi

KASE



Kā iegādāties e-biļeti mājaslapā 
(+ lietuviešu un igauņu valoda) 

www.rundale.net

http://www.rundale.net/


Biļešu tirdzniecības termināls



No 2021. gada 1. maija ekskursiju grupai, kurā ir 10 un 
vairāk apmeklētāju, drīkst vadīt tikai izmantojot bezvadu 

radio sakaru ierīces. 

Kontaktinformācija radio gidu sistēmas rezervācijai:
Tel. +371 26403613 un +371 29111411
E-pasts: radioguide.baltic@gmail.com
Iekārtas nepieciešams rezervēt ne vēlāk kā 24 stundas pirms ekskursijas

Bezvadu radio sakaru ierīces nomas cena: 
1,50 EUR pieaugušajam,
1,00 EUR bērnam
(raidītājs bez maksas)

mailto:radioguide.baltic@gmail.com


Muzeja
apmeklētājiem ir
pieejams audiogids
latviešu, krievu, 
angļu, vācu, 
lietuviešu un 
vienkāršajā valodā

Audiogida nomas cena: 
3,00 EUR pieaugušajam, 
2,00 EUR bērnam līdz 12 
gadu vecumam

Atbildīgā persona atrodas staļļu ēkā : Jānis, 
tel.nr. 20077575



Atgādinājumi

• Gidu apliecībai vienmēr jābūt līdzi un jāuzrāda kasierim vai 

ekskursiju organizatoram BEZ IEPRIEKŠĒJA UZAICINĀJUMA, 

ekskursijas laikā tai jābūt piestiprinātai redzamā vietā.

• Muzejā gids drīkst pavadīt grupu, kas nav lielāka par 25

personām. Ja personu skaits ir lielāks, grupa jādala divās 

mazākās grupās.

• Lietussargi ir jānovieto tiem paredzētajās vietās, ja tie ir 

mazi, tad pie kontroliera var saņemt plastmasas maisiņus.

• Ekspozīcijā aizliegts ienest krāsainus atspirdzinošus dzērienus.

• Maksimālais izmērs somām,

kuras atļauts ienest ekspozīcijā (25x30x14cm)



Mantu 
glabātuve

Slēdzene atverama ar 1€ monētu, kuru 
pēc glabātuves izmantošanas ir 
iespējams saņemt atpakaļ.



2022.gads tiks aizvadīts 
jubilejas zīmē- 50 gadi 
kopš patstāvīga muzeja 

dibināšanas

Pāriem, kuri 2022. 
gadā svin zelta 
kāzas – atzīmē 50 
laulībā pavadītus 
gadus, muzeja 
kasē, uzrādot 
laulību 
reģistrācijas 
apliecību, tiks 
piešķirta 
ievērojama atlaide 
pamatekspozīcijas
apskatei



Pievērs uzmanību!

• Gada sākumā no 3.janvāra līdz 
apmēram 8.janvārim 
apmeklētājiem tiek piedāvāta īpaša 
akcija - muzeja darba laiks tiek 
pagarināts līdz plkst.19.00.

• Mainīts muzeja darba laiks:

1.janvārī, 24.jūnijā un  25.decembrī 
muzeja un franču dārza darba laiks 
no plkst. 13.00



Projekts «Digitālais gids»
Stendi pils ekspozīcijas telpās

https://digitalaisgids.rundale.net/#/excursions?inside=true&lng=lv


https://digitalaisgids.rundale.net
https://digitalaisgids.rundale.net/#/excursions?inside=true&lng=lv

Piekļuve «Digitālajam gidam»

https://digitalaisgids.rundale.net/
https://digitalaisgids.rundale.net/#/excursions?inside=true&lng=lv
https://digitalaisgids.rundale.net/#/excursions?inside=true&lng=lv


Tūlītējā lietotne

https://digitalaisgids.rundale.net/
https://digitalaisgids.rundale.net/#/excursions?inside=true&lng=lv
https://digitalaisgids.rundale.net/#/excursions?inside=true&lng=lv
https://digitalaisgids.rundale.net/#/excursions?inside=true&lng=lv


Gidu atestācijas 10. gadadiena



Statistika  par gidu apliecībām



Gidu vadīto ekskursiju skaits



Gidu un grupu pavadošo personu uzlīmes



Izmaiņas gidu atestācijā 

No 2021. gada 1. maija ekskursijas muzejā drīkst vadīt tikai
Rundāles pils muzeja atestētie gidi (ar derīgu apliecību),
iegādājoties ekskursijas vadīšanas atļauju (cena 3 eiro)

Pirmreizējā gidu atestācija - zināšanu pārbaude notiek divas
dienas:

• mutiskā - iepriekš publicēts datums mājaslapā;

• rakstiskā - pils darba laika ietvaros, iepriekš saskaņojot ar
Apmeklētāju apkalpošanas nodaļu.

