Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gadam konkursa rezultāti
Nr. Objekts

1.

Lēdurgas luterāņu baznīcas portāli

Finansējuma mērķis
RĪGA
Rietumu portāla konservācijas/restaurācijas darbu 2.kārta

Summa

7000

2.

Krimuldas luterāņu baznīca

3.

Skola Rīgā, Tērbatas ielā 15/17

Lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana
un ūdens novades sistēmas sakārtošana pie ēkas pamatiem
Aktu zāles arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas
projekta izstrāde

4.

Tukuma luterāņu baznīca

Fasāžu un jumta glābšanai un restaurācijai nepieciešamās
arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un projekta
dokumentācijas izstrāde

10000

5.
6.

Nabes muižas kungu māja
Sv. Franciska katoļu baznīcas ērģeles

Jumta atjaunošanas būvprojekta izstrāde
Restaurācijas 3. kārta

12000
5000

7.
8.

Kandavas luterāņu baznīca
Durbes muižas Kalpu māja

1500
10000

9.

Mārtiņa kapi ar memoriālajām celtnēm

Mūra kolonnu izpēte un glābšanas darbu metodikas izstrāde
Ēkas glābšanas darbu 6. kārta
Kapličas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un pagaidu jumta
izbūve
Pamatu un fasāžu atjaunošanas būvniecības dokumentācijas
izstrāde
Fasāžu atjaunošana

10. Kandavas pulvertornis
11. Āgenskalna tirgus

13000
10000

6180
3000
10000

VIDZEME
12. Straupes Zvanu tornis

Torņa atjaunošanas 2. kārta - fasādes apšuvuma atjaunošana

19900

13. Bērensa kapliča
Smiltenes muižas apbūves daļa - Siera
14. namiņš

Jumta atjaunošana un fasāžu pastiprināšana

20000

15. Rakstnieka Doku Ata dzīves vieta

Klēts un pagraba jumta seguma atjaunošana

16. Rakstnieka R. Blaumaņa dzīves vieta
17. Jaunpiebalgas kroga apbūve

Klēts jumta seguma nomaiņa un ēkas pamatu remontdarbi
Pretuguns mūra glābšanas darbi

18. Līzespasta zirgu pasta ēka

Avārijas stāvoklī esošā jumta seguma atjaunošana

10000

19. Gulbenes depo ēka

Avārijas stāvoklī esošās sienas un jumta daļas atjaunošana
Pirmās priekšpils Rietumu torņa konservācijas 3. kārta - DA un
DR iekšsienu konservācija
Ēkas tehniskā apsekošana

18000

10000

23. Ēveles luterāņu baznīca
24. Āraišu viduslaiku pils

Guļbūves vainagu, pamatu, un jumta kores atjaunošana
Neatliekamie glābšanas darbi - torņa jumta seguma
konservācija, bojāto zonu nosegšana
Dienvidu sienas konservācija

25. Raunas viduslaiku pils

DA korpusa iekšējās sienas daļas nostiprināšana

10000

26. Baltmuižas kungu māja

LATGALE
Ēkas neatliekamie glābšanas darbi

19600

Ziemeļu fasādes pamatu hidroizolācija

18000

Konservācijas darbu 2. kārta
Ziemeļu un Austrumu puses žoga posmu glābšanas darbi
Terases glābšanas darbi

12000
10000
10000

20. Cēsu viduslaiku pils
21. Lielstraupes luterāņu baznīca
22. Zemnieku sētas "Lejas Niklavas" rija

27. Piedrujas katoļu baznīca
Mākoņkalna (Volkenbergas) viduslaiku
28. pils
29. Viļānu katoļu baznīcas žogs
30. Arendoles muižas kungu māja

Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

1900
11600
9000
6000

20000
1700

5000
10000

Krāslavas katoļu baznīcas kompleksa
31. daļa - klostera ēka

Būvniecības dokumentācijas izstrāde baznīcas ēkas pamatu
hidroizolācijas ierīkošanai un lietus ūdens novadīšanai

