
Nr.p.k. 
Programmas 

summa
Summa pēc programmas 

izmaiņām
Finansējuma sadalījums

Apgūtais 

finansējums 

(izpilde)

Finansējuma izklāsts

Valsts 

aizsardzības 

nr. 

Darbi Summa

LR Saeimas mērķfinansējums 
Nodibinājumam Rīgas Brāļu kapu un Latvijas 

vēsturiskā mantojuma fonds
6678 Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācijai 1000

KURZEME

Liepājas Sv.Jāzepa Romas katoļu baznīca 8685 jumta seguma remontam 11000

Aizputes Sv.Jāņa luterāņu baznīca 6395 Baznīcas tehniskā apsekošana 1900

Krucfikss Dundagas luterāņu baznīcā 4299 Kristus skulptūras restaurācija (2.daļa) 2100

Spāres luterāņu baznīca 6741 Baznīcas grīdas atjaunošanas 2.posms 8000

Puzes luterāņu baznīca 6957
Glābšanas darbi mitruma novēršanai uz 

ārsienām
4000

Lipaiķu luterāņu baznīca 8481
Drenāžas ierīkošana, lietusūdens 

noteksistēmas ierīkošana
2000

Piltenes luterāņu baznīca 6936 Torņa spices glābšana 4000

Stendes luterāņu baznīca un kapliča 6768 Baznīcas žoga stabu atjaunošana 4000

Landzes luterāņu baznīca 6938 Griestu un sienu apdares atjaunošana 9900

Lipaiķu luterāņu baznīca 8481 Fasādes restaurācjia 2000

Briņķu Pedvāles muižas apbūves daļa "Kalpu māja" 2603 Jumta un skursteņu restaurācija 15000

Virspilskunga tiesas nams, Kuldīga 9163 konstrukciju atjaunošana 5000

Padures muižas kungu māja 6368 ZA fasādes kāpņu atjaunošana 5000

Tāšu muižas komplekss 6426 Skursteņu atjaunošana 5000

VIDZEME

Āraišu luterāņu baznīca 6217 Baznīcas interjera atjaunošana 6000

Dzērbenes luterāņu baznīca 6246 Baznīcas zvana torņa malu 1, 8 remonts 6000

Burtnieku luterāņu baznīca 6886 Baznīcas D  puses jumta remonts 5000

Palsmanes luterāņu baznīca 6871
Pamatu tehniskā ekspertīze un ģeotelpiskā 

izpēte
3600

Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne, sliežu 

ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs
8340

Kalnienas stacijas logu, grīdas, fasādes 

atjaunošana
2000

Sīleņu dzīvojamā rija 9097 ēkas restaurācijai 10000

Sienu gleznojumi Oleru muižā 4506 sienu gleznojumu restaurācija 4000

ZEMGALE

Mežmuižas luterāņu baznīca 4864 Z puses fasādes atjaunošana 7000

Sv.Jura katoļu baznīca, Jelgava 5150
baznīcas krustu fiksācijai un avārijas 

stāvokļa novēršanai
10000

Asares luterāņu baznīca 8898 3 logu restaurācija 3000

Ērģeļu luktu gleznojumi, Ērberģes luterāņu baznīcā 2895 ērģeļu luktu restaurācija 2000

Gostiņu luterāņu baznīca 6165
Baznīcas jumta seguma nomaina (3.kārta), 

torņa kupols)
10000

Uniātu baznīca 6304 Jumta remonts sānu jomam 10000

3850003850001.

Sabiedrisko organizāciju īpašumā 

vai valdījumā esošu baznīcu, 

muižu, piļu, sabiedrisko ēku un 

dzīvojamo ēku ar muzejisku 

nozīmi glābšanai un atjaunošanai. 