Apliecības derīguma termiņš - trīs gadi.



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.



2022. gada 1. aprīlī plkst. 10.00 Rundāles pils muzejā notiks pirmreizējā gidu 
atestācija. Atestācija ietver zināšanu pārbaudi mutiskajā daļā – stāstījumu 
ekspozīciju telpās.



Atestēto gidu saraksts mājaslapā

https://rundale.net/pakalpojumi/

https://rundale.net/pakalpojumi/


Publiskie pasākumi 2022. gadā
Maija 

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

Jūlijs Rožu ziedēšana franču dārzā

02.07. Rundāles pils Dārza svētki «Vēsturisko dārzu rekonstrukcija», amatnieku tirgus

09.07. Starptautiskais Senās mūzikas festivāls Rundāles pilī. www.latvijaskoncerti.lv

30.07.

Festivāls “Liepājas vasara Rundāles pilī”. Koncerts Rundāles pils Baltajā zālē. Biļetes iespējams 

iegādāties Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās visā Latvijā un koncerta dienā pilī. Papildu 

informācija www.lso.lv

10.09. Rudens stādu tirgus franču dārzā

No 

30.09.

Izstāde «Durvis uz vēsturi: Rundāles pils muzeja darbība arhitektūras un mākslas izpētē

koncepcija»

21.10.
Izstādei «Durvis uz vēsturi: Rundāles pils muzeja darbība arhitektūras un mākslas izpētē

koncepcija» veltīta konference

http://www.latvijaskoncerti.lv/
https://www.bilesuparadize.lv/lv


Laiks Norises vieta Aktivitāte

10.00-18.00 Centrālās alejas Amatnieku un stādu tirgus

10.00 Franču dārzs Ekskursijas pa franču dārzu 

10.00 -18.00 Liliju boskets Radošās darbnīcas un spēles ģimenēm

10.00-16.00 Centrālais laukums Karuselis

10.00-22.00 Dārznieku māja Izstāde, Studiju kabinets

10.00-21.00 Muzejs Ekspozīcijas apskate

12.00-18.00 Zaļais teātris Bērnu programma, Svētku uzruna, Izglītojoša 
prezentācija

18.00-22.00 Pārtraukums

21.00 Ap Zaļo teātri Kafejnīca 

22.00-23.30 Zaļais teātris Operas uzvedums 
J.Ā.Hillers “Mīla uz laukiem ”, mākslinieciskais 

vadītājs Māris Kupčs 

DĀRZA SVĒTKU (02.07.2022.) programma



Biļešu cenas «Dārza svētkos»



Ekskursija ar elektromobili pils 
dārzā

• 20 minūšu ekskursija:

o aprīlī  3.00 EUR vienai personai

o no 1.maija 4.00 EUR vienai personai

• Ekskursijas laikā pieejami šādās valodās 
audioieraksti:

o latviešu  

o angļu 

o krievu 

o lietuviešu 

o vācu 

o spāņu 

o japāņu 

o korejiešu

o itāļu 

o franču

o igauņu 

• Lietainā laikā elektromobilis nekursē!

• Informācija: +371 2916 9034



Lauma Lancmane 
"Rundāles pils parks un 

dārzi"

2022. gada vasarā tiks izdots 
Laumas Lancmanes sagatavotais 
ceļvedis "Rundāles pils parks un 
dārzi" latviešu un angļu valodā



Izstāde "Durvis uz 
vēsturi: Rundāles pils 
muzeja darbība 
arhitektūras un mākslas 
izpētē"

30.septembrī tiks atklāta muzeja 50 
gadu jubilejas izstāde "Durvis uz 
vēsturi: Rundāles pils muzeja 
darbība arhitektūras un mākslas 
izpētē" 

(1. stāva izstāžu telpas, apskatāma 
līdz 03.09.2023.)



Kino seansi un konference

24.maijā visas dienas garumā (10:00-
17:00) muzeja konferenču centrā (staļļu 
ēkā Nr.2) būs skatāmi kinohroniku un 
dokumentālo filmu fragmenti par 
Rundāles pili un Rundāles pils muzeju. 
Kino seansi apmeklētājiem būs pieejami 
bez maksas.

21.oktobrī notiks Rundāles pils muzeja 
50 gadu jubilejas izstādes konference

"Rundāles pils muzeja darbinieki ekspedīcijā uz 
Lustes pili; kreisajā pusē stāv Imants Lancmanis. 