4000

32. Bērzpils katoļu baznīca

Būvniecības dokumentācijas izstrāde baznīcas ēkas pamatu
hidroizolācijas ierīkošanai un lietus ūdens novadīšanai

4000

33. Krāslavas pils bibliotēkas ēkas
Daugavpils skrošu rūpnīcas skrošu
34. liešanas tornis un padziļinājuma aka
35. Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca

Ēkas neatliekami konservācijas pasākumi
Torņa ārsienu konservācijas projekta izstrāde
2 baznīcas logu restaurācija

20000
6000
3000

ZEMGALE
36.
37.
38.
39.
40..

Dzīvojamā ēka Jelgavā, Dobeles ielā 68
Skaistkalnes klosteris
Svētes pils
Pliekšānu klēts
Neretas luterāņu baznīcas ērģeles

41. Blankenfeldes muižas kungu māja
42. Zaļenieku muižas pils

Pagraba un pamatu detalizēta tehniskā izpēte, trūkstošo
noteku izbūve, ēkas plaisu monitorings
Ēkas pamatu nostiprināšana
Centrālā korpusa jumta atjaunošana
Skaidu jumta seguma atjaunošana
Ērģeļu restaurācija
Būvniecības dokumentācijas izstrāde jumta būvapjoma
atjaunošanai
Bēniņu un jumta tehniskā apsekošana

4000
20000
19900
9500
10000
5000
1900

43. Vecmēmeles muižas kungu māja

Ēkas pamatu nostiprināšana un atjaunošana, drenāžas izbūve

44. Aizputes pils ar nocietinājuma mūri

KURZEME
Vēsturisko mūru glābšanas darbi

45. Durbes viduslaiku pils

Mūru konservācija - neatliekamākie glābšanas darbi

46. Mežmuižas klēts
47. Liepājas Sv. Annas luterāņu baznīca
Papes Ķoņu zvejnieku ciema daļa 48. zemnieku sēta "Klibie"

Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
Torņa tehniskā apsekošana

2000
1380

Saimniecības ēku avārijas stāvokļa novēršana

9000

49. Popes muižas Medību pils

Ēkas tehniskā apsekošana, ģeoloģiskā pārskata sagatavošana,
apkārtējās vides ietekmes uz ēku novērtējums ēkas
deformāciju cēloņu noskaidrošanai

7000

50. Grīvaišu krogs

Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

1800

51.. Alsungas pils
Valtaiķu luterāņu baznīcas altārglezna
52. "Golgāta"
53. Piltenes luterāņu baznīcas kancele
54. Talsu luterāņu baznīca
55. Ugāles luterāņu baznīca
56. Ēdoles luterāņu baznīca
57. Apriķu muižas dzīvojamā ēka
Osten-Sakenu nams "Amalienburga"
58. Aizputē, Atmodas ielā 5

Pils Austrumu un Dienvidu korpusu un torņu pagrabu tehniskā
apsekošana, Dienvidu un Austrumu korpusu arhitektoniski
mākslinieciskā izpēte
Gleznas konservācija un restaurācija
Kanceles pirmsrestaurācijas izpēte
Lokāla grīdas nomaiņa un jumta remonts
Ēkas pamatu vertikālās hidroizolācijas izbūve un apmetuma
labošana
Baznīcas ēkas tehniskā apsekošana
Dzegu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, dzegu
restaurācijas risinājumu izstrāde

10000
8500
10000

12000
8200
3000
3700
6000
1000
6000

59. Līvu tautas nams

Ēkas pagalma fasādes restaurācija
Tautas nama 1. stāva telpu atjaunošana, ūdensvada,
kanalizācijas sistēmas un elektroinstalāciju ierīkošana

33845

60. Salaspils memoriālais ansamblis
61. Rīgas Brāļu kapu ansamblis

Memoriāla restaurācija un uzturēšana
Brāļu kapu ansambļa restaurācija

36000
36000

7000