385 000

Pārskats par 2016.gada Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas izpildi



Zaļenieku luterāņu baznīca 5328
Zaļās draudzes baznīcas fasādes 

vienkāršotā renovācija
10000

Neretas luterāņu baznīca 6161
Baznīcas ēkas kontrforsu un pamatu 

cokolu remonts
10000

Aizkraukles luterāņu baznīca 6155 Zvanu torņa remonts 5108

Lūgšanu sols, Bauskas Sv.Gara luterāņu baznīcā 2994 Lūgšanu sola restaurācija 220

Kaucmindes muiža 6179 Portika atjaunošanai 15000

Abgunstes muižas dzīvojamā ēka 5299 Tekņu un notekreņu remontam 3000

LATGALE

Balvu luterāņu baznīca 2833
Jumta seguma atjaunošana, konstrukciju 

remonts
10000

Rušonas  katoļu baznīca 6507
uzmērījumu un rekomendāciju 

sagatavošanai
3000

Dricēnu katoļu baznīca 5801 Baznīcas fasādes apmetuma izpētei 2500

Glezna "Kristus pie krusta un Sv.Marija Magdalēna", 

Rozentovas katoļu baznīcā
4167 Gleznas restaurācijas 2.kārta 1200

Lauderu pareizticīgo baznīca ar žogu un vārtiem 6461
Baznīcas virsaltāra kupola jumta seguma 

un koka konstrukciju atjaunošana
11000

Landskoronas katoļu baznīca ar žogu un diviem zvanu 

torņiem
6313

Skārda jumta seguma un koka konstrukciju 

rekonstrukcija sakristejas telpai
10000

Interjera dekoratīvā apdare un iekārta, Kalupes 

Vissvētākā Altāra Sakramenta romas katoļu baznīca
3258

Bojātā un zudušā dekoratīvā ornamenta 

restaurācija-rekonstrukcija
3500

Līksnas katoļu baznīca 8717

Jumta konstrukciju pastiprināšanas un 

jumta seguma nomaiņas būvprojekta 

izstrāde

5000

Glezna "Svētais Jāzeps ar bērnu", Bukmuižas katoļu 

baznīcā
3522 Gleznas rāmja restaurācija 3000

Piedrujas katoļu baznīca ar žogu un vārtiem 6324
Arhitektoniski mākslinieciskā 

Invernarizācija 
4500

Indricas katoļu baznīca ar žogu un zvanu torni 6316
Skārda jumta seguma atjaunošana 

(tīrīšana, gruntēšana)
7000

Tilžas katoļu baznīca 2867 Logu konstrukciju restaurācija 5400

Rikavas katoļu baznīca 5860 Sānu un gala fasāžu atjaunošana 15000

Feretrons ar gleznām, Malnavas katoļu baznīcā 3974 feretrona restaurācijas 2.kārta 700

Krāslavas katoļu baznīca ar žogu, vārtiem, zvanu torni 

un klostera ēkām
6319 Sakristejas gleznojumu restaurācija 15000

Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca, Daugavpils 4725 AMI izstrāde 1900

Krāslavas katoļu baznīca ar žogu, vārtiem, zvanu torni 

un klostera ēkām
6319 Fasāžu apsekošana 2000

Arendoles muižas kungu māja 8547 Lieveņa koka detālu restaurācija 5000

Dzīvojamā ēka Latgales ielā 65A, Rēzeknē 5790
Logu inventarizācijai un atjaunošanas 

projekta izstrādei
2000

RĪGA

Alojas luterāņu baznīca 8942 Jumta atjaunošana, tehniskais apsekojums 2192

3850003850001.

Sabiedrisko organizāciju īpašumā 

vai valdījumā esošu baznīcu, 

muižu, piļu, sabiedrisko ēku un 

dzīvojamo ēku ar muzejisku 

nozīmi glābšanai un atjaunošanai. 

385 000



Mālpils luterāņu baznīca 8488

Jumta pirmā stāva pārseguma 

atjaunošana, fasādes remonts, 

notekūdeņu sistēmas maiņa, siltināšana

9000

Vecās Sv.Ģertrūdes luterāņu baznīca, Rīga 6653 Ērģeļu restaurācijas 2.posms 7000

Bulduru luterāņu baznīca 5371 Baznīcas fasādes atjaunošana 2500

Jaunpils luterāņu baznīca 6812
Baznīcas ēkas izpēte, tehniskā stāvokļa 

apsekojums, glābšanas darbu uzskaite
2000

Ķemeru luterāņu baznīca 5668 Interjera restaurācija 5000

Ikona "Sv.Hutinas Varlāms ar dzīves ainām", 

Grebenščikova vecticībnieku draudzes ēkā
7262 Ikonas restaurācija 2500

Marijas Magdalēnas katoļu baznīca ar ēku 

kompleksu, Rīga
6552

Draudzes zāles griestu apdares 

restaurācija
12000

Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku 

celtņu un dominikāņu klostera paliekām
6567 Baznīcas Zelmiņa un DR fasādes renovācija 15000

