
 

 

 

Austrumeiropas divas ainavu parku pērles 

 

Landscape pearls 

 
Prioritāte 2         Kopējie izaicinājumi  

Pasākums 2.2     Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

atbalsts tradicionālo prasmju saglabāšanai 

 

 

 
 
 



 
Īss projekta apskats 

Pavlovskas pils un parka komplekss un Alūksnes jaunā pils un parka komplekss ir vieni 

no tūristu apmeklētākajiem objektiem Pavlovskā un Alūksnē. Alūksnē apmeklētāju skaits ir 
aptuveni 20 000 un 1 milj. Pavlovskā. Alūksnes un Pavlovskas pilīm ir daudz kā kopīga – tās 
ir projektētas kā ģimenes rezidences, atrodas gleznainā un klusā vietā. Pavlovskas parks ir 

viens no lielākajiem Eiropā, turpretim Alūksnes parks ir viens no dažiem 18.-19.gs. mazas 
formas parkiem Baltijas reģionā. Diemžēl, daļai no mazajām arhitektūras formām ir 

nepieciešama steidzama restaurācija, īpaši 200 gadu vecajam Aleksandra koka paviljonam 
Alūksnes parkā un Lielajai kaskādei Pavlovskas parkā. 

Latvijā ir tikai daži labi restauratori. Sanktpēterburgas restaurācijas skolas profesionāļi 

ar senām tradīcijām un ilgtermiņa pieredzi ir labākā izvēle konsultācijām Alūksnes pils izpētei, 
kā arī iespēja iegūt labākos risinājumus mazo arhitektūras formu restaurācijai.  

Tūkst informācijas par Alūksnes pils īpašnieku, kurš kalpoja Pāvilam I Romanovam, 
Krievijas imperatoram, un viņa darbu Pavlovskas pilī, tādēļ ļoti svarīga ir izmantot palīdzību 
no Pavlovskas muzeja, lai noskaidrotu ko vairāk. 

Mūsdienās muzeji atrodas pilīs un ir vieni no populārākajiem risinājumiem, kā saglabāt 
un popularizēt vietējo kultūras mantojumu. Muzeji ir nepieciešami, lai sekotu moderno 

tehnoloģiju attīstības tendencēm, kā arī palielināt viesu interesi par mākslu, vēsturi un vietējā 
mantojuma skaistumu, tradīcijām un garīgajām vērtībām. Tādējādi ir ļoti svarīgi organizēt 
speciālistu apmaiņas braucienus – palielinot to kapacitāti un iepazīstot dažādus veidus kā 

piesaistīt apmeklētājus, īpaši jauniešus. 
 

 

Vispārējais mērķis 

Saglabāt un attīstīt Pavlovskas un Alūksnes piļu un ainavisko parku kompleksu kultūras un 

vēsturisko mantojumu 

Specifiskais uzdevums 

 Palielināt pierobežas reģionu pievilcību, saglabājot un veicinot vietējo kultūras 
mantojuma atpazīstamību 

 Saglabāt ainavisko parku nozīmīgo vēsturisko mantojumu – mazās arhitektūras formas 

 Saglabāt Sanktpēterburgas restaurācijas skolas tradīcijas un veicināt zināšanu pārnesi 
starp projekta partneriem 

 Pievērst vietējās sabiedrības interesi un zināšanas par ainavisko parku un piļu 
kompleksiem, parku tradīcijām, kā arī izstrādāt parku attīstības plānu 

 Palielināt Alūksnes un Pavlovskas muzeju kapacitāti un pievilcību 

 

Atbalsta saņēmējs 

Alūksnes novada pašvaldība (Latvija) 

 
 
Partneri 

Pavlovskas valsts muzejs (Krievija) 

 



 
Sagaidāmie rezultāti  

 Restaurācija kā instruments, lai aizsargātu Alūksnes un Pavlovskas piļu un parku 

kompleksu materiālo mantojumu – divas mazās arhitektūras formas, lai nodrošinātu 
drošību šajos objektos, uzlabotu pieejamību un sekmētu šo unikālo vēsturisko formu 

saglabāšanu nākamajām paaudzēm: 
o Alūksnes ainavas parka 200 gadu vecais Aleksandra koka paviljons; 

o Lielā kaskāde (uzbūvēta 1786. – 1787. gados) Pavlovskas ainavas parkā; 
o Alūksnes jaunā pils (interjera) izpēte, kurā iesaistīti Pavlovskas restauratori kā 

konsultanti; 

o Organizētas 2 konferences par restaurāciju un vēsturiskā izpēte (Alūksnē un 
Pavlovskā); 

o Alūksnē organizēts viens kopīgs seminārs restauratoriem no abām valstīm. 
 Uzlabota muzeju kapacitāte un vietējā mantojuma pievilcība: 

o Izstrādātas divas jaunas izglītojošas programmas par ainavas parku Alūksnes 

muzejā; 
o Organizēti divi apmaiņas semināri muzeju speciālistiem (viens Alūksnē un viens 

Pavlovskā), 4 dienas, 20 dalībnieki; 
o Iegādāts jauns aprīkojums izglītojošo programmu un muzeju kapacitātes 

palielināšanai, izvietotas jaunas informatīvas zīmes par mazajām arhitektūras 

formām, aizsargājamiem augiem un dižkokiem, izvietota informācija Alūksnē; 
o Alūksnes muzeja teritorijā darbojas audio gids 3 valodās; 

o E-stends – katrā no muzejiem iegādāts skārienjūtīgā ekrāna stends/dators un 
izvietota informācija par sadarbības parkiem 3 valodās (LAT/RUS/ENG) 
 

Labuma guvēji 
 

 Viesi 

 Vietējie iedzīvotāji 
 Vietējie uzņēmumi, tūrisma uzņēmumi 

 Pašvaldības 
 

 

Ilgums 

18 mēneši 

 

 

Budžets 

Kopējais budžets: 625 700, 00 EUR 

Programmas līdzfinansējums: 563 130, 00 EUR (90%)                                                                                   

Projekta līdzfinansējums: 62 570,00 EUR (10%) 

 

Kontaktpersona 

Ivita Gusta  ivita.gusta@aluksne.lv/  +371 64381484 