1977. Rundāles pils muzeja zinātniskais arhīvs"



Izglītojoša spēle jauniešiem “Jaunie restauratori” 
(6.-10.klase) 

Spēlē apvienotas 
taustāmas un digitālas 
daļas. Darba mapē 
atrodas taustāmie 
materiāli, savukārt vietnē 
–
www.jaunierestauratori.lv
digitālie 
materiāli. Spēles ilgums 
ir 40 minūtes, 1 spēles 
komplekts ir paredzēts 3-
5 skolēnu/interesentu 
grupai. Lai spēlētu spēli 
nepieciešams dators ar 
skaņu un zīmulis. Spēles 
dalībnieki gūst 
priekšstatu par dažādiem 
restaurācijas veidiem un 
to īpatnībām, kā arī 
uzzina nozīmīgākos 
faktus par Rundāles pils 
vēsturi un restaurācijas 
norisi. Cena aptuveni 
10,-eiro. 

http://www.jaunierestauratori.lv/


Uzdevumi – Retās un aizsargājamās sugas 
Rundāles pils teritorijā (5-8/9 gadi)

Vasaras sākumā plānots 
piedāvāt uzdevumu 
grāmatiņu/bukletu – Retās un 
aizsargājamās sugas Rundāles 
pils teritorijā pašiem 
mazākajiem apmeklētājiem –
pirmsskola, sākumskola (5-8/9 
gadi). 

Rundāles pils teritorijā ir 
sastopamas neskaitāmas 
augu, dzīvnieku, putnu un 
abinieku sugas. Daudzas no 
tām ir retas un aizsargājamas. 

Vēlamies pievērst apmeklētāju 
uzmanību un izcelt dažas no 
tām. Pildot uzdevumus bērni 
iepazīs 15 retās un 
aizsargājamās sugas, kas 
sastopamas Rundāles pils 
teritorijā. Daudzas no sugām, 
uzdevumu grāmatā būs labi 
pazīstamas un zināmas. 
Uzdevumu grāmatiņa/buklets 
būs pieejams dārza 
apmeklētājiem bez maksas. 



Izdota grāmata “Dievinātā Doroteja” franču valodā, tās 
autors Dr. h. c. art. Imants Lancmanis un tulkotāja Dita Podskočija



Monogrāfija «Rundāles pils III. Restaurācija», 
autori: I.Lancmanis, L.Lancmane

EUR 56,30



Rundāles pils 
muzeja
trīsdimensiju
Adventes
kalendārs

No 1.decembra līdz
Ziemassvētkiem katru
dienu atver un iepazīsti
jaunu dārgumu no 
muzeja kolekcijas
https://rundale.net/adventes-
kalendari/advente-2021/

https://rundale.net/adventes-kalendari/advente-2021/


Rundāles pils jumta pārbūve 3.kārta



Pils austrumu pusē  izveidots būvlaukums



Mainīta izeja no muzeja un ieeja franču dārzā



Noņemtās lustras var apskatīt
(Porcelāna kabinets pie zelta zāles, Trīs kabineti pie Baltās zāles, Bibliotēka, 

Austrumpuses parādes kāpņu telpa, Ovālais porcelāna kabinets)  



79 Tālo Austrumu porcelāna vāzes nebūs apskatāmas 
(Porcelāna kabinets pie zelta zāles, Ovālais porcelāna kabinets)









Labiekārtots stāvlaukums



Informatīvu norāžu, bosketu nosaukumu un 
teritorijas shēmu izvietošana pils teritorijā





Rundāles pils muzejam apbalvojums piešķirts par profesionāli veiktu un 
starptautiski kā izcilu novērtētu darbu Rundāles pils ansambļa un franču 

baroka stila dārza atjaunošanā, veidošanā un saglabāšanā

Rundāles pils muzejs Izcilības balvas 
kultūrā 2021 laureāts



Rundāles pils franču dārzs ieguvis “Eiropas 
Dārza balvu” kategorijā “Vēsturiska parka 

vai dārza pārvaldība vai attīstība”



Sirsnīgs paldies

Apliecības "Goda ģimene" īpašniekiem
muzeju un franču dārzu ir iespējams

apmeklēt bez maksas.



Rundāles pils apbūves ansamblis –
UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas 

Nacionālajā (gaidīšanas) sarakstā



Lai sniegtu atbalstu
Ukrainas
civiliedzīvotājiem, kas 
ieradušies Latvijā vai
nevar atgriezties Ukrainā
Krievijas Federācijas
izraisītā bruņotā
konflikta dēļ, Rundāles 
pils muzejs aicina bez 
maksas apmeklēt
muzeju un franču dārzu. 



Uz tikšanos Rundāles pilī!

61

gidi@rundale.net