Limbažu luterāņu baznīca ar mūra žogu 1465 Logu restaurācijas II kārta 5000

Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca 8332
Dekoratīvo kaļķakmens kaluma dekoru 

(vāžu) atjaunošana
3500

Sv.Jēkaba katoļu baznīca ar ēku kompleksu 6547 jumta avārijas stāvokļa novēršana 7000

Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku 

celtņu un dominikāņu klostera paliekām
6567 Vēsturisko akmens materiālu izpēte 780

Rīgas Latviešu biedrības nams 3000

LR Saeimas mērķfinansējums 
Dobeles novada pašvaldībai Livonijas ordeņa 

pilsdrupas
4903

kāpņu atjaunošanai Dobeles Livonijas 

ordeņa pils kompleksā 
7000

Pils, Pastendes muiža 6747 R puses kāpņu atjaunošana 3400

Pils, Pastendes muiža 6747
Muižas pils pagrabstāva un pamatu 

tehniskā izpēte
1000

Pils, Valtenberģu muiža 6908
Arhitektoniski mākslinieciskā 

inventarizācija
2300

Preiļu muižas stallis 6501 avārijas situācijas novēršanas 2.kārta 7000

Durbes muižas kalpu māja 6845 Kalpu mājas pārsegumu un jumta glābšana 15000

Gaujienas jaunā pils 2749 Ģeotelpiskā izpēte, projekta izstrāde 5000

Ratnīca-Stallis, Cēsis 6204 Jumta atjaunošana 1000

Raunas viduslaiku pils ar pilsētu 541
Konventa ēkas pagalma Z sienas 

konservācija
9000

Cesvaines pils 6472
Pils Balles zāles logu/durvju 2 komplektu 

restaurācija
3500

Cesvaines pils lodžija 6472
Z.Lodžijas velvju gleznojumu glābšanas II 

kārta
8000

Preiļu muižas pils 6499 Vējtvera restaurācija 13000

Ludzas pilsdrupas 6463, 1544 Pilsdrupu konservācija 15000

Cēsu viduslaiku pils 6203, 392
Cēsu pils 3.priekšpils mūra fragmentu 

konservācija
4000

385000

142000

385000

2.

Pašvaldību īpašumā vai valdījumā 

esošu pilsdrupu, sabiedrisko ēku, 

muižu, piļu, vēsturisku notikumu 

vietu, pilsētu vēsturisko centru 

glābšanai un atjaunošanai

1.

Sabiedrisko organizāciju īpašumā 

vai valdījumā esošu baznīcu, 

muižu, piļu, sabiedrisko ēku un 

dzīvojamo ēku ar muzejisku 

nozīmi glābšanai un atjaunošanai. 

385 000

142 000



Cēsu vecās un jaunās pils apbūves ansamblis ar parku 6203 fasādes sienu bojājumu novēršana 3000

Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve 6308
Pils balkona jumta seguma remonts, C 

korpusa tehniskā izpēte
5400

Stāmerienas pils 5092 Pils balkona konservācija 5000

Kubeles skola 95 Restaurācijas projekta izstrāde 4000

Rakstnieka R.Blaumaņa dzīves vieta Braki 46
labības klēts un zirgu staļļa niedru jumta 

atjaunošana
8000

Lielīvandes muižas klēts 6332 Ēkas tehniskā apsekošana 1000

Dzīvojamā ēka, Rēzekne, 18.novembra iela 26 5769
Lietusūdens kanalizācijas un drenāžas 

