
KULTŪRAS PIEMINEKĻU GLĀBŠANAS, IZPĒTES UN RESTAURĀCIJAS 

PROGRAMMAS IZPILDE 2015. GADĀ 

2015. gadā būtiski palielināts valsts budžeta finansējums Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas 

un restaurācijas programmai. No Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas 

programmas veikti darbi  137 objektos, tai skaitā 95 valsts nozīmes saimnieciski neizmantojamu 

kultūras pieminekļu glābšanai un avārijas situācijas novēršanai. No tiem 92 projekti atbalstīti, 

izvērtējot finansējuma pieprasījumus, bet 3 objekti programmā definēti iepriekš (Rīgas Brāļu 

kapu komplekss, Salaspils memoriāls un ēku komplekss „Trīs brāļi”). Veikta 3D skanēšana 15 

objektos, pieciem objektiem veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, veikta teritorijas 

digitalizācija 10 arhitektūras pieminekļiem un 12 arheoloģiskajiem pieminekļiem. 

 

Kurzemes reģions 

Alsungas pils pagraba neatliekami glābšanas darbi mitruma novēršanai 1500,- 

Briņķu Pedvāles muižas apbūves Kalpu mājas atjaunošana 6200,- 

Briņķu Pedvāles muižas apbūves pagaidu jumta seguma izveide 2700,- 

Dundagas baznīcas elektroapgādes sakārtošana 1900,- 

Dundagas pils 1.stāva arhitektoniski mākslinieciskā izpēte 5000,- 

Durbes baznīcas grīdas remonts 12000,- 

Firksu Pedvāles muižas kungu mājas pagaidu jumta izbūve 900,- 

Gaiķu luterāņu baznīcas pamatu hidroizolācijas ierīkošana 5000,- 

Grīvaišu kroga avārijas stāvokļa novēršanas darbu projekta izstrāde 2500,- 

Īvandes ūdensdzirnavu atjaunošana 6200,- 

Jaunauces muižas zāles kupola konservācijai 11 000,- 

Klosteres baznīcas hidroizolācijas ierīkošana 1590,- 

Kuldīgas katoļu baznīcas atjaunošanas projekta izstrāde 3000,- 

Kuldīgas pilsdzirnavu ar iekārtu atjaunošanas projekta izstrāde 7000,- 

Kuldīgas Sv. Annas baznīcas torņa jumta glābšana 7000,- 

Lestenes luterāņu baznīcas sānu jomu atjaunošana (LR Saeimas 

mērķfinansējums) 
10 000.- 

Lielezeres muižas dzīvojamās ēkas logu atjaunošanas projekta izstrāde 2500,- 

Lielīvandes muižas vecās dzīvojamā ēkas ūdens noteksistēmas un pamatu 

hidroizolācijas ierīkošana 
5000,- 

Liepājas Sv. Jāzepa katoļu baznīcas jumta atjaunošanai 11 000,- 

Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas D ieejas vējtvera restaurācija 8000,- 

Lipaiķu luterāņu baznīcas interjera atjaunošanai 1990,- 

O. Kalpaka vadītā Latvijas atsevišķā bataljona štāba vietas jumta un bēniņu 

stāva tehniskā izpēte 
1000,- 

Padures muižas Kungu mājas jumta seguma un konstrukciju atjaunošana 10000,- 

Pasiekstes vējdzirnavu atjaunošana 4200,- 

Remtes muižas staļļa, arhitektoniski mākslinieciskā izpēte 3600,- 

Spāres baznīcas grīdas atjaunošanas 1.posms 8000,- 

Stendes luterāņu baznīcas žoga divu stabu atjaunošana 3800,- 

Zlēku baznīcas jumta atjaunošanai 9900,- 

  



Latgales reģions 

Adamovas muižas kompleksa dzīvojamās ēkas tehniskā stāvokļa apsekošana un 

atzinuma sagatavošana 
600,- 

Bēržu kapličas konservācijas projekta aktualizācija 1000,- 

Bukmuižas katoļu baznīcas gleznas restaurācija 2800,- 

Daņilovkas senkapu sakopšana pēc postījumiem 840,- 

Daugavpils vecticībnieku kopienas lūgšanu nama atjaunošana (LR Saeimas 

mērķfinansējums) 
20000.- 

Ēkas Imperatora ielā 8, Daugavpils cietoksnī arhitektoniski mākslinieciskās 

izpētes veikšana un slēdziena sagatavošana 
4500,- 

Gleznas "Madonna ar bērnu" Pilcenes Sv. Antona Romas katoļu baznīcā 

restaurācija 
3200,- 

Krāslavas katoļu baznīcas altāra restaurācija 25000.- 

Lauderu pareizticīgo baznīcas zvanu torņa jumta atjaunošana 15000,- 

Līksnas katoļu baznīcas tehniskā apsekošana un slēdziena sagatavošana 2000,- 

Malnavas Romas katoļu baznīcas feretrona restaurācija 1900,- 

Rēzeknes pareizticīgo baznīcas kupola jumta seguma atjaunošana 10000,- 

Rēzeknes pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde 6000,- 

Rikavas baznīcas galvenās fasādes renovācija 6000,- 

Rozentovas (Maltas) katoļu baznīcas gleznas "Kristus pie Krusta" restaurācija 2960,- 

Sarkaņu katoļu baznīcas pamatu hidroizolācijas ierīkošana 8000,- 

Subates baznīcas jumta atjaunošana 10000,- 

Terehovas katoļu kapu kapličas altāra ar gleznu izpētei 448,- 

Tilžas baznīcas tehniskā stāvokļa apsekošana un atzinuma sniegšana 900,- 

Vecsalienas muižas pils jumta tehniskā stāvokļa apsekošana un rekomendāciju 

sagatavošanai glābšana 
1000,- 

Rīgas reģions 

Brāļu kapu piemiņas vieta Nāves salā atjaunošana 1000,- 

Ēkas Brīvības ielā 61, Rīgā fasādes dekoru javas analīžu veikšana 5000,- 

Ēkas Juglas ielā 14, Rīgā arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana 3000,- 

Ēku kompleksa "Trīs brāļi" restaurācijai 24998,96 

Ķemeru baznīcas kāpņu atjaunošana 10000,- 

Lestenes luterāņu baznīcas torņa tehniskā apsekošana 1500,- 

Limbažu baznīcas logu restaurācija 14000,- 

Piņķu luterāņu baznīcas jumta seguma remonts 2900,- 

Raiņa kapa pieminekļa, Rīgā restaurācija 12 000,- 

Rīgas Brāļu kapu ansambļa centrālā kapu lauka strūklaku-aku restaurācija 36 000,- 

Rīgas Jāņa baznīcas DR fasādes atjaunošana 8800,- 

Rīgas Jēzus baznīcas centrālo kāpņu restaurācija 6000,- 

Rīgas Krusta baznīcas jumta atjaunošana 9000,- 

Rīgas Sv. Jēkaba katoļu baznīcas torņa jumta remonts 15 000.- 

Salaspils koncentrācijas nometnes vietas memoriāla atjaunošana un uzturēšana 36 000,- 

Sātu baznīcas logu atjaunošana 6200,- 

Siguldas Jaunās pils kompleksa mākslas pieminekļu (vitrāžu) restaurācija 1300,- 

  



Vidzemes reģions 

Alūksnes Jaunās pils tehniskā apsekojuma veikšana un rekomendāciju 

sagatavošana 
2000,- 

Burtnieku mācītājmuižas apbūves vārtu mājas jumta atjaunošana 2300,- 

Cesvaines pils centrālās daļas lielo kāpņu logu restaurācija 10000,- 

Cēsu viduslaiku pils 1.priekšpils apkārtmūra Rietumu daļas konservācija 16000,- 

Dzērbenes baznīcas zvanu torņa atjaunošana 12000,- 

Eriņu muižas kungu mājas terases atjaunošana 8000,- 

Ēveles baznīcas ērģeļu restaurācija 4000,- 

Gulbenes baznīcas ārsienu lejasdaļa mitruma novēršanas pasākumi 7000,- 

Kalnienas dzelzceļa stacijas ēkas glābšana 2500,- 

Lielstraupes zirgu pasta atjaunošana 7800,- 

Lipaiķu baznīcas sienu izpēte 572,- 

Rakstnieka R. Blaumaņa dzīves vietas pirts jumta atjaunošana 3000,- 

Raunas baznīcas torņa atjaunošana 4000,- 

Valmieras pilsdrupu izdrupušās daļas atjaunošana 5000,- 

Velēnas baznīcas torņu atjaunošanai 4000,- 

Zvārtavas pils jumta atjaunošana 2400,- 

Zemgales reģions 

Augstkalnes - Mežmuižas baznīcas ārsienu vēsturiskā krāsojuma atjaunošana 4000,- 

Bauskas pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora mūra konservācija 15000,- 

Berensa kapličas neatliekami glābšanas darbi, jumta sakārtošana 1000,- 

Bērzes baznīcas jumta seguma remonts 3000,- 

Dzejnieka V. Plūdoņa dzimto māju dzīvojamās ēkas un klēts būvprojekta 

izstrāde 
6000,- 

Elejas muižas tējas namiņa atjaunošana 2500,- 

Ērberģes baznīcas ērģeļu luktu restaurācija 2400,- 

Gostiņu baznīcas jumta atjaunošana 10000,- 

Ģintermuižas apsekojums un projektēšana 8000,- 

Jēkabpils Uniātu baznīcas atjaunošana 15 000,- 

Kokneses pilsdrupu konservācija 14 000,- 

Krustpils pils atjaunošana 11500,-   

Neretas baznīcas kontrforsu un pamatu cokola izpēte un atjaunošanas 

programmas izstrāde 
1700,- 

Zaļenieku baznīcas jumta remonts 20000,- 

 