montāža
2400

Bauskas pilsdrupas ar parku 6166 Z sienas sektora mūra konservācija 7000

Kapa piemineklis O.Kalpakam 4052 Pieminekļa restaurācija 3000

Daņilovkas senkapi I, II 256 Izpostīto senkapu sakopšana 3000

Ungurmuižas apbūve ar parku 6260, 6266 Klēts avārijas stāvokļa novēršana 1000

Dzīvojamā ēka (Mencendorfa nams) 6582
Jumta un fasādes restaurācijas projekta 

izstrāde
3811,5

Pils, Vecauces muiža 4852
Pils torņa kāpņu torņa konstrukciju un 

fasāžu atjaunošana
10000

Grivaišu krogs 6713 Avārijas stāvokļa novēršana 5000

Hartmaņu muižiņas ansamblis ar parku 6666
Muižas ēkas un deju zāles jumta seguma 

atjaunošana
5000

Lielstraupes zirgu pasta stacija 6274 Kantora ēkas atjaunošana 8000

Ērģeļu prospekts, Rīgas doma baznīca 7080
Ērģeļu prospekta restaurācijas 3., 4., 5. 

etaps
6574

4.
36 000 36000

Rīgas Brāļu kapu ansambļa 

restaurācijai 36 000

5.
36 000 36000

Salaspils koncentrācijas 

nometnes vietas memoriāla 

restaurācijai un uzturēšanai
36 000

7. 10 000

10094,05 (94,05 

pārcēlums no 

programmas 6.punkta)

Informatīvu materiālu izdošana 

par kultūras pieminekļiem, to 

saglabāšanas principiem nolūkā 

veicināt sabiedrības izpratni un 

sniegt atbalstu kultūras 

pieminekļu saimniekiem

10094,05

Ēku kompleksa 3D skenēšana, tehniskā apsekošana, siltumtīkla remonts, ēku remonts, balstu sistēmas uzstādīšana avārijas 

situācijas novēršanai M.Pils ielā 19, logu iegāde ēkai Pils ielā 20

Izdevums "Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā 2014-2015"; arheoloģijas mantojuma aizsardzības komunikācijas 

koncepcija; ēku kompleksa Trīs brāļi saliekama maketa izveide; baznīcu kopšanas grāmatas kultūras pieminekļu 

apsaimniekotājiem.

43386

142000

43386

2. 142 000

45 000

 Komersantu īpašumā vai 

valdījumā esošu, sabiedrībai 

pieejamu muižu, piļu, sabiedriski 

nozīmīgu ēku, tautas celtniecības 

objektu glābšanai, atjaunošanai 

un izpētei

Ēku kompleksa Rīgā, M. Pils ielā 

17/19/21 konservācijai un 

restaurācijai (ēku komplekss “Trīs 

brāļi” ) un Pils ielā 22 nesošo 

konstrukciju pastiprināšanai 

(Būvniecības valsts kontroles 

biroja uzdevums)

6.

43038,68 (atlikums 

87,45 pēc 

pakalpojumu 

apmaksas)

43126,13 (1873,87 

pārcelts uz programmas 

7., 9. un 10.punktu). 

43 3863.



8. 100 000 100000

Valsts, pašvaldību, sabiedrisko 

organizāciju un komersantu 

īpašumā esošo kultūras 

pieminekļu izpētei, fiksācijai un ar 

nozares attīstību saistītiem 

pētījumiem

99961,46 (atlikums 

38,54 pēc 

pakalpojumu 

apmaksas, saskaņā 

ar veiktajiem 

iepirkumiem)

9. 10000

10512,62 (512,62 

pārcēlums no 

programmas 6.punkta)

Eiropas kulturas mantojuma 

dienu organizēšanai un norisei, 

diskusiju, ar apmācību saistītām 

lekcijām, informatīviem 

materiāliem

10512,62

10. 49 000

50267,2 (1267,2 

pārcēlums no 

programmas 6.punkta)

Informācijas sistēmas 

“Mantojums” izstrādei un tās 

darbības tehniskajam 

nodrošinājumam

50267,2

KOPĀ 856386 856386 856260,01

ATLIKUMS 125,99

EKMD norise - pasākuma tehniskā nodrošināšana, materiāli.

Informācijas sistēmas “Mantojums” izstrādei un tās darbības  nodrošinājumam

Kultūras pieminekļu izpētei, fiksācijai – t.sk. 14 kultūras pieminekļu 3D skenēšana un 3D modelēšana, kultūras pieminekļa 

arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, 294 būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa izvērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā

Sagatavoja: Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja vietniece A.Rupenheite


